HADTÖRTÉNELMI
KÖZLEMÉNYEK
A TARTALOMBÓL:
Szanto

Imre

Dobó István
T i I kovszky

Lóránt

A Fegyveres-SS magyarországi toborzóakciói
Ács

Tibor

Engels az 1848—49-es „magyar háború"
hadtörténetéről

1

X X . ÉVFOLYAM • B U D A P E S T , 1973

HADTÖRTÉNELMI
KÖZLEMÉNYEK

1973
ÚJ FOLYAM

BUDAPEST

A HADTÖRTÉNELMI

INTÉZET

XX. ÉVFOLYAM
ÉS M Ú Z E U M

FOLYÓIRATA

E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI
Dr. Ács Tibor, (Budapest) — Milei György, SLZ MSZMP Párttörténeti Intézetének
tudományos főmunkatársa (Budapest) — Lengyel István, az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Bölcsészettudományi Karának docense (Budapest) — Móricz Béla
(Budapest) — ölvegi Ignác kandidátus (Budapest) — Szántó Imre kandidátus, a
Szegedi József Attila Tudományegyetem tanszékvezető tanára (Szeged) — Sztana
Béla, a Zrínyi Katonai Kiadó felelős szerkesztője (Budapest) — Tilkovszky
Ló
ránt kandidátus, a Történettudományi Intézet főmunkatársa (Budapest) — Mol
nár Éva, Viniczai István és Windisch Aladárné, a Hadtudományi Intézet főmunka
társai, valamint Farkas Márton kandidátus, Godó Ágnes, Józsa Antal kandidátus,
Molnár Pál, Rákóczi Katalin és Vajda Alajos, a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum
tudományos munkatársai.
Szerkeszti

a szerkesztő

bizottság

Benda Kálmán, Farkas Márton, Godó Ágnes, Harsányi János, Háncs Ernő, Mues
Sándor, Nagy Gábor, Öl védi Ignác, Tóth Sándor, Urban Aladár
Felelős

szerkesztő:

Liptai Ervin
Főszerkesztő:
Balázs József
Szerkesztő:
Molnár Pál
A szerkesztőség

címe:

Budapest I., Kapisztrán tér 2—4. Telefon: 360-764
Felelős kiadó: Zrínyi Katonai Kiadó
Budapest XIII., Dózsa György út 49. Telefon: 409-550
Megjelenik negyedévenként
Előfizetési díj : 1 évre 32,— Ft, 1/4 évre 8,— Ft
Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőnél,
a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodájában (Bp. V., József
nádor tér 1.) közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a PKHI
215—96162 pénzforgalmi jelzőszámra
Index: 25—371

72.2713/2-06 — Zrínyi Nyomda, Budapest — F. v.: Bolgár Imre vezérigazgató

TANULMÁNYOK

DOBÖ ISTVÁN
SZÁNTÓ IMRE
„Haec tibi pro meritis sterili nunc dantur ab arvo^
Solvisti patriae quae, Dobo, rite tuae,
Et tenui quanquam scripto hoc maiora mereris
Dantque alii factis carmina digna piis.
Non tamen est prorsus mea contemnenda voluntas,
Res cupio claras dum memorare tuas."
(Chiabai: Encomium arcis Agriae)

1972-ben emlékeztünk Dobó István egri várkapitány halálának n é g y 
százéves évfordulójára. Török elleni küzdelmeink egyik kiemelkedő
hősének halála egy hűtlenséggel vádolt, kegyvesztett magyar főúrtól
szabadította meg a bécsi udvart.
Égertől és az 1552. évi egri győzelemtől n e m lehet elszakítani Dobó
István nevét és személyét. 1 Eger várának megvédése századokon á t
fenntartotta a hős legendás hírét a kortársak és az utókor emlékeze
tében.
Alig hangzott el Eger alatt az ágyúk dörgése, m á r megörökítették
versben, prózában az egri vitézek — és Dobó István — dicsőségét.
Tinódi Lantos Sebestyén, a század országjáró krónikása, pár h ó n a p 
pal az ostrom után, 1553 tavaszán hosszasan időzött Eger városában
és versbe szedte a várvédelem eseményeit (Eger vár viadaljáról való
ének; Egri históriájának summája). 2 Tinódi két énekével az ajkán
bejárta az országot. Verses krónikái szerte a hír szárnyára adták az
egri vitézek történetét. Ha a régebbi történetírás Dobót örökké lovon
ülve mutatja be, amint a v á r egy magaslati helyéről kivont karddal,
előkelő pózban osztogatja parancsait apródjainak, vagy az intését fi
gyelő tiszteiknek, akkor ez a kép hamis. A lantos diák egészen reális
képet fest róla. Ez a Dobó igen gyakran gyalog fut, rohan oda, ahol
segíteni kell, beáll a várfalon küzdők közé és két kézre fogja a k a r d 
ját. „Dobó futamék bástyára hertelen", „Dobó ott jól forgolódék" —
1 Budapesti Hírlap, 1902. okt. 18. sz. Dobó István.; Nagy Béni: Eger ostroma 1552-ben. Békefi Emlékkönyv, Budapest, 1912., 276—277. o.
2 Tinódi Sebestyén tanulmányozta a város és a vár helyzetét, az ostrom résztvevőit rész
letesen kifaggatta az eseményekről. Vö. Régi Magyar Költők Tára III. Tinódi Sebestyén köl
teményei (1541—1554). Kiadta Szilády Áron. Budapest, 1881. Bevezetés; Acsády Ignác: Tinódi
Sebestyén. Budapesti Szemle, 1899., 1—24., 181—213. o.; Mészöly Gedeon: Tinódi Sebestyén.
Nagykőrös, 1906.; Dézsi Lajos: Tinódi Sebestyén. Budapest, 1912.; Klaniczay Tibor (szerk.) :
A magyar irodalom története. I. k. Budapest, 1964., 388—396. o.
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és ehhez hasonló, sűrűn ismétlődő kifejezések azt igazolják, hogy
Dobó nemcsak parancsnokolt, hanem szakadatlanul harcolt is, meg
sebesült, életét minden percben kockáztatta. Nem rendítette meg sem
az ellenség túlereje, sem pedig Ferdinánd várvavárt segítségének el
maradása. 3
Tinódi históriás énekei alapján pár évvel később, Chabai Mátyás,
mint a Dobó-család lekötelezettje (alumnusa), 1556-ban állította össze
a Dobó-testvérek magasztalására Eger vár viadalát Encomium arcis
Agriae (Az egri vár dicsérete) című művében. 4 A költemény úgy mu
tatja be Dobó Istvánt, mint vitéz, bátor embert, aki derekasan kiveszi
a részét az ostromból; hol ennél, hol annál a bástyánál jelenik meg,
kezén-lábán megsebesül. Majd istenhez könyörög segítségért, majd
vitézeit kéri, hogy tartsanak ki. Inkább egy istenfélő, jámbor vitéz
színében jelenik meg előttünk Dobó, mintsem vezér módjára, aki
parancsolni tud. 5
A feudális-burzsoá magyar történetírás azt a célt szolgálta, hogy
a feudális uralkodó osztálynak a török elleni harcban vitt „önzetlen"
vezető szerepét tudatosítsa és ezzel a háború terheit valóban viselő
nép történeti jelentőségét háttérbe szorítsa. Minden eszközt felhasz
nált arra, hogy Eger 1552. évi viadalának dicsőségét saját maga szá
mára sajátítsa ki. A győzelem minden érdemét a várvédelemben részt
vett egy-két birtokos nemesnek, a kapitányoknak tulajdonította. Mel
lettük a közlegények, a paraszti származású gyalogosok, a parasztok,
mesteremberek háttérbe szorultak.6 Helyesen látta meg Gorové László
Eger városának történetei című munkájában, hogy Istvánffy Miklós
„leginkább dicsőíté a két Elöljárókat, Dobó Istvánt és Metskei Ist
vánt .. ."7 A régebbi történetírás Dobó Istvánnal kapcsolatos állás
pontját nem csupán az egri várvédelem során végbevitt tetteinek mér
legelése alapján alakította ki, hanem döntő súllyal beleszólt ebbe az
értékelésbe Dobó vagyonos nemesi származásának, fejedelmi csalá
dokkal való rokonságának ténye is. így érthető, ha az egri győzelem
minden eredményét kizárólag Dobó szervező erejének tulajdonítot
ták. 8
3 Bodola Gyula szerint (Dobó István a magyar költészetben. Kolozsvár, 1908. 10. o.) —
„Tinódi nem tudta felfogni a történelem nagy Dobóját. Eger megszabadulása csoda volt
előtte, megmentette a gondviselő isten; a hősöknek méltó szerep nem jut. Különösen Dobó
alakja igen halványan és szegényesen tűnik elénk . . . Az egész költeményből alig tudunk
valamivel többet róla, mint hogy őt választották az ágyúkhoz, buzdítja, bátorítja a vitézeket,
kezén-lábán megsebesül, s végül a király az erdélyi vajdasággal jutalmazza meg".
4 Franki Vilmos: A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században. Budapest, 1873., 104—105.
o.; Bodola Gyula: i. m. Kolozsvár, 1908. 69—87. o.
5 Bodola Gyula: i. m. Kolozsvár, 1908. 20—23. o.
6 Ghymesi Forgách Ferenc: Magyar históriája 1540—1572. Monumenta Hungáriáé Historica.
Második osztály: írók. XVI. k. Pest, 1866., 55—73. o.; Istvánfi Miklós: Magyarország története
Miklós:
1490—1606. Fordította Vidovich György. I. k. Debrecen, 1867., 368—394. o. ; Istvánffy
A magyarok történetéből. Monumenta Hungarica VI. Magyar Helikon. Budapest, 1962., 263—
284. o.
7 Gorové László: Eger városának történetei. Tudományos Gyűjtemény. 1828. és Eger, 1876.,
119—120. o.
8 Balogh János Egervár története című munkájában (Eger, 1881., 123. o.) a következőket
írja Dobóról: ,, . . . a dicső hadvezér biztos nyugalommal intézkedő lángesze, éles áttekin
tése, gyors találékonysága, fegyelmi szigora, tántoríthatatlan határozott jelleme, rettenthetet
len bátorsága, példás vitézsége és örökös munkássága voltak azon hatalmas kapcsok, mik a
várőrség közszellemét, jó hangulatát, haza és hite iránti folytonos lelkesedését, áldozatkész
ségét, annyi zaklatás, ínség és halálos küzdelem közti kitartási türelmét szilárdították. Dobó
volt az egri vár leghatalmasabb támoszlopa s a várőrség központja, feje, szeme, szíve, lelke".
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Való tény az, hogy Dobó céltudatos szervező. Bámulatos az a gon
doskodás, a legapróbb részletekre kiterjedő figyelem, amellyel a várat
négy évi szakadatlan erőfeszítéssel, védhető állapotba helyezte, fegy
verekkel, hadiszerszámokkal ellátta. Kétségtelen az is, hogy irányí
tója, lelke a védelemnek, példamutató hős, bátor szívű harcos, akinek
nevét Egertől és az egri győzelemtől elszakítani nem lehet. De az
egri győzelem nemcsak a jó vezetés, hanem a hős közkatonák és népi
önkéntesek együttes, közös harcának eredménye. 9
Dobó István életrajza XVI. századi történetünk nagy adósságai közé
tartozik. Pedig a törökverő hős és nagy birtokszerző életműve mind
történeti, mind hadtörténeti vonatkozásban nagyon jelentős: alakjá
nak ábrázolásán keresztül a kor egész gazdaság-, politikai és hadtör
ténetének szinte teljes keresztmetszetét megkaphatjuk. A feudális és
polgári történetírás adós maradt az egri hős életrajzának összefüggő
megírásával. Dobó életének legrészletesebb és adatokban leggazdagabb
feldogozója, Gyárfás István 1879-ben megjelent akadémiai székfoglaló
értekezésében ismertette mindmáig legrészletesebben a Dobó-család
történetét. 10 Szederkényi Nándor, Heves megye érdemes monográfusa
a századfordulón, mielőtt Dobó egri szereplésének részletezéséhez fo
gott volna, röviden bemutatta „kora e leghősiesebb s leghírnevesebb,
de egyszersmind tragikai episodokban páratlan férfiának" szárma
zását és 1548 előtti történetét. 11 „Az egri hős szent porainak — írja
Botka Tivadarra hivatkozva Gyárfás István — történetíróink nagy és
régi adóssággal még mindig tartoznak". 12 Gyárfás István és Szeder
kényi Nándor munkái mellett sok adatot tartalmaznak Dobó István
életére vonatkozóan az egri ostromot tárgyaló tanulmányok. 13 Károlyi
Arpád érdeme, hogy felderítette a Dobó—Balassa—Homonnai-féle fő
úri ellenállást. A bécsi állami levéltárban az „összeesküvésre" vonat
kozó több érdekes okmányt talált, amelyet kiegészített a lengyel, tö
rök aktákkal, a velencei követek kiadatlan jelentéseivel, és feldol
gozta — Istvánffy Miklós és Forgách Ferenc rövid leírásainak fel
használásával — a Dobó—Balassa-féle nemesi ellenállás történetét. 14
Nagy lépéssel visz közelebb a probléma megoldásához Csipes Antal
legújabban megjelent egyetemi bölcsészdoktori értekezése (Dobó Ist
ván élete és szerepe Magyarország XVI. századi történetében. Eger,
'•) Szántó Imre: E g e r v á r v é d e l m e 1552-ben. K i a d j a : E g e r V á r o s T a n á c s a , 1971., 81—92.,
187—189. O.
10 Gyárfás
István:
Dobó I s t v á n E g e r b e n . Székfoglaló é r t e k e z é s . (Olvastatott a M. T u d .
A k a d é m i a 1879. j a n . 13-ki ü l é s é b e n ) . B u d a p e s t , 1879., 3—83. o.
11 Szederkényi
Nándor: H e v e s v á r m e g y e t ö r t é n e t e . II. k. Eger, 1890., 82—84. o.
12 Gyárfás István: i. m . B u d a p e s t , 1879., 82. o.
13 Gorové László: E g e r v á r o s á n a k t ö r t é n e t e . Eger, 1876.; Balogh János: E g e r v á r t ö r t é n e t e .
Eger, 1881.; Gömöry
Gusztáv:
Eger o s t r o m a 1552-ben. H a d t ö r t é n e l m i K ö z l e m é n y e k ( t o v á b 
b i a k b a n H K . ) , 1890., 613—653. o. ; Türk Frigyes: E g e r v á r a . Eger, 1912.; Nagy Béni: E g e r ost
r o m a 1552-ben. Békefi E m l é k k ö n y v . B u d a p e s t , 1912., 238—277. o. ; Pataki Vidor: Az egri v á r
élete. Eger, 1934.; Soós Imre—Szántó
Imre: E g e r v á r v é d e l m e 1552-ben. B u d a p e s t , 1952.; Gerő
László: Eger. B u d a p e s t , 1954., 2. kiad. 1957.; Szántó Imre: Eger v á r v é d e l m e 1552-ben. E g e r ,
1971.; Sugár István:
Az egri v á r viadala. B u d a p e s t , 1971.; L e g ú j a b b a n : Csípés Antal:
Dobó
I s t v á n élete és s z e r e p e M a g y a r o r s z á g XVI. századi t ö r t é n e t é b e n . E g y e t e m i d o k t o r i é r t e k e z é s .
K i t ű z t e : dr. S z á n t ó I m r e e g y e t e m i t a n á r . K é z i r a t , Gyula, 1971.; Nagy József: A r c k é p v á z l a t
Dobó I s t v á n r ó l . Kézirat. TIT. Eger, 1972.; Maksay Ferenc: Eger h ő s e . Elet es T u d o m á n y ,
XXVII. évf. IX. sz., 1711—1716. o.
, , , „ ^
,..
„__„
14 Károlyi Árpád: Dobó I s t v á n és B a l a s s a J á n o s ö s s z e e s k ü v é s é n e k t ö r t e n e t é h e z (15°»—
1572.). Századok, 1879.: Ua. : O k i r a t o k a Dobó—Balassa-féle ö s s z e e s k ü v é s t ö r t e n e t é h e z (1569—
1572). T ö r t é n e l m i T á r ( t o v á b b i a k b a n TT.), 1879., 672—714. o.
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1972. 183. o.), amely a Dobó-birtokok gazdasági szerkezetét és éle*
tét elemezve új szempontokra hívja fel a figyelmet.
Akik az egri vár legendás hősének életét csak Gárdonyi Géza Egri
csillagok című színes regényéből ismerik, nem nagyon tudnak arról
az életútról, melyet Dobó az egri vár sikeres védelme előtt és u t á n
haláláig megtett. Éppen ezért nem lesz érdektelen foglalkozni Dobó
István származásával és pályájának kezdeteivel, hogy világosabban
álljon előttünk egri szereplése és későbbi sorsa. Még kevésbé él a
köztudatban Dobó István és Balassa János összeesküvése. Éppen ezért
Dobónak az egri várvédelemben játszott — jól ismert — szerepe mel
lett ez alkalommal főként a sikeres 1552-es várvédelem előtti és utáni
— kevésbé ismert — életútj ával kívánunk foglalkozni.
Dobó István származása és pályakezdése
Dobó István életéről — mielőtt Eger várának kapitányságát átvette
— kevés adattal rendelkezünk. Ősei a m á r az Árpád-korban szerepet
játszó Pánkyak voltak. A legrégibb rájuk vonatkozó oklevél 1276-ban
kelt; az egri káptalan előtt történt örökbevallás szerint Pánky Ger
gelynek J a k a b nevű fia, Ung megye Chepel nevű faluját kapta 30
ezüst márkáért V. István ifjabb királytól, majd még ugyanebben az
évben megkapta királyi adományképpen a szintén Ung megyei Bező
(Bezew) falut. 15 Ennek a Pánky Jakabnak két fia volt: Dobó mester
és János, kik 1311-ben 170 márkáért megvették Ruszka falut. 16 Innen
származik a család (ruszkai Dobó) előneve. Az 1321-ben Károly Róbert
király által kiadott adománylevélben Jakab cornes fia már ruszkai
vagy páriki Dobó mester néven szerepel.
Eddig a Pánkyak jórészt vásárlás útján gyarapították birtokaikat,
a XIV. század elején azonban az ő gazdagodásuk is összefüggésbe k e 
rült a magyar királyi koronáért vívott küzdelmekkel, illetve Károly
Róbert uralmának megszilárdulásával. A Pánkyak 1318-ban adomány
képpen Géres, Kissemjén, Káról és Ricse falvakat, 1320-ban a galcsi
és velcsenetelki birtokokat, 1321-ben pedig Dobó mester Dobron és
Galambháza falvakat kapta meg. 17 A két testvér, Dobó és János,
1325-ben osztozkodott meg a 10 falut kitevő jelentős örökségen, s
ezzel kettévált a két ág. Dobó mesternek két fia volt: Miklós és Jakab.
Ez utóbbinak volt a fia Domokos, Dobó István szépapja. 18
A XV. századból nagyon kevés adat áll rendelkezésünkre, de az
bizonyosra vehető, hogy az addigra köznemesi rangot elért család
ilyen minőségben érte el még a XVI. századot is.
A P á n k y közös törzsnek másik ága Pánky Jánostól származott.
Ennek unokái, Péter és Máté, Károly Róbert királytól az Ung megyei
Palóc várát kapták adományul, ahonnan ez az ág a Pálóczy nevet
15
1890.,
16
17
1890.,
18
1890.,

Gyárfás István:
82. o.
Uo.
Gyárfás István:
82. o.
Gyárfás István:
82—84. o.

i. m. B u d a p e s t , 1879., 10. o. ; Szederkényi

Nándor:

i. m . II. k. E g e r ,

i. m. B u d a p e s t , 1879., 11. o. ; Szederkényi

Nándor:

i. m. II. k. E g e r ,

i. m . B u d a p e s t , 1879., 12. o.; Szederkényi

Nándor:

i. m. II. k. E g e r ,
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nyerte. A Pálóczyak a továbbiak során gyorsan emelkedtek, fontos
szerepet játszottak és roppant vagyonra tettek szert. 19 Antal, az utolsó
Pálóczy, zempléni főispán, a mohácsi csatában vesztette életét, s ezzel
magva szakadt a híres családnak. Innen eredt a Dobók jogcíme a
velük közös törzsből származott Pálóczyak javaira. A rokonság n e m
merült feledésbe a XVI. századra sem. 20 A Pálóczy-birtokok legna
gyobb részét azonban a hatalmas főúr, Perényi Péter ragadta magá
hoz. Ebből aztán peres viszály támadt, amely fekete fonálként húzó
dott végig Dobó Istvánnak és testvéreinek egész életén.
Dobó István a ruszkai Dobó-családból származó Domokosnak és
Czékey Zsófiának, Upor Borbála leányának volt a gyermeke, négy
fiútestvér — Ferenc, László, István és Domokos — közül a harmadik.
Az Upor-jószágok Czékey Jánosné, Upor Borbála halála után gyer
mekeit, Czékey Mártont és Zsófiát, Dobó István édesanyját illették
egyenlő jogon. De a fiútestvér, Márton, igyekezett mind az apai, mind
az anyai örökségből kijátszani nőtestvérét, Zsófiát. Miután 1510-ben
kölcsönös örökösödési szerződéssel lekötötte minden birtokát Tarczay
Miklósnak, egy év múlva meghalt. Ekkor Dobó Domokos, István atyja,
felesége jogán el akarta foglalni az Upor-vagyont Tarczaytól. Ez
okozta tragikus halálát! Midőn 1511. december 28-án Budára indult,
hogy bírói úton érvényesítse felesége örökségéhez való jogát, Tarczay
Miklós Vámosújfalu mellett az országúton éjnek idején kilenc fegy
veresével lesből megtámadta, meggyilkolta és kirabolta. Ezután Tar
czay megrohanta és elfoglalta az aborai Czékey-kúriát, amely Márton
halála u t á n nőtestvérére, Zsófiára, Dobó Domokosnéra szállott. Tar
czay Miklós az erőszakkal megszerzett Upor-jószágokat 1512. m á r 
cius 31-én cserecím alatt a nagyhatalmú nádornak, Perényi Imrének
adta át, hogy a vérrel szerzett vagyontól a törvény m e g ne foszt
hassa. 21
A mohácsi csatában meghalt Pálóczy Antallal férfiágon kihalt a
híres család, s nagy kiterjedésű birtokait — így többek között Sáros
patakot is — Perényi Péter János király által magának adományoztatta. 2 2 A három gazdag örökségnek, az Upor-, Czékey- és Pálóczyféle birtokoknak elfoglalása miatt a Dobók és a Perényiek között hoszszú per és ebből eredően olyan elkeseredett gyűlölködés támadt, amely
apáról fiúra szállott. Az ebből keletkezett „pörös viszály volt —
Gyárfás szerint — a Dobó-testvérek s főleg István tragikus epizódja
végzetteljes indokává". 2 3
A vagyonos köznemesi családból származó Dobó István születési
helyét és évét pontosan n e m ismerjük. 24 1507-ben m á r élt, s 1511-ben
árván maradt. Ekkor 10—11 éves lehetett. Ezek szerint születése a
19 Juhász Kálmán: Egy dél-alföldi hiteleshely kiadványai. Aradi regesták. Gyulai Erkel
Ferenc Múzeum Kiadványai. Szerk. : Dankó Imre. Gyula, 1962., 34. o.
20 1520-ban a négy Dobó testvér Pálóczy Antal zempléni főispánt némely birtokai eladá
sától eltiltotta. Lásd Gyárfás István: i. m. Budapest, 1879., 12. o.
21 Gyárfás István: i. m. Budapest, 1879., 13. o.
22 Körössy György: Feljegyzései. Közli: Thaly Kálmán. Századok, 1875., 313. o.; BorovszJcy
Samu (szerk.) : Magyarország Vármegyéi és Városai. Budapest, 1909., 488. o.
23 Gyárfás István: i. m . B u d a p e s t , 1879., 12—13. o.
24 Szederkényi Nándor: i. m. II. k. Eger, 1890., 84. o.

XVI. század elejére tehető. Dobó gyermekéveiben családi körülmé
nyeihez képest gondos nevelésben részesülhetett. A latin nyelvben
folyékony jártasságot szerzett, mint azt sajátkezűleg írt, s nagy szám
ban fennmaradt latin nyelvű levelei tanúsítják. 25 Ugyancsak isme
retlen előttünk, hogy Dobó István hol, s miként növekedett férfiúvá,
hol szerezte katonai ismereteit. Balogh János Egervár története című
munkájában — ellenőrizhetetlen adatok alapján — azt állítja, hogy
Dobó előbb Sárospatakon tanult, majd ennek befejezése után az esz
tergomi érseki udvarba nyert felvételt a nemes ifjak közé, 1523-ban
pedig bekerült II. Lajos király testőrségébe. Tisztéhez híven részt
vett 1526-ban a király mellett a mohácsi csatában. II. Lajos mene
külését fedezve nehéz sebet kapott, de az ütközetből sikerült eljutnia
Szapolyai János szegedi táborába, ahol felgyógyulásáig gondos ápo
lásban részesült. Majd hazatért testvéreihez, hol egyelőre visszavo
nultan élt.26
A kettős királyválasztás után Dobó Istvánt Ferdinánd pártján, a
király főkapitánya, Serédy Gáspár seregében találjuk. Ferdinánd a
sajószentpéteri gyűlés intézkedése folytán 1544-ben őt bízta meg a
felvidéki tized beszedésével. Buzgó eljárása sok nehézségbe ütközött,
mivel Izabella királyné, Perényi Péter és más főurak emberei a tized
beszedésében fegyveres kézzel akadályozták.27 Ferdinánd 1546 elején
ugyancsak Dobó Istvánt bízta meg azzal is, hogy Eger várát fegyveres
erővel foglalja el a király fogságában sínylődő Perényi Péter hűséges
várnagyától, Varkocs Tamástól. Egyúttal utasította Báthori Andrást
és Serédy Gáspár felvidéki főkapitányt, hogy csapataikkal támogas
sák Dobót. Valószínű, hogy Dobó küldetéséhez hozzájárult a Peté
nyiekkel fennforgó családi pere is.
Dobó megindult Eger felé, s eljutott Patak váráig. Mivel azon
ban Báthori András abban az időben ellenséges viszonyban állt Serédyvel, elzárkózott az együttműködés elől. így történt azután, hogy
Dobó, aki csak Serédy támogatására hagyatkozhatott, augusztus hó
ban Pataknál vereséget szenvedett Perényi Péter és Bebek Ferenc
katonáitól. A győztes sereg a vidéken óriási pusztítást vitt végbe.
1547 februárjában Dobó ismét megjelent Tokajnál, hova akkor már
Báthori is eljött. Bebek Ferenc is kiengesztelődött a királlyal és Eger
felé indultak. De Eger várát ekkor sem sikerült elfoglalniuk Perényi
Pétertől.2«
Dobó István Egerben (1548—1552)
1548. augusztus 15-én ünnepélyes jelenet játszódott le Eger várá
ban. Nikolaus von Salm gróf és Báthori András királyi biztosok meg
érkeztek a vár alá. Az ifjú Perényi Gábor és hűséges várnagya, Var25 Gyárfás István: i. m. Budapest, 1879., 12. o.
26 Balogh János: i. m . E g e r , 1881., 48. o.
27 Gyárfás
28 Gyárfás

István:
István:

i. m. B u d a p e s t , 1879., 16. o.; Balogh János: i. m . Eger, 1881., 50. o.
i. m . B u d a p e s t , 1879., 16—17. o. — M i n d e n e s e t r e az bizonyos, h o g y Dobó

István jártas volt a hadászatban, máskülönben aligha bízták volna rá a Perényi Péter embe
rei által megszállva tartott Eger várának visszafoglalását, majd e fontos erősség fölötti
parancsnokságot.
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kocs Tamás fogadta őket, s ünnepélyes külsőségek között a várba
vezették a királyi biztosokat. Varkocs átnyújtotta Salm országos főhadparancsnoknak a vár kulcsait. Ezzel átadta a várat a hozzátartozó
püspöki birtok falvaival és egyéb jövedelmeivel, a várban felhalmo
zott élelmiszerekkel, fegyverekkel, hadianyaggal. A biztosok a várat,
annak birtokait, jövedelmeit, felszerelését a király nevében átvették,
s a várnagyokul kinevezett Dobó Istvántól és Zay Ferenctől régi szo
kás szerint a vár kapuja alatt kivették a hűségesküt. Egyidejűleg
saját hadukból 200 lovas és 200 gyalogos várőrséget helyeztek be a
várba. Ettől kezdve tulajdonképpen meg is szűnt az egri vár magán
jellege: Eger püspöki vára belekerült a magyar királyi végvárrend
szerbe.29
Dobó István, mint az akkori idők magyarországi várkapitányai, egy
személyben volt diplomata, katonai parancsnok, udvarbíró (provisor)
és műszaki tiszt.30 A várkapitány igyekezett útját állni annak, hogy
Heves megyét teljesen elnyelje a török hódoltság. Mivel a kérdés
békés rendezése ügyében összehívott tárgyalások nem jártak ered
ménnyel, így tovább kellett folytatni a török megfékezésére szolgáló
egyetlen eszközt; az ellenportyákat. Az egri vitézek messze behatol
tak a török megszállta területekre, vezettek portyákat Budáig, sőt
még Kalocsáig is. 31
Dobó István munkássága új hivatalában főleg kétirányú volt: a
várat mint a Felvidék védőbástyáját kellő őrséggel és felszereléssel
ellátni, másrészt ennek anyagi alapját megteremteni, a vár jövedel
meit rendezni, azokat erélyesen behajtani és híven kezelni.32 A vár
tisztviselői élén álló kapitány feladata volt nemcsak a katonai ügyek
intézése, hanem egyben az udvarbírói vagy provizori teendők ellá
tása is. Dobó kezelte a földesúri jövedelmeket, beszedte vagy árendába adta a tizedeket, intézte a jövedelmek elosztását. A várjövedelmeket illetően futó áttekintés is arról győz meg bennünket, hogy
messze országrészek jobbágyságától hatalmas anyagi áldozatokat kö
vetelt az egri vár fenntartása, felszerelése, a várőrség fizetése. A föl
desúri jövedelmek főként a püspökség hevesi és borsodi falvaiból
származtak. Tizedet szolgáltattak Heves, Borsod, Abaúj, Sáros, Bereg,
Zemplén, Szabolcs megyék és Zaránd megye egy darabja. A rend
kívüli jövedelmeket Heves, Borsod, Pest, Solt, továbbá Külső-Szolnok
és Csongrád megyék egy része adta. Tizenkét megye parasztsága on
totta Egerbe földesúri, egyházi és állami adóját, egész évi munkákájának gyümölcsét, legtöbbször nem is egy, hanem három jogcímen
29 Heves megyei Levéltár (továbbiakban HemL), Egri érs. gazd. lt. Liber 14. p. 7. ; Foryách Ferenc: i. m. Pest, 1866., 55. o.; Istvánffy Miklós: i. m. Ford. Vidovich György. Deb
recen, 1867., 330. o. ; Gyárfás István: i. m. Budapest, 1879., 20. o.; Szederkényi Nándor: i. m.
II. k. Eger, 1890., 82. o.; Ruzsás Lajos: Az egri vár gazdálkodása a XVI. században. Buda
pest, 1939., 8—9. o.
, .
30 A magyar szokások értelmében udvarbíró csakis jónevű és gazdag birtokos lenetett.
Lásd: Takó.ts Sándor: Rajzok a török világból. II. k. Budapest, 1915., 93. o.
31 Kriegsarchiv. Wien (továbbiakban KA), Alte Feldakten, 1548. Fase. 10. Nr. 5. ; Hadtör
ténelmi Levéltár (Budapest) továbbiakban HL.), Törökkori iratok, 1548. Nr. 68. Ruszkai Dobo
István Magyarország főkancellárjához. Eger, 1548. okt. 23. „. . . azt kiáltják, amit a farkas,
hogy mi zavarjuk a forrás vizét, noha mi iszunk a folyó alsó részénél ... ." ; Gyárfás István:
i.m. Budapest, 1879., 31. o. ; Pataki Vidor: i. m. Eger, 1934., 17. o.
32 Gyárfás István: i. m . B u d a p e s t , 1879., 21. o.
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is egyszerre. Az egri v á r anyagi érdekeltsége a Dunától a KeletiKárpátokig, Eperjestől Aradig terjedt, átfogta a Dunán inneni hatal
mas országrészt. Óriási területek parasztsága táplálta Egert, Eger
viszont védte több megye lakosságát. 33
Dobó István 1548—1552 között az egri várat úgy megerősítette,
hogy az 1564-ben itt járt hadbiztosok dicsérettel emlékeztek meg
építményeiről. Erődítési munkáinak s a várjövedelem rendbeszedé
sének igazolását, szóval egri működésének igazi tűzpróbáját az 1552.
év jelentette. Dobónak az egri várkapitányi tisztségében eltöltött négy
esztendeje alatt történt az a sokrétű, nagy energiát és gondos irányí
tást kívánó előkészület, amely megteremtette a nagy török támadás
sikeres elhárításának alapfeltételeit. 34
1552. szeptember második hetében, a Szolnok elestét követő napok
ban a k é t török sereg megindult Eger ostromára. Az egri várőrség
Dobó István vezetésével a 38 napos szívós harcban felőrölte a t á 
madók erejét és „bátor szívvel" állta a török sereg súlyos rohamait
anélkül, hogy királyi (mezei) felmentő sereg érkezett volna segítsé
gükre. Eger hős védelme n e m egyszerű fényes haditett. A védők
helytállása bebizonyította, hogy kellő elszántsággal fel lehet tartóz
tatni a török előnyomulást. Eger védelmének az ad páratlan jelentő
séget, hogy Mohács óta — Kőszeg sikeres védelme mellett — ez volt
a törökön aratott első nagy győzelem, amely felkeltette a reménykedésT, nogy még kiűzhetjük hazánkból a pusztító törököt. A Mohács
után csüggedni kezdő hazafiakat felrázta tompa aléltságukból. 35 „Ez
zel, úgy látszott, m i a magyar névnek kevéssel előbb elveszített di
csőségét bátor és szerencsés tűréssel és kitartással visszaszereztük." 36
Az egykorúak alig hitték el, hogy ilyen is megtörténhetik; az egri
sikeres várvédelmet csodával magyarázták. 3 7 Eger szétzúzta a török
legyőzhetetlenségéről vallott legendát. „Ez az ostrom — Ahmed pasa
beismerése szerint is — nagyon sokat ártott a szultán dicsőségének". 38
A v á r falai mögött a védők alig kétezred magukkal kiharcolták azt a
győzelmet, amelyet 20—30 ezres császári seregek sem t u d t a k kivívni.
Eger falai alatt negyven évre megállott a török előnyomulás. Nem
csak Eger várát védték m e g a túlerővel szemben, hanem megvédték
a felső-magyarországi várakat, városokat is, amelyeket az egri kudarc
u t á n n e m m e r t megtámadni a török.
De az Egertől északra fekvő országrész ideiglenes tehermentesítésén
33 Szilágyi Sándor (szerk.) : A m a g y a r n e m z e t t ö r t é n e t e . V. k . B u d a p e s t , 1897., 324. o. „Hat
vármegye nagy részének megtartása s messze föld biztonsága függött E g e r t ő l . . . " ; Takáts
Sándor: i. m. II. k. Budapest, 1915., 57—58. o. ; Ruzsás Lajos: i. m. Budapest, 1939., 57. o. ; G.
L.: Érdekességek az egri vár életéből. (Dobó István és a Habsburg uralom). Az Egri Vár
Híradója, 1950. júl. 1. sz. 10. o.; Szántó Imre: i. m. 29. o.
34 Szederkényi
Nándor: i. m . II. k . Eger, 1890., 149. o. ; Markó Arpád: M a g y a r o r s z á g h a d 
története. Budapest, 1943. 111. o. — ,,Dobó István, Eger várának mintaszerű kiépítésével, fel
szerelésével ég szívós védelmével megmutatta, hogy nemcsak az olasz és francia várépítők
értik a mesterségüket".: Gerő László: Magyarországi várépítészet. (Vázlat a magyar vár
építés fejezeteiről), „Müveit Nép" Tudományos és Ismeretterjesztő Kiadó, Budapest, 1955.,
358. o.
35 Szádeczky
Lajos: A d a t o k E g e r o s t r o m á h o z 1552-ben. Századok, 1880., 487. o.
36 Istvánffy
Miklós: i. m . B u d a p e s t , 1962., 282. o.
37 Szántó Imre: A t ö r ö k s e r e g e l v o n u l á s a Eger alól 1552-ben. HK. 1968. 2. sz. 261. s k ö v . o.
38 Zsámboki János elbeszélése. Mika Sándor (szerk.) : Magyar történelmi olvasókönyv.
II. rész. Második kiadás. Budapest, 1915., 34. o.
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kívül, a helyi jelentőségen túlmenően, v a n ennek a győzelemnek
országos jelentősége is. 39 Ha Eger elesik, a török északi irányba indí
tott támadással könnyen elvághatta volna a császáriaknak Erdély felé
irányuló utánpótlását és a Győrnél kezdődő erődvonalat — nagy fél
köríves kerülővel — Eger helyett Léván, Füleken, Szendrőn és To
kajon keresztül szabta volna meg. 40 Ha a töröknek Eger gyors elfog
lalása u t á n még lett volna ideje a hadjárat továbbfolytatására, min
den bizonnyal észak felé tovább terjeszkedik, vagy pedig a bánya
városok ellen fordul. Eger védői azonban megakadályozták, hogy a
Habsburg-királyság és Erdély érintkezését elvágja az ellenség. 41 Eger
hős védelme lelket öntött a Tiszántúl népébe is; időt biztosított, hogy
az Áldana szégyenteljes futása u t á n veszélyeztetett gyulai v á r v é 
delmét megszervezzék. 42 A gyulaiak 1552 augusztusában attól tartot
tak, hogy a török Eger elfoglalása után tüstént ellenük fordul. „Ha az
ellenség megérkezik — írják — és minket ilyen rendetlenül talál,
kétségkívül egytől-egyig elveszünk." 4 3 A megmenekült Eger mellett
a másfél évtizeden át igen fontos szerephez jutó gyulai v á r a Körös
és a Maros közötti területen egyik legfőbb akadálya volt a török
további előnyomulásának.
Ahmed pasa szerdár és Ali budai pasa Eger alatt elszenvedett k u 
darca erősen leszállította a törökök 1552. évi fényes hadi sikereinek
értékét. Eger szilárd helytállása n e m maradt hatás nélkül; Hadim
Ali budai pasa késznek mutatkozott a béketárgyalásokra. Verancsics
Antal alkudozott vele Budán, s h a t havi fegyverszünetet eszközölt ki
tőle, hogy eközben a király követei — Verancsics és Zay Ferenc —
a szultán elé járulhassanak. 4 4
Egerben először bizonyosodott be, hogy kellő elszántsággal fel lehet
tartóztatni a törököt. Eger védelmének sikere bebizonyította, hogy a
magyarországi végvárak alkalmasak az ellenség feltartóztatására, a
végvárak őrségének harcmodora pedig alkalmas arra, hogy a török
erejét szünet nélkül gyengítse, csípdesse, őrölje. A török terjeszke
désének megállításához több nagyon fontos tényező is hozzájárult —
a külföldi segítség, a török birodalom belső és külső problémái, a
magyarországi hadszíntér távolsága stb. —, de mindez nem változtat
azon, hogy a végvári harcokban Magyarország népeinek sikeres és
eredményes önvédelmi harcát lássuk. Ez a harc végső fokon azt ered
ményezte, hogy az a török hatalom, amelyet eddig Európa katonai
ereje n e m bírt megtörni, végül is a magyarországi végvárak alatt
39 Schesaeus, Christianus: Ruinae Pannonicae. Lib. IV. Szeben, 1797., 170. o., 19—22. verssor.
40 v ö . Perjés Géza: Z r í n y i Miklós és k o r a . G o n d o l a t . B u d a p e s t , 1965., 86—87. o. és 12. v á z 
lat.
41 Vö. Sinkovics István (szerk.) : Magyar történeti szöveggyűjtemény II/l. 1526—1790. Tan
könyvkiadó. Budapest, 1968., 82. o.
42 Karácsonyi
János: B é k e v á r m e g y e t ö r t é n e t e . I. k . 1896., 129. o.
43 Scherer Ferenc: G y u l a v á r o s t ö r t é n e t e . I. k . Gyula, 1938., 126. o. ; Veress Endre:
Gyula
v á r o s o k l e v é l t á r a (1313—1800). B u d a p e s t , 1938., 195. o. V a s László t i s z t t a r t ó és t á r s a i C a s t a l d o h o z . Gyula, 1552. o k t . 18.
44 Verancsics
Antal: ö s s z e s m u n k á i . I. k . K i a d t a : Szalay László a M u n u m e n t a H u n g á r i á é
Historica S c r i p t o r e s s o r o z a t b a n . Pest, 1857., 268—288. o . ; Bethlen,
Wolfgangus:
História de r e 
b u s T r a n s s y l v a n i c i s . Editio S e c u n d a . T o m . I. Szeben, 1782., 545—547. o. ; Tardy Lajos: Regi
m a g y a r k ö v e t j á r á s o k Keleten. B u d a p e s t , 1971., 120., 110—136. o. V e r a n c s i c s A n t a l és Z a y F e r e n c
k ö v e t j á r a s a a m a g y a r d i p l o m á c i a t ö r t é n e t , e l s ő s o r b a n p e d i g keleti d i p l o m á c i á n k t ö r t e n e t e n e K
j e l e n t ő s és é r t é k e s h a g y o m á n y a i h o z t a r t o z i k .
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torpant meg. 4 5 Az egrieknek kiemelkedő részük v a n abban, hogy a
több évtizedes küzdelem a törököt végül is megállásra kényszerí
tette. 4 6
Dobó István vajdai működése Erdélyben
Dobó István Eger várának hősies védelme u t á n országszerte nagy
hírnévre tett szert. Vitézségét, katonai erényeit még személyes ellen
ségei is kénytelenek voltak elismerni. Ferdinánd király a nemesi
rendből országbárói rangra emelte és Castaldo távozása u t á n a Sop
ronban tartott országgyűlésen 1553. május 26-án Kendi Ferenccel
együtt kinevezte Erdély vajdájává. 47 A vajdák hatásköre meglehe
tősen széles körű volt. Mint a király teljhatalmú biztosai gyakorolták
jogaikat a diplomácia, a hadviselés, az igazságszolgáltatás, a törvény
hozás és a vallásügyek területén. Kiemelt közjogi helyzetükre utal,
hogy az ellenük irányuló törvénysértés, összeesküvés, lázadás főben
járó bűnnek számított. 4 8 Vallási ügyekben elsőrendű feladata a vaj
dáknak, hogy az Erdélyben kisebbségbe szorult katolikus egyház é r 
dekeit védelmezzék. 49 A k é t vajda közül csak Dobó szolgálta m a r a 
déktalanul a Habsburgok érdekeit, míg Kendi Ferenc — maga is
erdélyi birtokos lévén — előbb titokban, később m á r nyíltan is a
rendek törökbarát álláspontjával rokonszenvezett.
Miután Fráter György megnyitotta Erdélyt a Habsburgok zsoldosai
előtt, Izabella és János Zsigmond 1551. július 19-én a szászsebesi
egyezményben a koronával együtt lemondtak az oppelni hercegség
fejében magyarországi és erdélyi birtokaikról. így Erdély és a királyi
Magyarország vérontás nélkül egy uralkodó fennhatósága alá került.
Az erdélyi — és általában a magyarországi — közvélemény ebben
látta az erők egyesítésének előfeltételét, s a törökkel szemben t a n ú 
sítandó ellenállás sikerének biztosítékát. De Erdélynek a Habsburg
országrésszel való egyesítése után súlyos kérdésként vetődött fel:
lesz-e annyi ereje az immár egységes Magyarországnak, hogy meg
gátolhassa a török hódoltság további terjeszkedését. 50
Magyarország és Erdély egyesítése háborús okul szolgált a töröknek.
Fráter György 1551. december 17-én alvinci kastélyában életével
fizetett azért, hogy kitárta Erdély kapuját Castaldo zsoldosai előtt.
45 Sinkovics István: Végvári harcok. Magyar Történész Kongresszus 1953. jún. 6—13. Bu
dapest, 1954., 48—60. o. ; Ua. : A török elleni védelem fő kérdései. HK. 1966. 4. sz. 772—793. o.;
Szántó Imre: A végvári rendszer kiépítése Magyarországon. Acta Universitatis Szegediensis
de Attila Józseí nominatae. Acta Historica Tom. XXXVIII. Szeged, 1971., 1—44. o.
M Soós Imre—Szántó Imre: i. m. Budapest, 1952., 94—95. o.; Szántó Imre: i. m. 183—185. o.
47 Istvánffxj
Miklós: Regni H u n g a r i c i História. Köln. 1685. Hist. l i b . X I X . p . 245—247.; Istvánffy Miklós: i. m . B u d a p e s t , 1962., 283. o . ; Bethlen, Wolfgangus:
i. m . T o m . I. Szeben, 1782.,
550. o. ; E r d é l y i Országgyűlési E m l é k e k ( t o v á b b i a k b a n EOE.) I. k . 447. o.; Szederkényi
Nán
dor: i. m . I I . k. Eger, 1890., 476—477. o. ; Nagy Béni: i. m . 275—276. o . ; Lukinich
Imre: E r d é l y
t e r ü l e t i v á l t o z á s a i a t ö r ö k h ó d í t á s k o r á b a n 1541—1711. B u d a p e s t , 1918. 79. o. ; Aldásy Antal: A
M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r á n a k címereslevelei. 2. k . B u d a p e s t , 1923. 118. o . ; G. L. :
É r d e k e s s é g e k az egri v á r életéből. Az E g r i V á r H í r a d ó j a , 1960. j ú l . sz. 10—11. o. — Az e r d é l y i
ügyek vezetésében Dobónak segítőtársai lettek: vajdatársa, Kendi Ferenc, valamint öccse,
Dobó Domokos és ödöni'fi László alvajdák.
48 Endes Miklós: Erdély három nemzete és négy vallása autonómiájának története. Buda
pest, 1935., 150. o.
49 Szalay László: M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e . IV. k . Lipcse, 1854., 299. o.
50 Szántó Imre: A török 1551. évi őszi hadjárata a Temesvidék és a Maros-völgy meghó
dítására. HK. 1972. 1. sz. 73. o.
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A Habsburgok erdélyi uralma 1552^ben újabb területek elvesztéséhez
vezetett. Az erdélyiek a Habsburg-uralomban, a féktelen zsoldoster
rorban csak az idegen elnyomást látták. Castaldo távozása után Dobó
Istvánt Erdélyben igen nehéz körülmények fogadták. A Habsburg
uralommal szemben tanúsított általános elégedetlenséget az új vajdák,
sőt Dobó személyes tekintélye sem tudta kedvezően befolyásolni, még
kevésbé megszüntetni.
Az a meggyőződés kapott lábra, hogy szükség van a különálló er
délyi állam feltámasztására, mégpedig török fennhatóság alatt, hogy
ily módon legalább meggátolhassák a hódítás további terjedését, me
lyet Ferdinánd nem tudott megakadályozni.51 A határmenti török
pasák betörésekkel fenyegetőztek és lázongott a felső-tiszamenti ne
messég is.52 A török minden törekvése arra irányult, hogy Erdélyt
elvegye Ferdinándtól. Ami egyelőre mégis megmenthette Erdélyt, az
a török—perzsa háború volt. A perzsa háborúval lekötött Porta egye
lőre megelégedett azzal, hogy az elégedetlenséget szította Erdélyben;
ügynökei azzal bíztatták a rendeket, hogy János Zsigmond vissza
fog térni a trónra. 53 így újból párttá kezdett szervezkedni az az ellen
zék, amely Erdély egyesítését a királyi Magyarországgal elhibázottnak tartotta, s János Zsigmond visszahívását a fejedelmi trónra poli
tikailag szükségesnek ítélte. 54
Az ellenállás először az ország határain belül jelentkezett, ahol
azonban a Bornemissza Farkas, Kendi Antal és Patócsy Ferenc vezette
rendek egy kis csoportja fegyveres lázadásának leverése után ideig
lenes stabilizáció következett be. Mivel a lázadók úgy látták, hogy
saját erejük elégtelen a vajdák elleni harchoz, ezért a tervezett fel
kelést úgy akarták időzíteni, hogy egybeessen a törökök, a moldvai
és a havasalföldi vajdák, valamint Petrovics Péter támadásával. A
vajdák felismerték, hogy a mozgalom sikere elsősorban a Porta áEásfoglalásán múlik. Ezért igen szívélyesen fogadták a szultán követét,
majd maguk is küldtek a szultánhoz követet, akivel úgy állíttatták
51 Lukinich
Imre: i. m. 75—76. o.
52 EOE. I. k. 447. O.
53 M i n d e n k i m e g g y ű l ö l t e E r d é l y b e n a k e g y e t l e n z s o l d o s t e r r o r t . L á s d : Forgách
Ferenc:
Martinuzzi és Izabella Históriája. Kardos Tibor (bev.) : T ü n d é r o r s z á g 1541—1571. E r d é l y ö r ö k 
sége. I. k. B u d a p e s t , é. n. 105. o. ; Horváth
Mihály: M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e l m e . III. k. P e s t ,
1861., 206. o. — Mindenfelé n y í l t a n beszélték, hogy J á n o s Z s i g m o n d török—francia segéllyel
n e m s o k á r a b e n t lesz E r d é l y b e n : H a u s - , Hof- u n d S t a a t s a r c h i v Wien, ( t o v á b b i a k b a n HHStA.)
U n g a r n , 1553. Fase. 70. Castaldo F e r d i n á n d h o z . U d v a r h e l y , 1553. m á r c . 7.; EOE. I. k. 447., 453—
454., 461. s. köv. o. — A s z u l t á n a r r a h i v a t k o z o t t , h o g y ő e g y k o r M a g y a r o r s z á g o t J á n o s k i 
r á l y n a k és e n n e k h a l á l a u t á n E r d é l y t J á n o s Z s i g m o n d n a k s z a n d z s á k s á g g y a n á n t a d o m á 
n y o z t a : Fraknói
Vilmos:
A m a g y a r o r s z á g g y ű l é s e k t ö r t é n e t e . III. k. (1546—1556). B u d a p e s t ,
1875., 150. o. ( t o v á b b i a k b a n MOE.) ; Izabella és J á n o s Z s i g m o n d l e n g y e l o r s z á g i t a r t ó z k o d á s á r a
v o n a t k o z ó l a g l á s d : Szádeczky
Lajos: Izabella és J á n o s Z s i g m o n d L e n g y e l o r s z á g b a n , 1552—
1556. B u d a p e s t , 1888.; Veress Endre: E r d é l y fejedelmi i n t e r r e g n u m a . B u d a p e s t , 1899.;
Lukinich
Imre: Az e r d é l y i fejedelmi cím k i a l a k u l á s á n a k t ö r t é n e t é h e z . Századok, 1913. 95. o.
54 A t i s z á n t ú l i n e m e s s é g a K e r e k i b e n (Bihar m e g y e ) 1553 t a v a s z á n t a r t o t t r é s z g y ű l é s e n
m á r Izabella és J á n o s Z s i g m o n d v i s s z a h í v á s á t h a t á r o z t a e l : MOE. III. k. 391. o.; EOE. I. k.
449. o.; Lukinich
Imre: i. m. B u d a p e s t , 1918., 75—76. o. — F e r d i n á n d u r a l m a g y e n g e l á b o n
állott E r d é l y b e n ; m a g a az o r s z á g g y ű l é s állt a J á n o s Z s i g m o n d v i s s z a h í v á s á r a
szervezett
m o z g a l o m élére. A F e r d i n á n d h o z k ü l d ö t t k ö v e t e k e t az a l á b b i felirattal b o c s á t o t t á k ú t n a k :
..Kedves v o l t e l ő t t ü n k k e r e s z t y é n fejedelem alá m e n n i , a r ó m a i c s á s z á r r a l ö s s z e k ö t t e t é s b e n
lenni. De I s t e n n e m a k a r t a , h o g y az á l l a n d ó l e g y e n ; az ellenség közelsége, s o k a s á g a , h a t a l 
ma, s az attól való félelem m i a t t , m e l y ázsiai gondjaitól m e g s z a b a d u l v á n , egész e r e j é v e l
m i n k e t f e n y e g e t . . . Kettő k ö z ü l t e h á t egyet k é r ü n k : v a g y a k k o r a e r ő v e l m e g s e g é l n i b e n 
n ü n k e t , m e l y elégséges legyen S z o l i m á n n a k ellenállni, v a g y e s k ü n k alól feloldozni k e g y e s 
k e d j é k felséged . . ." (Lásd: EOE. I. k. 475.)
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be az eseményeket, m i n t h a a szervezkedés elszigetelt magánvállal
kozás lenne. 5 5 Ezután felkelést hirdettek meg; a nemeseknek minden
16 kapu után egy lovast kellett kiállítani és csapataikkal szeptember
3-án Segesváron kellett összegyűlniük. 56
Eközben a szervezkedők is gyűlést hívtak össze Marosvásárhelyen,
ahol a székelyeket akarták az ügynek megnyerni. Dobó, hogy a szé
kelyek csatlakozását időben megakadályozza, seregével augusztus v é 
gén Marosvásárhely felé vonult, ahol számos követváltás után a lá
zadókkal 15 napi fegyverszünetet kötött. 5 7
Ezalatt Dobó nem erőltetett döntő ütközetet, mert attól tartott, hogy
ez haderejének olyan meggyengülését eredményezheti, mely után k é p 
telen lesz felvenni a küzdelmet a határon túlról várható támadások
kal. Dobó is, a lázadók is a külső fejlemények alakulását várták. A
lázadók követeket küldtek az 500 lovassal Debrecenbe érkezett Pet
rovics Péterhez, akik visszatérésük után azt a hírt hozták, hogy P e t rovics m á r Szeghalomnál táborozik, s hogy a budai pasa, valamint a
román vajdák is ú t b a n vannak a felkelés megsegítésére. A kedvező
kilátások folytán a felkelők felmondták Dobónak a fegyverszünetet.
De ezt éppen a legkedvezőtlenebb időpontban tették, mert a perzsa
háború miatt a szultán éppen ekkoriban fegyverszüneti tárgyalásokba
kezdett Ferdinánddal, s így Petrovics Péter török segítség nélkül
maradt. Seregét és török segédcsapatait a váradi püspök és Báthori
András visszaszorította a Tisza jobb partjára. Ugyanakkor Ferdinánd
egyik vezére, Tahi Ferenc is Petrovics ellen indult hadával, aminek
hírére Petrovics Lengyelországba menekült. 5 8
A román vajdák a török segítség elmaradásának hírére szintén b e 
szüntették hadjáratukat és szeptember 25-re elhagyták Erdélyt, 5 0
A magukra maradt felkelők Bethlen várába húzódtak, amelyet Dobó
és az Erdélybe érkezett Tahi Ferenc seregei ostrom alá fogtak. Az
ostrom november közepéig elhúzódott, amikor a védők olyan feltétel
lel adták fel a várat, hogy személyes bántódásuk nem történik. Ezt
a vajdák biztosították is számukra. 6 0
Ekkor még úgy látszott, hogy a vajdák meg tudnak felelni hiva
taluknak. De 1555. május 29-én véget ért a perzsákkal folytatott há
ború. A perzsákkal megkötött béke után a török is akcióba lépett az
erdélyi Habsburg-uralom felszámolására, s az ezzel párhuzamosan
erősödő belső rendi ellenállás ekkor m á r könnyen el tudta söpörni a
vajdák uralmát, akiket Ferdinánd sem pénzzel, sem haderővel nem
tudott segíteni. Szulejmán szultán addig nem volt hajlandó békét
vagy fegyverszünetet kötni Ferdinánddal, amíg Erdélyt vissza n e m
adja Izabellának és fiának. Ferdinánd 1555. augusztus 20-án a hely
zet reménytelenségéről, s a kérdés diplomáciai úton történő megoldá
sának csődjéről értesítette bátyját, V. Károly császárt: „Bármiként
55 EOE. I. k. 453. o.
öO Veress Endre: Izabella k i r á l y n é . B u d a p e s t , 1901.. 411. o.
5/ Istvánffy
Miklós: i. m. F o r d . Vidovich G y ö r g y . D e b r e c e n , 1868. 421. o.
58 Uo. 420. o.
59 EOE. I. k. 455. o.
60 Lázár Miklós: E r d é l y főispánjai. Századok, 1887., 401. o . ; Veress Endre: i. m. Budapest,.
1901., 411. o.
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igyekeznek is követeim, nem kaphattak egyéb választ mint, hogy
Erdélyt vissza kell adnom a boldogult vajda (Szapolyai János — Sz. I.)
fiának, vagy háborút kezdenem a törökkel." 6 1
A hódoltsági törökök fenyegető magatartása, másrészt V. Károly
küszöbön álló lemondása miatt, amely Ferdinánd tevékenységét a
német—római császárság elnyerésére irányította, Erdély megtartása
alárendelt jelentőségűnek látszott. A perzsa háború befejeződésével
nemcsak Ferdinándnak, h a n e m az erdélyi rendeknek is számolniuk
kellet a török fegyveres beavatkozásával. Erdély elszakadása a m a 
gyar királyságtól 1556-ban bekövetkezett. A február 2-án tartott tordai országgyűlésen az erdélyi rendek kimondták Izabella és János
Zsigmond visszahívását. Visszaérkezésükig az ország kormányzását
Petrovics Péterre ruházták, akit a moldvai és havasalföldi vajdák is
támogattak. 6 2
Petrovics Péter m á r február végén elindult Lúgosról, majd sere
gének egy részét Déva alatt hagyva március 4-én hozzáfogott Gyula
fehérvár ostromához. Bornemissza Pál püspök külső segítségre nem
számíthatott, m e r t Dobó — sereg híján — maga is visszahúzódott
Szamosújvárra. A helyzetet súlyosbította, hogy Petrovics Péter b e 
vonulásával egyidejűleg a román vajdák is Erdélybe törtek. Bár a
legfontosabb várak még Ferdinánd-párti katonaság kezén voltak, de
n e m rendelkeztek kellő számú őrséggel, nem voltak megfelelően el
látva és megerősítve. Az erdélyi Habsburg-uralom helyzete ezzel tel
jesen kilátástalanná vált és megsemmisülése csupán idő kérdése volt.
Ferdinánd ugyan Pucheim Farkast 4600 főnyi seregével Erdélybe
küldte, de ez a had néhány kisebb vár elfoglalása után Krasznahorkánál Be-bek Ferenc török által is támogatott csapataitól vereséget
szenvedett. Ezzel a külső segítség minden reménye szertefoszlott. 63
Bornemissza Pál püspök április 11-én minden vagyonával elhagyta
Erdélyt. A reménytelen helyzetre való tekintettel k é t nap múlva
Dobó is elküldte Ferdinándnak azt a kérését, hogy vajdai hivatalából
mentse fel. 64 Kendi Ferenc pedig ezalatt most m á r nyíltan a rendek
hez csatlakozott és ő vezette azt a küldöttséget, amely július 6-án
Lengyelországba indult Izabella és János Zsigmond elébe. Izabella
és fia szeptember 22-én vonult be Kolozsvárra. 65 Ezzel a Habsburgok
erdélyi uralma ténylegesen is összeomlott. Eleve meghiúsult annak
lehetősége, hogy a királyi Magyarország és Erdély egyesítésével egy
erőteljes török elleni bázis jöjjön létre.
Dobó István és családja számára az igazán nehéz megpróbáltatá
sok még csak ezután kezdődtek Erdélyben. Miután Ferdinánd király
belátta, hogy Erdélyt megtartani n e m tudja, megüzente Dobónak,
hogy Szamosújvárt méltányos feltételekkel adja fel. Dobó no vem
éi Horváth Mihály: Erdély állapotáról s Izabella viszonyairól Fráter György halála után.
T ö r t . Z s e b k ö n y v . P e s t . 1865., 456. o.
62 E O E . I. k . 479. o .
63 istvánffy
Miklós: i. m . F o r d . Vidovich G y ö r g y . D e b r e c e n , 1868. 424. o.
64 Szilágyi Sándor: E r d é l y o r s z á g t ö r t é n e t e . I. k. Pest, 1866., 334. o.
,,..,.,
L
1=oc
65 EOE. I. k. 488. o. ; Acsády Ignác: M a g y a r o r s z á g h á r o m r é s z r e o s z l á s á n a k t ö r t e n e t e 152b—
1608. B u d a p e s t , 1897., 334. O.
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bérig védte a várat, de a közelgő tél és a kilátástalan harc miatt no
vember 28-án azzal a kikötéssel adta át, hogy családjával s a várvé
dőkkel együtt szabadon elvonulhat. 6 6 Balassa Menyhért és Petrovics
Péter azzal a feltétellel engedélyeztek számára szabad elvonulást, hogy
a várból csak saját fegyverzetét viheti el. Szilágyi Sándor szerint Dobó
nem fogadta el az elvonulásra számára kijelölt útvonalat, és Izabella,
attól félve, hogy Dobó útja közben Várad vagy Huszt ostromát esetleg
megzavarja, magához hívatta Kolozsvárra. 67 Istvánffy Miklós véleménye
szerint a régi családi ellenség, Perényi Gábor intrika j a nyomán Dobót
és családját itt börtönbe zárták azért, mert szekereire — a megadási
feltételek ellenére — Szamosújvár tartozékai közül is rakatott lő
fegyvereket. 6 8 A Perényiek ugyanis m á r régebben erőszakkal elfog
lalták a Dobó-családot illető Sárospatakot. Dobóék pert indítottak
Perényiek ellen. Perényi — attól tartva, hogy a pert elveszti — arra
törekedett, hogy a Dobókat eltegye útjából, „hogy a sárospataki gaz
dag uradalomért kezdett pert ne folytathassák". 69 Erre most kitűnő
alkalom kínálkozott. Ugyancsak Perényi Gábor művének tartja a szak
irodalom azt is, hogy Dobó öccsét, Domokost, kiadták a töröknek, s a
volt alva j dát Konstantinápolyba vitték. 70
Ami Dobó elfogatásának okát illeti, a szamosújvári fegyverek el
szállítása csak ürügy lehetett, m e r t a három jelentéktelen sugárágyú
tulajdonjogát Szamosújváron még talán igen, de Kolozsváron bajosan
lehetett pontosan megállapítani. Közvetlen adatunk ugyan nincs, de
Dobó elfogását m á r akkor elhatározhatták, amikor még csak hívták
Kolozsvárra. Mindezek mögött pedig elsősorban a török munkáját
kell feltételeznünk, akinek kívánságait Izabella abban a helyzetben
nem tagadhatta meg. Megint más kérdés, hogy mindez nem volt Pe
rényi Gábor ellenére. Ha Perényi közre is működött Dobóék bebörtönzésében, az egész dolog az övénél sokkal nagyobb hatalom — talán
egy török titkos parancs — hatására ment végbe. Dobó 1557. novem
ber 15-ig sínylődött Szamosújvár börtönében, amikor végre egy é j 
szaka felesége segítségével sikerült kötélhágcsón leereszkednie és
gyors lovon Ferdinánd területére menekülnie. Dobó felesége és gyer
mekei ott m a r a d t a k ugyan, de az ifjú János Zsigmond szabadon bo
csátotta őket azzal, hogy a férj „bűnei" miatt a feleség és gyermekei
nem bűnhődhetnek. 7 1 Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt
mondjuk, hogy a viszonyok rendeződése után a volt erdélyi vajda
fogságából fakadó diplomáciai feszültséget is elkerülendő János Zsig66 Forgách Ferenc: M a r t i n u z z i és Izabella Históriája. K a r d o s Tibor (bev.) : T ü n d é r o r s z á g
1541—1571. E r d é l y öröksége. I. k. B u d a p e s t , é. n. 104. o.; Pray, Georgius: E p i s t u l a e p r o c e r u m
r e g n i H u n g á r i á é 1490—1711. III. P o z s o n y , 1806., 78—84., 98—99. o. B a t t h y á n y F e r e n c N á d a s d y
T a m á s n á d o r h o z . 1556. júl. 24. „ D e r Dobo a b e r h a t sich t a p f e r g e w e h r e t " . Szalay László: Ma
g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e . IV. k. Lipcse, 1854., 307—308. o. Dobó „az egri n a p o k e m l é k é t m e g ú j í t ó
hősiességgel" védekezett.
67 EOE. I. 6. o.
68 istvánffy
Miklós: i. m. F o r d . Vidovich G y ö r g y . D e b r e c e n , 1868. 425. o.
69 Uo. 425—426. o. ; Csipes Antal: i. m. G y u l a , 1971., 147—148. o.
70 Szederkényi
Nándor: i. m. II. k. Eger, 1890., 179. o.
71 Pray, Georgius:
i. m. III. k. P o z s o n y , 1806., 105—110. o.; Istvánffy
Miklós: i. m. F o r d .
Vidovich
György. D e b r e c e n , 1868., 425. o. : Verancsics
Antal: i. m . II. k. Pest, 1857., 98—99. o. :
Szalay László: i. m. IV. k. Lipcse, 1854., 308—309. o.; Gyárfás István: i. m . B u d a p e s t , 1879.,
SO. o.; Acsády Ignác: i. m. B u d a p e s t , 1897., 333—334. o.
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mond és Izabella elősegítette szökését, hogy azután a családját béké
ben elbocsáthassa.72
A három évig viselt tisztség Dobónak igen sok pénzébe került, mert
Ferdinánd még az esedékes zsoldfizetésekre sem küldött pénzt. Az
erdélyi vajdaság — amint azt Dobó bizonyára jó előre sejtette is —
mégsem bizonyult rossz befektetésnek. A királyi fedezetek hiányában
nyugodtan használta fel saját pénzét politikai célokra, mert a gya
korlat szerint az uralkodó az ilyen természetű kölcsönöket birtokok
átengedésével egyenlítette ki. Ebben az esetben is így történt. 73
Dobó István szerencsés megmenekülése után jelentkezett Ferdi
nándnál, aki őt hűsége és az érte kiállt szenvedések jutalmául bő
kezűen kárpótolta. Dobó birtokai Erdélyből való távozása után egy
két esztendővel ugrásszerűen, hatalmas mértékben gyarapodtak. Meg
kapta Lévát örökös joggal, a véglesi uradalmat, az Abaúj megyei Gönc
és Telkibánya mezővárosokat. A király 1558. január 12-én kinevezte
Bars megye főispánjává.74 Végül 30 000 forintot utalványozott neki,
amelyen török fogságban levő Domokos testvérét kiszabadította.
Dobó István az 1550-es évek legvégén bekövetkezett hatalmas ará
nyú birtokgyarapodását tehát elsősorban a királyi udvarnak tett szol
gálatainak köszönhette. A lévai, véglesi és Abaúj megyei (Gönc, Tel
kibánya) uradalmak nemcsak nagymérvű mennyiségi gyarapodást
jelentettek, de a korábbi Dobó-birtokoktól eltérő földrajzi adottságaik
kal, magasabb népsűrűségükkel, iparos és bányász lakosságuknak a
tiszta agrárlakossághoz viszonyított nagyobb hányadával, élénkebb ke
reskedelmi forgalmukkal, tehát általában kedvezőbb termelési fel
tételeikkel minőségileg is gazdagabbá tették a Dobó kezelésében levő
birtokok összetételét.75
Dobó István tulajdonában Ung, Bereg, Abaúj, Zólyom, Bars és
Hont vármegyében voltak olyan nagyobb kiterjedésű uradalmak, ame
lyek eltérő adottságaik által meghatározott módon ugyan, de egyenlő
súllyal vettek részt a gazdasági élet áramában. A Dobó-birtokok hegy
vidéken, zömében hegyek lábánál vagy a közöttük kanyargó folyók
völgyében feküdtek. Ez az árutermelés fellendülésével számos előnyt
jelentelt. Nagyobb mennyiségben, bőségesebb választékban megtalál
hatók itt a háziipari nyersanyagok, mennyiségi és minőségi tekintet
ben egyaránt jelentős volt a bortermelés, már pedig ez volt mind a
hazai, mind pedig a külföldi piacok legjelentősebb magyar árucikke. 76
Az Észak-Magyarország középső részén fekvő lévai uradalom igen
alkalmas volt a szőlőtermelésre. Az északkeleti fekvésű Ung megye
erdősebb, hegyesebb tájain pedig — a szőlőtermelés mellett — első
sorban a pásztorkodó állattenyésztés és a fakitermelés virágzott.77
A Dobó-birtokok két nagy csoportja az egymástól eltérő viszonyok
72 V Ö . Csipes Antal: i. m . G y u l a , 1971., 148—149. o .
73 Hóman Bálint—Szekfű
Gyula: Magyar történet. IV. k. Budapest, é. n. 201. o.
74 Borovszky Samu: Bars vármegye. Budapest, é. n. 374. o.
75 Csipes Antal: i. m . G y u l a , 1971., 13. o.
7ö Horváth Mihály: Az i p a r é s k e r e s k e d é s t ö r t é n e t e M a g y a r o r s z á g b a n a h á r o m u t o l s ó szá
zad alatt. K i s e b b T ö r t é n e l m i M u n k á i III. k . Pest, 1868., 36. o. Maksay Ferenc (szerk.) : U r b á 
r i u m o k XVI—XVII. század. B u d a p e s t , 1959., 15. o.
77 Csipes Antal: i. m . Gyula, 1971., 16. o.
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miatt más és más módon nyújtott jövedelmet földesurának. A közép
északi területeken a majorsági gazdálkodás, tehát a földesúri áru
termelés tendenciája volt erősödőben, míg az északkeleti megyékben
éppen ellenkezőleg, a paraszti árutermelés fokozódott jelentősebb mér
tékben.78 Ebből következően a közép-északi megyékben a parasztság
nak az aliódiumok szükségleteinek kielégítését célzó terhei (robot)
növekedtek, míg az északkeleti megyékben a termény-, állat- és pénz
szolgáltatások szaporodtak.79
Dobó István birtokában találjuk a szerednyei, palóci, ruszkai, lévai,
véglesi, gönci, telMbányai uradalmakat; összesen 86 települést. Ebből
Ung megyében 27, Barsban 20, Hontban 17, Beregben 13, Zólyomban
6 és Abaújban 3 település helyezkedett el. Ezek közül 5 volt mező
város (oppidum), amelyek a bányászat és kereskedelem által váro
siasodásra kedvezőbb feltételekkel rendelkező észak-magyarországi
megyékben helyezkedtek el, mégpedig Bars megyében Léva és Bars,
Zólyomban Nagyszalatna, Abaújban Gönc és Telkibánya. A 86 hely
ségben mintegy 2000—2200 család élt. A Dobó-család birtoka az
1560—1570 közötti évtizedben mintegy 460 000 katasztrális hold körül
mozgott. Ez akkor már a Felvidék egyik leghatalmasabb birtokkomplexumát jelentette. 80
A Dobó—Balassa-féle főúri ellenállás
Még kevésbé él a köztudatban Dobó István és Balassa János „öszszeesküvése". A kortársak közül Forgách Ferenc történetíró azt ál
lítja, hogy az egész Dobó-per csak kiagyalt vád. Célja, hogy hamis
vádak és Dobó ellenségeinek koholt tanúvallomásai alapján Dobót
fej- és jószágvesztésre ítéljék, s így vagyona a kamarára, illetve
Miksa királyra szálljon. Másrészt azt akarták elérni, hogy a gazdag
sága és katonai tehetsége miatt Miksára esetleg veszedelmet jelentő
Dobót eltegyék láb alól. Forgách Ferenc a pert az ismert Illésházyperhez hasonlítja, mert — szerinte — mindkét per rugói azonosak.81
Hogyan ítéli meg Dobó szerepét Istvánffy Miklós történetíró, aki
nemcsak mint kiváló humanista, hanem mint Miksa egyik főembere
is jelentős szerepet játszott.82 Istvánffy elvakult híve volt a Habs
burgoknak, gyűlölte mindazokat, akik az idegen dinasztia ellen tör78 Maksay Ferenc: Parasztság és majorgazdálkodás a XVI. századi Magyarországon. Érte
kezések a történeti tudományok köréből, 7. sz. Budapest, 1958., 11. o. Id. Csípés Antal: i. m.
Gyula, 1971., 23. o.
79 Csipes Antal: i. m . G y u l a , 1971., 23. o.
80 Demkó Kálmán:
M a g y a r o r s z á g h a d i e r e j e a XVI. s z á z a d b a n . HK1. 1916. 26. o. Id. Csi
pes Antal: i. m . Gyula, 1971. 26. o.
81 Forgách Ferenc: i. m. Pest, 1866., 416—422. o. — Forgách Ferenc mint püspök és magas
világi hivatalt betöltő kiemelkedő humanista sértett önérzetből — megelégelve a Habsburgok
elnyomó uralmát — lemondott viselt tisztségéről és kérte Miksát, hogy tanulmányai folyta
tása végett engedje Itáliába. El is utazott, de nem tért vissza a királyi Magyarországra, ha
nem Erdélyben telepedett le. Ennek okát a Miksa és a kamara iránti ellenszenvével, illetve
gyűlöletével magyarázhatjuk. Ezért igyekezett — nem alaptalanul — a Dobó-pert is Miksa és
a kamara nyakába varrni; kevesen ismerték nála közelebbről a kamara aljas mesterkedé
seit. Vö. Sörös Pongrác: Forgách Ferenc. Századok, 1894., 644—647. o.; Bíró Ferenc: Forgách
Ferenc mint történetíró. Kolozsvár, 1908.
82 székely György (bev.) Istvánffy Miklós: A magyarok történetéből. Budapest, 1962., 7—
36. o.
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tek, vagy uralmát gyengíteni törekedtek. Érthető, hogy a készülő
„összeesküvést" is olyan szemmel nézte, s mindazokat, akik ebben
az ügyben gyanúsak voltak, ellenszenvvel és elfogultan ítélte meg.
Hogy elfogultságában erkölcsi felfogása sem gátolta, elég, ha utalunk
az Illésházy-perben tanúsított dicstelen szerepére. Bár Dobó szemé
lyét ebben az ügyben ellenszenvesen igyekszik beállítani, mégsem
meri határozottan kijelenteni, hogy Dobó valóban „hűtlen" lett volna.
Dobó szerepének megítélését „az olvasó ítéletére" bízza. 83
A két korabeli történetíró u t á n nézzük meg a későbbi korok n é h á n y
reprezentáns történetírójának véleményét. Károlyi Árpád a Századok
1879. évfolyamában igen alapos és gazdag forrásanyagra támaszkodó
tanulmányt jelentetett meg a Dobó—Balassa-féle „összeesküvés" tör
ténetéről. Istvánffy és Forgách elbeszélő forrásai, a török, lengyel és
velencei követjelentések, valamint az e tárgyban felkutatott egyéb
okmányok összevetése alapján arra a következtetésre jutott, hogy bár
az összeesküvés csírájában, vagy legalább gondolatban megvolt, a
mozgalom még nem volt olyan jelentős, hogy az Miksa helyzetét
veszélyeztette volna. Csak a követek jelentései és Dobó ellenségei
igyekeztek azt felfújni. Károlyi Árpád véleményét így összegezi:
„ . . . Miksa nem azt az álláspontot foglalta el ez üggyel szemben,
melyet Forgách Ferenc neki tulajdonít, s hogy a conspirálók nem
voltak olyan bűnösök, mint amilyeneknek őket csak az 1569-ki tör
vénykönyv is feltünteti". 8 4 Nekünk azonban világosan kell látnunk,
hogy Károlyi Árpád, a Ferenc József-korabeli Magyarország Habs
burgok iránt lojális történetírója azért igyekszik „Dobóék bűnössége
mértékét a legkisebbre leszállítani", hogy a „szándékosan tévedő
Forgách corrigálása mellett Miksát az ellene támasztott vád alól 'ki
tisztázza". Tehát maga Károlyi Árpád is nyíltan bevallja, hogy a
hazánk_ önállóságának csorbítására törekvő Habsburgok és a bécsi
központi kormányszervek szerecsenmosdatása a célja. 85
Szekfü Gyula, a Horthy-korszak szellemtörténeti irányzatának leg
kiemelkedőbb képviselője, így ír a Dobó—Balassa-féle „összeesküvés
ről" : „ . . . Ferdinánd mindössze k é t u r a t fogatott el ítélet nélkül, s
egyrészt ezt is magyar tanácsosai helyeslésével tette, másrészt ki is
eresztette őket a fogságból. Miksa alatt egy hasonló eset történt;
Dobó Istvánnak és Balassa Jánosnak az 1569-i országgyűlésen történt
elfogása, kiket a János Zsigmondhoz pártolás terhelt, de ők is sza
badon eresztettek, miután az őket leginkább terhelő levelekből k i 
derült, hogy egy nyugtalan embernek, Kenderessy Mihálynak (?) h a 
misításai voltak. Ez, összeesküvés gyanúja, bármily ártatlanul é r t is
királyhű, érdemes embereket, egy most felbukkanó realitásnak k i 
fejezője volt, s mint ilyen, föld alatti morajként előre jelezte a követ83 Istvánffy
Miklós: R e g n i H u n g a r i c i H i s t ó r i a . Köln, 1685. lib. XXIV. p . 330—332.;
Istvánffy
Ivan:
Istvánffy
Miklós: i. m. F o r d . Vidovich G y ö r g y . D e b r e c e n , 1868., 569—572. o . ; Nagy
m u n k á j a fordításairól, Századok, 1869.
es-*-«
84 Károlyi Árpád: Dobó I s t v á n és B a l a s s a J á n o s ö s s z e e s k ü v é s é n e k t ö r t e n e t é h e z . S z á z a 
d o k , 1879., 597. o.
.
»*<-*.
85 K á r o l y i Á r p á d r a , a t ö r t é n e t í r ó r a lásd Leererer Emma:
A m a g y a r polgári t ö r t é n e t í r á s
rövid t ö r t é n e t e . K o s s u t h K ö n y v k i a d ó , B u d a p e s t , 1969., 77—79. o.
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kező század nagy megmozdulásait".86 íme, Szekfü Gyula is mint
„ártatlanul" szenvedő embert szerepelteti Dobót! A Habsburg-ellenes
mozgalmakat ma már nem kell szépítgetni, lényeges jegyeiket elhall
gatni. Nem szükséges tehát mindenáron Dobóék „ártatlanságát" bi
zonygatnunk.
Mohács után a magyar királyság a több államot magába foglaló
Habsburg birodalom korlátolt önrendelkezésű része lett.87 A Habs
burgok kezdettől fogva arra törekedtek, hogy országaikat a rendi
szervek fölött álló központi hivatalok révén egységes kormányzat alá
vonják. Bár Csehország és Magyarország formailag önálló királyság
maradt 1526 után is, az osztrák tartományokkal közös uralkodó a
külügy, a pénzügy és a hadügy tekintetében birodalma minden or
szágát egységes irányítás alá vonta. E fontos ügyeket a bécsi udvar,
illetve annak egyes szakszervei: a Titkos Tanács, az Udvari Kancel
lária, az Udvari Kamara és a később, 1556-ban létrehozott Udvari
Haditanács látta el. Különösen a Titkos Tanácsnak volt nagy szerepe,
mert a király a magyar országgyűléssel történő érintkezésében ettől
a szervtől kapta a javaslatokat. Az Udvari Kancelláriában a magyar
ügyeket külön magyar titkár intézte ugyan, aki azonban alá volt
rendelve az Udvari Kancelláriának. Az Udvari Kamara szintén felet
tes hatósága volt a pozsonyi Magyar Kamarának. Az Udvari Hadi
tanács pedig megalakulása után az egész Habsburg birodalom leg
főbb hadügyi intézője lett. Ezekben a kormányhivatalokban magyarok
szinte semmi szerepet nem játszottak.
A magyar hatóságok szerepe még az ország területén belül is má
sodlagossá vált és csak azokon a területeken működhettek, ahol a
központi kormányzat hatáskörének nem állottak útjában. A volt
királyi tanács jogutóda, a magyar tanács csak alkalmakként ült össze.
Az idegenben tartózkodó királyt képviselő helytartóság 1542-től ál
landóan ülésező szerv lett, de hatásköre csonka volt, mert nem fog
lalkozhatott pénzügyekkel és az országban állomásozó idegen kato
naság felett sem rendelkezhetett. Ferdinánd megszüntette a kincs
tartóságot, helyette az előbb Budán, majd Pozsonyban működő Ma
gyar Kamarát hozta létre. A magyar hatóságok közül a legnagyobb
hatáskörrel a központi bíróságok rendelkeztek, amelyek a nádori hely
tartóval és az országbíróval együtt a vérmegyéktől fellebbezés útján
felkerült perekben intézkedtek.88
A rendi ellenállás azonban megakadályozta az egységes központi
kormányzat kialakulását. Egyedül a pénzügyi és katonai igazgatás
terén sikerült I. Ferdinándnak az egyes országok hivatalait központi
szerveknek (Hofkammer, Kriegsrat) alárendelni. Az 1530. május 8-ra
86 Hóman Bálint—Szekfü Gyula: Magyar történet. Hetedik kiadás. III. k. Budapest, 1943.,
334. o .
87 Elekes Lajos: Rendiség és központosítás a feudális államokban. Budapest, 1962., 92. o.;
Irányelvek a Magyarország története c. egyetemi tankönyv 1/2. kötetes 1526—1711-ig terjedő
részének átdolgozásához. Századok. I960.. 1—3. sz. 281—282. o.
88 H. Balázs Éva—Makkal László (szerk.) : A Magyarország története 1526—1790. A késői
feudalizmus korszaka. Egyetemi tankönyv. Budapest. 1962., 34. o.; Makkal László: Az abszo
lutizmus társadalmi bázisának kialakulása az osztrák Habsburgok országaiban. Történelmi
Szemle, I960.; 2—3. sz. 193. s. köv. o.; Benda Kálmán: Habsburg-politika és rendi ellenállás
a XVII. század elején. Történelmi Szemle. 1970. 3. sz. 410. sz. köv. o.
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Pozsonyba összehívott országgyűlés I. Ferdinándhoz intézett felter
jesztése az alábbiakban jellemzi a Habsburg-uralom alatt álló ország
helyzetét: „Az ország összes rendéi panaszkodnak, hogy Felséged
uralkodása óta szabadságunk nemcsak nem marad meg épen, de fel
is függesztették a z t . . . Felséged alatt hazánk a szabad ország jellegét
is elveszítette. Nincs Felségednek magyar tanácsosa, alig vannak
magyar tisztei, várparancsnokai, ha csak azok is nem névleg. A ha
talmat idegenek, ügyeinkben teljesen járatlanok bírják: ezek intézik
teljes belátásuk szerint a hadügyet — láthatja Felséged, milyen oko
san és szerencsésen —, ezek hívnak össze országgyűléseket, ezek pa
rancsolnak Felséged nevében és hatáskörében..." A bécsi udvar és
a magyar rendek viszonya a fel-felvetődő gravamenek ellenére I.
Ferdinánd uralkodása idején egészében harmonikus volt. A rendek
hangulata akkor vált általában kedvezőtlenné, ha a király nem biz
tosított elég haderőt a török támadások idején. Egyébként az ural
kodó számos magyar főúr szolgálatát vette igénybe, nem egyszer ma
gas méltóságra emelve őket.89
Dobó István és az egész ország életében jelentős fordulatot hozott
I. Ferdinánd királynak 1564-ben bekövetkezett halála. Fia, Miksa
uralkodása elé nagy bizalommal tekintettek a rendek, mert tehetséges
és alapjában véve jóindulatú uralkodónak tartották. 90 De nemsokára
egymás után jelentek meg olyan intézkedései, melyek a rendi alkot
mányt és a rendek önérzetét sértették. Kiéleződött az az évszázadokig
tartó küzdelem, melynek során az osztrák Habsburgok Magyarország
rendi „alkotmányának" korlátai között lépésről lépésre próbálták ha
talmukat a rendekkel szemben megszilárdítani. A Titkos Tanács (Ge
heimer Rat), az Udvari Kamara (Hofkammer) és a Haditanács (Kriegs
rat) sikeresen ki tudta kapcsolni a magyar rendek beavatkozását a
külpolitikai és katonai ügyekből.
Az 1569 februárjában Bécsben összehívott magyar tanácsosok —
hat főpap és négy főúr — tolmácsolták Miksa előtt a rendek pana
szait: az ország fontos ügyeit idegenek tárgyalják, azokról a magya
rok tudomást sem szereznek; a Magyar Tanács tekintélye a legalsó
fokra süllyedt; ha az udvar magyar vonatkozású ügyről értesülést
akar szerezni, akkor sem az egyébként illetékes országtanácshoz, ha
nem az udvar érdekeit kiszolgáló kamarához fordul; ha valaki ügyét
a királyhoz terjeszti fel, azt vagy a kamarához, vagy a Haditanácshoz
utasítják, ahonnan azután hosszas lótás-futás, várakozás után is gyak
ran dolgavégezetlenül kell hazamennie. A magyar kamarai tanácso
sok a király kedvét keresve nem egyszer az ország törvényei ellen is
vétenek, amiből tulajdonképpen kára lesz az udvarnak, mert ezzel is
nő a magyarok elkeseredése és a királytól való elidegenedése. Sőt
peres ügyekben a kamara olyan erőszakos nyomást gyakorol a bírákra,
hogy azokban a feleknek nincs bizalmuk. Mindehhez járulnak még
89 R. Kiss István: A m a g y a r h e l y t a r t ó t a n á c s I. F e r d i n á n d k o r á b a n . B u d a p e s t , 1908. 26—27.
o.; Hóman Bálint—Szekfü
Gyula: i. m . III. k. B u d a p e s t , 1943., 168—228. o. Az uj n a g y b i r t o k

kifejlődése és nemzeti szerepe.
90 Miksa j e l l e m z é s é r e lásd

Károlyi

Arpád:

i. m. S z á z a d o k , 1879., 399—400. o.
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az idegen kapitányok és zsoldosok fékevesztett pusztításai az ország
ban. 91
Mivel a kincstár súlyos nehézségekkel küszködött, az udvar és a
Magyar Kamara egymással versenyezve keresett új pénzforrásokat
és a földbirtokra vetett szemet. Az idegen elnyomó hatalom a kiadá
sok fedezésére megkezdte a nemesi birtok elkobzását és felhasználá
sát. Midőn az 1567. évi országgyűlésen a rendek a János Zsigmond
tól visszafoglalt s a végvárakhoz csatolt jószágokat előbbi tulajdono
saiknak akarták visszaadni, a király a kérést kereken megtagadta,
mondván, hogy azok „jure belli" egyedül őt illetik.92 Ez a földesúri
hatalom és jog teljes megsértését jelentette, amelybe a rendek nem
nyugodtak bele, és csak akkor csendesedtek le, amikor a király a
birtokok visszaadásának kérdésében megváltoztatta álláspontját.93
Lényegében ugyanezeket a sérelmeket tartalmazza az a jelentés is,
amelyet Giovanni Michiel 1569. január 27-én küldött haza Velencébe:
„Magyarország e pillanatban még csöndes, de csak egy kicsike, jelen
téktelen esemény kell, hogy lángba boruljon, hogy nagy veszedelem
törjön ki, annyira általános az elégedetlenség, s annyira nagy az or
szág főbbjeinek habozása.94 Ugyanakkor Bécs nem tekintette sürgős
feladatának a török kiűzését és Magyarország szenvedéseinek meg
rövidítését. A Habsburgok törökellenes erőfeszítései Magyarországon
csupán arra irányultak, hogy a hódítás útját Bécs és az örökös tar
tományok előtt elreteszeljék. A törökkel megkötött békék a magyar
földesuraknak nem sok jót hoztak; főleg az északi országrész déli
védtelen megyéiben fekvő birtokok (itt voltak Dobó István birtokai
is) forogtak állandó veszélyben. Már pedig a Habsburg Monarchia tör
téneti szerepének pozitív vonása épen abban állt ebben a korszakban,
hogy részt vállalt a török európai előnyomulásának feltartóztatásá
ból.95
A magyar rendek elégedetlensége különösen akkor öltött viharos
méreteket, amikor az 1566-i török hadjárat idején a Győrnél táborozó
tekintélyes királyi haderő semmit sem tett Szigetvár felmentésére,
sem a török sereg visszavonulásából adódó lehetőségek kihasználása
érdekében. A törökkel szembeni tehetetlenségnek ez a lelepleződése
és az 1568-ban megkötött drinápolyi béke okozta a rendi ellenállás
első nyílt fellépését és tiltakozását az idegen uralom formájában je
lentkező Habsburg centralizációval szemben. „A magyarok már jó
ideje az osztrák ház rendelkezése és oltalma alatt állanak — vetik
fel az 1577. évi hadi tanácskozásokon —, eddig azonban legtöbb kárt
91 Wertheimer Ede: A velencei diplomácia különösen a XVI. és XVII. században. Száza
dok, 1877., 119. o.; Károlyi Arpád: i. m. Századok: 1879., 402—403. o.
92 Károlyi
Arpád: i. m . Századok, 1879.. 402—404, o . ; C o r p u s J u r i s 1526—1608. B u d a p e s t ,
1899., 577. o.
93 Uo.
94 Károlyi Arpád: i. m . S z á z a d o k , 1879., 404. o.
95 HL. Törökkori iratok gyűjteménye, 1564. Nr. 324. Nagy István hírszerző értesíti Dobó
Istvánt, Bars megye főispánját, hogy az esztergomi bég Korponát akarja megtámadni. 1564.
január 25.; Uo. Dobó István jelentései a török lovasság és martalócok pusztításairól Léva
és Végles környékén. Léva, 1564. április 5.; Uo. 1565. Nr. 346. Horváth György és Bakay had
nagy értesítik Horváth Bertalan lévai főkapitányt, hogy a budai pasa Korpona ellen indul.
Bakabánya, 1565. július 29.; Irányelvek a Magyarország története c. egyetemi tankönyv 1/2.
kötete 1526—1711-ig terjedő részének átdolgozásához. Századok, I960., 1—3. sz. 281. o.
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ők szenvedtek és a legtöbb veszély őket érte a halálos ellenségtől,
elvesztvén emellett országuk és népük legnagyobb részét: az ellen
ség most is naponta megsemmisíti, elpusztítja, agyonveri őket és oda
jutottak, hogy már csak kis maradék van belőlük és habár őket e
részről oltalmazni akarták, mégis ők szenvedték a legtöbb vesztesé
get; világos tehát, hogy azon meggyőződésre és gondolatra jutottak,
miszerint mentől tovább vannak német kormány alatt, annál inkább
tönkre jutnak. — Azért is ügyeik rendezésére jobb tanácsot nem
tudnak maguknak adni, mint magukat a török uralomnak megadni,
vagy a lengyelhez vagy Erdélyhez csatlakozni..." Az ezután kialakult
magyar közhangulatot jól érzékeltetik a XVI. század második felé
ből keltezés nélkül ránk maradt levél sorai: „ . . . m i n d i g esmértem,
hogy ő felsége az szegény nyomorult országot meg akarja ótalmazni,
de most már látom az ő felsége erőtlen voltát és hogy ő felsége után
az ellenség az határra szinte bennünket szorított, ő felsége csak paizsnak tart bennünket." 96
Miksa trónra lépése után mind több és súlyosabb sérelem érte az
öregedő Dobó Istvánt is. 1561. április 15-én kinevezték a bányavá
rosok főkapitányává; e minőségében legfontosabb feladata a bánya
városok védelmének a megszervezése volt. Miután 1563-ban elhatá
rozták a Dunán inneni főkapitányság felállítását, Dobónak a bánya
városok főkapitányi tiszte a következő évben megszűnt.97 De még
ennél is súlyosabban érintették őt a birtokait fenyegető veszedelmek.
Miksa 1567 és 1568 folyamán többször tárgyalt a kamarával, hogyan
lehetne az egyik legjobban jövedelmező birtokot, Gönc mezővárost
Dobótól elvenni.98 Amikor 1566-ban a Győr mellett összegyűlt tekin
télyes királyi sereg a török Szigetvárnál elszenvedett vérveszteségét
és a szultán halálából adódó kedvező lehetőséget kihasználatlanul
hagyva tétlen táborozás után feloszlott,99 Dobó is felismerhette, hogy
az udvarnak nem célja az ország felszabadítása. Kiábrándulását fo
kozta, hogy a következő években a német zsoldosok Ung megyei bir
tokain három falut teljesen kifosztottak és elpusztítottak, és hogy
szinte még ebben az évben a Léván állomásozó királyi zsoldosok a
vár környékén fekvő birtokain tönkretették a szőlő- és gyümölcster
mést, a jobbágyoktól pedig gabonát és takarmányt raboltak el.100
Dobót azonban nemcsak a pusztításaikról jól ismert kódorgó zsoldo
sok jelenléte háborította fel, hanem maga az eljárás is, hogy a királyi
96 Geöcze István: Hadi tanácskozások az 1577-ik évben. HK. 1894. 654. o. Jegyzőkönyv az
1577-ik évben Ernő főherceg elnöklete alatt megtartott hadi tanácskozásokról; Barabás Samu:
A pártváltozások történetéhez 1550. körül. TT.. 1888., 798. o.; Károlyi Árpád: i. m. Századok,
1879., 401. o.
97 Matunák
Mihály: Végles v á r a 20—21. o. I d . Csipes Antal: i. m . Gyula, 1971., 159. o.
98 Iványi Béla: Gönc szabadalmas mezőváros története. Debreceni Tisza István Tudomá
nyos Társaság Honismertető Bizottságának Kiadványai. II. k. Debrecen, 1926., 35. o.
99 Wagner, Georg: Maximilian II., der Wiener Hof und die Belagerung von Sziget. Ruzsás Lajos (szerk.) : Szigetvári Emlékkönyv. Budapest, 1906., 237—269. o.
100 országos Levéltár Budapest (továbbiakban OL), Dica Ung megye 1567. film. 1656. tek.;
Uo. Arch. Fam. Dobó, Dobótól „d" jelű levél. Dobó tisztje, Bay János 1568. dec. 26-an arról
tudósítja, hogy német katonaságot vezényeltek Szerednyére: OL. Arch. Fam. Dobo, Dobóhoz,
23. sz. levél. Id. Csipes Antal: i. m. Gyula, 1971. 160. o.
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hatalmat képviselő kassai kapitány, Rueber János, még az ő tulajdon
jogát is megsértette Szerednye megszállásával.101
Mindezek betetőzését jelentette az évtizedekig elnyúló híres Tegenyey-per. Ez a Dobó-testvéreknek oly sok bosszúságot okozó ügy még
az 1540-es évek közepére nyúlik vissza.102 Dobó István és testvérei,
Domokos és Ferenc, 1544 áprilisában Tegenyey Tamás Ung megyei
birtokos nemesi kúriájára s birtokaira törtek. Tegenyeynek több job
bágyát nyolc ökörrel együtt Palóc várába kényszerítették, továbbá az
özvegy Nagy Dorottyának törvényesen Tegenyeyt illető (ahogy azt
Tegenyey állította) ingóságai közül két ökröt embereik segítségével
elhajtottak és azt az özvegynek visszaadták. Továbbá Tegenyey mar
háit a falu csordájából kiszakították és Palócra hajtották. Azonkívül
1547 júliusában Tegenye határából egy darab szántóföldet Palóc ha
tárához csatoltak, végül 1547. augusztus 9-én fegyvereseikkel meg
támadták Tegenyey nemesi udvarházát és Nagy Dorottyának az ott
levő négy ökrös szekerét az udvarból elhajtották.
Tegenyey legelső dolga volt, hogy a hatalmaskodó Dobó-testvérek
ellen 1548-ban főbenjáró pert indítson. Mivel megesküdött a panasz
valódiságára, 1551. március 5-én a három Dobó fiútestvért fej- és
jószágvesztésre ítélték. Az ítéletet azonban nem hajtották végre; Fer
dinánd király oly feltétellel adott kegyelmet a fej- és jószágvesztés
büntetése alól, hogy fejváltság (homagium) címén mindegyikük 200—
200 aranyforintot fizessen Tegenyeynek.103
A per ezzel valószínűleg be is fejeződött volna, ha 1548-ban a
Dobók be nem perelik Perényi Gábort Sárospatak jogtalan bitorlása
miatt. A volt Pálóczy-vár ügye nyilvánvalóan Dobóék javára dőlt
volna el előbb-utóbb, ezért Perényi Gábor e perben csak úgy remél
hetett sikert, ha valamilyen úton-módon a Dobó-testvéreken végre
hajtják a Tegenyey-perben először kimondott halálos ítéletet. Ezért
1559 májusában a Tegenyey özvegyétől megvette a pert és felújította.
Célját azonban nem érte el, mert a király még ez év november 20-án
ismételten megkegyelmezett Dobóéknak. 1563. szeptember 1-én az
özvegy kártérítés fejében a Dobó-testvérekkel végleg kiegyezett, de
Perényi ebbe sem nyugodott bele és ismét fel akarta újítani a pert..
1567-ben bekövetkezett halálával úgy látszott, hogy a Dobók végre
megszabadulnak ettől a zaklatástól. Csakhogy ekkor az ügy új for
dulatot vett. Dobó István ugyanis a Sárospatak birtokáért folyó pert
most már a kamara ellen folytatta, mivel Perényi halála után az vette
birtokába a várat. A pert Dobó meg is nyerte, s akkor az örökösen
pénzhiánnyal küszködő kamara Tegenyey özvegyétől átvette a Dobók
elleni pert. Ezután Dobó István újabb formában tapasztalhatta az
udvarnak a magyar birtokosokkal szemben tanúsított rosszindulatát.104
János Zsigmond erdélyi fejedelem a királyi Magyarország rendei101 OL. Arch. Fam. Dobó, Dobóhoz, 32. sz. levél.
102 A per alapját szolgáltató hatalmaskodásokat Gyárfás István leírása alapján ismerjük,
(i. m. Budapest, 1879., 78—79. o.).

103 Gyárfás
408. o.

István:

i. m . B u d a p e s t , 1879. 78—79. o.; Károlyi

104 Gyárjás István: i. m. Budapest, 1879., 80. o.
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nek elégedetlenségét és a bécsi udvar ellenes hangulatát igyekezett,
uralmának kiterjesztésére felhasználni. Olyan terv merült fel, hogy
Miksát a Felvidék főurainak segítségével s a török szultán támogatá
sával Magyarországról kiszorítják, s a „szegény magyarokat a néme
tek zsarnokságától" megszabadítják.105 Ez a nyitánya a következő
század Habsburg-ellenes küzdelmeinek.106 „ . . . A lelkekben már ott
volt, mélyen begyökerezve a nemzeti keserűség — írja Szekfü Gyula
—, annak tudata, hogy az ország idegenek elnyomását szenvedi."107
Kezdett lábra kapni a velencei követ, Giovanni Michiel véleménye:
„a németeknek csak kívánatos a magyar faj veszte, a magyar terület
pusztulása, hogy az ország puszta vadonná válván a német s török
között e félelmes ellenséget ő tőlük elválassza".108 Valkai András:
népies énékmondó így gúnyolta ki János Zsigmond és Báthori István
pártjáról a német király híveit:
„Vaj magyarok, mely bolondok tü vattok,
Magyar fejedelmet, kik nem uraltok,
Nyilvánvaló veszteteket látjátok,
De hiszem, hogy németté vált gyomrotok."
II. Szelim szultán azonban nem akarta megtörni az 1568-ban meg
kötött drinápolyi békét, ezért János Zsigmond magyarországi törek
vését nem támogatta. 109 Wyss Albert, Miksa törökországi követe pedig
na
g y ajándékokkal, kitüntetésekkel rávette a Porta főembereit, hogy
János Zsigmond minden megmozdulásáról értesítsék, amit aztán ő
azonnal jelentett Bécsbe. így Miksának nemcsak János Zsigmond ter
veit sikerült megtudnia, hanem azt is, hogy kik azok a főurak, akik
Miksától el akarnak pártolni. E jelentések szerint a mozgalom fő
irányítója Dobó István sógora, Bocskai György.
Bocskai felkereste a Miksa fennhatósága alatt élő — elsősorban a
szomszédos —• főurakat, főpapokat s igyekezett őket tervének meg
nyerni.110 Biztosra vehető, hogy érintkezésbe lépett Dobó Istvánnal és
Balassa Jánossal is. (Mind a hármuknak Sulyok-lány volt a felesé
gük). Dobó és Balassa ebben az időben az ország legtekintélyesebb
és leggazdagabb főurai közé tartoztak. Hadi tudományuk és váraik
fontos tényezők lettek volna e terv megvalósításánál.111
Miksa eleinte nem vette komolyan a mozgolódást. De később LenlOö Károlyi Arpád: i. m. Századok, 1879., 489. o.
106 Mivel azonban a rendek rászorultak a központi hatalom segítségére, hogy saját jobbá
gyaikat fékentartsák, emellett a honvédelem terhét, a török elleni harc feladatát jelentős
részben a Habsburg-uralkodókra akarták áthárítani, így nem mertek határozottan szembe
fordulni a Habsburg-elnyomással. Lásd: Irányelvek. Századok, I960., 1—3. sz. 281.282. o.; H.
Balázs Ëva—Makkai László: i. m. Budapest, 1962., 33—38. o.
107 Hóman Bálint—Szekfű Gyula: i. m. III. k. Budapeset, 1943., 335. o.
108 Károly Arpád: i. m. Századok, 1879., 401. o.; HL. Törökkori iratok gyűjteménye, 1564.
Nr. 331. Csáky Mihály erdélyi kancellár meginti Báthory Miklós szatmári főispánt, n ° g y
.térjen meg" s álljon újra János Zsigmond pártjára. Kolozsvár, 1564. okt. 3
Láttya Nagy
ságod io Báthory Wram, kynek, fay, kynek nem fay az nyomorodott magyar nemzet rom
lása . . ."
109 Uo. 495. o.
.
110 szalay László: i. m. IV. k. Lipcse, 1854., 355—357. o.; Horváth Mihály: Magyarország,
történelme, IV, k. Pest, 1871., 338—340., o.
111 Istvánffy Miklós: i. m. Ford. Vidovich György. Debrecen, 1868., 569. o.
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gyelországból is hírt kapott János Zsigmond terveiről. Követe egy
más után küldte jelentéseit s nevekkel is szolgált. A szultán követei
útján felhívta a lengyel királyt, hogy fivérét, János Zsigmondot fi
gyelmeztesse, vessen véget kalandos terveinek, m e r t nemcsak Miksá
val, hanem a törökkel is szemben találja magát. Miksa akkor kezdett
megdöbbenni, amikor arról értesült, hogy Forgách Ferenc, I. Fer
dinánd bizalmas főembere és Gyulaffy László veszprémi kapitány is
átpártolt János Zsigmondhoz s Erdélybe szökött. 112 De Báthori Miklós
országbírót, a kanizsai parancsnokságtól megfosztott Tahi Ferencet,
továbbá Török Ferencet, Homonnai Drugeth Gáspárt, Magyar Bálin
tot és Balassa Farkast is a pártosok között emlegették. 1 1 3 Mindez ter
mészetesen Miksát végül is arra az elhatározásra bírta, hogy meg
tegye a szükségesnek látszó lépéseket a magyar főurak elégedetlen
ségének felszámolására.
A király az Erdély szomszédságában levő várak őrségét több mint
4000 katonával megnövelte. Dobó István Ung megyei birtokai —
éppen Erdély közelsége miatt — veszélyesnek ítélt területen feküd
ték, ezért is vezényeltek német katonaságot Szerednyére. 1 1 4 Miksa és
a kamara nyugtalanságához hozzájárult még az is, hogy Dobó és
Balassa János irigyei és ellenségei is kezdtek mozgolódni; vádaskod
tak, árulkodtak, intrikáltak. így nem csoda, ha az „össszesküvéssel"
kapcsolatban Dobó és Balassa nevét is emlegették. Miksa eleinte bízott
Dobóban és n e m hitte, hogy a fösvénységéről híres főúr kockára tenné
vagyonát. De az állandóan érkező hírek és ármánykodások végre az
ő bizalmát is megingatták. Dobó ezt az 1568 őszén történt események
után kezdte érezni.
Dobó István ádáz ellensége, Perényi Gábor 1567-ben fiúutód nélkül
meghalt, s a törvény értelmében birtoka — így Sárospatak is — a ki
rályra szállott. Dobó most m á r a kincstárt perelte Sárospatakra vo
natkozó igényével. Ezt a pert meg is nyerte. A királyi kamara azon
ban nem nyugodott bele Sárospatak elvesztésébe, sőt — Forgách
Ferenc korabeli történetíró szerint — Dobó többi birtokára is vágyott,
ezért elvesztésére törekedett. Erre alkalmasnak vélte a Tegenyey-ügy
újrafelvételét. Az özvegytől megszerezte a végrehajtási jogot, s k e 
resztül vitte, hogy az első ítélet végrehajtását rendeljék el. Forgáchot
ebben az ügyben elfogultsággal vádolják, m e r t gyűlölte a kamarát.
Istvánffy Miklós, a másik korabeli történetíró másképpen adja elő
ugyan az ügyet, de a következmény egy volt: az éppen Pozsonyban
időző Dobó Istvánt elfogták. Csak szerencsés véletlen folytán — m a r 
hahajcsárnak öltözve — sikerült elmenekülnie és várába futnia. Dobót
ez az ügy óvatossabbá tette. A következő év januárjába hirdetett or112 Károlyi Arpád: i. m. Századok, 1879. — János Zsigmond már azzal a határozott kérés
sel állott elő, hogy a szultán adja neki Székesfehérvárt, s ő az egész magyarságot egyesíteni
fogja jogara alatt; Véghelyi Dezső: Életrajzi adatok. Századok, 1869., 497. o. (Gyulaffy László
volt veszprémi kapitányról) ; Takáts Sándor: Régi magyar kapitányok és generálisok. Buda
pest, 1922., 216. s. köv. o. ; Garády: Verancsics összegyűjtött munkáinak ismertetése. Száza
dok, 1874., 123. o. Verancsics Antal 1568. nov. 10-én arról tudósítja Draskovics György zágrábi
püspököt, hogy „Forgách Ferencünk minap az erdélyi fejedelemhez pártolt . . ."
113 Istvánffy Miklós: i. m. Ford. Vidovich György. Debrecen, 1868., 572. o.; Szalay László:
i. m. IV. k. Lipcse, 1854., 357. o.
Ít4 OL. Arch. Fam Dobó, Dobóhoz, 23. sz. levél.
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szággyűlésre nem m e n t el. Igaz, azt el is halasztották, állítólag azért,
m e r t Miksa nem m e r t a gyűlésen megjelenni.
A király Dobóval mindenáron tisztába akart jönni. Ezért levelet
írt neki, melyben kérte, hogy februárban a magyar tanácsosok Bécs
ben tartandó gyűlésén okvetlenül jelenjék meg. A bizalmas hangú
levélben így ír: „ . . . Oly ügyek fognak megbeszélésre kerülni, m e 
lyeik megvitatásánál okvetlen jelen kell lenned, ez alól semmiféle
menfegetődzéssel nem szabad k i b ú j n o H . . . Ne bántson az téged, hogy
az elmúlt napokban Pozsonyban letartóztattak, hidd el: az a mi t u d 
t u n k és akaratunk ellenére történt, mint azt megérkezésed alkalmá
val tőlünk megtudhatod. Mikor boldog emlékezetű atyánk veterán
hívei, kik közül egyedül te vagy még életben, előttünk mindig a leg
kedvesebbek voltak: gondolhatod-e, hogy ellenük valamit tenni, őket
bántalmazni, a legtávolabbról bár, szándékunkban lehetne." 1 1 5
Hasonló hangú levelet írtak Dobónak Trautson János, Miksa fő
udvarmestere és Dobó barátja, továbbá Liszti János veszprémi, és
Bornemissza Pál nyitrai püspök is. Valamennyien biztosították Do
bót, hogy bántódása nem lesz, de szükségesnek tartják megjelenését,
hogy ezzel a gyanúsításoknak elejét vegye. Valószínű, hogy ennyi
biztatás u t á n Dobó el is m e n t volna Bécsbe, ha köszvénye oly súlyosra
nem fordult volna, mely elutazását lehetetlenné tette. Elmaradása
persze a gyanút még élesztette.
Balassa Jánosnak és Dobó Istvánnak tudomására jutott, hogy a
királynak egy levél van birtokában, melyet állítólag Balassa írt volna
János Zsigmondhoz, s melyben mind a ketten m i n t János Zsigmond
terveinek támogatói szerepelnek. Mivel Balassa soha ilyen levelet
n e m írt, elment Miksához, hogy m a g á t tisztázza. Miksa szívesen fo
gadta Balassát, s kijelentette, hogy elfordulását n e m is tételezte fel
róla. Dobó betegsége miatt testvérének, Annának fiát, Zeleméry
Lászlót küldte el, akit a király hasonló szívességgel fogadott. Zele
m é r y kérte Miksát, hogy Dobó hűségében ne kételkedjék, mire a ki
r á l y azt felelte: „Mondtam a múltkor is, hogy én Dobó hűségében
nem tudok kételkedni". Egyben megüzente neki, hogy az augusztus
ban tartandó országgyűlésen okvetlenül jelenjék meg. 116
Az augusztusi országgyűlés közeledtével Miksa emberei mindent
elkövettek, hogy Dobót várából kicsalják és végre színvallásra bírják.
Ezért Trautson főudvarmester és Liszti veszprémi püspök, akik mind
k e t t e n jóakarói voltak Dobónak, újra írtak neki, hogy az augusztusi
országgyűlésen okvetlen jelenjék meg. Biztosították, hogy nem lesz
semmi bántódása, ezt üzeni Miksa is. Saját érdeke, hogy a sok szó
beszéd alól tisztázza magát a király előtt. Ennyi biztatás és ígéret
után, bármennyire is beteg volt Dobó, a pozsonyi országgyűlésen meg
kellett jelennie. Hiszen elmaradása még jobban élesztette volna a vele
szemben táplált gyanút.
Az országgyűlésre Miksa ugyanazon a napon érkezett meg, mint
115 Miksa D o b ó n a k 1569. Jan. 8. Comitialia. Id. Károlyi
tszeesküvés t ö r t é n e t é h e z 1569—72. B u d a p e s t , 1879., 32. o.
116 ü o . 34. o.

— 27 —

Arpád:

A Dobó—Balassa-féle

ősz-

Dobó. À király nagy kísérettel jött; testőrein kívül még öt német
zászlóalj gyalogost is hozott magával, akik megszállták a vár kapuit
és az őrállásokat. Az országgyűlés először a soron levő ügyeket t á r 
gyalta. Ezek végeztével a király a várba összehívta tanácsosait s k ö 
zölte, hogy a rendek legfőbb kívánságait teljesítette. Ezzel is h a n 
gulatot akart maga iránt kelteni. Ekkor r á t é r t Dobóék ügyére. A
király kíséretében levő velencei követ többek között így ír: „ . . . a k i 
rály azután jól választott, komoly hangon, fájdalma, neheztelése h a 
tásos kifejezésével (amint őfelsége az efféléknek nagy mestere), t u d tokra adta az elfogottak bűnét, mely abban áll, hogy titkos egyet
értésben az erdélyi fejedelemmel, ehhez pártolni, s őfelsége ellen fel
lázadni s z á n d é k o z t a k . . ." 117
Hosszas vita után a tanács megállapodott abban, hogy a király
tegyen ebben az ügyben belátása szerint. Miksa — adott szava elle
nére — Dobó Istvánt és Balassa Jánost letartóztatta, s ezzel bebizo
nyította, hogy biztató levele, melyet Dobónak írt, csak arra volt jó,
hogy kelepcébe csalja. 118 Letartóztatása nagyon érzékenyen érintette
Dobót, hiszen azoktól kellett azt elszenvednie, akiket egész életén
keresztül híven szolgált: „ . . . ifjú korom óta öreg koromig — írja
Dobó — felséged hűségében különböző csapásokban vérem ontásával
rendületlenül helytálltam".
Dobó és elfogott társa, Balassa János, élőszóban és folyamodvá
nyaikban tiltakoztak a vád ellen, hangoztatták, hogy a felmutatott
levél hamis, minden ellenük emelt vádat koholtnak tartották, melye
ket csak ellenségeik találtak ki, hogy őket elveszítsék. Kérték, hogy
engedjék őket szabadon, s ők be fogják bizonyítani ártatlanságukat.
A letartóztatást követő napon az ország rendéi 200 000 aranyat és 30
kezest (köztük az elfogottak fiait is) ajánlották fel biztosítékul, míg
a foglyok ügye eldől, h a a király szabadlábra helyezi őket. Miksa
azonban hajthatatlan maradt, bár megígérte, sőt a foglyokkal levél
ben is közölte, hogy ügyüket minél gyorsabban le fogja tárgyaltatni.
A király azonban ezt az igéretét sem tartotta meg. 119
Mikor Dobó megtudta, hogy Miksa eltávozott Pozsonyból, félve
attól, hogy fogsága hosszú időre nyúlik, ismét folyamodványt ter
jesztett fel a királyhoz, s egyszersmind kérte Bornemissza Pál püs
pököt, valamint Harrach Lénárd titkos tanácsost, hogy támogassák
a királynál kérelmét. Folyamodványában megtört hangon ismételve
kérte a királyt, engedje szabadon, hiszen olyan beteg, hogy a hósz
ín Wertheimer Ede: i. m. Századok, 1877. 120. o.
118 Istvánffy Miklós: i. m. Ford. Vidovich György. Debrecen, 1868., 571. o. ; Fraknói Vil
mos: Magyar Országgyűlési Emlékek V. (1564—1572). Budapest, 1877., 165—170., 174., 177—179.,
190—191. o.
119 OL. NRA Fasc. 9. Nr. 81. „. . . a iuvenili aetate per varios casus in fidelitate maiestatis
vestrae sacratissimae cum efíusione sanguinis usque ad senilem aetatem immobilis perstiterim"; HHStA Ungarn, Fasc. 426. (Millenium) Humillima supplicatio Stephani Dobo captivi.
1569. okt. 30. ; Jellemző a rendek meghunyászkodására, hogy a király erélyes fellépése után
azonnal elhatárolták magukat a mozgalomtól. A rendek az 1569. 3. tc.-ben arra kérték a ki
rályt, hogy híveit ne a János Zsigmondhoz pártolók ,,nagy kegyetlenkedése és elvakult go
noszsága" szerint ítélje meg, mert elhatározták, hogy a „hűséget és állhatatosságot . . . jö
vőre is sértetlenül ápolni és fenntartani fogják; és a hazáért meg őfelségéért (az irántuk és
veszedelmük iránt való buzgó igyekezetét látva és jövőre is remélve) a végsőkig mindent, SF
utoljára magát a halált is elszenvedik". Corpus Juris 1526—1608. Budapest, 1899. 591. o.
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szabb fogságot megtört testi és lelki ereje aligha bírná ki. Felemlí
tette, hogy szamosújvári fogságát annak idején Ferdinánd királyért
kellett nejével és gyermekeivel elszenvednie, s e fogság alatt szerezte
azt a betegséget is, amely most oly súlyosan gyötri. Szemrehányást
tesz a királynak, hogy h a ügyét az országgyűlésen engedte volna t á r 
gyalni, ő a király és a rendek előtt be tudta volna könnyen igazolni,
hogy az ellene emelt vádak hamisak, s minden alapot nélkülöznek.
Ha most hosszabb ideig börtönben kellene maradnia, betegsége a bör
tönben vetne véget életének. Ezért kéri ismételten a királyt, fogadja
el a rendek által felajánlott kezességet oly formában, ahogyan ő azt
gondolja, és tűzzön ki ügye tárgyalására rövid határnapot. 1 2 0 A király
azonban ismét megtagadja a kérés teljesítését.
Nézzük most röviden, hogy a „hűtlenség" vádját milyen alapokra
építették fel. Azt állították, hogy Dobó emberei Erdélyben szabadon
járnak-kelnek, mindha János Zsigmond alattvalói volnának. Az át
pártolt Gyulaffy Lászlóval levelezésben állott. Jó viszonyt tartott fenn
állítólag János Zsigmond embereivel, a huszti vár kapitányával. Mi
kor a király János Zsigmond betörésétől tartott, kérte Dobót, hogy
adjon át neki lovasokat. Dobó ezt a kérést azzal utasította vissza,
hogy a lovasokra neki is szüksége van éppen János Zsigmond ellen.
Mikor Miksa Dobót felszólította, hogy közölje, mit tud az összeeskü
vésről, Dobó azt válaszolta, hogy neki ilyen mozgalomról tudomása
nincs. Mikor a háborúról szóló hírek felmerültek, Dobó Léva várát
nagyon megerősítette. Állítólag egy meg nem nevezett erdőben Dobó
éjjel találkozott János Zsigmond embereivel, s ott órákig titkos b e 
szélgetést folytattak. 1 2 1
A legsúlyosabb bizonyíték egy elfogott levél volt, melyet állítólag
Balassa János Erdélybe szándékozott küldeni, s melyben Dobó is
mint János Zsigmond híve szerepelt, Ez utóbbi volt tulajdonképpen
az egyetlen tárgyi bizonyíték, amely az „összeesküvésben" Dobó r é 
szességét bizonyította volna. Erről azonban később kiderült, hogy egy
jellemtelen, pénzsóvár, anyagiakért mindenre képes kilépett papnak
a hamisítványa, melyet Dobó ellenségei készíttettek vele. A többi
vád csak gyanúsítás volt, amelynek tanúi jobbára Dobó személyes
ellenségei, vagy Kenderesyhez hasonló jellemtelen emberek voltak.
Pedig a király és a kamara emberei mindent elkövettek annak érde
kében, hogy Dobóra vonatkozó terhelő vallomásokat gyűjtsenek. Egy
titkos bizottság is alakult, amely bejárta az egész országot, hogy Dobóék ellen terhelő adatokat gyűjtsön. Ennek feje Radéczy váradi püs
pök volt, Kenderesyhez hasonló jellem, aki mindent elkövetett, csak
hogy az udvar s a bécsi tanácsosok kegyeit megnyerje. Mégsem sike
rült egyetlen olyan tanúvallomást sem szerezniük, amely Dobó tevő
leges részvételét az „összeesküvésben" minden kétséget kizáróan bi
zonyossá tette volna. 122
Az ügyben azonban csakhamar sorsdöntő változás állott be. 1570.
120 Károlyi Arpád: i. m. B u d a p e s t , 1879., 42. s k ö v . ö.
121 U o . 47—54. o .
122 Uo. 45. s. köv. o.
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március elején Balassa János a fogságból megszökött; felesége s z e r 
számokat csempészett a börtönbe, ezzel a börtön falán lyukat vájva
sikerült Pozsony határában lóra kapnia s Lengyelországba menekülnie.
Dobót ugyan eleinte a szökés miatt még szigorúbban őrizték, de k é 
sőbb enyhült a helyzete, amiben több körülmény közrejátszott. Miksa
Erdély fejedelmével békét óhajtott. Mivel a szultán komoly támoga
tására az 1568. évi drinápolyi béke megkötése után János Zsigmond
nem számíthatott, nem tudott védekezni a Habsburgok követelései
ellen. Udvarának egyik hangadója, Bekes Gáspár útján 1570 augusz
tusában Speyerben megegyezett Miksával. János Zsigmond lemondott
a „választott magyar király" címről, és e helyett felvette az „Erdély
nek és Magyarország részeinek fejedelme" címet, elismerte a magyar
királyt felettesének és fiúutód nélküli halála esetén örökösének. Az
egyezmény megerősítése u t á n néhány nappal, 1571 márciusában J á 
nos Zsigmond meghalt. A speyeri egyezménnyel újból megnyílott a
Habsburgok számára az ú t Erdélybe, s a fejedelemség önállóságának
elismerésével teljessé vált az ország három részre szakadása. 123
Sorsdöntő volt azonban Dobó helyzetére Kenderesy elfogatása. K i 
derült, hogy ez a minden aljasságra képes ember kém volt, s többek
között nem átallott még Miksa nevében is levelet hamisítani. Amikor
elfogták, beismerte azt is, hogy az árulási perben oly fontosnak t a r 
tott Balassa-féle levelet ő hamisította. 124 Mikor Miksának tudomására
jutott, hogy a per egyetlen tárgyi bizonyítéka valóban hamisítvány,
megenyhült. Fiának, Rudolfnak megkoronázásakor Dobónak is „meg
kegyelmezett". Dobó 1572. április 16-án írta alá a börtönét megnyitó
okiratot, amelyben meg kellett ígérnie, hogy a jövőben hű alattvalója
lesz a királynak és fogságáért sem ő, sem utódai soha nem fognak
bosszút állni. 125 Az agg hős testben és lélekben megtörve nyerte vissza
szabadságát, amit azonban nem sokáig élvezhetett, ő s i várába, Szerednyére visszavonulva május végén meghalt. 126 Teteme a dobóruszkai templom jobb oldali szent Anna oltára alatt nyugszik. A hős e m 
lékét vörös márványon a következő sírfelirat hirdeti:
„Hoc tumulo Stephanum clauserunt fata Dobonem,
Qui quondam Turcas a vestris Agriae muris
Repulit insignemque ferens ex hoste triumphum,
Extreman Ungaricis cladem procul égit ab oris." 1 2 7
(Magyarul: „Végzete e sírban várta Dobó Istvánt, ki egykor Egerfalairól elűzte a törököket, s az ellenségen szerzett dicső diadalával
magyar hazánkról a végcsapást elhárította".)
A Dobó—Balassa-féle főúri ellenállást tárgyaló szakirodalomban
123 H . Balázs Éva—Makkal
László (szerk.) : i. m . B u d a p e s t , 1962., 41—42. o.
124 Forgach Ferenc:
i. m. Pest, 1866. 416—422. o.; Károlyi
Arpád: i. m . Századok, 1879.,
579. o.
125 Károlyi Árpád: O k i r a t o k a Dobó—Balassa-féle ö s s z e e s k ü v é s t ö r t é n e t é h e z (1569—1572).
TT. 1879., 714. o.
126 OL. NRA F a s e . 817. Nr. 10.; Gyárfás István: i. m. B u d a p e s t , 1879. 82. o.; Szilágyi
Sán
d o r (szerk.) : A m a g y a r n e m z e t t ö r t é n e t e . V. k. B u d a p e s t , 1897., 402. o.
127 Szederkényi
Nándor: i. m . II. k. Eger, 1890., 247. o.
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állandóan visszatérő motívum Dobó és Balassa János ártatlanságának
hangoztatása. Ez a vélemény abból eredt, hogy nincs adat, amely a
két főúr valamely konkrét udvarellenes tervét, vagy cselekedetét
bizonyítaná. Ezt még az elfogult Istvánffy Miklós sem meri határo
zottan állítani. Formai szempontból tehát „hűtlenségről" nem lehet
szó. De ha figyelembe vesszük, hogy a mozgalom egyik fő szervezője
Bocskay György, Dobó István sógora volt, biztosra vehető, hogy a
tervről Dobó is tudott. Lehet, hogy a mozgalommal maga is rokon
szenvezett, sőt azt sem tartjuk kizártnak, hogy az átállás gondolatá
val is foglalkozott. Károlyi Árpád is arra a következtetésre jutott,
hogy „ .. . a haraszt nem zörgött hiába. A conspiratio a kezdet legelső
csírájában csakugyan létezett oly alakban ugyan, amely nem sokkal
több volt a gondolatnál.. ,"128
A mozgalom Erdélyből indult ki, ott született meg a terv, ott akar
ták megszervezni, és a magyarországi elégedetlenek csak ennek ki
bontakozása után csatlakoztak volna. Létezett azonban a királyi Ma
gyarországon egy — az erdélyi fejleményeket sóvár szemmel figyelő
— tábor, amelynek tagjai között éppen semmiféle, vagy csak nagyon
laza érintkezés volt megfigyelhető. Mindegyikük tett ugyan kisebbnagyobb előkészületeket a támadásra, de ezeket ellenkező előjellel
is meg lehetett indokolni: tehát hogy János Zsigmond seregei ellen
tették. Ezeket a megnyilatkozásokat jelentették a besúgók a királynak,
mondanivalójukat azonban — a nagyobb jutalom érdekében — úgy
kiszínezték, sőt még okiratok hamisítására is vetemedtek, hogy tel
jesen összekuszálták a valós helyzetet és a később megindult nyomo
zásnak éppen az ő csalásaikat volt legkönnyebb kideríteni. 129
A magyar földesurak egyes csoportjai — nem tartva az 1568. évi
drinápolyi béke megkötése után a török további viharos előretörésé
től —, ha tétován is, szembefordultak az idegen uralom formájában
jelentkező Habsburg centralizációval, s harcoltak a rendi alkotmá
nyért, a rendi államért, mert abban látták gazdasági érdekeiknek és
politikai kiváltságaiknak is legfőbb biztosítékát. De a János Zsigmond
politikájától függő szervezkedés nem a királyi Magyarországról indult
ki és önálló formában később sem fejlődött ki a Habsburg országrész
határain belül. Nem voltak itteni vezetői sem, sőt az elégedetlenek
nek még csak határozott terveik sem voltak; egyáltalán mindenféle
kezdeményező szándék hiányzott belőlük. Károlyi Árpád kiemeli Doïïoék „idő előtti tervében" a „középnemesi osztálynak abban való
részvétlenségét' '.130
A Dobó—Balassa-féle mozgalom rövid idő múlva újraéledt. Ami
kor a Habsburgok támogatásával Erdélybe törő Bekes Gáspárt 1575ben a választott erdélyi vajda, Báthori István legyőzte, és ezzel tel
jesen függetlenítette magát a bécsi udvartól, a még mindig elégedet
len magyar rendek újabb — a Dobóéknál szélesebb körű és erőtel128 Károlyi Árpád: i. m . Századok, 1879., 410. o.
129 Csipes Antal: i. m . Gyula, 1971. 174. o.
130 Károlyi Arpád: i. m. Századok, 1879., 569. o.
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jesebb — mozgalma volt kibontakozóban, de ismét az erdélyi helyzet
függvényeként, most már Báthori akciójára várva.131
A magyarországi földesurak anyagi-gazdasági érdekeinek, a földes
úri árutermelés kiterjesztésének, a „második jobbágyság" megerősí
tésének legmegfelelőbb politikai keretét nem feltétlenül a Habsburg
centralizáció, illetve abszolútizmus nyújtotta volna, hanem a rendiség
egy maradi változatának megszilárdulását eredményező — a lengyel
„nemesi köztársaságot" példázó — önálló feudális állam.132 De azt is
tisztán kell látnunk, hogy abban az esetben, ha az erdélyi fejedelem
ség és a magyarországi rendek összeműködése a Habsburg-uralom
lerázásához vezetett volna, akkor ez a „nemzeti" monarchia — török
védnökség alatt! — nem a Hunyadiak állama, hanem a Jagellók ko
rának oligarchikus rendi reakciója és anarchiája lett volna. Ehhez a
modellhez az a gazdasági és társadalmi fejlődés vezetett volna szük
ségszerűen, amelynek irányát és lényegét az „örökös jobbágyság" fo
galmával szoktunk jelölni.133
A magyar rendek, annak ellenére, hogy egy mindinkább korsze
rűtlenné váló rendi berendezkedést és hatalmat védtek, egyben a
nemzeti fejlődést is oltalmazták a Habsburgok központosító törek
véseivel szemben. így mozgalmuk bizonyos fokig egybefonódott a
nemzeti függetlenségi törekvésekkel; a nemesség osztályérdekeinek
védelme bizonyos felületen találkozott a későbbi nemzeti fejlődés és
ezzel együtt a haladás érdekeivel.134
A Habsburg centralizáció erősödésével szemben kifejlődő magyar
rendi ellenállási akciók, amelyek először János Zsigmond, majd Bá
thori István külső támadásának voltak alárendelve, a XVII. század
elején Bocskai István, majd Bethlen Gábor zászlaja alatt éledtek
újjá, de a „nemzeti" törekvések megvalósításában — kiváltságaik,
önző osztályérdekeik szűkkeblű féltése miatt — a magyarországi ren
dek akkor is hátul kullogtak.135
Az elmondottak összegezéseként az alábbiakban jelölhetjük ki Dobó
István helyét történelmi nagyjaink Pantheonjában: Dobó István tettei
különbözőek, magatartása ellentmondásos. Életének első kétharma
dában a köznemesek sorsában osztozott, majd Eger várában tanúsított
hősiessége a főurak közé emelte. Osztály helyzeténél fogva a vagyonos
főnemességhez tartozott, attól egy pillanatra sem szakadt el. Ilyen
szempontból Dobó nem volt sem jobb, sem rosszabb osztálya többi
131 Szádeczky Lajos: Báthory István és egy magyarországi összeesküvés. Századok, 1866.,
858—865. o.
132 vö. Elekes Lajos: Az európai feudális államok központosításának néhány kérdéséről.
Történelmi Szemle. 1959., 3—4. sz. 281. o. ; Uo. : Rendiség és központosítás a feudális államok
ban. Budapest, 1962., 59—60. o.
133 Uo. 90. o. : Az erdélyi fejedelemség haladó történelmi szerepére: Makkal László: A
kuruc nemzeti összefogás előzményei. Budapest, 1956., 85—86. o. 88. o.; Elekes Lajos: i. m.
Budapest, 1962., 93. o.
134 Pach Zsigmond Pál: Függetlenségi küzdelmeink a Habsburgok ellen a XVII. század
ban. A Rákóczi-szabadságharc. Az MDP pártfőiskolájának előadásai, 13. Budapest, 1951., 8. Q.;
Nagy László: A Bocskai szabadságharc katonai története. Budapest, 1961.; Köpeczi Béla: Hazafiság-történettudomány-történelemtanítás. Tézisek. Budapest, 1971.; Köpeczi Béla: Hazafiság-történelemtudomány-történelemtanítás. HK. 1972. 1. sz. 5—26. o.
135 Nagy László : i. m. Budapest, 1961. ; Ua. : Bethlen Gábor a független Magyarországért.
Budapest, 1969.; R. Várkonyi Agnes: Történelmi személyiség, válság és fejlődés a XVII. szá
zadi Magyarországon. Századok, 1972. 3. sz. 609—647. o.
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tagjainál. 136 A XVI. századi árutermelő nagybirtokosok sorában Dobó
nem állt egyedül. A birtok- és vagyonszerzésben előtte jártak N á dasdy Tamás, Zrínyi Miklós, Perényi Péter, Török Bálint, Bebek
Ferenc, Balassi Menyhért stb. Ő is azok közé a hatalmaskodó parvenüfőurak közé tartozott, akik a reneszánsz k o r új életszemléletében —
kora és osztálya fiaként — gátlástalan individualizmussal törtek cél
jaik elérésére. Ezekről írja Beöthy Zsolt: „Pillanatnyi anyagi érdekei
nek megfelelően változtatták politikai pártállásukat, vallásukat, kirá
lyukat. Várakat ostromoltak, kastélyokat foglaltak, nyájakat hajtot
tak, házakat gyújtogattak, adószedőket nyomorgattak, kereskedőket
fosztogattak". 137 Tetteikre a féktelen önérdek és a birtokharácsolási
vágy nyomta rá bélyegét.
A gazdasági fejlődés — az árutermelés és pénzgazdálkodás — tör
vényeit Dobó is igyekezett a maga hasznára értékesíteni és eredmé
nyesen tudta szaporítani vagyonát. 1 3 8 A század derekán Zay Ferenc
cel és Bornemissza Sebestyénnel egy társaságban (kompániában) t ő zsérkedett, a z ökröket részben itthon értékesítették, részint a „bécsi
k ő r e " hajtották. 139 Az 1570-es években Dobó István volt Selmecbánya
gabonaszállítója. 140 A Dobó-család birtoka az 1560—1570 közötti é v 
tizedekben mintegy 460 000 kataszteri hold körül mozgott. 141 A Dobó
birtokok tájegységileg k é t nagyobb csoportot képeztek. Az egyik bir
tokcsoport Északkelet-Magyarországon (Ung, Bereg, Abaúj megyék
ben), a másik az ország északi részének közepén (Bars, Hont, Zólyom
megyékben) terült el. 142
Semmi s e m indokolja, hogy Dobó István birtokgazdálkodása során
megnyilvánuló keménységét, erőszakosságát elhallgassuk vagy men
tegessük. Eger sikeres megvédése után a mezővárosok elleni terror
akciókkal tette emlékezetessé nevét. 1 4 3 Egykorú források szerint önző,
kapzsi és pénzszomjas ember volt. 144 Szekfű Gyula a feudális ural130 vö. Ágoston Péter: A magyar világi nagybirtok története. Budapest, 1913., 157. o. ; Ve
ress Endre: Báthory István király. Budapest. 1937., 334. o. ; Tolnai Gábor: Régi magyar fő
urak. Budapest, é. n. 19. o.; Perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora. Budapest, 1965., 11—12. o.
137 Beöthy Zsolt: Az első magyar politikai színmű és kora. Századok, 1876., 20. o. Id.
Klaniczay Tibor: Reneszánsz és barokk. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1961., 29. o.
138 Beöthy Zsolt írja (Századok, 1876., 199. o.) : „Egyik jellemző vonása e kornak; a birtok
nak, kincseknek, váraknak, szóval az anyagi javaknak olthatatlan szomjúsága"; Az európai
nemesség gazdasági tevékenységének a növekedése a XVI. században általános tendencia
volt. Vö. Topolski, J.: A nagybirtok gazdaságának refeudalizálódása Közép- és Kelet-Euró
pában. Világtörténet. 20. sz. 1970., 32—46. o.
139 Takáts Sándor: Szegény magyarok 143—144. o. Id. Pach Zsigmond Pál: Nyugat-európai
és magyarországi agrárfejlődés a XV—XVII. században. Kossuth Könyvkiadó. Budapest, 1963.
148. o. ; Balassa András, Petheő János, Homonnaiak, Dobó István stb. birtokaikról rejtett
utakon viszik ki a marhát és a borokat. Lásd: Takáts Sándor: Bajvívó magyarok. Ifjúsági
Kiadó, Budapest, é. n. 55. o.; Klaniczay Tibor: i. m. Budapest, 1961., 28—30. o.
140 Sobó Jenő: Selmecbánya sz. kir. város társadalma, ipara és kereskedelme a XVI. szá
zad második felében. Budapest, 1910., 31—32. o. Id. Pach Zsigmond Pál: i. m. Budapest,
1963. 150. o.
141 Demkó Kálmán: Magyarország hadi ereje a XVI. században. HK. 1916., 26. o. Id.
Csipes Antal: i. m. Gyula, 1971., 25. o.
142 Dobó István mohó birtokszerzési törekvéseire lásd: Veress Endre: Báthory István ki
rály. Budapest, 1937. Itt jegyezzük meg, hogy Dobó István fiát, Ferencet, már mint az or
szág leggazdagabb földesurát emlegették.
143 Iványi Béla Gönc történetéről szóló munkájában (Gönc szabadalmas mezőváros törte
nete. Debrecen, 1926., 35., 39—40. o.) egész sor példát említ mindezekre.; Veress Endre: i. m.
Budapest, 1937. 334. o. ; Szederkényi Nándor: i. m. II. k. Eger, 1890., 90. o. ; Klaniczay Tibor
(szerk.) : A magyar irodalom története 1600-ig. Budapest, 1964., 268. o.
144 Mindezek miatt Gönc a királytól kért védelmet Dobó ellen, mivel azonban hiába, 1561
őszén lázadás tört ki a városban, amelynek során Dobónak több embere vesztette eletet.
Lásd: Iványi Béla: i. m. Debrecen, 1926., 39—40. o.
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kodó osztálynak a török elleni harcban vitt szerepét idealizálva, a
következőkben jellemzi Dobó Istvánt: „Személyes bátorság, nemzet
célokért önfeláldozás és kis és nagy dolgokban egyaránt megnyilat
kozó telhetetlen kapzsiság talán egyikben sem egyesült olyan felbont
hatatlan egységgé, mint Dobó István személyében, aki Eger védője,
a magyar rendi szabadság ártatlan üldözöttje, a korezak egyik leg
nagyobb birtokszerzője és a zsugoriságig anekdotikus hőse volt egyszemélyben".145
De nem ismert meghátrálást — éppúgy mint Losonca István Temesvárott — a török elleni küzdelemben sem.146 Mikor Dobónak főleg
az északi országrész délibb sávján fekvő birtokai forogtak veszélyben,
mikor élete sodrása Egerben olyan helyre állította, ahonnan felvidéki
birtokainak pusztulása nélkül nem futamodhatott meg, akkor élete
kockáztatása árán is makacsul kitartott, akkor ez a kapzsi s pénzsóvár,
jobbágysanyargató, osztálya szellemét híven képviselő nemesúr a Fel
vidék kapujában nemcsak saját vagyonát és hatalmát védte halál
megvető bátorsággal, hanem hazája függetlenségét is.147 Egyéni érdek
és az ország szolgálata nála egy tőről fakadt. Azzal, hogy birtokaitól
igyekezett távoltartani, s azok kapujában visszavonulásra kényszerí
teni a rabló törököt, az ország érdekeit is szolgálta, a haza egyik
darabját is védelmezte.148
Egertől és az egri győzelemtől nem lehet elszakítani Dobó István
nevét. Egerben végrehajtotta, amit a nép tőle és minden végvári
kapitánytól elsősorban elvárt: a haza egy darabjának védelmezését.
Csakis így jöhetett létre az az „egység", amely Tinódi szerint a vé
dőkben, a legénységben és a várba bejött parasztokban olyan nagy
örömet és bizakodást keltett. 149 A védők „ . . . nem sok népben, álgyukban, sok élésbe, sem az magyar urak segéllésébe.. ., hanem a
köztük (levő) nagy egyességbe" bíztak. A Losonciak, a Dobó Istvánok,
a Zrínyi Miklósok abban különböztek osztályukbeli ugyancsak gát
lástalan birtokszerző, ugyancsak Habsburg-párti kortársaiktól, hogy
nem a kényelmesebb, olcsóbb megoldást, nem a meghátrálást válasz
tották. A főurak többsége, a királytól várva a segítséget, elhárította
magától a honvédelem terheit és a török előli gyáva menekvésre gon
dolt. Dobót éppen az emeli kortársai, osztályának tagjai fölé, hogy
Eger vár védelmét vállalta, s elvégzésében helytállt, harcát a győze
lemig tudta vinni. A katonai feladatokat olyan körültekintéssel, hoz
záértéssel végezte, amely ilyen irányú iskolázottságot is feltételez.150
Egri kapitányi működése azt bizonyítja, hogy az akkori haditechnika
145 Hóman Bálint—-Szekfű Gyula: i. m. III. k. Budapest, 1943., 194. o.
146 Kiss István: A parasztság és a főurak XVI. századi honvédő harcunkban. HK. 1954.,
61—75. o.
147 v ö . Klaniczay
Tibor (szerk.) : i. m . B u d a p e s t , 1964., 269. o.
148 Dobó István egri helytállásában valószínűleg az is közrejátszhatott, hogy a veszély köze
ledtére tisztségét nem adhatta fel, mert ebben az esetben a fej- és jószágvesztési ítélet vég
rehajtása várhatott volna rá. Egyik szomszédjuk, Tegenyey Tamás, 1548-ban bevádolta a
Dobó-testvéreket, hogy az ő birtokán hatalmaskodtak. Dobó Istvánt és testvéreit emiatt 1551.
március 5-én fej- és jószágvesztésre ítélték, de Ferdinánd 1552. február 22-én egy évre felfüg
gesztette az ítélet végrehajtását. Lásd: OL. Archívum Fam. Dobó. Dobóhoz 3. sz. levél.; Gyár
fás István: i. m. Budapest, 1879., 78—79. o.
149 Soós Imre—Szántó
Imre: i. m . B u d a p e s t , 1952., 91—93. o.
150 Balogh János: i. m . E g e r , 1881., 49. o.
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legmodernebb eszközeit is jól ismerte, értett az ágyúkhoz és minden
technikai eszközt felhasznált a harc sikere érdekében. Az egri vár
kapitányság volt az a keret, s Eger megvédése volt az a feladatkör,
amelyben gátlástalan birtokszerző, jobbágyokat és mezővárosi pol
gárokat nyúzó nagybirtokosból nemzeti Msse emelkedhetett, ahol
egyéni érdeke, katonai ambíciója, birtokszerző törekvése találkozott
a haza érdekeivel. 151
Dobó István erdélyi vajdasága idején mint a Habsburgok hű em
bere azt a célt szolgálta, hogy Magyarország és Erdély egyesítésével
erőteljes török elleni bázis jöjjön létre. Miután meghiúsult ennek le
hetősége, Dobó nem vette észre, hogy Erdély biztonságának és to
vábbi fejlődésének érdeke a Habsburg-uralom megszüntetését kö
veteli meg. Hogy mennyire céltudatos magyar politikus és nem a
Habsburg-érdekek elvtelen kiszolgálója, éppen az a tény bizonyítja,
hogy alig egy évtized múltán éppen azzal az uralommal fordul szem
be, amelyet Erdélyben még meggyőződéssel szolgált.
Az 1560-as évek végén kibontakozó rendi elégedetlenség a magyar
„nemzeti" törekvések egyik gyenge hajtása volt, mely abból a felis
merésből fakadt, hogy egy olyan idegen uralom akarja hatalmát Ma
gyarországra kiterjeszteni, amely ugyanakkor nem képes gondoskodni
az ország védelméről. A rendek Habsburg-ellenességének megerősö
dését mindenképpen gátolta a török veszély, de jól megfigyelhető,
hogy amint ideiglenes enyhülés következett be ezen a téren, mint
például az 1568-ban megkötött drinápolyi békével, azonnal feszül
tebbé vált az udvarral szembeni viszonyuk.
A Dobó—Balassa-féle főúri ellenállás az idegen elnyomó hatalom
térnyerésével szemben még nem tekinthető érdemleges kezdeménye
zésnek. A rendek nem akartak elszakadni a Habsburgoktól, csak bi
zonyos régi alkotmányos jogok tiszteletben tartását követelték. Ezért
nem azonosultak az elszakadás gondolatáig talán eljutó Dofoóékkal,
akiknek kezében a külső segítség elmaradása után — megfelelő tö
megbázis híján — semmi hatékony eszköz nem maradt céljaik eléré
séhez. Még a Báthori Istvánt támogató, erőteljesebb mozgalom sem
jutott el az önálló cselekvésig. De a rendek Habsburg-ellenességből
fakadó energiája — ha alárendelt formában is — később alapjául
szolgált az Erdélyből kiinduló, a magyar „nemzeti" önállóságért foly
tatott küzdelmeknek. Már pedig az önálló államiság kialakítására való
törekvés — ha ellentmondásosan is — a haladást szolgálja.152 Ilyen
értelemben pozitívnak, előremutatónak tekinthető a Dobó—Balassaféle főúri szervezkedés; mintegy föld alatti morajként előre jelezve
a Bocskai felkelést.

151 Soós Imre—Szántó Imre: i. m. Budapest, 1952., 91—92. o.; Szántó Imre: i. m. Eger 1971.,
—188. o.
152 vö. Köpeczi Béla: Osztály és haza. Népszabadság, 1971. okt. 23. sz.
3*
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ИМРЕ САНТО:
ИШТВАН ДОБО
Резюме
В 1972 году мы отмечаем 400-летнюю годовщину смерти Иштвана Добо, доблест
ного коменданта крепости Эгер. Биография Иштвана Добо принадлежит к одной из
крупных задолжностей исследователей венгерской истории X V I века. Кто знаком
с жизнью легендарного героя Эгерской крепости лишь по роману Гезы Гардоньи
«Звезды Эгера», весьма немного узнают о жизненном пути капитана Добо до зна
менитой защиты крепости Эгер, и о его жизни после обороны крепости до самой
смерти. Именно поэтому не кажется безынтересным ознакомиться с происхождением
Иштвана Добо и началом его жизненного пути, чтобы нам стала более ясной его
роль в защите крепости и его дальнейшая судьба. Еще менее известно общественно
сти дворянское сопротивление, связанное с именем Иштвана Добо и Яноша Балашша.
Именно поэтому статья, наряду с показом — уже хорошо известной — роли Добо в
защите Эгерской крепости, останавливается главным образом на этапах жизненного
пути героя, предшествовавших защите крепости 1552 года, и последовавших после
этого, которые менее известны читателю.
В первые две трети своей жизни Иштван Добо разделял участь поместного дворян
ства, затем за героизм, проявленный при защите крепости Эгер, он был возведен в
звание воеводы Трансильвании и вошел в знать. По своему классовому положению
Добо относился к имущему высшему дворянству. С этой точки зрения он был не
лучше и не хуже других представителей своего класса. Законы экономического раз
вития — товарное производство и денежное хозяйство — он также стремился об
ратить в свою пользу и сумел умножить свое состояние, но Добо не отступил также
и перед тем, чтобы вступить в борьбу с турками. Стремясь не подпускать грабителейтурок, удерживая их подальше от своих владений, он служил также и интересам сво
ей страны, он защищал один из уголков своей родины. Чин капитана и коменданта
Эгерской крепости обязал его организовать оборону и в процессе выполнения всех
связанных с защитой крепости задач этот крупный помещик — безудержный стяжа
тель, эксплуатировавший крепостных и ремесленников-горожан, — сумел возвысить
ся и вырасти в национального героя.
Иштван Добо, как преданный сторонник Габсбургов, во время своего господарства
в Трансильвании служил цели создания мощной, базы сопротивления туркам посред
ством объединения Венгрии и Трансильвании. После того, как такая возможность
уже была исключена, Добо упустил из виду, что интересы безопасности и дальней
шего развития Трансильвании требуют ликвидации господства Габсбургов. Сослов
ное недовольство, развернувшееся в конце 1560 годов, было одним из слабых по
бегов «национальных стремлений», лелеемых венгерским дворянством, почвой чего
явилось осознание положения, что на Венгрию хочет распространить свое господство
такая чуждая держава, которая в то же время не в состоянии заботиться о защите
страны. Дворянское сопротивление, возглавляемое Добо и Балашша, еще не может
считаться существенным почином, противостоящим экспансии державных поработите
лей. Н о энергия сословий, вытекающая из вражды к Габсбургам, — хотя и в под
чиненной форме — позднее послужила основой зародившейся в Трансильвании борь
бы венгров за венгерскую «национальную» независимость.

IMRE SZÄNTÖ:

ISTVÄN DOBÖ
Resümee
Im Jahre 1972 begingen wir einen Jahrestag; vor vierhundert Jahren ist Istvän
Dobö, der heldenmütige Kommandant der Festung Eger (Erlau) gestorben. Die
Biographie Istvän Dobös gehört noch immer zu den Schulden unserer Geschichte des 16. Jahrhunderte. V/er das Leben des legendären Helden nur aus
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dem Roman Géza Gárdonyis „Egri csillagok" (die Sterne von Eger) kennt, weiß
wohl kaum etwas über den Lebenslauf Dobós vor und nach der erfolgreichen
Verteidigung der Festung Eger bis an sein Lebensende. Es scheint daher nicht
uninteressant zu sein, uns mit der Herkunft Dobós, den Anfängen seiner Laufbahn zu befassen, damit wir in seine Tätigkeit während der Belagerung und in
sein späteres Schicksal einen klareren Einblick erhalten. Noch weniger kennt
die Öffentlichkeit den an die Namen István Dobós und János Ealassas geknüpften adeligen Widerstand. Die Studie befaßt sich deshalb, neben der wohlbekannten Tätigkeit Dobós als Festungskommandant, hauptsächlich mit seinem
weniger bekannten Lebenslauf vor und nach der erfolgreichen Verteidigung der
Festung im Jahre 1552.
Die ersten zwei Drittel seines Lebens verbrachte Dobó in den Reihen des
Adels; infolge seiner in der Festung Eger bekundeten Tapferkeit stieg er in
die Aristokratie auf. Infolge seiner Klassenzugehörigkeit gehörte er nun dem
vermögenden Hochadel an. Aus diesem Gesichtspunkt war er weder besser
noch schlechter als die übrigen Mitglieder seiner Klasse. Auch er war bestrebt,
die Gesetze der wirtschaftlichen Entwicklung — der Warenproduktion und
Geldwirtschaft — zu seinem Nutzen zu verwerten, und konnte sein Vermögen
erfolgreich vermehren. Doch kannte er auch im Kampfe gegen die Türken kein
Zurückweichen. Wenn er trachtete, die räuberischen Türken von seinen Besitztümern fern zu halten, diente er auch den Interessen des Landes, verteidigte
er auch ein Stück seines Vaterlandes. Die Burghauptmannschaft von Eger bildete
den Rahmen, die Verteidigung von Eger den Aufgabenkreis, in welchem der
hemmungslos Besitz verschaffende, Leibeigene und Bürger der Marktflecken
schindende Großgrundbesitzer zum Nationalhelden wurde.
István Dobó diente zur Zeit seiner Siebenbürger Woiwodschaft als treuer
Anhänger der Habsburger dem Ziele, durch die Vereinigung Ungarns und
Siebenbürgens eine kraftwolle Basis gegen die Türken zu schaffen. Als sich
diese Möglichkeit nicht ergab, erkannte Dobó nicht, daß das Interesse der
Sicherheit und weiteren Entwicklung Siebenbürgens die Beendigung der Herrschaft der Habsburger erheischt. Die sich am Ende der 1560er Jahre entfaltende
ständische Unzufriedenheit war ein schwacher Trieb der ungarischen „nationalen" Bestrebungen, die der Erkenntnis entstammte, daß eine solche Fremdherrschaft ihre Macht auf Ungarn ausbreiten wolle, die zur gleichen Zeit nicht für
die Verteidigung des Landes sorgen kann. Gegenüber der Raumgewinnung der
unterdrückenden Fremdmacht kann der hochadelige Widerstand von Dobó und
Balassa noch nicht als meritorische Initiative betrachtet werden. Doch die der
anti-Habsburgischen Einstellung der Stände entspringende Energie diente später
— wenn auch in untergeordneter Form — als Grundlage für den aus Siebenbürgen ausgehenden, um die ungarische „nationale" Selbständigkeit geführten
Kampf.

A FEGYVERES-SS MAGYARORSZÁGI TOBORZÓAKCIÓI
TILKOVSZKY LÓRÁNT

A második világháború időszaka magyarországi katonai történeté
ben — de általános történetében is — fontos kérdést jelentenek a
Fegyveres-SS hazánkban előbb illegálisan, majd 1942—44-ben „legá
lis körülmények" közt lefolytatott toborzóakciói. A szövetséges német
haderő részére a magyarországi német lakosság körében folyó toborzás
eltűrése, majd kormányok közti hivatalos megállapodások útján való
engedélyezése az ország —• jelentős részben már eladott — szuvereni
tásának további, különösen súlyos sérelme lett, amelyért az ország ak-'
kori vezetői bűnös módon felelősek.
Az SS toborzóakciói egyre károsabban érintették a magyar honvéd
hadsereg kiegészítésének érdekeit, s hovatovább a tényleges állományt
is szétzilálással fenyegették. Az ország kormánya és legfelsőbb kato
nai vezetése mégis hozzájárult az SS-toborzáshoz, mert azt remélték,
hogy annak engedélyezésével kivédhetik a honvédcsapatok nagyobb
arányú harcbavetésére irányuló német követeléseket, s így megőriz
hetik a haderő javát a szomszéd országokkal fennálló konfliktus elinté
zésére, a háború befejező szakaszában; és mert arra számítottak, hogy
tehermentesítést fog jelenteni az ország számára, ha megszabadul
azoktól, akik önkéntes elhatározásból egy idegen állam hadseregében
való szolgálatot választják.
Mindkét várakozásukban csalódniuk kellett. A magyar csapatok b e 
vetésére irányuló német katonai igények nem mérséklődtek, hanem
fokozódtak. A magyarországi német lakosság nemzetiszocialista érzel
m ű részét tömörítő Volksbund pedig, amely az SS-toborzás propagá
lását végezte, óvni igyekezett saját kádereit, s az SS által támasztott
igényeknek egyre inkább azon németek betoborzása útján igyekezett
eleget tenni, akik nem tartoztak a szervezethez. Ezek jelentős részét
sikerült is egyrészt német nacionalista és szociális demagógiával, m á s 
részt megfélemlítéssel az SS-be vinnie. Az ország német megszállása
után sorra kerülő harmadik SS-akció m á r kényszersorozás volt, amely
hez a magyar kormány — az eddigiektől eltérően — aktív segítséget
nyújtott.
Történetírásunk eddig nem foglalkozott behatóan a magyarországi
SS-toborzások történetével. A hazai és a német levéltárak vonatkozó
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anyagának felkutatása és összegyűjtése révén ezúttal válik csak lehe
tővé e problematika részletes és sokoldalú vizsgálata. Az eddigieknél
világosabb képet kapunk az ügy előzményeiről, a toborzást és propa
gandáját végző SS-, illetve Volksbund-szervek munkájáról, azokról a
kormányközi megállapodásokról, amelyek a toborzás feltételeit esetről
esetre szabályozták, a toborzás lefolyásának körülményeiről, a toborzóakciók számszerű eredményeiről. Igen fontos az SS-önkéntesek
magyar állampolgárságuktól való megfosztásának egyedül Magyar
országon történt — a harmadik akciónál azonban már feladott — al
kalmazása. Eddig nem ismert jelentőséggel domborodik ki az SS-hez
bevonultak hozzátartozói segélyezésének, illetve esetleges áttelepülésüknek kérdése, amely összefüggésben állott a délkelet-európai, köz
tük a magyarországi németség egésze áttelepítésére vonatkozó — a
háború végéig felfüggesztett — hitleri tervekkel. A magyarországi el
lenállási mozgalom történetéhez érdekes adalékul szolgálnak az SS
toborzóakcióival szembeni megnyilvánulások, fellépések adatai. Az
1944. október 15-i sikertelen ,,Horthy-puccs" előzményeihez tartozik
az SS-egyezmény módosítására és a magyar érzelmű németek megvé
désére történt kísérlet.
Mindezek alapján úgy véljük, hogy a Fegyveres-SS magyarországi
toborzóakciói problematikájának megvilágítása hasznos hozzájárulás
lehet a második világháborús időszak magyarországi katonai történe
téhez, de általános történetéhez is, s amellett bepillantást enged a
háborúban — épp az SS-toborzások révén — igen súlyos vérvesztesé
get szenvedett magyarországi német lakosság belső történetébe is.
Az illegális SS-toborzás és az első legális toborzóakció
Azt a „német népközösség" (Volksgemeinschaft) ideológiájának meg
felelő igényt, hogy ti., aki német, az — bárhol éljen is, bármely más
országnak legyen is állampolgára — kötelezettséget elsősorban a n é 
met nép és német birodalom iránt érezzen, katonai vonatkozásban k ü 
lönösen az SS képviselte. Himmler, az SS birodalmi vezére, egyene
sen ,,népárulásnak" tartotta, hogy német emberek, mint katonák, „ide
gen hatalom" szolgálatában álljanak. Az 194l-es évet megelőzően még
nem annyira a német birodalom katonaanyag-igénye, mint inkább ez
az ideológiai álláspont játszott szerepet abban, hogy a délkelet-európai
országok , az ún. „Südostraum" németségével szemben is szorgalmazni
kezdték a német birodalom hadseregében, elsősorban az SS-ben való
önkéntes katonáskodást. 1 Egy, az 1940. május 1-i állapotot rögzítő ki
mutatás szerint 48 jugoszláviai, 83 szlovákiai, 110 romániai német
tel szemben 24 magyarországi német szökött ki és állt be az SS-hez. 2
A toborzóakció kezdetben mindenütt illegális jelleggel indult, sze
r é n y keretek közt, kerülve a külpolitikai bonyodalmakat. A romániai
német „népcsoporttól" 1940 tavaszán ezer önkéntest vártak el, s eze1 Ackermann,
J o s e f : H e i n r i c h H i m m l e r als Ideologe. G ö t t i n g e n — Z ü r i c h — F r a n k f u r t , 1970.,
181—182, 207, 226. o.
„
„_
2 Klietmann,
K. G. : Die Waffen-SS. E i n e D o k u m e n t a t i o n . O s n a b r ü c k , 1965. 499—500. o.
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ket mezőgazdasági vendégmunkások gyanánt szállították júniusban
Bécsbe. A magyarországi német „népcsoporttal" szemben 1940 őszén
léptek fel hasonló igénnyel — ötszáz önkéntes erejéig. Basch „nép
csoportvezető" abban állapodott meg Himmlerrel, hogy az illegális
akciót német birodalmi sportoktatói tanfolyamon való részvételnek
álcázzák. 3
Magyarország bekapcsolódása a Jugoszlávia elleni német agreszszióba módot adott arra, hogy az SS most már közvetlen toborzásba
kezdjen, elsősorban a jugoszláv uralom alól „felszabadított" területe
ken. A Fegyveres-SS Kiegészítő Hivatala (Ergänzungsamt der WaffenSS) „egészségügyi vizsgálat"-nak, „biológiai a d a t g y ű j t é s i n e k álcázott
sorozást indított 1941 áprilisában a 18—32 éves német fiatalok köré
ben, akik Bácskában tömegesen jelentkeztek önkéntesnek. A magyar
honvéd főparancsnokság figyelmes lett Viktor Nakeler SS-alezredes
(Obersturmbannführer) „orvosi vizsgálataira", s azokat formálisan kifo
gás tárgyává tette, valójában azonban az a nézet alakult ki, hogy jobb
megszabadulni az állhatatlan elemektől, a magyar állampolgárságot meg
kell tőlük vonni, és az ország területéről ki kell őket tiltani. 4
Az illegális SS-toborzóakciónak ez a magyar részről történő hall
gatólagos tudomásulvétele a bácskai területre korlátozódott, és az ot
tani pacifikációt akarta elősegíteni. Nageler és Basch azonban a leg
nagyobb óvatosságra kényszerült akkor, amikor az egészségügyi vizs
gálatoknak álcázott sorozást júniusban az ország más területeire is
kiterjesztette. Számos — főleg dunántúli — falu Volksbund-otthonában került sor „egészségügyi vizsgálatra", amelyre a Volksbund funk
cionáriusai idézték be az előzetesen összeírt legényeket, hogy a német
birodalmi „sporttanfolyamra" való alkalmasságukat megállapítsák. Az
előre meghatározott keretnek megfelelően kiválasztott 500 alkalmas
önkéntes közül csak 100-at sikerült szabályos útlevéllel kijuttatni a
német birodalomba, mert a hatóságok egyes vidékeken, Basch tilta
kozása ellenére, a magyar állampolgárságról való lemondást tartal
mazó nyilatkozatok aláírásától tették függővé az útlevélkérelmek ked
vező elbírálását. A többieket meghatározott időpontokban egyénen
ként Budapestre utaztatták, a Volksbund központi székházában gyülekeztették, és éjszakánként 50—60 fős csoportokban az SS ponyvával
lefedett teherautóin csempészték ki. 5 Kiképzésük után a „Nord" elne
vezésű 6. SS hegyi hadosztály keretében 1941-ben a finnországi frontra
kerültek. 6
A Szovjetunió megtámadását követő első hónapokban az önkéntesek
illegális toborzása az SS-be újabb lendületet vett. Különösen Bácská
ból folyt nagyarányú embercsempészés. A Volksbund bácskai helyi
, 3 ,°JL s z ^ g o s L e v é l t á r (továbbiakban OL.) Filmtár. 12 867. doboz, Deutsches Zentralarchiv
(továbbiakban DZ A), Potsdam Nürnberger Prozess, Fali XI.—Berger SS-altábornagy jelentése
Himmlernek: „Besprechung mit Gauamtsleiter Triska vom 9. 7. 1941."
4 Hadtörténelmi Levéltár (továbbiakban HL.) VKF. ein. 1 oszt. 5300/1941. — Helyzetjelentés
a „Del" hadseregcsoport csendőr parancsnokságának helyzetjelentései alapján. Budapest,
1941. május 22., és az osztály június l-i állásfoglalása.
5 OL. Miniszterelnökség (továbbiakban ME.). Nemzetiségi o. 89. cs. C. 15 1867,1941. —
Baranya megye főispánjának jelentése. Pécs, 1941. szeptember 24.
6 Klietmann: i. m. 143—144. o.
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csoportjai 1941 decemberében végzett felmérése szerint mintegy 4 ezren
szöktek át Bácskából a Bánátba és Szerbiába német egységekhez: 2
ezer az SS-hez, 1—1 ezer a Wehrmachthoz, illetve a Todt-szervezethez állt be. 7 Mindez azzal a következménnyel járt, hogy amikor a
honvédség akart soroztatni Bácskában, már kicsúszott kezéből a szá
mításba vett katonaanyag: Kula községben például a magyar sorozó
bizottság a helybeli 86 sorköteles közül csak egyetlen egyet talált, az
is púpos volt. 8 A „Das Reich" elnevezésű 2. SS-hadosztályhoz beállt
2 ezer ember a szovjet arcvonalra került. 9
A hivatalos német diplomáciának kényelmetlen volt az illegális SStoborzás, mert a német—magyar viszony megzavarására alkalmas mo
mentumot látott benne. A budapesti német nagykövet, von Jagow azt
javasolta, hogy az önkéntesek toborzását tiltsák meg, az eddig tobor
zottakat pedig küldjék haza — kikötve a magyar kormánynál a bün
tetlenséget. 10 A szovjetellenes hadjárat során már érezhetővé vált
nagy emberhiány pótlására azonban 1941 decemberében Himmler Ro
mániából, Magyarországból és Szlovákiából összesen mintegy 60 ezer
német betoborzását tartotta szükségesnek. 11 Minthogy ilyen méretű
toborzás már úgysem történhetett illegálisan, Ribbentrop német kül
ügyminiszter 1942. január 6—9-i magyarországi tárgyalásai során nyíltan
fordult Bárdossy miniszterelnökhöz azzal a kívánsággal, hogy a ma
gyar kormány tegye lehetővé 20 ezer önkéntes toborzását a magyar
országi németek köréből a Fegyveres-SS-be. Mint Bárdossy január
14-én közölte Jagow követtel, a magyar kormány hajlandó erre, ha
német részről elfogadták az alábbi kikötéseket: 1. kizárólag németek
legyenek toborozhatok, az önkéntesség elve alapján, 2. kiskorúaknak
írásbeli szülői beleegyezés legyen szükséges a jelentkezéshez, 3. n é 
met részről vállalni kell, hogy az illetőket azonnal honosítják Német
országban, mert akik belépnek az SS-be, elvesztik magyar állampolgár
ságukat.
A német kormány elfogadta a hármas feltételt, s megindultak a
részletes tárgyalások. A február 12-én létrejött megállapodást (Verein
barung) a magyar Külügyminisztérium február 19-én szóbeli jegy
zék (Verbalnote) formájában közölte a budapesti német követséggel.
A megállapodás értelmében a magyar kormány hozzájárult ahhoz,
hogy önkéntes jelentkezés alapján német származású. 18—30 éves m a 
gyar állampolgárokat toborozzanak a Fegyveres-SS-be — tekintet nél
kül arra, hogy a magyarországi német Volksbund tagjai-e vagy sem.
A toborzottak száma egyelőre legfeljebb 20 ezer lehet, s a to
borzást — a sajtó kizárásával — a Volksbund szervezete végzi. Az
7 J. Mimics: Die Batschkadeutschen zur Zeit der ungarischen Besetzung (1941—1944). Acta
Historica, 1972. évf. 3—4. sz. 333. o. — Egy, az 1942. január 15-i helyzetet rögzítő kimutatás
szerint Romániából 2500, Szerbiából és Horvátországból együttesen 2200, Szlovákiából 500,
Magyarországról 450 német szolgál a Fegyveres-SS-ben. Ez a kimutatás a magyar uralom
alá került Bácskából a Szerb-Bánátba szökötteket és az SS-hez ott beállókat nyilván a
szerbiai rovatban olvasztotta be. (Klietmann: i. m. 515. o.)
8 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn (továbbiakban PA AA). Inland II. g.
(geheim). 325. — Jagow követ jelentése. Budapest, 1941. november 18.
9 Klietmann: i. m. 89—90. o.
10 PA AA Inland II. g. 325. — Jagow követ jelentése, Budapest 1941. november 12.
11 OL. Filmtár. 10 943 doboz. E. 313 865. — Rintelen feljegyzése. Berlin. 1941. december 19.
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SS birodalmi vezetőjének különmegbízott j a — Nageler — osztja be
a sorozó bizottságokat, amelyekben a magyar honvédség, valamint
a magyar közigazgatási hatóságok egy-egy képviselője is helyet foglal.
A sorozó bizottságok által alkalmasnak talált önkéntesek nélkülözhetőségét katonai és munkaerő szempontból a Honvédelmi Minisztérium
felülvizsgálja, s hozzájárulása után az önkénteseket, elszállításuk cél
jából, a német birodalmi kormány rendelkezésére bocsátja. A tobor
zottak átvételükkel német birodalmi illetőséget nyernek.
A megállapodásban a német birodalmi kormány kötelezettséget vál
lalt, hogy a toborzási akciót semmiképp sem használják fel olyan pro
paganda céljaira, mely a magyarság, a magyar állam, vagy kiváltképp
a magyar királyi honvédség ellen irányulna; az így német birodalmi
illetőséget nyert személyeket a német birodalmi kormány semmiféle
Magyarország területén ellátandó katonai, diplomáciai, vagy egyéb köz
szolgálati feladattal nem bízza meg és nem alkalmazza; az így a Wehr
macht tagjaivá vált személyek, amennyiben szabadságukat Magyar
országon töltik, ott kizárólag polgári ruházatot viselnek.
Végül a megállapodás arról rendelkezett, hogy a toborzott önkénte
sek Magyarországon lakó hozzátartozóinak segélyezését a német kor
mány a magyar kormánnyal egyetértésben rendezi, s a magyar kor
mány biztosította, hogy azok az önkéntesek, akik a sorozásnál alkal
matlannak minősülnek, vagy más, egyéb okokból visszamaradnak,
önkéntes jelentkezésük miatt nem szenvednek politikai vagy gazda
sági hátrányt. A toborzási akció minden költségét — a megállapodás
értelmében — a német kormány viseli.
A budapesti német követség február 24-én — ugyancsak szóbeli
jegyzék formájában — igazolta a megállapodás kézhezvételét. Ezzel
a megállapodás életbe lépett. 12
A tényleges toborzás azonban már jóval korábban megindult: feb
ruár 8—9-én az SS sorozó bizottságai megkezdték munkájukat a n é 
metlakta területeken. 1 3 A legáltalánosabb propagandaérvük az volt,
hogy a németeket előbb-utóbb úgyis besoroznák a magyar hadseregbe.
Ettől megszabadulnak, ha az SS-be jelentkeznek, ahol jobban meg
becsülik őket, és német anyanyelvükön beszélhetnek. Azt is állították,
hogy aki a honvédséghez vonul be, azt a frontra viszik, aki viszont az
SS-be jelentkezik, az — hatheti, legfeljebb háromhavi kiképzés után
— a megszállt területeken rendfenntartó alakulatokhoz kerül. Külö
nösen fontos érv volt, hogy az SS a bevonulók zsoldja és otthonma
radó hozzátartozóik ellátása szempontjából is messzemenően előnyösebb: aki az SS-hez vonul be, havi 120 pengőt kap, amelyből 60-at
hazautalhat családjának; ezenfelül a feleség havi 50, az öreg szülők
havi 30 pengő ellátmányt kapnak, gyermekenként pedig havi 10
,„' 2 A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról, 1933—
lt»44. Összeállították es sajtó alá rendezték: Ránki György, Pamlényi Ervin, Tilkovszky Lo
rant, Juhasz Gyula. Budapest, 1968., 647, 472, 479. sz. dok.
13 A magyar helyi hatóságokat ez meglepetésként érte, mert nem volt tudomásuk a fo
lyamatban levő tárgyalásokról; a területileg ületékes hadtestparancsnokságok táviratban kér
tek surgos eligazítást a vezérkari főnöktől és a honvédelmi minisztertől. (HL. VKF. ein. 1.
oszt. 4308/1942) — A VIII. hadtest parancsnokságának távirata. Kassa, 1942. február 10.
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pengőt. Mindez nagy csábítás volt, különösen a szegényebb német csa
ládok számára. 14
Az SS-toborzással kapcsolatban a Volksbund számolt azzal a „ve
széllyel", hogy honvédségi behívásokkal próbálják majd megakadá
lyozni az SS-be jelentkezők besorozását. A magyar katonai és polgári
hatóságok azonban passzív magatartást tanúsítottak: a tanácsért hoz
zájuk fordulóknak se nem ajánlották, se nem ellenezték az SS-be
való belépést: várták, hogy elváljék a szem az ocsútól. Csak szórvá
nyosan fordult elő egy-két eset, hogy SS-önkéntes honvédségi behívót
kapott. 1 5
A toborzóakció megindulását a volksbundista németek lelkes h a n 
gulatban fogadták; a Volksbund toborzó propagandistái mindenütt
csak a jelentkezés megtörténte után világosították fel az önkéntese
ket, hogy alá kell írniuk egy nyilatkozatot a magyar állampolgárság
ról való lemondásukról. Ez — bár a toborzók puszta formalitásnak
igyekeztek feltüntetni — nagy megdöbbenést keltett; sokan felismer
ték, hogy a Volksbundnak az SS-toborzás érdekében kifejtett propa
gandája súlyos veszedelembe sodorhatja őket, s ezért nemcsak az
SS-szel szemben tanúsítottak elutasító magatartást, h a n e m a Volks
bundnak is hátat fordítottak. A Volksbund terrorral próbálta ellen
súlyozni a kétségtelen megtorpanást. Azzal fenyegetődzött, hogy az
SS-be nem jelentkezőket népárulónak tekintik, bojkott alá helyezik, a
háború után pedig felakasztják. Házról házra járva erőszakoskodtak a
toborzás érdekében: „nehogy a Führer előtt szégyent valljunk"! 1 6
A német birodalom párt- és állami vezetői tájékoztatását szolgáló
rendszeres bizalmas jelentések behatóan foglalkoztak a magyarországi
toborzóakcióval és a német népcsoportban felmerült azon aggállyal is,
hogy a magyarországi németség elveszíti egész harcképes ifjúságát,
s ma még nem is lehet felmérni, milyen következményei lehetnek en
nek a magyarokkal szemben folytatott népiségi harcban (Volkstumskampf). Hangsúlyozták, hogy az SS-ben a német ifjúság katonailag,
politikailag és világnézetileg olyan elsőrangú nevelést kap, amely a
Volksbundon belül nem lehetséges, s hogy ez az iskolázás később
kétségkívül igen kedvező hatással lesz a népcsoport egész struktúrá
jára. E jelentések szerint a toborzás teljes sikerrel jár, de azt sem
hallgatják el, hogy a Volksbund-vezetők tartózkodása a jelentkezéstől
rossz hatású volt. 17
Az SS-be besorozottak „törvény fölött állóknak" érezték magukat,
akik büntetlenül követhetnek el mindenféle kilengéseket. Sopronban
provokatív módon viselkedtek, mire a város egyetemista és középisko
lás ifjúsága ellentüntetést rendezett. 1 8 A Dél-Dunántúlon a magyar ér
zelmű lakosságot súlyosan fenyegették, a Tolna megyei Mucsi köz14 HL. HM. Ein. 13 643/1942. — C s e n d ő r s é g k ö z p o n t i n y o m o z ó p a r a n c s n o k s á g á n a k j e l e n t é s e :
.„A n é m e t b i r o d a l m i Waffen-SS a l a k u l a t o k h o z t o b o r z á s a V D U - b a n " . B u d a p e s t , 1942. feb
r u á r 28.
^ ^ , - i i 15 HL. HM. Ein. 28 713i/,1942. — C s e n d ő r s é g k ö z p o n t i n y o m o z ó p a r a n c s n o k s á g á n a k j e l e n t é s e .
B u d a p e s t , 1942. m á j u s 12.
16 HL. HM. Ein. 13 643/1942
_,
_ . ,
17 B u n d e s a r c h i v , K o b l e n z ( t o v á b b i a k b a n B A ) . R 58/170. — M e l d u n g e n a u s d e m R e i c h .
1942 m á r c i u s 2 (264 sz.)
18 S o p r o n i Šzemie, 1970. ëvf. 4. sz. 317—320. o . : Hiller: H a l a d ó e g y e t e m i d i á k m o z g a l m a k .
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ségben egy legényt meg is bicskáztak. A leghevesebb és legnagyobb
arányú kilengésekre azonban Bács-Bodrog megyének azon részén k e 
rült sor, amelyet nemrég csatoltak Magyarországhoz: „Aki nem j e 
lentkezik, leköpjük!", „Aki most nem tart velünk, beverjük a fejét!",
„Aki most meglóg, annak az az életébe kerülhet" — kiáltásokkal j á r 
ták a volksbundisták az utcákat; négyszer-ötször is behatoltak a gyá
váknak és lapítóknak, „zsidók szolgái"-nak (Judenknechte), „ a n g o l o d 
nak, „Churchilľ'-eknek nevezettek házaiba, hogy jelentkezésüket ki
erőszakolják. Aki ellenállt, minden lehetséges módon fenyegették.
Március 27-én Hódságon maga Josef Spreitzer, a Volksbund bácskai
területvezetője volt a felbujtó. Lázító szavai hatására 71 ház ablakait
beverték, behatoltak a lakásokba, a berendezést összetörték, a dunná
kat felhasogatták. A volksbundista sajtó szerint: ami Hódságon tör
tént, a jogos népharag megnyilvánulása volt, de „valójában csak sze
rény kóstoló abból, ami a háború győzelmes befejezése után fog kö
vetkezni".™
A délvidéki rendzavarások során olyan esetek is előfordultak, hogy
az SS-hez bevonulók és a honvédség között támadtak összetűzések.
Egyes, Bácskában szolgálatot teljesítő magyar honvédtisztek és le
génységi állományúak ugyanis kifejezésre juttatták ellenérzésüket az
SS-toborzással szemben, s a helybeli német lakosság azon része mel
lett nyilatkoztak, amely azt maga is ellenezte. Apatinban egy honvéd
tiszt — a volksbundisták óriási felháborodására — Hitler képét a föld
re taposta; Dunacséb községben március 16—25. közt napirenden vol
tak a verekedések a volksbundista SS-önkéntesek és a helyben állo
másozó magyar határvadász és folyamőr legénység tagjai között. A
Volksbund mindezekért természetesen panaszt emelt; Szombathelyi
Ferenc vezérkari főnök a területileg illetékes szegedi V. honvéd had
test parancsnokát, vitéz Feketehalmy-Czeydner altábornagyot, az ügy
kivizsgálására szólította fel.
Ez az erdélyi szász származású magas rangú honvédtiszt a német
elemre, a délvidéki svábságra akart támaszkodni a szerb lakossággal
szemben január végi újvidéki véres „rendteremtésének" eredményeit
látta veszélyeztetve az SS-toborzással kapcsolatos magyar—német Öszszetűzésekben, amelyeknek szerinte csak a szerbek örülnek. Ezért az
SS-toborzás egyezményes beszüntetését javasolta, a német lakosságon
belül támadt ellentéteket illetően pedig a be nem avatkozást. 20 Azon
ban semmi realitása nem volt annak, hogy az SS-toborzást a néme
tek egyetértésével lehessen beszüntetni: a német hadigépezet egyre
több és több katonát igényelt a külföldi német népcsoportok rezervoárjából is. A németségen belüli polarizálódással kapcsolatos sem
leges álláspont pedig a magyar államhoz h ű németek teljes kiszolgál
tatását jelentette volna a Volksbund-önkénynek. A magyar politiká
nak elemi érdeke épp az lett volna, hogy nagyobb következetességgel
19 Weitblick eines Donauschwaben. Widerstand gegen nationalsozialistische Einflüsse un
ter den Donauschwaben Jugoslawiens und Ungarns 1935—1944. Herausgegeben von M. Merkl.
Dieterskirch, 19G8., 202—203. o.
20 H L . VKF. ein. l. oszt. 4653/1942. — Feketehalmy-Czeydner altábornagy „Sváb helyzet
kép" című jelentése. Szeged, 1942. április 3.
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és elszántsággal siessen ez utóbbiak védelmére. Ez az erőteljes kiállás
azonban bűnös módon hiányzott.
A magyar hatóságok sürgették az önkéntesek elszállítását, mert egye
dül ettől remélhették a rend helyreállítását. Ez március 22-én kez
dődött, de megfelelő szállítási kapacitás hiányában igen elhúzódott,
és csak a május 3-i tizenkettedik szállítmánnyal fejeződött be. Gott
lob Berger SS-altábornagy (SS-Gruppenführer), az SS Főhivatal (SSHauptamt) főnöke, Himmler részére erről a következő kimutatást k é 
szítette: 2 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

szállítmány
szállítmány
szállítmány
szállítmány
szállítmány
szállítmány
szállítmány
szállítmány
szállítmány
szállítmány
szállítmány
szállítmány

1942.
1942.
1942.
1942.
1942.
1942.
1942.
1942.
1942.
1942.
1942.
1942.

III.
III.
III.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
V.

22.
28.
29.
4.
7.
9.
17.
22.
25.
28.
30.
3.

Zomborból
Hódságról
Hódságról
Palánkáról
Ujverbászról
Újvidékről
Besztercéről
Sopronból
Nagykárolyból
Pécsről
Bonyhádról
Komáromból
Összesen :

2038
1438
1351
1074
1700
1721
1510
937
1758
1200
800
1000
16 527

fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő

A már április 3-án lezárult sorozás eredményéről a Fegyveres-SS
délkelet-európai
kiegészítő
parancsnokságának
(Ergänzungsstelle
Südostraum der Waffen-SS) adatai alapján a budapesti német kö
vetség tanácsosa, Karl Werkmeister, a következő kimutatást küldte a
német Külügyi Hivatalnak (Auswärtiges Amt): 2 2
SSEluta
sítva

12 868

3452

9416

4173

5243

Bakony-vidék

1 145

521

624

311

313

„Közép"

2 312

827

1485

439

1046

Szatmár-Kárpátalja

1414

475

939

406

533

Erdély

2 386

674

1712

508

1204

Dél-Dunántúl

3 540

977

2563

1475

1088

Nyugat-Magyarország

2 044

923

1121

254

867

17 860

7566

10 294

Bácska

Összesen:

25 709

7849

Alkalmas
összesen

Wehrmacht-

Jelent
kező

k ö v e t e l r n é n y e k szerint a l k a l m a s

21 OL. Filmtár. 15 385 doboz — Berger SS-altábornagy jelentése Himmlernek. Berlin,
1942. május 7.
22 P A AA Inland. II. g. 325. — Werkmeister jelentése: „Ergebnis der Musterung der
Volksdeutschen Freiwilligen für die Waffen-SS". Budapest, 1942. április 23.
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Werkmeister jelentése rámutat, hogy azokon a területeken m u t a t k o 
zik különösen jó eredmény, amelyeket nemrég csatoltak vissza M a 
gyarországhoz. E területekről 16 668 önkéntes jelentkezett, s közü
lük 12 067 bizonyult alkalmasnak. Ezzel szemben a trianoni ország
területről mindössze 9041 önkéntes jelentkezett, s ebből 5793 volt al
kalmas. Az arány tehát 2:1 a visszacsatolt területek javára, jóllehet
a népesedés éppen fordított arányú. E jelenség okát Werkmeister
abban jelöli meg, hogy Erdély és Bácska németjei annakidején, a r o 
mán, illetve jugoszláv uralom alatt teljesen kiépíthették népi szerve
zetüket (Volksorganisation), míg ez a „csonkamagyarországi" német
ség számára nem volt lehetséges. A sorozást az is nagyon megkönynyítette, hogy Erdélyben és a Bácskában m á r korábbról létezett egy
tökéletesen kiépített — a német legényeket katonai előképzésben r é 
szesítő — Deutsche Mannschaft-szervezet; Magyarországon ezt eddig
nem engedélyezték. A Volksbundnak a toborzás érdekében kifejtett
propagandájáról Werkmeister azt jelentette, hogy az emberről em
berre menő propaganda volt, mert a sajtót a honvédséggel kötött
megállapodás alapján a propagandából ki kellett zárni. Ennek elle
nére a Volksbund központi lapja, a Deutsche Zeitung, közvetett m ó 
don propagálta a Fegyveres-SS-t azáltal, hogy folyamatosan közölt
fronttudósításokat az SS katonai tevékenységéről.
A bevonuló SS-önkéntesek ünnepélyes búcsúztatásán a német l a 
kosság az egész környékből mindenütt igen nagy számban vett részt;
egyedül Újvidéken 25 ezer fős tömeg volt jelen. Az itteni búcsúünne
pélyről az UFA filmfelvételeket készített; a Volksbund propaganda
hivatala pedig valamennyi búcsúünnepélyt keskenyfilmre vette. A
búcsúünnepélyekről és az önkéntesek elszállításáról a különböző m a 
gyar jelentések is megemlékeztek. Tolna megye főispánjának jelen
tése szerint az SS-önkéntesek az elszállításuk előtti utolsó napokat
„búcsúzással, sírás-rívással töltötték. Közben fenyegetőztek, hogy az
SS-ből visszatérnek ide, s akkor aztán jaj lesz mindenkinek, aki nem
tagja a Bundnak, m e r t először azokat, aztán pedig minden magyart
elkergetnek, mert ez itt a Dunáig már ma is Németország, csak Hitler
még nem vette át a valóságban az államhatalmat". 2 3
A betoborzottak közül többen n e m jelentek meg a vonatok indu
lásánál, és önkényesen visszamaradtak. A hozzátartozók közül is so
kan nem bánták volna, ha a kormányzóhelyettesről elterjedt mende
monda, hogy ti. „az SS-katonákat Horthy Pista nem engedi át a h a 
táron", igaznak bizonyul. Másrészt viszont a bevonulókkal több h e 
lyütt be nem toborzottak is Németországba szöktek: a tömeges utazás
során bőséges alkalom kínálkozott a kiszökésre. 24 A képlet tehát bo
nyolultabb, semhogy akár az SS iránti egyhangú lelkesedéssé, vagy
ellenkezőleg, valamiféle kényszeredettséggé lehetne egyszerűsíteni.
Az SS első legális magyarországi toborzóakciója során bevonultak
23 OL. ME. N e m z e t i s é g i o. 117. es. C. 20 257/1942. — T o l n a m e g y e f ő i s p á n j á n a k h e l y z e t 
jelentése. Szekszárd, 1942. május 12.
24 OL. ME. Nemzetiségi o. 117. es. B . 15 205J/.1942. — N e m z e t i s é g i összesítő. B u d a p e s t , 1942.
június 5.
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— kiképzésük után — részint a „Prinz Eugen" elnevezésű 7. SS ön
kéntes hegyi hadosztály keretében a Balkánon kerültek bevetésre Tito
partizánjai ellen, részint a „Florian Geyer" elnevezésű 8. SS lovas
hadosztály keretében a szovjet arcvonalra irányították őket. 25
Az első magyarországi SS-toborzás eredményeit és kihatásait utol
jára a Népinémet Közvetítőszerv (Volksdeutsche Mittelstelle, VoMi)
vezetője, Werner Lorenz SS-tábornok (Obergruppenführer) elemezte
és foglalta össze Himmler részére, 1942 szeptemberében. 2 6 E jelentés
szerint a legnagyobb készséget a német szegényréteg tanúsította az
SS-toborzás iránt; Nyugat-Magyarországról már a korábbi időben is
igen sok önkéntes ment illegálisan a birodalomba. A dél-dunántúli
megyék tehetős német parasztsága viszont kevéssé bizonyult áldozat
késznek. A jelentés megállapítja, hogy a sorozásnál csak egyes esetek
ben fordultak elő olyan incidensek, hogy a Volksbund propaganda szó
nokait, vagy magukat az SS-önkénteseket csendőrségi kihallgatásra
idézték és hűtlenséggel vádolták, vagy hogy a sorozást végző biro
dalmi német SS-tiszteket gyalázták. Amikor az önkénteseket fogya
tékba vették a magyar honvédségnél, nem egy esetben magasabb
rangú magyar tisztek is megvetéssel viseltettek irántuk.
Helyenként az SS-önkéntesek búcsúztatására rendezett ünnepélyek
megzavarását is megkísérelték — említi meg a jelentés —, Budaörsön
és Hartán a magyar rendőri szervek könnygázbombákat dobtak az
összegyűltekre. Miután az SS-sorozáson bevált önkénteseket elszállí
tották, a magyarok ellenszenve hozzátartozóik ellen fordult. Külön
féle ürüggyel elbocsátották őket munkahelyükről, vagy arra hivat
kozva, hogy most már német állampolgárok, elvették iparengedélyü
ket, nem kaptak nyersanyag-kiutalást, sőt még élelmiszerjegyeiket is
bevonták. Magyar részről tehát — a jelentés szerint — nem tartot
ták magukat a német birodalmi kormánnyal kötött megállapodáshoz,
vagyis ahhoz, hogy a németeket az SS-be való jelentkezésük folytán
semmiféle hátrány n e m érheti.
A terjedelmes jelentés ezután a magyarországi németségen belüli
ellentétek kérdésére tér át. Ezek az SS-akció következtében kiéleződ
tek és bekövetkezett a náci-német érzelműek és a magyar érzelműek
világos elkülönülése. Ezt Lorenz, mint a németségen belüli frontok
tisztázódását, pozitív fejleménynek állította be. Nem hallgatta viszont
el, hogy a Volksbund toborzó propagandája során tett, főleg szociális
jelentőségű ígéretek tekintetében bekövetkezett csalódás, a becsapott
ság érzete az állampolgárságtól való megfosztással kapcsolatban, rend
kívül kényes helyzetbe sodorta a Volksbundot, és megnehezítette a
további SS-toborzás propagandáját.

25 Klietmann:

i. m . 151, 157. o.

26 OL. Filmtár, 15 385. doboz. Lorenz: „Auswirkungen der Freiwilligenaktion der
SS'. Berlin, 1942. szeptember 19.
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A további SS-toborzás feltételei
Még ki sem gördültek az SS-önkénteseket szállító utolsó szerelvé
nyek az országból, amikor Himmler már a toborzóakció kiterjesztését
vetette fel. 27 Amikor az új miniszterelnök, Kállay Miklós 1942. június
6—8-án látogatást tett Hitlernél a német főhadiszálláson, Ribbentrop
külügyminiszter terjesztette elő neki azt a kívánságot, hogy a magyar
kormány járuljon hozzá a februárban meghatározott 20 ezres keretnek
30 ezerre való emeléséhez; tegye tehát ezzel lehetővé még 10 ezer
magyarországi német bevonását az SS-be. A létszámemelésre vonat
kozó kívánság azt a — hamarosan hamisnak bizonyuló — benyomást
keltette Kállayban, hogy az engedély megadása esetén a németek nem
támasztanak igényt magyar csapatokra azon a kontingensen felül,
amely a szovjetellenes háborúban jelenleg részt vesz. A magyar mi
niszterelnök, mint a parlament külügyi bizottságaiban június 11-én
beszámolt róla, ,,e kívánság teljesítését lojalitásból megígérte" — az
eddigi feltételek érvényessége mellett. 28
Jagow követ távirati jelentése szerint — minthogy a honvédség
már minden hadköteles férfit behívott, a 30—40 év köztieket is, a né
met nemzetiségűeket is ideértve — egy új toborzóakció kilátásai rend
kívül csekélyek. Basch népcsoportvezető azon a nézeten van, hogy
egy második toborzóakció csak akkor lehet eredményes, ha a hon
védségbe már behívott németeket az SS számára ismét szabaddá te
szik, és a népcsoportvezetőség feljogosíttatik arra. hogy az akciót a
legkeményebb nyomás alkalmazásával hajtsa végre. Szükségesnek
tartja továbbá, hogy a 17—18 éves ifjak is bevonhatók legyenek a toborzóakcióba, de ebben az esetben is legfeljebb 6 ezer jelentkezőre
számíthatnak. Azt sem szabad elfelejteni — mutatott rá jelentésé
ben Jagow —, hogy a népcsoport munkája nagymértékben pangásra
lesz ítélve, ha kereken 30 ezer. legjobb korban levő férfitől megfoszt
ják. 2 »
A követ jelentése nyomán a német Külügyi Hivatalban alapos vizs
gálatnak vetették alá az imént lezárult SS-toborzás következtében
előállt helyzetet. A népcsoport hangulatának megjavítására többek
közt a következő gyakorlati intézkedéseket hozták javaslatba: 1. Fel
tétlenül szükséges az SS-önkéntesek hozzátartozóinak védelme, külö
nösen az egzisztenciájuk ellen irányuló gazdasági rendszabályokkal
szemben, valamint gondozásuk, segélyezésük megoldása. 2. Az állam
polgárság kérdése legalább annyiban szabályoztassék, hogy azok a be
vonultak, akiket később testi alkalmatlanság miatt az SS-ből elbocsá
tanak, visszatérhessenek szülőföldjükre, hozzátartozóikhoz, és a ma
gyar hatóságok részéről ne szenvedjenek hátrányt. 3. A népcsoporton
belül felvilágosító munkát kell végezni: az állampolgárság elvesztése
nincs összekötve a szülőföldről való kitelepítéssel; a háború végezté27 OL. Filmtár. 15 385. doboz. — Berger SS-altábornagy jelentése Himmlernek. Berlin, 1942.

m á j u s 7.

28 A Wilhelmstrasse és Magyarország . . . 489. és 491. sz. dok.
-9 PA AA Inland. II. g. 325. — Jagow távirati jelentése. Budapest, 1942. június 20.
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vei az önkéntesek oda visszatérhetnek. 3 0 Június 27-én azonban a
VoMi-tól Kubitz SS-alezredes (Obersturmbannführer) közölte Himmler
elhatározását: „a toborzóakció minden aggály ellenére teljes erővel
végrehajtandó". 3 1
A Külügyi Hivatalban a toborzás tárgyában tartott július 3-i érte
kezleten arra a megállapodásra jutottak, hogy az új toborzóakciót
csak akkor lehet megindítani, ha már elcsitultak a hozzátartozók védtelensége, az ígért segélyek késlekedése stb. miatti panaszok, s az
atmoszféra megjavul. Az értekezlet azt is megállapította, hogy kül
politikai okokból nem jöhet szóba annak követelése a magyar kor
mánytól, hogy a honvédséghez bevonult németeket tegye szabaddá
az SS toborzóakciója számára. 32
A Volksbund már május óta — ekkor merült fel az újabb toborzás
terve — foglalkozott az önkéntesként számba jöhetők összeírásával.
Mivel Basch az elvárt számszerű eredményt csak úgy vélte teljesít
hetőnek, ha a toborzást azokra a németekre is kiterjesztik, akik a
honvédségnél szolgálnak, utasítására ezeket is kezdték összeírni a
Volksbund helyi csoportjainak vezetői. Az az állásfoglalás, hogy kül
politikai okokból nem lehet a magyar kormánnyal szemben azzal a
követeléssel fellépni, hogy a honvédséghez bevonultatott német nemzetiségűekre is kiterjeszthessék a toborzást, csak pillanatnyi fennaka
dást okozott e munkálatokban. Basch ugyanis bizonyosra vette, hogy
ezekre az előmunkálatokra hamarosan szükség lesz, s épp az összeírás
eredményeivel akart döntő nyomatékot adni ezt a megoldást sürgető
érvelésének. A honvédség kémelhárító osztálya azonban felfigyelt a
Volksbund honvédségre vonatkozó adatgyűjtő tevékenységére, és ez
ügyben megkezdte nemcsak a Volksbund vidéki tisztségviselőinek, ha
nem magának Basch népcsoportvezetőnek, helyettesének, Goldschmidtnek, továbbá Schönborn képviselőnek, a Volksbund törzsvezetőjének
(Stabsleiter) kihallgatását is. Ezek mind azzal védekeztek, hogy az
összeírás a német nemzetiségű katonák hozzátartozóiról való gondos
kodás előkészítését kívánja szolgálni, tekintet nélkül arra, hogy az
SS-ben vagy a honvédségnél szolgálnak. Teljesen átlátszó volt ez a
magyarázat, hiszen kizárólag az SS-hez bevonult önkéntesek család
jainak segélyezése is óriási gondot okozott. A német Külügyi Hivatal
megbotránkoztatónak és tűrhetetlennek találta, hogy Magyarországon
a volksbundistákat Németország — tehát egy baráti és szövetséges or
szág — javára elkövetett kémkedés vádjával illessék; egyébként azon
ban tartott tőle, hogy e kémgyanú alapján a Volksbund tevékenysé
gét akadályozni fogják, vagy akár teljesen meg is bénítják. 3 3 A Volks
bund fokozottabb óvatosságra kényszerült, de a honvédségnél szolgáló
németek kérdése csak átmenetileg és látszólag került le a napirendről.
Az SS-toborzás során oly nagy szerepet játszott demagóg ígéretek
30 P A AA Inland. II. g. 325. — „Gedanken zu den Auswirkungen der Anfangs d. J.
getätigten Werbung Volksdeutscher Freiwilliger für die Waffen-SS in Ungarn". Berlin, 1942.
június 25.
31 PA AA Inland. II. g. 325. — Feljegyzés Kubitz közléséről. Berlin, 1942. június 27.
32 P A A A I n l a n d . II. g. 325. — Feljegyzés : „ N e u w e r b u n g v o n V o l k s d e u t s c h e n Freiwilligen
in U n g a r n f ü r die W a f f e n - S S " . B e r l i n , 1942. j ú l i u s 3.
33 P A A A I n l a n d . II. g. 329. — L u t h e r feljegyzése. (Keltezés nélkül.)
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után dühös csalódottság vett erőt a volksbundistákon, s a vezetőséget
elkeseredetten szidalmazták, hogy így becsapták őket: az önkéntesek
hozzátartozói számára kilátásba helyezett családi segélyek nagy ké
séssel, akadozva jöttek, s nem a várt összegben. A magyar kormánnyal
e vonatkozásban március 7-én kötött megállapodás ugyanis mindössze
évi 5 millió pengő átutalását tette lehetővé, holott e célra évi 30 mil
lió pengő folyósítását tartották szükségesnek. A VoMi energikus inter
venciót követelt a német kormány részéről annak érdekében, hogy a
magyar kormány az átutalást a szükséges összegben engedélyezze.3'1
A német kormány augusztus 1-i jegyzéke azonban eredménytelen volt:
Kállay miniszterelnök nem volt hajlandó hozzájárulni, hogy az SSönkéntesek hozzátartozói a honvédségi hozzátartozókénál jóval maga
sabb összegű, a német birodalomban szokásos támogatásban részesül
jenek.35
Ezek a körülmények arra kényszerítették az SS Budapesten működő
magyarországi gondozó-hivatalát (SS-Fürsorgestelle in Ungarn), hogy
a Volksbund segítségével — az adóívek alapján — felülvizsgálja az
SS-be bevonult önkéntesek segélyezésre igényt tartó hozzátartozói
nak vagyoni viszonyait, s ily módon a rendelkezésre álló szűk pénz
ügyi keretet kizárólag a leginkább rászorulók között ossza meg. Mint
hogy a Volksbund toborzó propagandája annakidején a vagyoni viszo
nyoktól függetlenül minden önkéntes családjának megígérte azt az
összeget, ami a német birodalomban jár az SS-önkénteseknek, az elke
seredés nem csökkent, hanem fokozódott. Csak a legszegényebbek
'kapták meg végre visszamenőleg is pénzüket (havi 40 pengő), ha nem
is az ígért összegben. A német falvakat motorkerékpáron felkereső
SS-tisztek hiába magyarázták a Volksbund-helyiségben összegyűlt ta
goknak, hogy „a birodalomnak is sok kiadása van", ez őket nem ér
dekelte. Nem sokra mentek azzal az újabb — eléggé baljóslatú —
ígérettel sem, hogy a hadiözvegyek és hadiárvák a háború után föl
det is kapnak. Számosan kiléptek a Volksbundból, egyes helyeken tö
meges jelleggel.36
Az ügy további következményeként a magyar Belügyminisztérium
kebelében működő Államvédelmi Központ vezetője a külügyminiszter
hez és a honvédelmi miniszterhez intézett átirataiban kifogásolta az
SS-gondozótiszteknek (Fürsorgeoffizier) a falvakban kifejtett tevé
kenységét, amely „magyar állampolgárokkal szemben félreértésekre
ad okot, és az állami szuverenitásba vág". A honvédelmi miniszter el
is rendelte a kérdésnek a német katonai attaséval történő megtárgya
lását, hogy ti. a németek a jövőben hasonló ügyekben forduljanak a
területileg illetékes magyar hadigondozó kirendeltségekhez (a hadtes
tek hadigondozási felügyelőihez.)37
A hozzátartozók helyzetét rendkívül megnehezítette, hogy a magyar
34 P A AA I n l a n d , n . g. 329. — B e h r e n d s á t i r a t a L u t h e r h . á l l a m t i t k á r h o z : „ F a m i l i e n u n t e r s t ú t z u n g für A n g e h ö r i g e d e r Waffen-SS i n U n g a r n . " B e r l i n , 1942. j ú l i u s 1.
35 OL. F i l m t á r . i l 058. doboz. E. 314 833—4. — Clodius j e l e n t é s e . B u d a p e s t , 1942. s z e p t e m 
b e r 13.
36 HL. HM. Ein. 56 161/1942. — C s e n d ő r s é g k ö z p o n t i n y o m o z ó p a r a n c s n o k s á g á n a k j e l e n t é s e .
B u d a p e s t , 1942. s z e p t e m b e r 16.
37 HL. HM. Ein. B. oszt. 73 254/1942
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hivatalos lap, a Budapesti Közlöny, 1942. június 28-án megkezdte az
állampolgárságuktól megfosztott SS-önkéntesek névsorának közlését.
Jagow követ ezt határozottan „barátságtalan gesztusnak" minősítette
a magyar kormány részéről. 38 A Volksbund propagandája szerint
„semmi jelentősége nincs annak, hogy a magyar belügyminiszter most
mit csinál; a háború után a magyaroknak itt nem lesz szavuk, akkor
már mi fogjuk megmondani, milyen jogokat igénylünk". 3 9 De mi
lesz addig? — ez volt a kérdés. A listák alapján a helyi hatóságok a
hozzátartozókat minden hatósági ellátásból kizárták, iparigazolványu
kat elvették, italmérési engedélyüket bevonták, munkáltatóik elbocsá
tották őket, illetve munkához nem jutottak. A magyar közvélemény
— érthető módon — hevesen ellenük fordult. Ugyanez a sors várt
arra a 23 SS-katonára is, akiket egészségi okokból szeptember—októ
ber folyamán leszereltek, s lakhelyeikre hazatértek: a hatóságok mint
állampolgárságuktól megfosztott, hontalan személyeket kezelték őket. 40
Az SS-önkéntesek otthonról elkeseredett leveleket kaptak. Ezek
nem is annyira a magyarokra panaszkodtak, mint inkább a Volksbundra, amely ilyen helyzetbe sodorta őket. A nyugtalanító levelek az
SS-önkéntesekre erősen hatottak. A „Nord" és a „Das Reich" elneve
zésű SS-hadosztály, valamint az SS-lovashadosztály parancsnoka je
lentést tett arról, hogy a hazulról kapott levelek többsége alkalmas a
harci morál aláásására, s minthogy e hadosztályok legénysége nagy
részt magyarországi németekből áll, ez igen komoly veszély. Ha nem
történnek gyors és eredményes intézkedések a hozzátartozók helyze
tének megjavítására, akkor semmi felelősséget nem vállalhatnak had
osztályaik harci szelleméért/' 1
Az SS-alakulatokhoz bevonultak hangulatát azonban korántsem csak
a hazai hírek befolyásolták, hanem az a megvetés is, amelyben biro
dalmi német SS-ba j társaik, de főleg az alparancsnok altisztek része
sítették őket. Ezek ugyanis dühös méltatlankodással döbbentek rá ar
ra, hogy a Magyarországról bevonult németek nagy része csak gyen
gén tud németül, s egymás közt gyakran inkább magyarul beszélnek.
E jelenségre úgy reagáltak, hogy „magyar disznók", és más hasonló
becsmérlésekkel is illették őket. Megaláztatásukról, a kegyetlenségig
kemény kiképzésről, s a fronton sem enyhülő durva bánásmódról a
magyarországi német lakosság a szabadságra hazaérkezők révén szer
zett tudomást. Ez utóbbiak egy része hallgatásba burkolódzott, mások
keserű indulataikat azok bántalmazásával vezették le, akiknek volt
erejük a toborzással szembeszegülni és itthonmaradni, 4 2 de többen
is akadtak, akik egészen nyíltan elmondták a valóságot. Jóllehet a
Volksbund a szabadságos SS-katonákat arra akarta felhasználni, hogy
38 OL. K ü m . S z á m jelosztály. 20. cs. — K á l l a y u t a s í t á s a S z t ó j a y n a k . B u d a p e s t , 1942. j ú 

lius 11.

39 Weitblick eines D o n a u s c h w a b e n . . . 223—224. o.
40 H L . HM. Ein. 1. oszt. 11 592|/,1943. — C s e n d ő r s é g k ö z p o n t i n y o m o z ó
j e l e n t é s e . B u d a p e s t , 1943. f e b r u á r 11.

parancsnokságának

41 P A AA Inland. II. g. 325. — Kleinheisterkamp jelentése. 1942. október 5., továbbá: PA
AA Inland. II. g. 329. — „Protokoll über eine Besprechung am 12. 11. 1942. betr. die Für
sorge für die Familienangehörigen der Waffen-SS aus Ungarn".
42 HL. HM. Ein. B. oszt. 6899/1943.
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a Volksbund-helyiségbe összecsődített lakosság előtt az SS-életet pro
pagálják — egyesek erre alakulatuktól is megbízást kaptak —, né
melyek ezt kereken megtagadták. így Johann Weimpert, aki Sorok
sáron lakó szüleihez érkezett három heti szabadságra, kijelentette:
bármi történjék is, oda a lábát nem teszi be, ahol egyszer eladták. „A
Volksbund-vezetők csaló gazemberek, akik a jó fizetést felveszik, és a
fiatalságot lelketlenül becsapják" — mondotta, s a honvédséghez bevonulókat megnyugtatta, örüljenek, hogy magyar katonák lehetnek.43
A Volksbund-vezetőket erősen foglalkoztatta, hogyan lehetne az
ilyen szabadságos katonákat elhallgattatni. Még veszedelmesebb je
lenség volt — a tervezett új toborzás küszöbén — szökött SS-katonák
egyre gyakoribb feltűnése. A velük szembeni eljárást a magyar ható
ságoktól nem kérték, attól tartva, hogy az ilyen esetek bejelentése
csupán a magyar propagandának szállítana anyagot.44 Jól jött azonban,
hogy a magyar honvédség részéről is szorgalmazni kezdték a szabad
ságos német katonák ellenőrzését. A szegedi hadtest parancsnoksága
egy átfogó rendelet kiadását indítványozta, amely a honvéd állomás
parancsnokok jog- és hatáskörét a Magyarország területén tartózkodó
német katonákra is kiterjeszti; amennyiben pedig ez nem volna le
hetséges, a németek állítsanak fel parancsnokságot — mindenekelőtt
a Délvidéken — a Magyarország területén tartózkodó német katonák
fegyelmének fenntartására és fegyelmi ügyeinek elintézésére. A Hon
védelmi Minisztérium ez utóbbi utat találta járhatónak: 1943 tavaszán
először Zomborban, majd másutt is helyi német parancsnokságok
(Deutsche Ortskommandantur) létesültek45 — a magyar tisztek meg
nyugvására, de az ország szuverenitásának újabb sérelmére. A Volks
bund ezentúl ide jelenthette fel az SS-szökevényeket, s azokat a sza
badságos katonákat, akik nyílt beszédükkel veszedelmessé váltak szá
mára, így vitette el Taksony községből a Volksbund helyi csoportjá
nak vezetője, Adam Wagner, a szabadságra hazaérkezett Paul Kreiss
SS-önkéntest, mert a kocsmában arról beszélt, hogy „ha valaki ki
akarna menni az SS-csapatokhoz, inkább lőjje magát fejbe".46
A Magyarországról toborzott és még toborzandó SS-önkéntesek hoz
zátartozóinak annyi gondot okozó kérdésére Himmler 1943. január
21-én tért vissza: nem az volna-e a legjobb, ha a vagyontalan önkén
tesek hozzátartozóit áthoznák a birodalomba? Ez megoldaná a jelen
leg hontalannak számító hozzátartozók helyzetét; devizára nem lenne
szükség, s ráadásul egy kívánatos bevándorlást mozdíthatnának így
elő.47 Basch azonban nyomatékosan kérte, hogy tekintsenek el az átte
lepítési tervtől, mert annak nemcsak az SS-hez bevonultak hozzátar
tozóira lehet beláthatatlan hatása, hanem az egész népcsoportra; mun43
Í F ^ H M : ?}?• 7 2 888 / 1942 - — Csendőrség központi nyomozó parancsnokságának jelen
tése. Budapest, 1942. november 25.
4 P
A „ Í * ^ £ A I n , l a i ??- n - g - 325 - ~" J a S ° w jelentése. Budapest, 1942. szeptember 2.; Rimann
állásfoglalása. Berlin, 1942. október 9.: Luther utasítása Jagownak, Berlin, 1942. október 22.
4A

45 HL. HM. Ein. B . oszt. 68 540!/1942 és 24 758/1942.
46 OL. ME. N e m z e t i s é g i o. 149. es. C. 15 653/1943. n o k s á g á n a k j e l e n t é s e . B u d a p e s t , 1943. m á r c i u s 22.
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47 P A AA Inland. II. g. 326. — Himmler utasítása Bergernek és Lorenznek. Berlin, 1943.
január 21.
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kakészségük megrendülne, s így legfőképp az a hadifontosságú gaz
dasági m u n k a kerülne a legsúlyosabb veszélybe, melyet a népcsoport
a német birodalom számára végez. Számítani lehet arra, hogy egy
szorosan körülhatárolt áttelepítés is a Volksbundból való tömeges k i 
lépést, s az egész népcsoport dezorganizációját hozhatja magával. Az
említett előnyök nem olyanok, amelyek e hátrányos következmények
kel felérhetnének/ 1 8
A berlini magyar követség 1943. március 1-én jegyzékben hozta a
német Külügyi Hivatal tudomására: a magyar kormány a német—
magyar barátság és fegyvertársi viszony szellemének megfelelően, ked
vezően foglal állást az SS-önkéntesek hozzátartozóival kapcsolatos n é 
met kívánságok tekintetében. Jóllehet a magyar törvényes rendelke
zések értelmében az idegen állampolgárságot felvevők nemcsak saját
maguk vesztik el magyar állampolgárságukat, hanem feleségük és k i s 
korú gyermekeik is, magyar részről hozzájárulnak a német kormány
azon kéréséhez, hogy a családi hozzátartozókat a háború végéig n e
kezeljék idegenek gyanánt, hanem magyar állampolgárok maradja
nak. Az SS-önkéntesek családjainak segélyezésére az idevonatkozó
1942 márciusi megállapodásban előirányzott 5 millió pengőn felül a
magyar kormány még ugyanabban az évben előbb további 2, majd
később még 5 millió pengőt bocsátott rendelkezésre; most készségét
fejezi ki arra, hogy ezentúl — 1943. február 1-től számítva — havi
1 250 000 pengő, azaz évi 15 millió pengő átutalását teszi lehetővé.
Eleget tesz a magyar kormány annak a kérésnek is, hogy a Magyar
országra szabadságra érkező SS-katonáknak ne kelljen polgári r u h á t
ölteniük, h a n e m — az eredeti megállapodástól eltérően — ekkor is
viselhessék egyenruhájukat. 4 9
Biztosra vehető, hogy az e kérdésekben hosszú ideig ellenálló m a 
gyar kormány engedékennyé válásában Szombathelyi vezérkari főnök
Hitlerrel nemrégiben folytatott megbeszélése játszott döntő szerepet:
Hitler az addigiaknál nyíltabban beszélt a magyar partnerrel a m a 
gyarországi németség háború utáni kitelepítésére vonatkozó tervéről,
s ezzel elérte, hogy a háború tartamára csökkentse a közös erőkifej
tést károsan befolyásoló feszültséget a magyarok és a magyarországi
német népcsoport között, hiszen magyar részről — a háború utáni glo
bális és radikális megoldás perspektívájában — egyszeriben értelmét^
vesztette az SS-önkéntesek hozzátartozóival szembeni „kicsinyeske
dés", 50 különösen azokban a súlyos időkben, amikor a magyar haderő
is elszenvedte nagy vereségét a Donnál.
Egy katonailag rendkívül kritikussá vált helyzetben sorra kerülő
újabb SS-toborzás megindításához a magyar részről tett engedmények
ben Jagow követ nem látott elegendő biztosítékot a hangulat kedvező
megváltoztatására. Az évi 15 milliós keret sem teszi lehetővé az S S önkéntesek családjainak a németországi normák szerinti segélyezését,
•58 P A AA Inland. II. g. 326. — Jagow távirati jelentése. Budapest, 1943. február 4. és
Bergmann feljegyzése. Berlin, 1943. február 13. '
49 P A AA Inland. II. g. 326. — Berlini magyar követség szóbeli jegyzéke. Berlin, 1943.
március 1.
50 PA AA Inland. II. g. 271. — Jagow távirati jelentése. Budapest, 1943. február 21.
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amelyet pedig a toborzáskor megígértek. Jelenleg 20 ezer, de ha a
toborzást megelőzően illegálisan az SS-hez szökötteket is számítjuk,
összesen 22 ezer önkéntes családjának segélyezését szolgálja ez a k e 
ret. Kérdéses, hogy az újabb toborzóakció esetén a magyar kormány
az újonnan nyert önkéntesek számának megfelelő arányban fogja-e bő
víteni az átutalási keretet, s ha igen, lesz-e a birodalomnak erre a
célra elegendő devizája? Különösen jelentős e kérdés akkor, ha a to
borozhatok kontingensét a birodalom a Kállay miniszterelnök által
múlt év júniusában elfogadott 30 ezer fő helyett — a közben megnöve
kedett szükségletnek megfelelően — 50 ezerre akarja felemeltetni !
A magyar kormány számára elfogadhatatlan lenne Jagow szerint
a kontingens ilyen arányú felemelésére irányuló követelés. Ezt a fel
emelt kontingenst ugyanis csak a honvédségnél szolgáló németeknek
a honvédségtől való elbocsátása útján lehet elérni, márpedig a követ
ség katonai attaséi szerint is ez lehetetlen, hiszen — különösen a mű
szaki alakulatoknál — a csapatok oly nagy mértékben értéküket ve
szítenék, hogy felhasználhatóságuk kérdésessé válna. Ugyancsak
katonai okokból nem egyeznének bele magyar részről olyan megol
dásba sem, hogy a német nemzetiségűek az SS-ben tegyenek eleget
katonai szolgálati kötelezettségüknek: a két haderőnél ugyanis telje
sen más a kiképzés, s így a német kiképzésben részesülteket a hon
védség többé nem használhatná. Feltételezve, hogy a magyar kormány
nemzetiségpolitikai okokból talán mégis hozzájárulna ehhez, komoly
nehézségek adódnának ebből a jövőre nézve, azon német követelés
érvényesítése szempontjából, hogy Magyarország további csapatokat
bocsásson rendelkezésre az általános hadvezetés keretei közt. Jelenleg
a német birodalom három új hadosztály felállítását követeli a magya
roktól, s gyanítható, hogy ezt csak tetemes nehézségek leküzdésével
tudja elérni. A katonai attasék véleménye szerint tartani lehet attól,
hogy a magyarok azonnal visszavonják a három hadosztályra vonat
kozó ígéretüket, ha a 30 ezerben megállapított kontingenst meghaladó
méretű SS-toborzásra történik törekvés. Kállay ezt is csak azzal a ki
kötéssel engedélyezte, ha újabb zavargásokra nem kerül sor. Már
pedig nyilvánvaló, hogy egy tervezett méretű toborzás nem lehetséges
„újabb zavargások" nélkül. 5 1
Alig végzett a követ e távirati jelentés megszövegezésével, amikor
ugyanezen a napon, március 8-án, megkapta Ribbentrop utasítását:
jelentse Kállay miniszterelnöknek, hogy az általa múlt év júniusában
jóváhagyott újabb SS-toborzást meg kívánják kezdeni, s ezzel kap
csolatban kérje annak engedélyezését, hogy a toborzás a honvédségnél
szolgáló németekre is kiterjeszthető legyen. 52 A március 10-én össze
ült minisztertanács úgy foglalt állást, hogy engedélyezi 10 ezer ön
kéntes toborzását, de a honvédségnél szolgáló németekre a toborzás
nem terjedhet ki. 53 Ebben a helyzetben ült össze tanácskozásra Berlin
ben március 19-én Weizsäcker külügyi államtitkár Jagow követtel és
11 EAA AAAA I Innl la anndd - n - §• 326 - — Jagow távirati jelentése. Budapest, 1943. március 8.
d S
- H- g- 326- — Bergmann feljegyzése. Berlin, 1943. március 13.
5J OL. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1943. március 10.
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Easch népcsoportvezetővel — a VoMi egy képviselője és szaktanácsadók
jelenlétében —, hogy megvitassák, milyen módon lehetne biztosítani
az SS számára a lehető legtöbb önkéntest a magyarországi német
népcsoportból. Basch ez alkalommal ismételten hangsúlyozta, a nép
csoport vezetősége magától értetődő kötelességének tekinti, hogy e b 
ben — a népcsoport egyéb fontos ügyeinek háttérbe szorításával —
maga is segítsen. A népcsoport képes is még igen tekintélyes számú
alkalmas németet az SS-be vinni. Az értekezlet résztvevői egyöntetűen
arra a felfogásra jutottak, hogy az új toborzóakciónak teljes sikere lesz,
ha az önkéntesek hozzátartozói támogatására szükséges pengőösszeg
folyósítása biztosítható, és ha a toborzást most m á r a honvédségnél
szolgáló németekre is kiterjeszthetik. 5 4
Ribbentrop utasítására március 29-én Jagow követ újra felkereste
Kállayt, hogy ez utóbbi vonatkozásban engedékenységre bírja, de ered
ménytelenül. A másnapi minisztertanács idevágó határozata megerő
sítette Kállay álláspontját: a 10 ezer német önkéntes toborzása meg
kezdhető, de a toborzás nem terjedhet ki a honvédség állományában
levő német nemzetiségű katonákra. 5 5 Kállay Jagow előtt hangsúlyozta;
ezek száma oly csekély, hogy az eredménnyel semmiképpen sem lenne
arányban az a nyugtalanság, amelyet egy ilyen toborzás a honvédség
ben keltene. Utasítására a Honvédelmi Minisztérium április 15-én a
következő írásbeli közlést tette a német katonai attasénak a honvéd
ségnél szolgáló németek létszámára vonatkozóan: „Német anyanyelvű
hadkötelesek állománya: az egész ország hadkötelesei közül 112 000
a német anyanyelvű magyar állampolgár. Ebből kiképzett és harc
képes hadköteles 1343 tiszt és 75 390 fő legénység, azaz a hadkötele
sek 3,2 százaléka. — A 292 000 főnyi tényleges legénységből 1942.
október 1-én 6000 fő volt német anyanyelvű, azaz éppen 3,2 százalék.
— Szlovák 4000, r u t h é n 9500, román 11 500, szerb 1500, horvát 1200
fő —, a nemzetiségiek állománya tehát összesen 33 700 fő." 56 A Kül
ügyi Hivatalból azonban Reichel tanácsos még aznap azt táviratozta
Ribbentropnak, hogy csakis a honvédségnél szolgáló németek igénybe
vételével lehet az SS által megkövetelt 20—30 ezer önkéntest előte
remteni. A honvédségben szolgálók nélkül ugyanis a népcsoport csupán
mintegy 4—5 ezer önkéntes előállítására képes, mert tartalékai a meg
felelő korosztályokból m á r kimerültek: 20 ezren szolgálnak az SS-ben,
3 ezren a Wehrmachtban, 2 ezren a Todt-szervezetnél és legalább 20 ezer
a német birodalomban munkásként dolgozó magyarországi németek
száma. 57
Ekkor azonban m á r eldöntött kérdés volt, hogy Hitler személyes
beszélgetés keretében magának Horthynak terjeszti elő Kállay poli
tikájával szembeni súlyos vádjait, köztük azt is, hogy szembeszegül
a honvédségnél szolgáló németeknek az SS-alakulatokba toborzására
irányuló kívánsággal. A klessheimi kastélyban 1943. április 17-én
54
55
56
57

PA AA Inland. II. g. 326. — Weizsäcker feljegyzése. Berlin, 1943. március 19.
OL. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1943. március 30.
PA AA Inland. II. g. 326. — Jagow távirati jelentése. Budapest, 1943. április 15.
P A AA Inland, n . g. 326. — Reichel távirata. Berlin, 1943. április 15.
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Ribbentrop jelenlétében Hitler és Horthy közt lefolyt megbeszélés
e tekintetben azzal az eredménnyel járt, hogy Horthy hozzájárult az
SS-toborzás hatályának kiterjesztéséhez a honvédségnél szolgáló n é 
metekre, amit Kállay mindaddig a leghatározottabban megtagadott —
Hitler azon ígérete ellenében, hogy az SS-hez bevonultak többé n e m
térnek vissza Magyarországra, s majd családtagjaikat is áttelepítik 5H
A klessheimi találkozó nyomán intenzív tárgyalások kezdődtek a t o 
borzás ügyében a magyar kormánnyal és a Honvédelmi Minisztérium
mal, amelyeket német részről Jagow követ vezetett. Utasítása azonban
az volt, hogy a toborzás sikere érdekében feltétlenül térjen ki minden
olyan magyar kísérlet elől, amely a z áttelepítésről szóló szerződés
megkötését esetleg m á r most szorgalmazná. 59
Csak most tisztázódott véglegesen — sok megelőző vita után — a
Volksbund vezetői bevonultatásának kérdése, amelyet az SS a példa
adás kedvéért erősen szorgalmazott. Basch utasítást kapott arra, hogy
Kállay miniszterelnöktől közvetlen tárgyalás útján kérje annak kivé
teles lehetővé tételét, hogy ezek az állampolgárságuk elvesztése nélkül
vonulhassanak be az SS-hez — meghatározott időre. Mint Basch j e 
lentette, Kállay hozzá is járult ahhoz, hogy e célból a népcsoportve
zető 2 hónapra, 25 további magasabb volksbundista tisztségviselő p e 
dig 5—6 hónapra szabályos magyar útlevéllel a német birodalomba
távozhasson, majd szolgálata leteltével onnan ugyanígy visszatérhes
sen, állampolgárságának sérelme nélkül. Basch és 25 társa frontszol
gálatra jelentkezett, ami abból állt, hogy azoknál az SS-alakulatoknál
tesznek látogatást, amelyekben Magyarországról toborzott németek
harcolnak. 00
Az SS második toborzóakciója
Ribbentrop 1943. május 10-én ismételten arra hívta fel távirati
utasításában Jagow követ figyelmét — az SS-toborzás ügyében német
részről ő vezette a tárgyalásokat —, hogy különös gonddal igyekezzék
az egyáltalán lehetséges maximumot kihozni a honvédségnél szolgáló
németekből az SS részére: „Feltétlenül arra kell törekedni, hogy az
összes arra alkalmas német az SS rendelkezésére álljon. Bizonyos
politikai aggályok, amelyek az ez irányú radikális intézkedésekkel
szemben talán mutatkozhatnak, félreteendők, tekintettel a tervezett új
SS-alakulatok felállításának nagy fontosságára a további hadviselés
szempontjából." 6 1
Jagow tárgyalásai sikerrel jártak: a magyar Minisztertanács május
11-i idevágó határozatával engedélyezte, hogy a Volksbund összeállítsa
az 1908—25-ös születésű németek listáját és hozzájárult, hogy vala
mennyiük — néhány, a hadiiparban foglalkoztatott személy kivételé
vel — toborozható legyen az SS-be. Akik a honvédségnél szolgálnak,
58 OL. F i l m t á r . 14 288. doboz. F4. 0114—24. — S c h m i d t feljegyzése Hitler és H o r t h y 1943.
április 17-i klessheimi megbeszéléséről. Salzburg, 1943. április 18.
59 P A AA Inland. H. g. 327. — Wagner távirata Jagownak. 1943. május 2.
60 P A AA Inland. II. C. 49.
«íl PA AA Inland, n . g. 327. — Ribbentrop távirata Jagowhoz, 1943. május 10.
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8 napi szabadságot kapnak, hogy lakóhelyükön önként jelentkezhes
senek toborzásra a helyi Volksbund-szervezetnél. A toborzás minden
nyomtatvány és sajtófelhívás nélkül történik, hogy ne adjon alkalmat
ellenséges propagandára. 6 2 A Minisztertanács által elfogadott egyez
ménytervezetet a VoMi részéről Kubitz, az SS-Főhivatal részéről p e 
dig annak Budapesten átutazó főnöke, Berger hagyta jóvá. Az egyez
mény szövegét a magyar kormány 1943. május 22-i szóbeli jegyzéke
hozta hivatalosan a német kormány tudomására, s annak egyetértő
válasz jegyzékével június 1-én lépett hatályba. Tartalmából elegendő
kiemelni a következőket:
A magyar kormány a magyarországi német népcsoport tagjainak az
SS-be való toborzásához attól függetlenül járul hozzá, hogy tagjai-e a
Volksbundnak, avagy nem (1. §).
Egyetértés áll fenn a tekintetben, hogy az SS-be bevonulók felesé
gének és kiskorú gyermekeinek állampolgársága csak a háború befe
jezése után fog rendeztetni (5. §).
*.
Az SS-önkéntesek hozzátartozóiról és hátramaradó ttairól való gon
doskodás a német birodalomra hárul; mértéke az, ami a magyar hon
védségnél (6. §).
Azokat az önkénteseket, akiket nem vesznek be az SS-be vagy
bizonyos ideig tartó szolgálat után mint alkalmatlanokat elbocsátanak,
a magyar állam visszaveszi az állampolgári kötelékbe, és biztosítja, hogy
az SS-be történt jelentkezésükért őket semmiféle politikai vagy gazda
sági hátrány nem éri (7—8. §).
Ez az egyezmény tehát kiküszöbölni látszott azokat a német szem
pontból hátrányos következményeket, amelyek az első toborzóakció
nyomán jelentkeztek. 6 3
A Volksbund vezetősége május 17-én feljegyzésben foglalta össze
a második SS-toborzással kapcsolatos feladatait. E szerint Basch a
népcsoportvezetőség törzsének főnökét (Stabsführer), Sepp Schönborn-t
bízta meg a toborzóakcióval kapcsolatos feladatok ellátásának irányítá
sával, „Der Beauftragte für die II. Waffen-SS-Aktion" elnevezéssel
számára külön szolgálati helyet (Dienststelle) szervezve. E dokumen
tum megállapítja, hogy a népcsoport előtt nem lehet közömbös az ön
kéntesek száma, hiszen az leginkább értékmérője a népcsoport beve
tési készségének. Mégis nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az SS-be
a jelentkezés önkéntes elhatározás alapján történik. Akinek német
létére nem legmélyebb benső szükséglete, hogy rendelkezésére álljon
„a hősök harci közösségének", hogy ezzel a Führer „leghívebb és leggátlástalanabb" követői közt szolgáljon, az maradjon. — A továbbiak
ban azt hangsúlyozza, hogy a második SS-akció lebonyolításának t a r 
tama alatt a Volksbund-tagok és azon németek közt, akik nem tagok,
a szó igazi értelmében közbékének kell uralkodnia: „Kezünket nyújt
juk feléjük, még ha nehezünkre esik is. Talán ez az utolsó nagyvonalú
gesztus, amit irántuk tehetünk a háború befejezése előtt." 64
62 OL. F i l m t á r . 10 944. doboz. E. 518 633—5. — W e r k m e i s t e r t á v i r a t i j e l e n t é s e . B u d a p e s t ,
1943. m á j u s 12.
ö3 u o . E. 518 620—7. — A m a g y a r k o r m á n y szóbeli j e g y z é k e . B u d a p e s t , 1943. m á j u s 22.
64 P A AA i n l a n d . II. C. 49. — Feljegyzés a II. SS-akció lebonyolítási t e r v é r ő l . B e r l i n ,
1943. m á j u s 17.
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A Volksbund „nagyvonalú gesztusa" ravasz félrevezetést takart; ezt
igen jól mutatta a honvédségnél szolgáló németek összeírásának lefo
lyása. A toborzási megállapodásnak megfelelően, ezek adatait a hoz
zátartozóktól kellett a Volksbundnak beszereznie. Schönborn olyan
belső utasítást adott az összeíróknak, hogy németnek tekintsenek min
denkit, aki akárcsak részben is német származású; közömbös, hogy
németnek vallj a-e magát vagy nem; még az is, hogy beszél-e egyálta
lán németül. A volksbundista összeírok nem mondták meg a család
tagoknak, miért van szükségük a honvédségnél szolgálók adataira,
hanem — alighanem központi utasításra — általában azt állították,
hogy a Valksbund szabadságot akar részükre kieszközölni a honvéd
ségnél. A katonáskodó fiút viszontlátni kívánkozó hozzátartozókat
ezzel könnyen lépre csalták, elhallgatva, hogy az SS-be való betoborzásuk végrehajtásához igénylik a honvédségtől, való szabadságoltatásukat! Számos községben azonban gyanakvással fogadták a volks
bundista összeírókat, megtagadták az adatok közlését, vagy hamis
adatokat mondtak be, hogy a honvédségben szolgáló fiaikat a Volks
bund ne találja meg. Taksonyban (Pest m.) veréssel fenyegették meg
az összeírókat, Zircen (Veszprém m.) tiltakozásuk jeléül beverték a
körzeti Volksbund-iroda és a helyi csoportvezető ablakait, Nagyszékely
községben (Tolna m.) a csendőrség beavatkozását kérték a gyanús
összeírókkal szemben. 65
Nagy Vilmos honvédelmi miniszter május 21-én, a második SS-toborzásra vonatkozó általános tájékoztatáson kívül, szigorúan bizalmas
utasítást adott ki az SS sorozó bizottságok mellé beosztandó honvéd
összekötőtisztek számára. Ebből kitűnik az a fontos momentum, hogy
a magyar kormány — egészen titkosan és hallgatólagosan — bele
egyezett abba, hogy az SS a magyarországi román, szlovák, szerb és
horvát nemzetiségek köréből is toborozhasson, határozottan leszögezve
viszont, hogy magyar nemzetiségűek nem sorozhatok be az SS-be. Az
utasítás szerint azonban egyébként ,,az országnak nem érdeke, hogy
olyan személyeket, akik egy más állam véderőkötelékébe kívánnak be
lépni, visszatartson; ezért a jelentkezőket lebeszélni, kicsinyes nehézsé
geket okozni, vagy a sorozások lefolytatását késleltetni szigorúan
tiltva van". 6 6
A második SS-toborzás érdekében kifejtett propaganda szervesen
beleilleszkedett a Volksbund általános háborús uszító propagandájá
ba, amely Sztálingrád után különösen intenzív lett. Budaörsön Georg
Goldschmidt, a helyettes népcsoportvezető arról beszélt, hogy ha Hit
ler fel nem ismerte volna a veszedelmet, a bolsevista hordák elsöpör
ték volna Európát; a téli harcok látszólagos sikereket hoztak a bol
sevistáknak, és ezt a zsidó kapitalizmus óriási propaganda kifejtésére
használja fel, de korai az öröm: a harcból a német nép kerül ki győz65 HL. HM. Ein. B. oszt. 75 732/1943. — Csendőrség központi nyomozó parancsnokságának
jelentése. Budapest, 1943. május 31.
CG OL. Filmtár. 7886. doboz. BM. Szálasi-per, 2. tekercs. VIII/6—12. — Nagy Vilmos hon
védelmi miniszter 1943. május 21-i szig. biz. utasítása: „Ujabb toborzások a német FegyveresSS alakulatokhoz"; és csatolmánya: ..Utasítás az SS sorozó bizottságokba beosztott össze
kötő tiszt részére".
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tesen. 67 — A Volksbund sajtója ezúttal is közvetve propagálta a toborzóakciót azzal, hogy már hosszabb idő óta cikksorozatot közölt
általában az SS-katonák életéről.
Az új toborzással kapcsolatos szociális demagógia már a Katonase
gély (Soldatenhilfe) Basch általi, március 25-i ünnepélyes meghirdeté
sével kezdetét vette. Basch egyébként Hitler 53. születésnapja alkal
mából Bánd községben (Veszprém m.) tartott április 18-i ünnepi be
szédében kijelentette: „A legkevesebb, amit a népcsoport a Führernek
adhatott, az volt, hogy fiainak javát adta oda, és még ezután is oda
fogja adni." 6 8 A magyar kormány május 5-én hozzájárult: minden
ezer SS-önkéntes után 1,98 millió pengő legyen átutalható a hozzá
tartozók ellátására. Ezt az összeget az illetékes német szerv (HauptPürsorge- und Versorgungsamt der Waffen-SS) minden tekintetben ki
elégítőnek tartotta. 6 9 A magyar kormány e döntése valósággal fede
zetet adott a toborzóakcióval kapcsolatos volksbundista szociális de
magógiához.
A közös háborús erőfeszítés jegyében a németek igyekeztek komo
lyan venni a magyar kormány azon óhaját, hogy az új SS-toborzással
kapcsolatban ne kerülhessen sor olyan rendzavarásokra az önkénte
sek részéről, mint az előző akciónál történt. Letsch SS-alezredes.
Tondock SS-őrnagy és Kienast SS-főhadnagy e tárgyban május 31-én
külön megbeszélést folytatott Georg Goldschmidt helyettes népcso
portvezetővel. Ö azonban úgy nyilatkozott, hogy a rendzavarások alig
h a kerülhetők el. Már az első toborzóakciónál megmutatkozott, hogy az
ellenfél olyan megjegyzései, mint hogy ,,az ostobák m e n n e k a m é 
szárszékre", „a legbutább borjú keres csak magának mészárost" stb.
oda vezettek, hogy az SS-önkéntesek elégtételt vettek ezekért, s vere
kedések, ablakbeverések történtek. 7 0
Basch 1943. június 8-i jelentése sötéten látó a második akció vár
ható eredményét illetően. Az őt aggasztó legfontosabb körülményeket
így foglalta össze:
1. A 2. Magyar Hadsereg, amely a keleti arcvonalon harcolt, telje
sen leszerelt. Több mint tízezer német nemzetiségű honvéd vissza
tért szülőhelyére. Valamennyiük hangulatát ijesztő háborús fáradtság
jellemzi. A legjobbak közülük hallgatnak, a többiek azonban olyan
híreket terjesztenek, amelyek minden harcikedvet megbénítanak. A
német csapatok brutalitásairól (e szót Basch idézőjelbe tette) tudósí
tanak, akik a honvédeket lövették, gyalázták, fenyegették, tőlük min
den segítséget megtagadtak stb., stb. Tudomásul kell venni, hogy ezek
közül egy sem fog önként jelentkezni. Ez a leszerelés akkor történt,
amikor a Volksbund csendben már megkezdte a toborzást. A háborús
fáradtság napról napra növekszik, és az ellenséges falusi értelmiség
ezt a hangulatot igen rafináltan használja fel: többnyire hagyja, hogy
67 HL. HM. Ein. 1. oszt. 15 625/1943. — Nemzetiségi összesítő. Budapest, 1943. március 19.
63 OL. ME. Nemzetiségi o. 149. es. B. 15 038/1943. — Nemzetiségi összesítő. Budapest, 1943.
április 23.
, ,
_ ,.
69 OL. F i l m t á r . 14 362. doboz. E. 518 640. — W a g n e r feljegyzése Ritabentrop r é s z é r e . B e r l i n .
1943. j ú n i u s 10.
'
70 P A AA I n l a n d . II. g. 327. — G o l d s c h m i d t feljegyzése. B u d a p e s t , 1943. j ú n i u s 1.
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maguk a katonák fejtsenek ki — akarva vagy akaratlanul — ellen
propagandát a toborzással szemben.
2. A németellenes hangulat növekszik. A kormányzónak a Führernél tett látogatása u t á n a németbarát közvélemény, és mindenekelőtt
a népcsoport, szemmel látható változást remélt a kormány magatar
tásában. Bizonyosan számítottak arra, hogy Kállaynak és a honvédel
mi miniszternek mennie kell. A kormányzó azonban még megerősítet
te Kállay pozícióját és engedte, hogy a parlamentet elnapolja. A csa
lódottság igen nagy lett és lassanként levertségbe, a háború kimene
tele iránti kétségbe ment át. Részben német községeket is elragadott
ez a lehető legrosszabb hangulat, bár a Volksbund természetesen
azonnal megindította az ellenpropagandát. Mindenütt arról beszélnek,
hogy Magyarország már megtette a magáét Németországért, többé
nem vesz részt a háborúban, vagy csak igen csekély mértékig. A had
sereget leszerelik — csaknem így mondta Kállay egy héttel ezelőtt.
Ez a beszéd ártott leginkább a toborzóakciónak; erre hivatkozik most
annak minden ellenfele. Fel fognak állítani ugyan egy új honvéd
hadsereget, de csak az ország határain belüli szolgálatra, és e célból
azon országrészeken fognak sorozni, ahol eddig nem tették. Tehát
Bácska kivételével minden más vidékre valósiak leszerelnek. Aki er
ről tud és mégis a frontra akar menni, csak bolond lehet; hazájába
soha többé nem térhet vissza, mert ráadásul még a magyar állampol
gárságát is elveszíti; a magyar kormány tudja ugyanis, hogy mit
csinál és mit akar. — Ilyenfajta defetista propagandát fognak űzni a
német községekben.
3. A korábbi túl alacsony hadigondozási segélyösszegek és több el
intézetlen kirívó eset most ismét érezteti hatását, mert az elégedetle
nek, különösen az asszonyok, gyakran akaratlanul is ellenpropagan
disták. Bár gondoskodás történt a lehető leggyorsabb orvoslásról, az
mégsem hat azonnal, m e r t a m á r egy éve vérükké vált bizalmatlan
ság túl nagyra nőtt. Most vesszük csak észre, hogy az első akció
bajai milyen nagyon hatottak a népiélekre egy év lefolyása alatt.
Erre különösképpen utalni kell.
4. Hátrányos lesz az is, hogy a toborzás és különösen a sorozás
aratás idejére, vagy közvetlen az elé esik. Erre már márciusban fel
hívta a figyelmet.
5. Az állampolgárság elvesztése kedvezőtlen hatású, mert valahogy
megtudták, hogy más országokban nem ez az eset.
Az aggályok ezen öt pontba foglalt előadása után Basch hangsúlyoz
ta, hogy mindezt nem nézik tétlenül, hanem szinte az egész népcso
portvezetőség munkában van, hogy hatásos ellenpropagandát fejtsen
ki. Már a volksbundista suttogópropagandát is erőteljesen megindí
tották, hogy szembeszállhassanak az ellenfelével. Ügyszólván kitekizmus-formában adnak mindent készen a helyi vezetők kezébe, hogy
azok a harcban könnyen felhasználhassák. A Volksbund sajtója és a
Volksbund-vezetők beszédei — maga Basch is kiment vidékre, útját
iskolák látogatásának álcázva — igen hatásosak, az ellenfélt erősen
meg is zavarják. Amit azonban a „Hűségmozgalom" megenged m a g á — 60 —

nak, az mégiscsak sok! A legrosszabbak azok az „urak" a községek
ben, akik mindenekelőtt az általános leszereléssel keltenek ellenük
hangulatot.
A továbbiakban Basch azt hangoztatta, hogy amikor márciusban és
áprilisban az előzetes tárgyalásokat folytatták, senki sem gondolt vol
na ezekre a tényekre és kihatásaikra; arra sem, hogy egy olyan idő
szakban, amikor a birodalom totális bevetésben áll, és amikor a n é p 
csoport a F ü h r e r parancsát ugyan ilyen erővel akarja végrehajtani,
a magyar kormány, Magyarország miniszterelnöke, ilyen minden t e 
kintetben defetista magatartást engedhet meg magának. Ilyen lehe
tőségre egyáltalán nem gondolhattak.
„Mindezek után aggályaink több mint indokoltak!" — írta Basch
jelentésében, amelyet a következőkkel zárt: „Hosszas megfontolások
után arra a meggyőződésre jutottam, hogy a kudarc nem lehetetlen,
és hogy most tulajdonképpen csak egy kényszersorozást
(Zwangs
musterung) hozhatok javaslatba. Tudom, mily nehéz ilyet tárgyalások
útján kieszközölni, de tudom, hogy ez a javaslatom a közeljövőben
m á r nem lesz olyan feltűnő. Tulajdonképpen a romániai német n é p 
csoport is, mivel tehette, kényszersorozást hajtott végre." 7 1
E közvetlenül Baschtól származó dokumentum több szempontból
is figyelmet érdemel:
1. A klessheimi Hitler—Horthy találkozóhoz fűzött messzemenő r e 
ményekről csalódottan vallva, cáfolhatatlanul bizonyítja a Volksbund
nagyfokú érdekeltségét Kállay — és honvédelmi minisztere — meg
buktatásában; egyszersmind jelentősen hozzájárul annak a sok vissza
élésre felhasznált felületes benyomásnak az eloszlatásához, hogy a
Volksbund a magyarországi belpolitikai kérdésekkel szemben indif
ferens lett volna. 2, Igen jól érzékelteti, hogy a Sztálingrád és Voro
nyezs után előállt helyzet mennyire nem kedvezett az SS-toborzóakciónak. A Volksbund által kifejtett, és Basch e jelentéséből jól meg
ismerhető erőfeszítések tovább fokozódtak a toborzóakció lebonyolí
tása derekán bekövetkezett olaszországi fordulat hatására, s ez még
jobban aláhúzza a Volksbund bűnös szerepét. 3. Ezúttal is bebizonyo
sodik, hogy Basch aggályoskodásai nem az SS-akció ellen irányultak,
s hogy éppen Basch volt az, aki újabb és újabb javaslatokkal szol
gált a német birodalmi szerveknek arra vonatkozóan, milyen lényeges
megoldásokkal lehet biztosítani a toborzóakció sikerét. Ö javasolta
1942-ben, hogy a honvédségnél szolgáló németökre is ki kellene t e r 
jeszteni az SS-toborzást. Mint láttuk, Basch javaslatát e n é m e t biro
dalmi szervek magukévá tették, s a következő évben az már a német
kormány követeléseként jelentkezett a magyar kormánnyal szemben,
amelyet az utóbbi végülis elfogadott, s bekerült a második toborzóakcióról kötött megállapodásba. A második akcióval kapcsolatban
támadt aggályai közepette Basch — mint e dokumentumból kitűnik
— további javaslatként az önkéntesség helyett a kényszersorozás be
vezetésével állt elő. Teljes joggal állíthatta, hogy javaslata hamarosan
71 PA AA Inland. II. g. 327. — Basch: „Bericht über die II. Waffen-SS-Aktion". Budapest,
1943. június 8.
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időszerű lesz: mint látni fogjuk, a következő évben Basch javaslata
ismét a két kormány közti tárgyalások — és megállapodás — tárgya
lett, s az 1944. évi, harmadik magyarországi SS-akció m á r lényegében
kényszersorozás formájában folyt le, csak fügefalevélként tartva meg
az önkéntességet.
A toborzási megállapodás létrejöttével lezárult a Volksbund toborzó
propagandájának az a szakasza, amelyet addig — Basch szavaival —
„csendben" végzett, s megkezdődött az SS-toborzás nyílt propagálása..
Ebben különösen nagy szerepet játszott dr. Heinrich Neun, aki a hon
védségtől az imént szerelt le, és tért haza a keleti arcvonalról: előadó
körútra indult az SS-toborzás érdekében. Központi utasításra minden
Volksbund helyi szervezetnél a heti esti összejöveteleket (Heimabend)
az SS-toborzás ügyének szentelték, meghatározott programmal, amely
nek középpontjában Hitler és Göbbels azon megnyilatkozásai állottak,
melyekben a harctéri helyzet miatt elbizonytalanodókba igyekeztek
lelket verni. 7 2
Egyöntetű megfigyelés szerint a magyarországi németség hangulata
igen nyomott volt. Számos helyen kifakadások hallatszottak a volksbundista vezetők ellen, akik bezzeg nem sietnek magukra ölteni ax
SS szürke egyenruháját. E hangulat hatására Basch kénytelen volt
igen erélyesen fellépni mindazon Volksbund-funkcionáriusok bevo
nulása érdekében, akik a mentesítési listán nem szerepeltek. 73 A ma
gyar hatóságok örömmel vették ezek bevonultatását, s kérték a Hon
védelmi Minisztériumot, ne adjon helyt a Volksbund esetleges utóla
gos kérelmének visszatartásukra. Erre azonban nem is került sor K
Ezúttal az szociális demagógia korántsem játszotta azt a szerepet,
mint az első toborzóakció idején. A káros visszahatásokból okulva, a
Volksbund megtiltott minden ígérgetést; ezek helyébe gyakorta é p 
penséggel az a fenyegetés lépett, hogy aki nem jelentkezik az SS-be,
annak hozzátartozói elesnek mindennemű szociális segélytől, amelyet
a Német Népsegély (Deutsche Volkshilfe) keretében eddig élveztek,
vagy annak alosztálya, a Katonasegély (Soldatenhilfe) keretében a
továbbiakban egyáltalán élvezhetnének. 7 5
A Volksbund toborzó propagandája mindent elkövetett, hogy el
oszlassa azt a rendkívül rossz hatást, amit a hozzátartozókban és a
német népcsoport széles köreiben az SS-önkéntesekkel való emberte
len, megalázó bánásmódról érkező hírek keltettek. Kiemelte, mint a
megbecsülés jelét, hogy a múlt évi akció során bevonultak közül m á r
mintegy 600-an kaptak kitüntetést a fronton tanúsított hősies m a g a 
tartásukért. 7 6 A keleti arcvonal téli nagy csatáiban, különösen a vjazmai katlancsatában, majd az 1943 nyarán lefoly harcokban is, igen
sok Magyarországról bevonult SS-önkéntes esett azonban áldozatul.
72 OL. ME. N e m z e t i s é g i o. 149. es. B . 15 038/1943. — N e m z e t i s é g i összesítő, B u d a p e s t , 1943.
j ú n i u s 11., 19. é s 25.
73 P A AA I n l a n d . II. g. 333. — J a g o w t á v i r a t a . B u d a p e s t , 1943. n o v e m b e r 11.
74 HL. HM. E i n . 1. oszt. 64 854/1943.
75 OL. ME. N e m z e t i s é g i o. 149. es. B . 15 038>/1943. — N e m z e t i s é g i összesítő. B u d a p e s t , 1943.
j u h u s 16.
76 Südostdeutsche Rundschau, 1943. évf. 12. sz. Kirschner, Ernst: Die deutsche Volks
gruppe in Ungarn.
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A növekvő veszteségek következtében a Volksbund által rendszeresí
tett gyászünnepélyek oly ijesztő módon elszaporodtak, hogy a toborzóakció érdekében jobbnak látták azokat beszüntetni. Sőt, hogy vidám
ságra próbálja fordítani a gyászos hangulatot, Basch átmenetileg fel
oldotta az 1942. február 1. óta fennálló tánctilalmat azokban a közsé
gekben, ahol legalább 50 százalékos az érintett évjáratok ifjúságának
jelentkezése az SS-be. 77
Komoly gondot okozott a Volksbundnak a „magyar érzelmű" n é 
metek ellenállása a toborzóakcióval szemben. Ezek ugyanis, a Basch
által hallatlan felháborodással fogadott „Hűségmozgalom"-hoz csatla
kozva, nemcsak maguk zárkóztak el az SS-toborzás elől, hanem ellen
propagandájukkal a volksbundisták sorait is bomlasztották. Velük
szemben a Volksbund felélesztette az Erdélyben és Délvidéken már
1940—41 előtt fennállott német „polgárőrségeket", „rendfenntartó ala
kulatokat", amelyek a Deutsche Mannschaft elnevezést viselték, és
1943 júniusában a magyar kormány engedélye nélkül a trianoni or
szágterületen is megkezdték ilyenek szervezését. 78 A Deutsche M a n n 
schaft községenkénti alakulatai mindig készen álltak a Volksbund el
lenségeivel való verekedésre: egyes „népárulók megbüntetésére", a
tőlük elszenvedett „sérelmek" megtorlására. A toborzáskor hallatott
fenyegetődzéseik szerint, „aki most nem tart velünk, annak feje felől
leszedjük a tetőt; azt falhoz állítjuk és agyonlőjük", vagy „sárga kar
szalagot kap, és a zsidókkal együtt kényszermunka-táborba küldjük". 7 9
A sorozó bizottságok elé ezúttal is zászlókkal, felvirágozva és szala
gokkal díszítve vonultatta fel a Volksbund az önkénteseket. Lelkese
dés helyett azonban azok inkább beletörődéssel viselték maguk vá
lasztotta sorsukat, hitelt adva annak, hogy német népük iránti köte
lességüket teljesítik. 80 Nincsenek számszerű adataink arra, milyen
mértékben sikerült a Volksbundnak a honvédségnél tényleges szolgá
latot teljesítőket az SS-be átcsalogatnia. Az egyes honvéd hadtestek
ekkori helyzettájékoztatói megemlékeznek az irányukban kifejtett
Volksbund-agitációról, amely az önként átlépni nem akarókat leve
lekkel próbálta egyénileg megdolgozni; ezek azonban az alakulatoknál
védett helyzetben voltak. 81 Egészen bizonyos, hogy a toborzás fő t e r ü 
lete a tényleges honvédségi szolgálatot nem teljesítők köre volt.
A sorozó bizottságok az alkalmasság megállapításában a mércét most
már jóval alacsonyabbra tették. A besorozottak azonnal jelvényt kaptak.
„A magyarországi német népcsoport SS-önkéntese" (SS-Freiwilliger der
Deutschen Volksgruppe in Ungarn) felírással, és központi utasítás
szerint zenés felvonulást rendeztek. Ezek több helyütt rendzavarásra,
a magyarokkal és magyar érzelműekkel való összetűzésekre vezettek.
A Tolna megyei Kakasd községben a zeneszóval felvonuló SS-önkén77 HL. HM. Ein. 1. oszt. 57 785/1943. — C s e n d ő r s é g k ö z p o n t i n y o m o z ó p a r a n c s n o k s á g á n a k
j e l e n t é s e . B u d a p e s t , 1943. a u g u s z t u s 18.
78 OL. ME. Nemzetiségi o. 150. es. C. 30 635/1943. — C s e n d ő r s é g k ö z p o n t i n y o m o z ó p a r a n c s 
n o k s á g á n a k 1943. j ú n i u s 22-i és j ú l i u s 7-i j e l e n t é s e .
79 Weitblick eines D o n a u s c h w a b e n . . . 235—237. o.
80 H L . H M . E i n . 1. OSZt. 54 172/1943.
81 HL. V K F . ein. 1. oszt. 6210/1943 és 6426/1943. — H e l y z e t t á j é k o z t a t ó 1943. s z e p t e m b e r é s .
o k t ó b e r h ó n a p r ó l . (A i n . és IX. h a d t e s t t e r ü l e t é n észleli; v o l k s b u n d i s t a agitáció.)
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tesek az ellentüntetésként masírozó leventeszázaddal tűztek össze. A
Baranya megyei Mágocs községben az SS-be sorozottak demonstráció
ja zsidóellenes jelleget öltött: beverték a zsidó lakosok ablakait, s a
helybeli zsidó temetőben 81 sírkövet kidöntöttek 82
A szabályszerűen besorozottakon kívül — az egybehangzó jelenté
sek szerint — jelentős volt azon fiatalok száma, akik nem kapván
szülői beleegyezést, a Volksbund segítségével illegálisan hagyták el
az országot és álltak be az SS-be. Ezeknek az országon áthaladó német
katonai szerelvényeken való kijuttatása a Volksbundnak nem okozott
különösebb nehézséget. 83 Az illegális SS-katonáknak ez az újabb h u l 
láma arra késztette a német kormányt, hogy első lépésként a koráb
ban kiszököttek helyzetét igyekezzék a magyar kormánnyal rendez
tetni. A mintegy 3 ezer nevet tartalmazó listát a magyar külügyminisz
ter, Ghyczy Jenő fanyalogva fogadta, utalva arra, hogy néhány hónap
múlva esetleg újabb illegálisok legalizálását fogják kérni. 84 A kér
désben 1943. november 29-én mégis megállapodás született: az illegá
lisan távozottak a legálisan sorozottakkal egyenlő elbánásban részesül
nek, kivéve a hozzátartozók segélyezését, mert az további 6 millió
pengő átutalásának engedélyezését igényelné. Ha az illegálisan távo
zott S S - (illetve Wehrmacht) katonák szabadságra hazatérnek Magyar
országra, a magyar hatóságok nem indíthatnak ellenük eljárást. 85 Ezt
a megállapodást Csatay Lajos honvédelmi miniszter 1944. február
11-én hagyta véglegesen jóvá. — A budapesti német követség katonai
attaséja azzal is próbálkozott, hogy az SS és a Wehrmacht szabadsá
gukat Magyarországon töltő katonái büntetőjogi vonatkozásban ugyan
azt a területenkívüliséget élvezzék, mint amelyet a szolgálati okokból
Magyarországon tartózkodók. Ezt magyar részről elvileg elutasították,
gyakorlatilag viszont általában az történt, hogy ezek kihágásai, bűn
esetei tekintetében is a megfelelő német katonai szervekre hagyták az
eljárást. 86
A legálisan betoborzottak első szállítmánya 1943. szeptember 7-én
indult ki. A Kelenföldi pályaudvaron Basch népcsoportvezető ü n n e 
pélyesen búcsúztatta őket Jagow követ jelenlétében. Az útnak indulók
nak kis horogkeresztes talizmánokkal kedveskedtek, de egyúttal fi
gyelmeztették őket arra is, hogy kemény kiképzésre legyenek elké
szülve, aminek majd a fronton látják hasznát. Ugyanezzel fogadta
őket Bécsben Lorenz SS-tábornok, a VoMi vezetője is. 87 A bevonultaknak ez a része — gyors kiképzés után — a „Nordland" elnevezésű
11. SS önkéntes páncélgránátos hadosztály keretében a szovjet arcvo
nalra került. Minthogy azonban a toborzóakció csak 1944. február
82 HL. HM. Ein. 1. oszt. 80 596/1943. — Csendőrség központ n y o m o z ó p a r a n c s n o k s á g á n a k
j e l e n t é s e . Budapest, 1943. n o v e m b e r 11. és 16.
83 MSZMP Párttörténeti Intézetének Archívuma (továbbiakban PI Arch.). BM. VII. res.
1943—4—1006/a. — Sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság 1943. november 23-i jelentése.
84 OL. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1943. a u g u s z t u s 31. (A k ü l ü g y m i n i s z t e r augusztus
27-1 feljegyzése; a j e g y z ő k ö n y v 11. pontja csatolmányaként.)
85 P A AA Inland, n . g. 330. — Kienast feljegyzése a Külügyi Hivatalnak. Berlin, 1944.
j a n u á r 28.
86 HL. V K F . ein. 1. oszt. 5601/1943. — HM átirat a VKF-nek. B u d a p e s t , 1943. augusztus 9.
B/ S ü d o s t d e u t s c h e R u n d s c h a u , 1943. évf. 10. sz. 764—767. o.; Kirschner, E r n s t : Die deutsche
"Volksgruppe in Ungarn.
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8-án zárult, az utóbb bevonultak a Magyarország megszállásában részt
vevő, „Reichsführer-SS" elnevezésű 16. SS páncélgránátos hadosztály
keretében 1944 májusában kerültek az olaszországi arcvonalra. 8 8
Az SS második magyarországi toborzóakciójának számszerű ered
ményeiről n e m rendelkezünk olyan pontos kimutatásokkal, mint az
első akció esetében. A német sajtó egykorú beszámolója szerint a m á 
sodik akciónál megközelítően ugyanannyian — 20 ezren — vonultak
be Magyarországról az SS-hez, mint az elsőnél, annak ellenére, hogy
akkor a toborzás 12 évjáratot (18—30 évesek), most — a 18. életévüket
éppen betöltőkön és az első akcióból visszamaradottakon kívül — csak
hatot (30—35 évesek) érintett. 8 9 Az a körülmény azonban, hogy a t o 
borzás ezúttal a honvédségnél szolgálatot teljesítőkre is kiterjedhe
tett, a korábban visszamaradok erőteljesebb bevonását tette lehetővé.
Az is fontos szerepet játszhatott az akció számszerű eredményének
alakulásában, hogy a toborzást a magyar kormány hallgatólagos en
gedélyével ki lehetett terjeszteni a szlovák, román, horvát, szerb n e m zetiségűekre is. A második akció során besorozottak e belső arányaira
sajnos nincs megfelelő támpontunk. A globális eredményt tekintve
megállapítható, hogy az kétszerese az újonnan toborozhatok azon
tízezres létszámának, amelyet Kállay eredetileg engedélyezhetőnek
tartott, s hogy az SS-ben szolgáló magyarországi önkéntesek össz
létszáma 1944 elején nem 30, hanem kereken 40 ezer volt már, s ennek
50 százaléka bácskai. Kudarc helyett — amelytől Basch félt — „győ
zelem" született, bár a Himmler által kitűzött 50 ezres létszámot
nem sikerült elérni. Ezért már 1944 első hónapjaiban egy újabb toborzóakció előkészítésén dolgoztak.
Az SS-toborzás „harmadik hulláma"
Az SS magyarországi toborzóakciói „harmadik hullámának" közvet
len előkészítése Lorenz SS-tábornoknak, a VoMi vezetőjének 1944.
február 15—21. közötti
magyarországi látogatásáig nyúlik vissza.
Amellett ugyanis, hogy 20-án Himmler képviseletében megjelent és
felszólalt a Volksbund országos évi nagygyűlésén a budapesti Sport
csarnokban, szemleutat tett a Dunántúlon: az újabb SS-akció számá
ra ugyanis elsősorban itt mutatkozott kiaknázható embertartalék. 9 0
A részletes tárgyalásokra Basch-t Berlinbe rendelték, aki ott 1944.
március 8—12. között az SS-Főhivatal és a VoMi embereivel tárgyalt.
Bár e tárgyalásairól közelebbi ismereteink nincsenek, a magyarországi
német népcsoport vezetőségétől származó „Megoldási javaslatok" alap
j á n bizonyosra vehető, hogy az újabb SS-akció megvalósítása felté
telének a Kállay-kormány eltávolítását, és egy, a német követelések
iránt messzemenően készséges kormány hivatalba lépését tekintették
— akár Magyarország német katonai megszállása árán is. 9 1
88 Klietmann:
i. m . 175., 203. o.
89 S ü d o s t d e u t s c h e R u n d s c h a u , 1943. évf. 8—9, sz. 670—674. o . : Kirschner,
E r n s t : Die d e u t s c h e
Volksgruppe in Ungarn.
90 P A A A I n l a n d . I I . C. 55. — J a g o w j e l e n t é s e . B u d a p e s t , 1944. f e b r u á r 22.
91 PA AA Inland. II. g. 275. — Lösungsvorschläge.
5 Hadtörténelmi Közlemények
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Magyarország 1944. március 19-én bekövetkezett német megszállá
sában részt vett a „Florian Geyer" elnevezésű 8. SS lovashadosztály
is, 92 amely — mint tudjuk — részben a Magyarországról 1942-ben
toborzott önkéntesekből állt. A Deutsche Mannschaftnak egyes, főleg
bácskai és baranyai németlakta területeken, a helyi hatóságok, csend
őrség bénításában volt szerepe. — A Sztójay-kormány kinevezése,
úgy tűnt, valóban megteremtette a feltételeket az újabb SS-akció
bejelentéséhez és egy olyan egyezmény létesítéséhez, amelyet külön
ben nem tartottak volna keresztülvihetőnek. Veesemmay érnek, a n é 
met kormány teljhatalmú magyarországi megbízottjának és új bu
dapesti követének megbízásából Feine követségi tanácsos és Georg
Keppler SS-altábornagy (Gruppenführer), a Fegyveres-SS magyar
országi parancsnoka (Befehlshaber der Waffen-SS in Ungarn), m á r 
cius 25-én felkeresték Csatay Lajos honvédelmi minisztert, akinek elő
adták, hogy elégedetlenek az addigi eredménnyel, hogy ti. a magyar
országi németségnek csak 5 százalékát tudták az SS-be besorozni, hol
ott ez más országokban 25 százalékra sikerült nekik. Ezért önkénte
sek toborzása helyett most már kényszersorozást kívánnak alkalmazni
mindazokkal szemben, akiket a Volksbund vezetősége német szárma
zásúnak minősít.<M
A Minisztertanács március 29-i ülésén Csatay úgy foglalt állást.
h°gy »a németek követeléseit vissza kell utasítanunk, mert az a ma
gyar állam presztízsét sérti". E mögött Horthy ösztönzése állt, aki
megpróbált a német követeléseknek bizonyos határt szabni. Sztójay
miniszterelnök azonban nem mutatott semmi hajlandóságot arra
hogy valamiféle intranzigens álláspontra helyezkedjék, hanem hang
súlyozva, hogy „a németek e kérdésben igen érzékenyek", belebocsát
kozott Veesenmayerrel, valamint Otto Winkelmann SS-tábornokkal, a
magyarországi S S - és rendőri erők legfőbb vezetőjével (Der höhere
SS- und Polizeiführer) egy új toborzási egyezmény részletes megvi
tatásába. 9 4
A vita elsősorban a körül folyt, hogy ki tekintendő németnek. A
német tervezet szerint az, .,akinek legalább 3 német nagyszülője van,
vagy aki magát németnek vallja". A magyar ellenjavaslat szerint vi
szont az, „aki magát önként a németséghez tartozónak vallja". Veesenmayer és Winkelmann nem erőltették a dolgot: „német részről nem
érdek, hogy az SS-akció ilyen viták miatt halasztást szenvedjen; 40
ezer német besorozása az SS-be fontosabb, mint a formulázás". Végül
is abban állapodtak meg a tárgyaló felek, hogy „ezen egyezmény alkal
mazása során mint német népiséghez tartozó jön számításba az, aki
életmódja és népiségi ismertető jegyei alapján ilyennek mutatkozik,
(

J2 Klietmann: i. m. 160. o.
98 P A A A Inland. II. g. 328. — Veesenmayer jelentése. Budapest, 1944. március 25. — Az
említett százalékarányokat érdemes összevetni az 1943. december végi állapotot rögzítő kimu
tatással, amely szerint a szlovákiai németek 3,59%-a, a magyarországiaknak 1,8%-a, a romá
niaiaknak 10,6%-a, a szerb-bánát-belieknek és szerbiaiaknak 14,3%-a, a horvátországiaknak
10,0%-a szolgált az SS-ben. (Herzog, Robert: Die Volksdeutschen in der Waffen-SS. Tübin
gen, 1955., 16—17. o.)
94 OL. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1944. március 29., és A Wilhelmstrasse és Magyar
ország . . . 614. sz. dok.
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vagy magát önként németnek vallja". 95 — Ebben a fogalmazásban a
német nemzetiség önkéntes vállalása teljesen jelentőség nélküli, hiszen
nem kizárólagos, hanem vagylagos ismérve a németséghez tartozás
nak. Ha valaki nem vallja magát németnek, esetleg nem is tud néme
tül, de testi megjelenésében, ruházkodásában, szokásaiban, életmód
jában — a Volksbund megítélése szerint — németnek bizonyul, nem
mentesül a sorozás hatálya alól. Kétségtelen tehát, hogy az SS-akció
érdekében szükséges „kompromisszum", amelyet Veesenmayer emle
getett, csak a definícióra vonatkozott, s nem a lényegre: e tekintetben
ben a magyar kormány teljesen behódolt. Sőt, azt kell mondanunk,
hogy a végül is közösen elfogadott formula messzemenően tágabb
lehetőséget biztosított a Volksbundnak a német népiséghez tartozás
önkényes megítélésére, mint a „háromnagyszülős" meghatározás.
Ezúttal — az eddigi gyakorlattól eltérően — nem szóbeli jegyzé
kek váltása formájában jött létre a megállapodás (Vereinbarung) a
magyar Külügyminisztérium és a budapesti német követség között,
hanem az SS-sorozásra vonatkozó egyezményt (Abkommen) 1944. á p 
rilis 14-én Veesenmayer és Csatay személyesen írták alá kormányaik
nevében. E formalitásban is megnyilvánult, hogy ennek az egyez
ménynek nagyobb jelentőséget tulajdonítottak, semmint a korábbi
hasonló — az akkori óvatosabb magyar kormányok részéről nyilván
nem ok nélkül formailag is alacsonyabb szinten tartott — megállapo
dásoknak. Az egyezmény megkötésével egyidejűleg Sztójay megadta
hozzájárulását a sorozás azonnali megkezdéséhez: „A német vidéke
ken azt sorozhatnak be, akit akarnak." 9 6
Az egyezménynek a német népiség meghatározásával foglalkozó
pontja (4. §) ^mellett különösen az alábbi két pont érdemel figyelmet:
3. §. Magyar állampolgárságú, állampolgárság nélküli és idegen ál
lampolgárságú németek valamennyi évfolyama közös megegyezéssel a
háború tartamára a német Fegyveres-SS rendelkezésére bocsátatnak. A
szolgálati kötelezettség a betöltött 17. életévvel kezdődik.
12. §. A német hadseregbe való belépés által nevezettek nem vesz
tik el magyar állampolgárságukat, azonban a szolgálat tartamára meg
szerzik a német állampolgárságot is.
Tehát arról van szó, hogy minden magyarországi német lakos ezen
túl a német birodalom haderőinek keretében, nevezetesen az SS ala
kulataiban köteles katonai szolgálatot teljesíteni. (Maximálisan 10,5
százalékos mentesítés lehetséges, olyan német szakmunkások, vagy
különleges kiképzésű katonák esetében, akik a magyarországi hadi
ipar, illetve a magyar honvédség szempontjából nélkülözhetetlenek.)
Az egyezmény nóvumként kimondja, hogy a Magyarországon sorozot
takból a magyar államterületen állítandók fel az új SS-alakulatok,
s a kiképzésükhöz szükséges gyakorlótereket és felszerelést a Honvé
delmi Minisztériumnak kell rendelkezésre bocsátania. A hozzátarto
zókról való gondoskodás úgy történik, mint eddig. Ismét novum
P5 OL. F i l m t á r . 10 944. doboz. E. 518 582/84. — V e e s e n m a y e r t á v i r a t i j e l e n t é s e . B u d a p e s t ,
1844. április 6.
96 P A AA I n l a n d . II. g. 328. — V e e s e n m a y e r t á v i r a t a . B u d a p e s t , 1944. á p r i l i s 14.
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azonban, hogy most már nemcsak a hozzátartozók, hanem maguk a
besorozottak is megtartják — illetve visszanyerik — magyar állam
polgárságukat; a szolgálat tartama alatt tehát kettős állampolgársá
ginak. Ezzel megszűnt az SS-sorozások által érintett országok között
teljesen egyedülálló helyzet, hogy a Magyarországról toborzott SS-katonákkal szemben a kormány az állampolgárságtól való megfosztás
eszközével élt. 97
Csatay honvédelmi miniszter 1944. április 27-i rendelete arról ta
núskodik, hogy a honvédségnek a korábbi SS-akciókkal kapcsolatosan
előírt passzív magatartását ezúttal az akció aktív támogatására való
felszólítás váltotta fel: nem elég, hogy a magyar kormány az ország
állampolgárainak egy részét egy másik állam hadereje részére „át
engedte", még csak nem is arról van szó, hogy — mint eddig —
passzívan eltűri besorozásukat, hanem saját közigazgatási hatóságai
val idéztette és saját csendőreivel állíttatta az SS sorozó bizottságai
elé a vonakodókat. 98 Ugyanerről tanúskodik Jaross Andor belügymi
niszter 1944. május 16-i rendelete: „a német fegyveres SS-alakulatok
részére átengedett és besorozott személyeknek a behívóparancsot
éppen úgy teljesíteniük kell, mintha a sorozás a m. kir. honvédség
részére történt volna". 9 9
Ez a gyalázatos egyezmény 1944. május 30-án kiegészült egy pót
egyezménnyel, amelyet szintén Veesenmayer és Csatay írt alá 17—30
éves német női önkéntesek toborzásáról, egy Németországban felállí
tandó női SS-segítőcsapat (SS-Helferinnenkorps) részére, híradó és
egészségügyi feladatok ellátására. Ezek is megtartják magyar állam
polgárságukat. Toborzásukat a Volksbund végzi. 100
A III. SS-toborzóakció ünnepélyes bevezetését tulajdonképpen a
Volksbund április 23-i bonyhádi országos nagygyűlése jelentette, ame
lyen mintegy 20 ezren vettek részt. Veesenmayer követ jelenlétében
Rasch mondott beszédet. Ebben hangsúlyozta, hogy a legszentebb köte
lesség „a F ü h r e r katonazubbonyát viselni". Szervezett és szervezetlen
németek most egy táborba kell hogy tömörüljenek; aki most gyávának
mutatkozik, az áruló, s a győzelem után rossz napok várnak r á : úgy
fognak elbánni vele, mint ellenséggel. A magyar kormánytól csak
egyet kért: semmi ne akadályozza, hogy a népcsoport minden erejét
bevesse a háborús győzelemért. A beszéd után egy nagyobbrészt m a 
gyarországi önkéntesekből álló SS-alakulat, valamint a Deutsche
Mannschaft dél-dunántúli alakulatai (mintegy 2000 ember) díszme
netben vonultak el Basch előtt. 101
1944. május 5-én Basch népcsoportvezető aláírásával toborzási fel97 OL. Filmtár. 10 944. doboz. E. 518 573—4. — Megállapodás újabb SS-alakulatok felállítá
sáról magyar államterületen. Budapest, 1944. április 14.
38 statný Archiv v Nitre, 7117. doboz. — Komárom megyei főispáni bizalmas iratok. Ik
tatás nélküli OM (országmozgósítási) iratok. — A honvédelmi miniszter 29 610/eln. 10. — 1941.
sz. rendelete. Budapest, 1944. április 27.
99 Uo. 7179. doboz. — Komárom megyei főispáni bizalmas iratok. Iktatás nélküli OM
iratok. — A belügyminiszter 9083/1944,/VII. res. sz. rendelete. Budapest, 1944. május 16.
100 Uo. 7180. doboz. — Komárom megyei főispáni bizalmas iratok. 47í/,OM/l944. — A hon
védelmi miniszter 46 986/eln. 10. — 1944. sz. rendelete. Budapest, 1944. június 19.
10J Südostdeutsche Rundschau, 1944. évf. 5. sz. 441—446. o. Dr. Krauss, Hans: Die deutsche
Volksgruppe in Ungarn.
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hívás jelent meg: „A Führer akarata, hogy mi, magyarországi n é m e 
tek, még fokozottabb mértékben lépjünk be a Fegyveres-SS soraiba,
a döntő háborús küzdelemre." S rögtön hozzátette: „Nagy kitünte
tésként fogadjuk a Führer e döntését, mert ez egyúttal annak is bizo
nyítéka, hogy a Führer elégedett volt önkénteseink teljesítmé
nyeivel a Fegyveres-SS-ben." A továbbiakban arra mutatott rá,
hogy az ország német lakossága az egyezmény értelmében katonai
szolgálati kötelezettsége alapján kerül SS-sorozásra, mégis arra szó
lítja fel népének férfiait és már fegyverképes ifjúságát, hogy még
e harmadik akció megkezdése előtt önként jelentkezzék e büszke
kötelességvállalásra: ,,Boldog volnék, ha jelenthetném, hogy népünk
fegyverképes férfiai kényszer és erőltetés nélkül, csupán az óra nagy
parancsát követve öltötték magukra a Führer zubbonyát. De azt sem
titkolom el, hogy a harmadik akcióról kötött egyezmény világosan m a 
gában foglalja annak lehetőségét, hogy katonai szolgálati kötelezett
ségük teljesítésére népünkből azokat is besorozzuk, akiket nem a leg
keményebb fából faragták, akiknek nincs bátorságuk az önkéntes j e 
lentkezésre." 1 0 2
A Volksbundnak az SS-akcióval kapcsolatos propagandája során e
felhívás mellett szerepet játszottak azok a röpcédulák, amelyek a leg
fontosabb részleteket emelték ki Basch április 23-i bonyhádi beszédé
ből. A falakon az SS-be szólító plakátok jelentek meg; a korábbi a k 
ciók során erre nem volt lehetőség. Annak ellenére, hogy általános
gyűléstilalom volt Magyarországon, a Volksbund engedélyt kapott
propagandaösszejövetelek tartására. Minden helyi szervezetnél p r o 
pagandavezetőt állítottak be. Ezek most is kérdés-felelet formában fel
dolgozott propaganda-anyagokat kaptak kézhez. 103 Ezúttal sem hiány
zott a szociális demagógia: Basch az összes német segélyintézmény
egységbe foglalásával ekkor hozta létre a Nemzetiszocialista Népjólét
(NS-Volkswohlfahrt) intézményét. 1 0 4
Winkelmann május 16-án azt jelentette Himmlernek, hogy jól folyik
a sorozás. 105 Viszont ezúttal is viharos összeütközésekre került sor a
volksbundisták és a magyar érzelműek között: a Baranya megyei Vokány községben többen meg is sebesültek. A Pest megyei Hartán
Palotai (Polster) Gyula evangélikus lelkész biztatására mintegy 150-en
megtagadták a sorozó bizottság előtti megjelenést, tüntettek az S S bizottság és a Volksbund ellen. A Fejér megyei Pusztavám községben
Weinberger Gusztáv evangélikus lelkész vezette az ellenállást; alá
írásokat gyűjtöttek a következő listára: „Idegen államot nem szolgá
lunk." Az egyik aláírásgyűjtőt, Josef Hohmann gazdát, a Gestapo
letartóztatta. A Baranya megyei Villányból Adam Grossmann gazdál
kodót a pécsi Gestapo-kirendeltség hurcolta el és ölte meg, m e r t szer
zője volt egy, a magyar Honvédelmi Minisztériumhoz intézett k é r 
vénynek, amelyben tiltakoztak az SS-sorozás ellen, s kijelentették,
102 p i Arch. A. VII. 2/45. — „Aufruf des Volksgruppenführers ! Budapest im Mai 1944."
103 p i Arch. 651. f. 9. es. A. VII/2/45. — Nemzetiségi összesítő. Budapest, 1944. május 30.
(A röpcédulák mellékelve.)
104 Mimics: i. m. 348. o.
105 BA, NS 19 neu/2133. — W i n k e l m a n n j e l e n t é s e H i m m l e r n e k . B u d a p e s t , 1944. m á j u s 16.
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hogy a honvédségben akarnák szolgálni. Az SS-akció elleni izgatásért
és ellenpropagandáért letartóztatták Ries Ádám sváb gazdálkodót, aki
kormánypárti (1939 előtt kisgazdapárti) képviselő volt. 106 Dorogról a
belügyminiszterhez intéztek beadványt, amelyben tiltakoztak az ellen,
hogy a Volksbund beerőszakolja őket az SS-be, és az aláírók kifejez
ték ragaszkodásukat a magyar haza és a honvédség iránt. 107
A Minisztertanács 1944. június 1-i ülésén, ahol a honvédelmi m i 
niszter állandó helyettese,
Ruszkiczay-Rüdiger Imre vezérezredes
adott tájékoztatást a folyamatban levő SS-sorozásról, ezek a jelensé
gek aggodalmakat keltettek. Sztójay miniszterelnök azonban most
is megértést kért: „ebben a kérdésben a legérzékenyebbek a n é m e 
tek", s Himmler két SS-hadosztályt akar felállítani a most sorozás
alatt álló magyarországi németekből. 1 0 8
Vörös János vezérkari főnök 1944. június 7-i tárgyalásán Keitel v e 
zértábornaggyal a klessheimi kastélyban, a németek újabb követelés
sel álltak elő: a német nemzetiségűeken kívül további 100 ezer embert
kértek a német hadseregnek. Abban állapodtak meg, hogy a német
hadseregbe való besorozás céljára a román, és egyéb, főleg ruszin
nemzetiségűeket bocsátják rendelkezésre. 1 0 9 Jellemző, hogy a magyar
kormány hozzájárulásának kérése utólagos és formális volt: Veesenmayer már május 31-én jelentette, hogy a románok besorozása a n é 
met hadseregbe Észak-Erdélyben, Beszterce-Naszód megyében javá
ban folyik: 6 ezret máris behívtak, további 5 ezret a közeli napokban
hívnak be. Kéthetes kiképzés után viszik őket: román falvak egész
sora fog teljesen elnéptelenedni. 1 1 0
Horthy arra ösztönözte a Sztójay-kormányon belüli bizalmi embe
rét, Csatay honvédelmi minisztert, hogy lépjen fel az SS-egyezmény
módosítása érdekében. Ezt Csatay meg is tette az 1944. június 21-i
minisztertanácsra benyújtott előterjesztésében. Ebben előadta, hogy
„az egyezmény, de különösen annak az igénybevehetők körét megha
tározott 4. §-a, kétségtelenül magán viseli az idők jellegét", s három
okkal magyarázta — és mentegette — az egyezmény magyar részről
való elfogadását: 1. A tárgyalások idején még nem volt világosan
látható, vajon a német csapatok és hatóságok jelenléte nem jelenti-e
a magyar államigazgatás teljes szüneteltetését. 2. A megállapodás m e g 
kötésének indító okául tekinthető másrészt az a lelki kényszer, a m e 
lyet az orosz hadsereg dél-ukrajnai előretörése következtében hazánk
határainak nem várt közvetlen fenyegetettsége jelentett. 3. E két
okon kívül az egyezmény megkötésénél legelső sorban az a meggon
dolás játszott szerepet, hogy hadicéljaink közösek; a célhoz vezető
eszközök közül pillanatnyilag hazánk emberfelesleggel rendelkezik,
melyet átmenetileg felfegyverezni nem tud. A közös hadicélok érdeké
ben pedig minél több ember fegyverbe állítása mindkettőnk érdeke.
l
m P r A A-A I n l a n d - I L e- 328. — Veesenmayer jelentése. Budapest, 1944. június 13., 17., 20.
w/ Harsányt János: Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen. Budapest, 1966., 296—
299. o.
íno O L ' M i n i s z t e r t a n á c s i jegyzőkönyvek. 1944. június 1.
10J ÓL. Filmtár. 16 732. doboz. — vörös János vezérkari főnök naplója, 1944. június 7-i
tárgyalás Keitellel.
«10 P A AA, Staatssekretariat l. Ung. 2155 (E 110 446—7) — Veesenmayer távirati jelentése.
Budapest, 1944. május 31.
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E rendkívül önleleplező okadatolás után az előterjesztés arra tér
rá, hogy „a szándékolt eredménnyel ellentétben ezen egyezmény
következményei az alábbiakban mutatkoznak: 1. Tömegessé váló
jelenség a küldöttségjárás és kérvényezés. A legegyszerűbb emberek
nagy csoportjai kifejezik azon óhajukat, hogy nem a Waffen-SS kö
telékében, hanem a honvédségben akarnak szolgálatot teljesíteni, és
kérik, hogy a sorozás alól mentesíttessenek; nagy tömegekben kerül
nek a Waffen-SS kötelékébe olyanok is, akik minden vonatkozásban
magyarnak vallják magukat. Ez a helyzet végeredményben annyit je
lent, hogy — a magyar kormány hozzájárulásával — olyan magyar ál
lampolgároknak, akik bizonyságot tesznek a magyar nemzethez való
tartozásukról és magyar érzelmükről, magyarságukért való kiállá
sukért esetleg szenvedniük kell. 2. Az egyezmény — hatásaiban —
nem alkalmas azon célok elérésére, amelyeket a birodalmi követ és
meghatalmazott (Veesenmayer) a tárgyalások során hangoztatott: még
pedig, hogy a német véderő ezáltal ütőképes harci egységeket szerez
zen. Az olyan egyén ugyanis, akit akarata ellenére a német véderőhöz vonultatnak be, holott a honvédségben akar szolgálni, sohasem
lesz a korszerű háború ütőképes katonája. 3. Az egyezmény által elő
állott helyzet alkalmas lesz arra, hogy a m. kir. honvédség lelkierejét
gyengítse, hiszen a nemzet tagjai látják, hogy a magyarságért élni,
harcolni és meghalni kész egyéneket a magyar kormány idegen had
seregnek ad ki."
Ezután következik az előterjesztés javaslati része: ,,A nem tisztá
zott politikai és hadászati helyzet kényszere alatt létrejött ezt az
egyezményt tehát nemcsak közjogi okokból, hanem katonapolitikai
okokból is meg kell változtatni, mégpedig akképpen, hogy lehetőleg
csak azok legyenek kénytelenek a Waffen-SS kötelékébe bevonulni,
akik a magyarországi Volksbund tágjai, vagy akik e célra önként je
lentkeznek. Ezzel a változtatással elérjük egyrészt azt, hogy a német
birodalmi véderő tényleg ütőképes, megbízható egységekhez jut, más
részt megóvjuk a honvédség lelki erejét. A közös cél szükségleteinek
pedig eleget teszünk, ha a m. kir. honvédség küzdő egységeit szapo
rítjuk, mely egységek felszerelésére a mai hadihelyzet szerint az idő
rendelkezésre áll." 111
Csatay ezen előterjesztése jól tükrözi a háttérben álló Horthy, mint
„legfelsőbb Hadúr" aggodalmát a magyar hadsereg szétzilálódása, te
kintélyének lezüllése miatt. A realitásérzék nagyfokú hiányára m u t a t
azonban az az elképzelés, hogy a rendkívül súlyos katonai helyzetben
a németek hajlandók lennének belemenni az egyezmény megváltoz
tatásába: a kényszersorozást a volksbundisták körére korlátozni,
egyébként pedig visszatérni az önkéntesség elvéhez, amitől az adott
viszonyok közt már alig várhatnak valamit. Veesenmayer június 17-i
jelentéséből tudjuk, hogy ettől a III. SS-akciótól — az előző akciók
ban besorozott 40 ezren felül — további 40—50 ezer magyarországi
ill OL. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1944. június 21. — Csatay honvédelmi miniszter
előterjesztése „a Waffen-SS magyarországi sorozására vonatkozó, az 1944. év április 14-én
létrejött egyezmény megváltoztatása tárgyában."
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német besorozása függött, 112 a románok, ruszinok és más nem-német
nemzetiségek imént kialkudott 100 ezres kontingensén kívül! Az
egyezmény következményeitől csak annak teljes félredobásával lehe
tett volna megszabadulni — a németekkel való általános szakítás k e 
retében. De Csatay előterjesztéséből nagyon is kitűnik, hogy az a
„lelki kényszer", amelyet számukra a szovjettől való rettegés jelen
tett, nemcsak belevitte Horthyt és Sztójayt az egyezménybe, hanem
annak módosítására sem voltak képesek; s az előterjesztés sorsát is
hamarosan eldöntötte az az alapvető meggondolás, hogy „hadicéljaink
közösek"; „a közös cél szükségletei" az előállt helyzet tűrését, a szu
verenitáson esett sérelem elviselését kívánják. Amikor Csatay fellé
pett Winkelmannál az egyezmény módosítására__V-Ori átkozó kérelem
mel, az Veesenmayerrel együtt Horthyhoz fordult, s elérte a m ó 
dosítási kérelem elejtését. A kormányzó — úgy tűnik — azzal véde
kezett előttük, hogy az egész Csatay egyéni kezdeményezése volt, s
így dezavuálta bizalmasát, honvédelmi miniszterét, 1 1 3
A következmény az lett, hogy a németek fokozták a nyomást és az
egyezmény szabotálásával kezdték vádolni Csatayt. Az SS-Főhivatal
főnöke, Gerger altábornagy, július 1-én Budapestre érkezett; megállapí
totta, hogy a sorozás rendkívül vontatottan halad, mert a magyar
honvédségi szervek passzív ellenállást tanúsítanak és nehézségeket
támasztanak. Sztójay ijedten magához kérette Winkelmannt és azon
nali támogatást ígért a nehézségek kiküszöbölésére. 114 Keppler altá
bornagy, a magyarországi SS-főparancsnok, az egyezményre hivat
kozva azt követelte Csataytól, hogy a Magyarországon felállítandó SSlovashadosztály részére haladéktalanul bocsásson rendelkezésre 20 ezer
lovat, s a kiképzéshez több fedett lovardát és kaszárnyaépületet, meg
felelő számú oktatótisztet és altisztet, valamint lóápolót. A július 12-i
minisztertanács úgy határozott, hogy a kérdés gazdasági vonatkozásait
előzetesen meg kell tárgyalni dr. Bodennel, a német birodalom ma
gyarországi gazdasági megbízottjával. 115
Veesenmayer 1944. augusztus 11-én levelet intézett Csatayhoz,
amelyben erélyesen követelte az SS-akció elhúzódásával kapcsolatos
német panaszok kivizsgálását. A honvédelmi miniszter augusztus 29-én
válaszolt, magukat a németeket okolva a késedelemért. Ha nem a
Volksbundra, hanem a magyar szervekre bízták volna a besorozandók
kiválasztását, négy héten belül megkaptak volna 60—70 ezer embert,
s így már május végére befejeződhetett volna az akció. így viszont a
Volksbund — saját tagjait lehetőleg kímélve — olyanokat akar bevo
nultatni, akik ennek ellenállnak, s ebből viszályok támadtak. Nem a
Honvédelmi Minisztérium szabotálja az ügyet; tőle minden támoga
tást (orvosok, járművek, üzemanyag) megkaptak; ha rajta múlna, a
112 P A AA. Staatssekretariat 1. Ung. 2382 (E 110 539). — Weesenmayer távirati jelentése.
Budapest, 1944. június 17.
113 OL. Filmtár. 7889. doboz. BM. Szálasi-per, 5. tekercs. XVI—13/119—121. — Winkelmann
tanúvallomása.
114 P A AA, Staatssekretariat 1. Ung. sz. n. (E 110 049—50). — Veesenmayer távirati jelen
tése. Budapest, 1944. július 6.
115 OL. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1944. július 12.
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besorozottak már régen kiképezve és a fronton lennének. Augusztus
25-ig a Volksbund 202 ezer németet vett fel a besorozandók listáira.
Ezeket a Honvédelmi Minisztérium átvizsgálta, s közülük 131 ezer
főt engedett át SS-sorozásra. Nem a Honvédelmi Minisztérium tehet
arról, hogy az országban működő 30 német sorozó bizottság eddig
csak 42 ezret sorozott be belőlük. Csatay hangsúlyozta, hogy a Honvé
delmi Minisztériumnak lenne legfőbb érdeke, hogy az SS-sorozás m i 
előbb befejeződjék, s az emiatti nyugtalanság megszűnjék. Kérte is
ezért, hogy a sorozás 1944 szeptember végéig fejeződjék be. Kérte t o 
vábbá, hogy német részről tekintsenek el azok besorozásának erőlte
tésétől, akik ez ellen tiltakoznak, és engedjék őket a honvédség köte
lékébe szolgálni. E kérését új mozzanattal támasztotta alá, amelyhez
Románia augusztus 23-i fordulata szolgáltatott alkalmat: a honvédség
10 százalékát kitevő román legénység megbízhatatlanná vált, a szük
ségszerűen kieső román nemzetiségű honvéd legénység pótlására en
gedjék a magyar érzelmű németeket felhasználni. 116
Csataynak ez a levele több szempontból is igen fontos. Először is
kitűnik belőle: az egyezmény elfogadásával elestek ugyan attól a le
hetőségtől, hogy a volksbundistákat adják át az SS-nek, s egészében
megtartsák a magyar érzelműeket, mégis, az egyezmény keretein b e 
lül maradva, az abban foglalt listafelülvizsgálati joggal élve, vissza
tartották a Volksbund által sorozásra kijelöltek 35 százalékát, akik
nyilván zömmel magyar érzelműek voltak. A németek szemében ez
az egyezmény nagyarányú szabotálását jelentette, hiszen az csak
10,5 százalékos mentesítést tett volna lehetővé; magyar szempontból
viszont csak gyenge — de mégsem elhanyagolható — korrekciója a
magyar érzelmű németek elmulasztott hatékony védelmének.
Figyelmet érdemel Csatay levelének az a számadata is, amely sze
rint a III. SS-akció során 1944. augusztus 25-ig ténylegesen 42 ezer
németet soroztak be. Ez annyit jelent, hogy ez az akció már ekkor meg
haladta az előző két akció összesített eredményét. Ez a szám azonban
szeptember végéig 55—60 ezerre emelkedett azáltal, hogy az SS éjjeli
razziák sorozatát rendezte a német falvakban a „feketék", azaz a
Volksbund-ellenes és az SS-be bevonulni nem akaró németek összefogdosására. Minthogy a razziák a magyar hatóságok tudomása nél
kül történtek, s az elfogottak közt német nevű, de németül nem jól
tudó, generációk óta magukat magyar nemzetiségűeknek valló egyé
nek is voltak, Lakatos Géza vezérezredes, az új miniszterelnök, ez
ügyben német nyelvű feljegyzést készíttetett, és kivizsgálást kérve,
október 4-én átnyújtotta azt Veesenmayernek. 1 1 7
Egy szeptember 30-i jelentés szerint a III. SS-akció már a Volks
bund apparátusát is igen érzékenyen — Basch szavai szerint katasztro
fálisan — érintette. Országosan mindössze 200 Volksbund-funkcionáriust hagyott meg, a többit besoroztatta. „Hogy nyerjen pár száz
embert, bevonultatja a Volksbund funkcionáriusait, akik segítségé
in OL. Filmtár. 7886. doboz. BM. Szálasi-per, 2. tekercs. VIII/271—274. — Csatay levele
Veesenmayerhez. Budapest, 1944. augusztus 29.
117 OL. ME. N e m z e t i s é g i o. 189. CS. C. 26 530/1944.
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vei pedig a gyávák és meglapulok ezreit sorozhatná be!" — volt a
Volksbund-vezetőség jellemző véleménye. 1 1 8
Az SS harmadik magyarországi „toborzó^akciója eredményeként
jött létre egyrészt a 22. SS önkéntes lovashadosztály, amely — miután
egyes részei m á r a debreceni csatában részt vettek — a 8. SS lovas
hadosztállyal együtt Budapest védelmében morzsolódott fel, másrészt
a „Horst Wessel" elnevezésű 18. SS önkéntes páncélgránátos hadosz
tály, amelynek egyes részei 1944 őszén Horvátországban vettek részt
a partizánok elleni harcokban, más részei Lemberg (Lvov) térségében
harcoltak, majd onnan visszavonva, a Szlovák Nemzeti Felkelés el
fojtásában vettek részt; december közepén csatlakoztak a Budapesttől
délkeletre harcoló zömhöz, amely súlyos harcok után Losonc irányá
ban 1945 januárjában elhagyta az országot.' 10
A ,,Südostraum" német lakosságának kiürítésére a romániai fordulat
nyomán megindult akció további lehetőséget adott arra, hogy tömege
sen vonjanak be németeket Magyarországon az SS-be. Az Erdélyből.
Bánátból, Bácskából érkező menekültoszlopokból javarészt még m a 
gyar területen kiemelte és besorozta az SS a fegyverfogható férfiakat.
A Bácskából kiürített németekből hozták létre a 31. SS-önkéntes grá
nátos hadosztályt, amely 1944 novemberében súlyos veszteségeket szen
vedett a Pécs térségében előnyomuló szovjet csapatoktól. Maradványai
a Balatonnál gyülekeztek, majd gyalogmenetben nyugat felé elhagy
ták az országot. 120 A szovjet előnyomulás következtében a HitlerJugend megbízottai részéről a dél-dunántúli német fiataloknak a n é 
met birodalomba való „átmentésére" indult akció a jelentések szerint
a szülők makacs ellenállása következtében „csak" 50 százalékos siker
rel járt. Itt fiatalkorúakról volt szó, akikből légvédelmi ágyúkhoz
képeztek kiszolgáló személyzetet. 121 De kíméletlenül besorozták az
SS-be azokat a dél-dunántúli férfiakat is, akik a kiürítési parancs
nak ellenszegültek. Az erre vonatkozó utasítást október 28-án adták
ki, Winkelmannal és Basch-sal egyetértésben. 122
Külön kell említést tenni a Volksbund saját fegyveres alakulatáról,
a Heimatschutz-ról. Ez a németországi Volkssturm-nak volt a megfe
lelője, és a korábbi Deutsche Mannschaft-tól eltérően, amely az egyes
helyi csoportok gyengén felfegyverzett, és egymással csak laza kap
csolatban levő alakulataiból állt, a Heimatschutz önálló századait a
német hadseregtől igényelt komolyabb fegyverzettel — géppisztolyok
kal és páncéltörő fegyverekkel — akarták felszerelni és egységes ka
tonai vezetés alá helyezték. A Heimatschutz országos irányítója Win
kelmann lett, aki felett e vonatkozásban a VoMi főnöke, Lorenz SStábornok gyakorolt felügyeletet; az alakulatok élére az SS adott 8
tisztet és 15 altisztet. 123 Négy kiképzőtábor létesült: a futaki, amelyet
118 OL. Filmtár. 14 288. doboz. 408 966—73. — „Bericht über die Lage in Ungarn". 1944.
szeptember 30.
119 Klietmann:
i. m . 215—216., 233—234. o.
120 Uo. 275—276. o.
121 P A AA Inland. II. g. 275. — Meckel: Situationsbericht, 1944. október 4., 23. és no
vember 22.
122 P A AA Inland. II. g. 271. — Weibgen SS-tábornok jelentése. Budapest, 1944. október 28.
iá P A AA Inland. II. g. 271. — „Monatsbericht Oktober 1944 des Hauptamtes Volksdeutsche
Mittelstelle. Volkspolitische Lage Ungarns", és Jelentés a „Südost" helyzetéről 1944. no
vember 8.
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Bácska elvesztése után Hidasra telepítettek át, a villányi, a németbolyi és nyergesújfalui. Lorenz 14—15 ezer embert akart a Heimat
schutz keretében Magyarországon fegyverbe állítani, ez azonban
irreális volt, hiszen a III. SS-akció az emberanyagot már erősen igény
be vette. Problémák mutatkoztak a felfegyverzésben is; egyenruhában,
sisakban is nagy volt a hiány, legnagyobbrészt saját polgári ruhájuk
ban katonáskodtak, ezért kapták a „Schlapphut-Division" („Puhakalap
hadosztály") gúnynevet. A Heimatschutz — részben — karhatalmi
feladatokat látott el a kényszerkiürítéseknél; közreműködött az S S dezertőrök felkutatásában, elfogásában, kivégzésében a Szálasi ural
ma alatti országrészben. Utolsó kiképzőtábora Sopronban működött; 1945
április elején alakulatai elhagyták az országot és beolvadtak a német
birodalmi Volkssturm-ba. 1 2 4
Winkelmann és a nyilas kormány honvédelmi minisztere, Beregffy
Károly, 1944. október 23-án egyezményt írt alá egy Hunyadiról el
nevezendő magyar SS-hadosztály, a 25. SS gránátos hadosztály felállí
tására. Ebbe a magyar vezényleti nyelvvel — az SS-egyenruhán a
magyar jellegre utaló bizonyos megkülönböztető jelzés (nyilaskereszt
és fölötte a ,,magyar szent korona") alkalmazásával — felállított mint
egy 12 ezer fős SS-hadosztályba, melynek parancsnoka Grassy József
vezérezredes volt, sok olyan német származású magyar lépett be, akik
re az SS a harmadik akció során igényt tartott, de magukat magya
roknak vallván, inkább ide jelentkeztek, illetve — mivel a létszám
az önkéntesekből nem telt ki — az egyezmény értelmében mint sor
kötelesek lettek ide beosztva. 125 Felfegyverzésük a német FegyveresSS feladata lett volna, de ennek már csak korlátozott mértékben tu
dott eleget tenni, így a hadosztálynak csak egyes alegységei kerültek
harci bevetésre, pl. Sziléziában, a szovjet csapatokkal szemben. 126 Egy
másik — „Gömbös" elnevezésű — magyar SS-hadosztály (26. SS grá
nátos hadosztály) felállításának tervét már egyáltalán nem tudták
megvalósítani. 127
A Magyarországon 1944 nyarán—őszén felállított SS hadosztályo
kon (22. lovas, 18. páncélgránátos, 31. gránátos) kívül a magyaror
szági harcokban részt vettek olyan SS hadosztályok, amelyekben már
korábban besorozott magyarországi SS-önkéntesek is szolgáltak. Ezek:
a Budapest védelmében felmorzsolódott, már említett 8. lovashadosz
tály, továbbá az 1945 februárjában az olaszországi, illetve belgiumi
arcvonalról a Dunántúlra átdobott 2. páncélos („Das Reich"), illetve
16. páncélgránátos („Reichsführer-SS")
hadosztály. Ez utóbbiakat
1945. március végén—április elején szorították ki az országból a fel
szabadító szovjet csapatok, súlyos veszteségeket okozva nekik. 128
Az SS magyarországi III. „toborzó"-akciójának számszerű végered
ményét illetően — mint az elmondottakból kitűnik — bizonytalanság
ai BM Arch. Basch Ferenc népbírósági pere, Basch vallomása.
125 OL. F i l m t á r . 10 944. doboz. E. 518 612—4. — E g y e z m é n y m a g y a r S S - h a d o s z t á l y
t á s á r ó l . B u d a p e s t , 1944. o k t ó b e r 23.
126 Klietmann:
i. m. 251—253. o.
127 Uo. 255. o.
128 Uo. 96, 204. o.
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felállí

ban vagyunk, mert 1944. szeptember végétől már kaotikusak az álla
potok, s megfelelő szilárd támpontok híján nehéz megmondani, hány
főt soroztak be még az akkori 55—60 ezerhez? Maga Basch lehetsé
gesnek tartotta, hogy végeredményben 80, sőt 100 ezer embert is be
soroztak a III. akció során az SS-be. Egyik történészünk becslése sze
rint az 1943—44-ben — tehát a II. és III. akció során együttesen —
az SS-hez bevonultak száma 100 ezer. 129 E szerint (az 1942. évi I. ak
ció 20 ezres eredményét is figyelembe véve) 120 ezer fő lenne a három
magyarországi SS-akció összeredménye. Ez reális becslésnek tűnik.
Magunk részéről azt hangsúlyoznánk, ami a rendelkezésünkre álló
adatok alapján egészen bizonyos: hogy ti. a magyarországi három S S akció során besorozott németek száma nem lehetett kevesebb össze
sen 100 ezernél. Ezt a számot természetesen az 1942—44. közti Ma
gyarország területén élt német népesség 850 ezres lélekszámához kell
viszonyítani.

ЛОР АНТ ТИЛЬКОВСКИ:
ДЕЙСТВИЯ ПО ВЕРБОВКЕ В БОЕВЫЕ ЧАСТИ СС В ВЕНГРИИ
Резюме
В военной истории Венгрии периода второй мировой войны, да и вообще в истории
страны важное место занимают акции по вербовке боевых частей СС в Венгрии, про
водившиеся сначала нелегально, а затем в 1942—44 годах — уже открыто, «в ле
гальных условиях». Допущение вербовки солдат для союзных немецких вооруженных
сил, проводившиеся среди немецкого населения Венгрии, а затем разрешение ее,
оговоренное в официальных межправительственных соглашениях, было особенно
сильным дальнейшим ущемлением суверенитета страны, который в значительной ме
ре уже был продан, за что преступно ответственны тогдашние правители страны.
Действия по вербовке в нацистские охранные части СС отрицательно воздейство
вали на пополнение венгерской армии, и мало-помалу ставили кадровый состав под
угрозу развала. Однако правительство страны и высшее военное руководство все
же дали свое согласие на ведение действий по вербовке в войска СС, надеясь, что
допущение вербовки в войска СС позволит отразить требования немецкого командо
вания, заклинавшего бросить на фронт крупные части венгерской армии, и тем самым
они смогут сохранить основные военные силы, элиту, для разрешения конфликтов с
соседними государствами в заключительный период войны; и кроме того, они счи
тали, что подобные действия облегчат положение страны, если она освободится от
тех, кто добровольно решается служить в армии другого государства.
Однако они вынуждены были обмануться в обоих своих ожиданиях. Требования
немцев по отправке на фронт венгерских войск не только не сократились, но и повы
сились. А организация «Фольксбунд», сплачивавшая предрасположенную к националь-социализму часть немецкого населения Венгрии и проводившая пропаганду вер
бовки в СС, пыталась оберегать свои кадры, и поэтому предъявляемые со стороны
С С потребности в живой силе все более старалась удовлетворять путем вербовки тех
немцев, которые не входили в состав организации. Значительную часть их «Фолькс
бунд» действительно сумел завербовать в части С С — кого с помощью нацистской
и социальной демагогии, а других путем запугивания. После оккупации страны нем
цами третья очередная акция по вербовке в СС была уже принудительным набором,
проведению которого — в отличии от предыдущих акций — венгерское правитель
ство оказало активную помощь.
Венгерская историография до сих пор не занималась обстоятельно историей вер120 когот

МгНа1у: А *аз12тиз Ъиказа Ма§уагогзгаёоп. Вийарез*, 1961., 94. о.
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бовки в СС Венгрии. Лишь посредством изыскания и сбора отечественных и немец
ких архивных материалов по этому вопросу становится возможным подробное и мно
гостороннее исследование всей проблемы. Мы получаем более ясную, чем до сих пор,
картину о предыстории этого дела, о работе органов «Фольксбунда», проводивших
пропаганду и вербовку в СС, о тех межправительственных соглашениях, которые ре
гулировали время от времени условия вербовки, об условиях проведения вербовки,
о численных результатах вербовочных акций. Весьма важным является лишение вен
герского гражданства добровольцев СС, что имело место лишь исключительно в Вен
грии, и во время третьей акции уже не применялось. С неизвестной до сих пор зна
чимостью выдвигается вопрос о выдаче пособия родственникам лиц, поступивших в
С С , или же вопрос об их возможном переселении, что находилось во взаимосвязи с
планами Гитлера о переселении всего немецкого населения юго-восточной Европы, в
том числе и Венгрии, — планами, которые были отложены до конца войны. Ценным
материалом по истории венгерского движения Сопротивления служат данные о про
явлении недовольства и выступлениях против вербовочных акций СС. К предыстории
неудачного «мятежа Хорти» 15 октября 1944 года относится попытка модифициро
вать соглашение о вербовке в СС и оберечь немцев, чувствующих и считающих себя
по гражданству венграми.
Действия по вербовке в боевые части С С в Венгрии затрагивали всего до 100—120
тысяч человек, и сыграли роль в формировании и пополнении нескольких дивизий
СС. Призванные из Венгрии солдаты в составе этих дивизий за годы второй миро
вой войны побывали на ризличных театрах военных действий; многие из них погибли
в Венгрии же, в кровопролитных боях 1944—45 годов.

LORANT TILKOVSZKY:

DIE WERBEAKTIONEN DER WAFFEN-SS IN UNGARN
Resümee
In der militärischen Geschichte Ungarns im zweiten Weltkrieg, doch auch
in seiner allgemeinen Geschichte bilden die — anfangs illegal, dann 1942—1944
„unter legalen Umständen" — vorgenommenen Werbeaktionen der Waffen-SS
eine wichtige Frage. Die Duldung der für die verbündete deutsche bewaffnete
Macht unter der deutschen Bevölkerung Ungarns vorgenommene Anwerbung,
dann die Bewilligung derselben durch offizielle Regierungsvereinbarungen bildeten eine weitere besonders schwere Schmälerung der in bedeutendem Maße
bereits veräußerten Souveränität des Landes, für die die damaligen Führer des
Landes verantwortlich sind.
Die Werbeaktionen der Waffen-SS tangierten immer schädlicher die Interessen
der Ergänzung der ungarischen Honved—Armee und drohten langsam auch den
Präsenzstand in Unordnung zu bringen. Die Regierung und oberste militärische
Leitung des Landes gaben trotzdem ihr Zustimmung, weil sie hofften, die
deutschen Forderungen, Honved—Truppen in größerem Maße einzusetzen, abwehren zu können und so für die Endphase des Krieges die Elite zur Erledigung der mit den Nachbarländern bestehenden Konflikte zu bewahren; auch
meinten sie, es sei für das Land eine Entlastung, wenn es sich jener Leute
entledigt, die aus freiem Entschluß den Dienst in der Armee eines fremden
Staates wählen.
Doch wurden sie in beiden Richtungen enttäuscht. Die militärischen Forderungen der Deutschen nach Einsatz ungarischer Truppen wurden nicht nur
nicht herabgesetzt sondern sogar gesteigert. Und der Volksbund, der den nationalsozialistisch eingestellten Teil der deutschen Bevölkerung Ungarns in sich
vereinigte und die Propagierung der Anwerbungen für die SS besorgte, war
bestrebt, seine eigenen Kader zu schonen, und trachtete immer mehr, den
Forderungen der SS durch die Anwerbung solcher Deutscher zu entsprechen, die
nicht seiner Organisation angehörten. Es gelang ihm auch, einen bedeutenden
Teil derselben teils durch deutsche nationalistische und soziale Demagogie,
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teils durch Einschüchterung in die SS zu führen. Die nach der Besetzung des
Landes vorgenommene dritte SS-Aktion war schon eine Zwangsmusterung,
zu der die ungarische Regierung — von den bisherigen Gepflogenheiten a b weichend — aktive Hilfe bot.
Die ungarische Geschichtsshreibung hat sich bisher mit der Geschicte der
Werbeaktionen für die SS in Ungarn noch nicht eingehend befaßt. Eine detaillierte und vielseitige Untersuchung der ganzen Problematik ist erst jetzt möglich, nachdem die Forschung und das Zusammentragen des bezüglichen Materialis der heimischen und deutschen Archive ermöglicht wurde. Jetzt erhalten
wir ein klareres Bild über die Antezedenzien der Sache, über die Tätigkeit der
die Anwerbung und deren Propaganda vernehmenden SS- bzw. Volksbundorganisationen, über jene Regierungsvereinbarungen, welche die Bedingungen der
Anwerbung von Fall zu Fall regelten, über die Umstände des Verlaufes der
Anwerbung, über die zahlenmäßigen Erfolge der Werbeaktionen. Sehr wichtig
ist auch jener — nur in Ungarn praktizierte Vorgang —, daß die SS-Freiwilligen ihre bisherige Staatsbürgerschaft verloren; bei der dritten Aktion wurde
dieser Vorgang schon aufgegeben. Bisher wurde die Bedeutung der Frage der
Unterstützung der Familienmitglieder der SS-Rekruten bzw. ihre eventuelle
Umsiedlung nicht erkannt. Diese stand mit den Hitlerschen Plänen zur Umsiedlung des gesamten südosteuropäischen, darunter des ungarländischen Deutschtums in Zusammenhang, welche Pläne bis in die Zeit nach Beendigung des
Krieges aufgeschoben wurden. Wertvolle Beiträge zur Geschichte der ungarischen Widerstandsbewegung bilden die Daten über Kundgebungen, Auftritte
gegen die SS-Werbeaktionen. Zu den Antezedenzien des mißglückten „Horthy—
Putsches" vom 15. Oktober 1944 gehört der Versuch, das SS-Abkommen abzuändern und die ungarisch fühlenden Deutschen zu schützen.
Durch die in Ungarn durchgeführten Werbeaktionen für die Waffen-SS wurden insgesamt etwa 100—120 tausend Leute betroffen; diese spielten bei der
Aufstellung bzw. Auffüllung mehrer SS-Divisionen eine Rolle. Im Rahmen dieser
Divisionen sind sie auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen des zweiten
Weltkriegs herumgekommen, und viele von ihnen sind gerade in den blutigen
Kämpfen in Ungarn in den Jahren 1944—45 umgekommen.
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KÖZLEMÉNYEK

MÓRICZ ISTVÁN — II. RÁKÓCZI FERENC EZREDESE
(1703—1711)
MÓRICZ BÉLA

A Felső-Tisza vidékén 1703 tavaszán fellángolt felkelés egyik csaparancsnoka Móricz István volt. Nevét a szakirodalom több helyütt
említi, szabadságharc alatti szereplése azonban feldolgozatlan. Ehhez
kívánok okleveles források alapján adatokat szolgáltatni.
Rákóczi mondja Emlékirataiban, hogy kezdetben a felkelésnek csak
négy katonaviselt vezetője volt: Esze Tamás tarpai jobbágy, Kis Al
bert a régi kuruc, egy Horváth nevű volt őrmester és Móricz István
egykori „munkácsi katona". 1 Utóbbi meghatározás alatt — az 1676ban született Rákóczi Ferenc bizonyára azt az időszakot értette, mely
ben anyjával, Zrínyi Ilonával, az 1680-as években Munkácson tartóz
kodtak.
Móricz István a felkelésben kezdettől fogva részt vett. Ezt két do
kumentum bizonyítja még. Egyik Károlyi Sándor önéletrajza, másik
egy 1704. évi fogolyvallomás. Előbbiben az áll, hogy az 1703. június
7-én Dolha körül (Máramarosban) táborozó kurucok „ . . . azon napra
Móricz nevű hadnagyot expediálták volt 50d magával elejben az
Méltóságos Fejedelemnek Lengyel Országhban által a Priszlopon. . ." 2
A fegyveres kuruc had — Esze Tamás és Kis Albert mellett —
gyalogsági kapitányául választotta. 3 A fejedelem pedig bejövetele
után egy gyalogezredet bízott rá. Az Országos Levéltár kusza írású,
vázlatos szavakból álló feljegyzést őriz valamely kuruc fogságba esett,
Rákóczi szolgálatába állt, majd a császáriakhoz átszökött német fogoly
170C évi vallomásáról, amelyben többek közt a következő áll: 4
„ . . . Anno 1703 die 24 te May bei Újlak an der Theiss gefangen
worden. Esse Thomas, Pob Mihal, Kis Albert und Moritz. Von dannen
nacher Vaj aufs Tarba, Beregszász und Monkatz. Von Munkátz nacher Dolha . . . " (. . . 1703. május 24-én Tiszaújlaknál fogságba esett.
1 Rákóczi Ferenc emlékiratai (ford. Vas István). Budapest, 1951., 39. o.
2 Pásztor Lajos: Károlyi Sándor önéletrajzának ismeretlen részlete (Magyar Könyvszemle,.
1945. évf. 115. o.)
3 Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc. I. Budapest, 1907., 236. o.
'y Országos Levéltár, (továbbiakban OL.) M. Kamara Lymbus. Ser. I. Fasc. 1703.
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Esze Tamás, Pap Mihály, Kis Albert és Móritz. Innen azután Várin át
Tarpára, Beregszászra és Munkácsra. Munkácsról azután Dolhára . ..)
A négy név, nyilván az akkori népvezérek neve. Pap Mihály lovas
kapitányuk volt. Később is szerepelt, s 1706—1708-ban a huszti vár
kapitánya.
1703 nyarán Rákóczi kezére került a Felső-Tisza egész vidéke. A
harcok a császáriak kezén maradt várakért folytak. A megszaporodott
kuruc had ősszel ostromzár alá vette Szatmárt, Tokajt és Munkácsot.
Ez — a kor methodikus hadviselési elvei és a kurucok fegyvertelensége mellett — azt jelentette, hogy mezei csapatokkal körültáborozták
a várakat, hogy elzárják őket az utánpótlástól.
Tokaj 1704 januárjában nyitotta meg kapuit, s még ez évben kapi
tulált Munkács, Kassa és Ungvár is. Csak Szatmár és Várad tartotta
magát. Ezek „bloquadirozása" tovább folyt. A fővezér maga Rákóczi
volt. A „reguláris hadak" generálisa Bercsényi Miklós, a „mezei csa
patoké" Károlyi Sándor, aki 1703 októberében tért a fejedelem hű
ségére. Móricz István ez időbeni szereplését Rákóczinak egy 1704.
február 23-án kelt adománylevele dokumentálja. Ebben többek közt
a következő áll: 5
„ . . . Mi Fejedelem Felsővadászi Rákóczi Ferenc . . . adjuk tudtára
mindeneknek az kiknek illik: Hogy mi megtekintvén Nemzetes és
Vitézlő Móricz István gyalog Főkapitány hivünk hozzánk és nemze
tünkhöz való szeretetit és igaz hűségét, considerálván egyszer s mind
édes Hazánk s a Nemes Ország szolgálattyában az időknek és helyek
nek kívánsága szerint, de kiváltképen és nevezetesen Munkátsnál,
Szatmárnál és Tokaj várának Bloquadatioja és ostromoltatása alkal
matosságával lőtt jeles és dicséretes magaviselését. . ." Tokaj váro
sában telket, házat és szőlőket adományoz neki.
A tokaji vár ostroma 1703 őszétől 1704 januárjáig tartott. Mivel a
vár nem a hegyen, hanem vízivárként épült a Tisza és Bodrog össze
folyásának háromszögében, a város és szőlőhegy kezdettől fogva az
ostromlók kezén volt. Egy 1703. évi oklevél6 „Móricz István tokaji
praesidiumát" (őrségét) említi. Móricz István tehát ez időben Tokaj
városának volt katonai parancsnoka. Az ostromzárban részt vevő öszszes csapatoknak azonban nem ő volt a parancsnoka, hanem Bercsé
nyi, majd később bölsei Buday István ezredes-brigadéros, volt bihari
alispán.
A kurucoknál az ezredparancsnokot „ezeres-főkapitánynak" nevez
ték. Helyettese a „vice-kapitány" volt. Az őrnagy „főstrázsamester",
a századparancsnok „companiabéli kapitány" vagy „főhadnagy".7 Az
oly toborzott, felkelt „Nemes Mezei" gyalogezredek, mint amilyen
Móricz Istváné, vagy Esze Tamásé is volt, a szervezés 1706. évi álla
potában ezredtörzsből
és tizenhárom századból álltak. Elvileg ezer
főnyi létszámmal.8
5 OL. Báró Jeszenák levéltár. Prothocollum Rákóczianum n . 136. o. és Tokaj városi Levél
tár Tanácsülési jegyzőkönyvek (1688—1756), 381. o.
6 Adalékok Zemplén vármegye Történetéhez. XXIV. évf. 93. o.
7 Archívum Rákóczianum. Had és Belügy. IV. 487. és 714. o.
8 OL. Károlyi levéltár. Károlyi Sándor generális mustrakönyve 1706. február 20-ról.
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Móricz István ezredének emberei nagyrészt Bereg megyéből szár
maztak. Midőn 1704 áprilisában Bereg megye megállapította — köz
ségről községre küldve szolgabíráit —, hogy melyik faluból kik men
tek, kinek a kapitánysága alatt hadba és mióta vannak oda, a megye
Tiszától keletre Beregszászig terjedő vidékének falvai azt jelentették,
hogy embereik Móricz István ezredében szolgálnak. 9 E falvak lénye
gében a későbbi Mezőkaszonyi Járás közigazgatási területének felel
tek meg, b á r volt néhány embere az ettől északra fekvő községekből
is, amelyek tulajdonképpen Esze Tamás ezredének kiegészítési terü
letéhez tartoztak.
Ez az összeírás megemlíti Móricz István ezredének néhány tisztjét
is. így „Sipos András u r a m a t " Dédáról, aki a fejedelemnek Lengyel
országból való „kijövetelétől fogvást" szolgált. Török Ferencet, az
ezred helyettes parancsnokát, Balogh Mihály és Dormány András
hadnagyokat. Egy 1705. évi forrás pedig Eszenyi Zsigmondot is. 10
A tokaji vár bevétele után — 1704 februárjában — Móricz Istvánt
megfogyatkozott létszámú, nyolc századra csökkent ezredének felével
(négy „sereggel") kivonták a harcból és a Nyírségbe rendelték pihe
nőbe. Másik négy serege a tokaji vár őrizetére maradt vissza. A pi
henő azonban nem sokáig tartott. Buday Istvánnak — kit a fejedelem
1704. február 14-én a szatmári ostromzár vezetésével bízott meg, mint
„Generális Főtrázsamestert" (vezérőrnagyot) — erősítésre volt szük
sége. Rákóczi február vége felé úgy döntött, hogy alája rendeli Esze
Tamás és Móricz István ezredeit, valamint a Várad körülzárásában
részt vevő Boné András ezredeshez átallott német zsoldosszázadot is.
Döntését udvari főkapitánya, Vay Ádám február 23-án közölte Budayval. 1 1
„Boné Andrásnál levő egy jó compania német, Esze Tamás és Mó
ricz István kegyelmed keze alá m e n n e k . . . "
Mivel a pihenőben levő emberek téli szállásukon több községben
szétszórva tanyáztak, gyülekeztetésük időt vett igénybe. Buday sür
gette jövetelüket, Rákóczi azonban megnyugtatta: 1 2
„ . . . Kegyelmed levelébül értjük — írta február 26-án — mind
eddig is eloszlott hadaink igen lassan gyülekeznek Kegyelmed mellé.
Parancsoltuk m á r ennek" előtte Esze Tamás, Móricz István híveink
nek, hogy siessenek Kegyelmed m e l l e . . . "
A következő napon Buday azt a szándékát jelentette a fejedelem
nek, hogy 'köteles-kompot létesít Csengéméi a Szamoson, hogy a fo
lyó Szatmár körüli erőjátékában ne akadályozza:
„ . . . Mihelt megérkezik hozzám Esze Tamás és Móricz István uraimék, Csengerbe szállok, ott hidat köttetem á l t a l . . ." Március 1-én a
Kölese—Tiszaberek területén — Szatmártól északra egy napi járásra
— quartélyban volt Esze Tamás jelentkezett levélben Budaynál:
„ . . . Móricz uramnak is írtunk, hogy hadait összegyűjtse s hozzánk
9 OL. M. K a m a r a L y m b u s . Ser. I. 1704. április 13.
10 A d a l é k o k . . . XIII. évf. 91. o.
11 A r c h . R á k o c z i a n u m . . . I. 73. o.
12 Uo. I. 76. o.
g
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siessen. .. Eddig is kiindultunk volna, innen Tiszaberekről, de ha
daink majd elvesznek é h e i . . . "
A létszámokról Buday március 5-én kelt levele nyújt felvilágosítást:
„ .. . Esze Tamás 3 serege circiter Nro 300, Kis Albert 7 serege
circiter 600, Ibrányi uram 4 serege Nro 200, magam ezeré circiter
900, Móricz uram hada a Nyírben circiter 200, Summa: 2200 . . . Csak
Móricz és Kós Mihály magok ezerével itt lennének, Esze és Kis más
hová mehetnének.. ."
Mivel Esze és Kis Albert ellen sok volt a panasz garázda csapataik
miatt, a fejedelem magához rendelte őket. Március 10-én ezt írta
Budaynak:
„ .. . Mivel Esze Tamás és Kis Albert ezeres-kapitány híveinknek
táborunkba kelletik jönniök, Kegyelmed is ide való jövetelüket accé
lérai] a. Móricz István ezeres-kapitány odaérkezvén, Esze Tamás keze
alatt levő hadainkat assignálja kezéhez, Kis Albert hadait pedig Kós
Mihály ezeres-kapitány hadnagyának Pataky Mihálynak..."
Móricz István áprilisban érkezett csak Szatmár alá. Május 15-én
a Szatmár körüli táborból jelentett, közvetlenül a fejedelemhez írt
cikornyás, barokk stílusú levélben, kérve Tokajon maradt félezredé
nek keze alá bocsátását.13
,,. .. Édes jó Kegyelmes Uram! Ellenségünk vakmerő bizodalmának szárnyai igen megnőttek, mióta a másik sáncban, a nem várt sze
rencsének játékává tétetett a Nagyságod tábora, melyet nyilván meg
tanultam akkor, amikor annyira megpróbálták őket, hogy magam is
sok fegyverek között lévén, kénszeríttettem életemhez egy cseppet
sem bízni. Azért hogy ellenségünk reménségét földhöz tapodhassuk,
hadat küldjön Nagyságod, hadd szoríthassuk még jobban dispositioval őket, mert az Ungvár alól idejött egy sereg gyaloghad és a ma
gam négy serege akit dicsérhetek, de a többihez nem bizhatom...
Költségem nincs, kivel bomlott fegyverit hadaimnak megcsináltas
sam. Oly rongyosok, hogy az ellenség szidalmára mezítelen kénszeríttetnek járni sokan a hadak közül. Költséget küldjön Nagyságod . . .
mert ha az nem Tesz, aratásra könnyen számbavehetjük, amennyien
megmaradtak a táborban. Tokajban levő négy seregemet küldje ide
Nagyságod, másokat ezek helyébe rendelvén. . ."
A szatmári vár blokádja hónapokig elhúzódott még. A körülötte tá
borozó kuruc csapatok fegyelmetlenkedtek, erőszakoskodtak, hará
csoltak. A környék tele volt panasszal. Móricz István ezredét özvegy
gróf Barkóczy Györgyné — Károlyi Sándor anyósa — jelentette fel
a fejedelemnél. Panaszolta, hogy „Móricz István úr Vice kapitánya"
Török Ferenc zaklatásai folytán „jószágaiban nem maradhat". Rá
kóczi elrendelte, hogy14 „az instáns asszonynak egészen satisfactio
tétessen", és erre Móricz Istvánt kötelezte.
*
1704 késő őszén Móricz Istvánt ezredével az északnyugati Felvidé
ken találjuk. Ide került a szatmári vár bevétele után, az ostromzár13 U o . I. 69. o.
14 OL. M. K a m a r a L y m b u s . Ser. I. 1704. E x t r . I n s t a n t i a r u m .
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ban részt vett erők nagy része, Buday Istvánnal és Esze Tamással
együtt. Ezredeik — hol egyik, hol másik dandárnoknak alárendelve —
általában Heister császári tábornok csapataival álltak szemben.
Az északnyugati Felvidéken közel egy éve tartottak m á r a kurucok
sikeres hadműveletei Bercsényi vezetése alatt. A terület ez év végén
egészen Pozsonyig k u r u c kézen volt, csupán néhány várban — P o 
zsonyban, Trencsénben, Lipótvárban — székelt német őrség. A h a r 
cok általában a morva határszélen, a Kis-Kárpátokban és Pozsony
közelében folytak. A kuruc erők lényegében a Kis-Dunára, a Vág és
Nyitra folyók menti erősségekre — Sempte, Érsekújvár, Nyitra —
támaszkodtak. Buday hadai 1704. december elején érkeztek Szatmár
alól Nyitra megyébe. E hónap 3-án Bercsényi még sürgette miattuk
a fejedelmet:
„ . . . Buday miért nem gyütt ide az hadával, ha ott nem szüksé
ges? . . . Gyalog kell ide. Elgyün énhozzám Farkas Sándor, M ó r i c z . . . "
December 11-én Szeniczról (Nyitra megye) írt levelében ismét e m 
líti Móricz István ezredét:
„ . . . Buday u r a m m á r elérkezett együtt az gyaloggal, kit megállí
tottam Jabloviczánál. Ordódi u r a m levelét é n is vettem az Trencsén
felül való hírek i r á n t . . . Csak elhiszem inkább fél, mintsem kicsap
jon. 15 Oszitán Kegyelmes Uram, az m i n t azelőtt is megírtam Nagy
ságodnak, csak neki fordítanám minden lovas hadat, vagy ezer gya
logot, verbi gratia Móriczét, Hont vármegyét, Nyitra vármegyét, és
az Észéiből az Miskoleziak helyett v a l a m e l y e t . . . "
Az 1704. december 26-án vívott nagyszombati vesztett csata után
a k u r u c csapátok a Vág és Nyitra folyók mögött gyülekeztek. Móricz
István ezrede Nyitra és Érsekújvár körzetébe került. Bercsényi doho
gott a kudarc miatt és csípte akit tudott:
„ . . . Prini Miklós uramat Nyitrára küldtem, Rétéi Uram iránt való
consideratiojára nézve is Nagyságodnak. Talán nem lesz rossz azért.
Rétéi szunyáta, Móricz részeges, — ez hadd doboljon köztük Antal
m e l l e t t . . ."16
1705. január 13-ra vállalkozást tervez: 1 7
„ . . . Akarván valamit próbálnom, innen holnap ezer hajdút ki
indítok Lóczival és Móriezal m e g t o l d o m . . . " — írja Érsekújvárról a
fejedelemnek.
Móricz István még j a n u á r 26-án is a Vág mellett táborozik. Egy
ségei azonban szétszórva, más parancsnokok keze alatt. Maga k é t
sereggel (századdal) a semptei vár környékén báró Andrássy György
dandárában. A tavasz beköszöntével — Esze Tamás és Farkas Sándor
ezredesekkel együtt — Perényi Miklós dandárában, báró Petrőczy
István generális „commandója" alatt áll. Bercsényi március 9-én adott
jelentése, az alája rendelt hadak rendjéről, a gyalog hadak közt P e 15 Célzás a Trencsénben levő német őrségre. Jatalovicza: Nagyszombattól északra 40 kilométerre
16 „Prini" alatt Perényi dandárnokot, „Antal" alatt gróf Eszterházy Antal tábornokot ér
tette Bercsényi.
17 Arch. Rákoczianum . . . I. 290. o.
6*
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rényi dandárában egy sereggel sorolja fel. Eszét és Farkast öt-öt
sereggel.18
Március 22-én arra utasította a fejedelem Bercsényit, adjon bizo
nyos hadakat gróf Esterhás (Eszterházy) Dániel keze alá.19 Köztük
szerepeltek többek közt „ . . . a gyalog hadbul Pirinyi Miklós uram
mal Móricz István uram gyalog serege, Esze Tamás, Farkas Sándor
és Révai Gáspár uraiméké, kik ezelőtt Generális Petrőczy István
Uram ő Kegyelme commandója alatt valának. . ."
Móricz István ezredéből tehát itt csak egy század volt. Rákóczi
nem ügyelt arra, hogy a szervezetszerű kötelékek megmaradjanak.
Bercsényi szót is emelt ez ellen, kérve a fejedelmet, hogy az ezrede
ket ne szedje szét.
Május közepén az ezred még mindig nem volt együtt. Egy 77 em
berből álló százada a Dunántúlon tevékenykedett Bottyánvárában —
Pakstól északra — Török Ferenc ezredparancsnok-helyettes vezetése
alatt. Ez utóbbit május 14—17 közt itt „megmustrálták", ellenőrizték
létszámát és kiadták fizetésüket.20 Az erről szóló nyugtában Török
Ferenc vicekapitány, Thury Pál főhadnagy, Szabó Péter vicehadnagy
és Petrőczy György „seregdeák" (századírnok) elismerik, hogy
„ . . . Nemzetes, vitézlő Somogyi Péter és Pataki Gáspár uraimék által
peragáit mustra után, Nemzetes vitézlő Móricz István ezeres kapi
tány uram, a maga s ide Bottyán várába commendirozott egy sereg
ben levő tiszteknek egy Hóra való fizetésére 143 Rhénes forintokat,
és 77 közhajdúnak 231 Rhénes forintokat minden fogyatkozás nélkül
kezükhöz adtak . . . "
Egy 1705. június 28-án kelt mustraj egy zékből megállapíthatóan 21
a rendfokozati megosztás alábbi volt: Móricz István fizetése 70 — a
vicekapitányé 50 — főhadnagyé 18,50 — vicehadnagyé 10 — sereg
deáké 4,50 (a tizedesével egyenlő) — a közhajdúé 3 — Rhénes forint.
Móricz Istvánt 1705. május 9-én Bercsényi a csallóközi arcvonalra
küldte, Gutára, báró Halier Sámuel mellé.22
Mivel Gutánál — írta Rákóczinak Nyitráról — feles lovas és
gyalog német sajkákkal, s valamely hajókkal vagyon, ezért rendel
tem azon füvellő tábort és . . . Halier uramat az gyalognak egy részivel
melléj ök két ágyucskával. .. Éppen most érkezett Móricz egyedül az
Fölföldrül, őtet elküldöm mingyárt Halier mellé . . . "
Bercsényi hadai ez időben folyamvédelemben voltak a Csallóköz
ben és a Morva folyó területén. Móricz István egész nyáron át a
Duna mellett állt ezredével. Május 23-án került Ebeczky hadtestébe
(,,corpus"-ába) a Kis-Duna Jókánál levő szakaszára. A hadtestbe —
Ebeczky ezredén kívül — Szálai, Balog és Somodi lovassága, „Halier
és Móricz Uraimék, Esze Tamás" stb. gyalogsága tartozott. Ugyanily
hadrendben álltak június 12-én is a Duna vonalán. Később Bercsényi
18 Uo. I. 396. o.
19 Uo. I. 396. o.
20 OL. M. K a m a r a L y m b u s . Ser. I. 1705.
21 Uo. I. 1705.
22 A r c h . R á k o c z i a n u m . . . I. 496. o.
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Móricz István ezredét az oszták határszakaszra vonta Dévény és Stomfa közé. Itteni helyzetét augusztus 13-án jelentette a fejedelemnek: 2 3
„ . . . Vagyon gyalog éppen Stomfa és Dévény között Móriczé circiter 500, Szinai 350, Sréteré 650, tészen másfél ezer h a j d ú t . . ."
Majd augusztus 17-én így jelent: 2 4
„ . . . Csáky uramat szállítottam az Kis Duna mellé . . . Az hegyen
túl ismét három Regiment lovast és a z gyalogot: Móricz és Szinait
általhívattam, hogy valamely nevezetes corpussal impediálhassam
Pálfit, az alatt kitanuljam e r e j é t . . . "
A harcok megnyirbálták a kuruc sereg létszámát. Bercsényi augusz
tus 24-én a jókai táborból azt jelentette, hogy csapatai „igen meg
fogytak, Szinainak nincs 300, Móricznak 200, s a többi is úgy, hogy
se lovas, se gyalog ezer egy sincs több 600-náí. . ," 25
1705 végén a felvidéki harcok elcsendesedtek. A hadműveletek
súlya az erdélyi arcvonalra tolódott, ahová az osztrákok gróf Herbeville tábornok parancsnoksága alatt erőket vontak át. Rákóczi 1705
szeptemberében Károlyi Sándor és Eszterházy Dániel tábornokokat
rendelte a z erdélyi határra. Mivel Móricz István Eszével együtt P e rényi dandárába tartozott ez időben, s utóbbiról tudjuk, hogy Erdély
be vonult, feltehető, hogy Móricz István ezrede is odakerült.
A Máramaros megye déli havasain, Szatmár és Szilágy megye h a 
tárán húzódó erdélyi kuruc arcvonal fölött Károlyi Sándor parancs
nokolt. Rákóczi Nagykároly környékén — Ecseden és Szaniszlón töl
tötte a telet. E környéken lehetett Móricz István is szállásban ezre
dével, mert a fejedelem a huszti v á r ügyével foglalkozva 1705. d e 
cember 8-án írta ezt Szaniszlóról Károlyinak: 2 6
, , . ' . . Huszt dolga nehezebb, m e r t mind az főkapitány s mind az
vicekapitány gyengék. Móricz hadábul K u n nevű hadnagyot küldöm
bé s e r e g e s t ü l . . . "
*
Ezredparancsnoki működésére vonatkozólag további adatokat n e m
ismerünk. Ügy tűnik, Rákóczi az 1705—1706 telén végzett átszerve
zések folyamán megszüntette a megfogyatkozott létszámú ezredet,
mint ahogy más ezredeket is összevont ez időben. 27 Öt magát, a „me
zei" szolgálatból kivénült ezredparancsnokot — ki leveleiben mindig
a fejedelem „öreg", „vén" szolgájaként írt alá — családi várába, Mun
kácsra helyezte várnagynak. Az erre vonatkozó legkorábbi keltezésű
dokumentum azonban csak 1707 januárjából ismert. Ez év január
6-án egy vizsgálati jegyzőkönyvet „Móricz István Castellanus Arcis
Munkács" névvel írt alá. Mint ilyen, második ember volt a várban
— a várkapitány, ludányi Bay László után. Fölöttük a „főkapitány"
állt, Vay Ádám, mely tisztség azonban inkább politikai méltóság volt.
23 U o . I . 695. o.
24 U o . I . 703. o .
25 Uo. I. 711. o.
26 OL. Jeszenák levéltár. Proth. Rákoczianum. Tom. I.
27 uo. Rákóczi 1706. február 3-án kelt levele Károlyihoz: „. . .Egy jó ezerét alakítson Soos
és Luby (lovas) ezerébül . . . Szentmarjay Zsigmondét és Szappanos Istvánét csinálja kegyel
med egy gyalogezernek, főkapitányul Ecsedi Jánost tévén . . ."
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Vay Ädám — egyben a megye főispánja és a fejedelem udvari m a r schallja — nem tartózkodott a várban. A vár és az ott szolgálatot
teljesítő őrség tényleges parancsnoka mindenütt a vicekapitány volt.
Egy 1708. április 14-én kelt összeállítás a munkácsi várban szolgáló
tiszteket „az Regimentbéli Tiszteken kívül", következő rangsorban
sorolta fel: 28
, . . . Főkapitány
Vicekapitány "
Középvárban porkoláb
Alsóvárban porkoláb
Palánkbéli porkoláb
Prédicátor
Borbély
Rézdobos
Tömlőtztartó

Vay Ádám U r a m ő Kegyelme
Bay László U r a m
Móricz István Uram
Dombay Sámuel Uram
Viski István U r a m
Tasnády István Uram
Hodossy Dániel
Dobos György
Rusnyák János . . . "

Móricz István Munkácsra helyezése kitüntető bizalomnak számí
tott, m e r t a fejedelem a munkácsi várat végső menedékének szánta
s 1705-től kezdve francia hadmérnökök tervei alapján és vezetésével
állandóan erődítette. A benne elhelyezett „Palotás testőrző hadak"
ezredese („Óbestere") Szentiványi János volt. Az őrség létszáma több
száz fő. A vár maga középkori eredetű, környezetéből 76 méterre
kiemelkedő, sziklabércen épült erősség, Munkács városától három ki
lométerre. Már a hegyet is 12 méter széles 5 és fél méter mély vizes
árok vette körül, amelynek belső oldalán sövényfonással összekap
csolt, sárral tapasztott kerítés (palánk) húzódott, benne tizenöt őrto
ronnyal. 2 9 E palánk és a várhegy közt, körbefutó gyűrűben lakó
telep alakult ki (később: Várpalánka falu), melyben katonák laktak.
Innen szerpentin vezetett a hegytetőn álló 3870 négyszögöl alapterü
letű erősség felvonóhidas kapujához. A vár három, egymástól kiugróbástyás kőfalakkal elválasztott és átjáró hidakkal összekötött teraszon
épült. Egy 1688. évi leltár szerint az alsó teraszon álló „Alsó vár"-nak
6 szobája és 12 kazamattája (alboltozati helyisége) volt. A „középső
várnak" összesen 15 szobája, 6 „bolt"-ja és 6 pincéje. A „Felső vár
nak" 21 szobája, 9 boltja és 4 pincéje. Ez volt a fejedelmi lakosztály.
Ablakai ólomkeretű karikaüvegből készültek, s szobában a vidéki
barokk jellegzetes zöld csempéjű cserépkályhái álltak.

Móricz István 1708 áprilisáig volt munkácsi várnagy. Ekkor huszti
vicekapitánynak nevezte ki Rákóczi. Ügye az év eleje óta húzódott
már. Ö a fejedelem jelöltje volt, míg Bercsényi Szinait ajánlotta.
1708. január 12-én írt levelében ezzel kapcsolatban a következők áll
n a k : ao
28 OL. M. Kamara Lymbus, Ser. I. 1708. április 14.
»a Lehoczky Tivadar: Bereg vármegye monographiája III., Ungvár, 1882., 512 és köv. o.
30 Arch. Rákoczianum . . . V. 1708. március 20.
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„ . . . Szinairól Fölséges Uram igazán Írhatom, részegeskedését nem
ismerem. Másként is elég szorgalmatos. Az pallérkodása t u d o m meg
lesz: Dexteritása nem é r tovább az eszénél, és eszet m é r h e t nemcsak
Móriczcal, de Eszével is. Ha nem Regimenthez hogy parasztos, azért
in suo genere nem mondhatom nem jónak, mindazon által bánnám,
szégyent vallanék véle, mint m á r másokkal, de úgy hiszem nem lenne
igen rosszabb M ó r i c z n á l . . . "
Ez a párhuzamba állítás bizonyítja, hogy Móricz István a k u r u c
gyalogság legjobb ezredparancsnokai közé tartozott, mert alig hihető,
hogy Bercsényi rossz parancsnokot ajánlott volna a fejedelemnek oly
fontos várba, mint a huszti. Neve nemcsak a vezérek előtt, de a k u r u c
seregben is közismert, csakúgy m i n t Eszéé, akivel mindig együtt em
legetik. A fejedelem 1708 márciusában írta alá kinevezését. A „decr e t u m " postázása azonban késett. Vay Ádám — ez év elejétől, Dolhay
György halála u t á n huszti főkapitány is — kérdést intézett a fejede
lemhez, aki március 20-án Gálszécsről válaszolt: 3 1
„ . . . Móricz decretumát csudálom, hogy el nem küldték, m e r t suscribáltam, s ha nem expediaitatott volna, most k ü l d e t i k . . ."
Ennek ellenére csak április 20-a körül került sor arra, hogy a pa
rancsnokságot valóban átvegye. A hozzávetőleges időpontra alábbi
levele ad támpontot, amelyet új elöljárójának, Károlyi Sándornak írt,
április 27-én Husztról keltezve: 3 2
„ . . . Méltóságos Uram, nékem érdemem felett való jó Uram, Aján
lom Nagyságodnak alázatos szolgálatomat. Isten Nagyságodat szegény
megmaradott s hanyatlott Hazánk oltalmára számos üdőkig virágzó
egészséggel szeresse és éltesse kívánom.
Méltóságos Uram, alázatosan követem Nagyságodat, mint Méltó
ságos Generálisomat s Uramat, mivel hogy az é n Felséges Uram akarattyából s hozzám való kegyelmes Gratiájából substituáltattam Huszt
vára vicekapitányságára ez közelebb m ú l t napokban, mely kapitány
ságban ismerem Nagyságodat főmnek lenni, kitül is akarok Feleséges
Uram Után dependálni. Hogy ezért eddig levelemmel Nagyságodot
meg nem udvarolhattam, arrul Nagyságodat alázatosan követem.
Mindazon által Nagyságodnak hozzám, régi szolgájához megtapasztalt
jó akaratjában bízván, várom a Nagyságod uri Gratiáját és minde
nekben való informátioját. Mint hogy penig Méltóságos U r a m ezen
v á r b a n való beérkezésem u t á n látom az sok defectusokat, a sok
akadályokat, melyeket hogy meg n e m o r v o s o l n a k . . . ez várban nem
lehet maradnunk. Legközelebb és v á r környékét az gaz felnőtte, a m e 
lyeket annak előtte az Nemes Vármegye szokta volt leirtatni, de m á r
régi üdőktől fogva csak abban hagyván, igen megnőttenek, melyek
nek leirtása eránt kérem a Méltóságos Urat, méltóztassék az Nemes
Vármegyének felőle parancsolni, úgy az falazatok adminisztrálásáról.
Gondolom Méltóságos Uram, Nagyságodnak az Űr, Udvari Főkapitány
Uram ezen várban található sok fogyatkozásokat megírta. Mindazon
által magam is . . . Nagyságodnak megküldöttem. Kérem is alázatosan
31 Uo. II. 1708. m á r c i u s 20.
32 OL. K á r o l y i levéltár. Missiliself Móricz-csomag.
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Nagyságodat azon, méltóztasísék azok eránt oly dispositiot tenni, hogy
vehessem jó rendben az dolgot. Én ugyan írtam némely dolgokrul az
Nemes Vármegyének, de tudom többet használ az Nagyságod méltó
ságos parancsolattya.
Továbbá ajánlom az Nagyságod úri Gratiájába magamat és várom
az Nagyságod méltóságos parancsolatát mindenekben. Maradok is
Nagyságod alázatos szolgája Móricz István Huszt, 27 Âpr. 1708."
A kapitányságba Vay Ádám iktatta be. Formáit az előző viceka
pitány — benei Pap Mihály — 1706. évi beiktatásának adataiból is
merjük.33 Az ünnepélyes eskütétel a vár alsó kapujában történt, bizo
nyára a fegyveres praesidium jelenlétében. Az eskü szövege a kö
vetkező volt:
„ . . . Én . . . esküszöm az élő Istenre, ki Atya, fiú, Szentlélek, tel
jes Szentháromság, hogy az én kegyelmes Uramnak, Méltóságos Fel
sővadászi Rákóczi Ferencz Fejedelemnek utolsó csepp véremig igaz
Híve leszek, és ezen Huszt vári vice kapitányságombéli tisztemben
hűségesen eljárok, alattam levő Praesidiariusokat Isteni félelemben
és igazságban tartom s igazgatom, bástyáira, kapuira, Kulcsaira, Munitíokra szorgalmatos gondot tartok, strázsáit annak idejében kiállí
tom, vagy állíttatom, s azokra annak rendi szerint vigyázok és vigyáz
tatok. Említett Kegyelmes Urunk ö Nagysága ellenségének ellen
sége, Barátjának barátja leszek, ő Nagysága és a Magyar Nemzet
ellenségeivel sem titkon, sem nyilván nem practicalok, és másokat
is ha practicálni tudnék, vagy magának ő Nagyságának, vagy belsőbb
Híveinek meg jelentem, s teljes igyekezetemmel annak ellene állok,
és ezen reám bízatott erősséget Ö Nagysága Parancsolattya kívül,
senkinek fel nem adom, sem feladni nem engedem, valameddig lélek
lészen bennem, vagy Hajamnál, vagy Lábamnál fogva ki nem von
szolnak belőle. Isten engem úgy segiljen. (így!) s úgy adja lelkem
idvösségit..."
Az új kapitány, Vay Ádámtól írásbeli „Instructiot" (utasítást) is
kapott, amelynek szövegét a leltárba írták be az esküszöveg után.
Az 1706-ban így hangzott:
„ .. . 1. A derék hírekről és a várbeli fogyatkozásokról Kegyelmes
Urunkat Ö Nagyságát, vagy közelebb Commandérozó Generálisokat
sietséggel tudósítsa.
2. Valamikor Főkapitány Uram fönn a várban nem lészen, semmi
úttal-móddal kinn a váron ne háljon.
3. A tobzódást és részegséget mind maga Ő Kegyelmével34 kerülje,
mind alatta valóit attól eltiltsa. Kiváltképen fenn a várban attól ab
solute eltiltatik.
4. Commandérozó Generálisok passusa nélkül járó, lézengő és lap
pangó hadviselő embereket, ha hadnagyok lesznek is, arresztáltassa,
persequáltassa s azokról Urunkat ö nagyságát és az Méltóságos Ud
vart tudósítsa.
5. A fiscalis tisztek, ha az öcconomia segítségre assistentiát kíván33 OL. M. Kamara Lymbus. Ser. I. 1706. január 6.
34 Célzás Dolhay Györgyre, az 1706. évi főkapitányra.
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nak, tartozik ő kegyelme illendő képpen adni, de másként az öcconomicális dolgokban requisitio nélkül magát semmiképpen ne egyvelítse.
6. Mindeneket, valamely eket Kegyelmes U r u n k Ö Nagysága Méltó
ságának megtartására, Haza javára s az vár hasznára tudhat, tartozik
elkövetni..."
Az „Instructiohoz" emlékeztetőt („Memóriáié") is csatolt Vay Ádám,
amely ugyan az 1706. évre vonatkozik, de felfogásában, mondanivaló
jában, a várőrséggel kapcsolatos konkrét viszonyokat megvilágítja
Móricz István korában is:
„ . . . 1. Minthogy Kegyelmes Urunktul Ö Nagyságáiul függ a mos
tani Huszt vári új Praesidiarius, Tiszteknek a Comissariatusság, vagy
is a Dominiumbéli öcconomus Tisztek fognak füzetni, míg Ö Nagy
sága méltóztatik determinálni, hogy Pap Mihály és Rátonyi János
kapitányok magok költségén sustentálhassák magokat, — kéretik az
Ur Kálmánczai István Uram, Pap Mihály Uramnak adasson flór.
Rhen. 70, Rátonyi Uramnak 50.
2. Minthogy gyalog Tiszteknek mezőben is equilis portiojok szokott
lenni és j á r n i . . . P a p Mihály Uramnak négy lovára, Rátonyi Uram
nak háromra fiscalis szénából és abrakból tétessen disposotiot.
3. Palotai seregnek sustentátiojára kész Profontból kell dispositiot
tenni, hogy meg ne fogyatkozzék, és meg ne betegedgyenek, ember
nek való kenyeret süssenek. Húst pedighlen minden legénre egy hétbe
3—3 fontot fogyatkozás nélkül kell adatni.
4. Az régi Praesidiáriusok közül a várhoz válogatva húsz legén t
kell meghagyni. A többi pedighlen Hadnagyokkal együtt a Dominiumból álló 50 hajdúval egyszer s mind Szoboszlai Sámuel kapitány Uram
kezéhez assignáTtatván mennyének oda, az hová commendéroztattak.
5. Vice István Uramnak kell intirnálni hogy Papp Mihály kapitány
urammal consideálván s más emberséges embereket is adhibeálván,
amely katona Tumultust csinált, kit a várba rabul felküldöttem, és
a zászlót a vármegyébül ki n e m engedte vinni, edictum szerint Tör
vényt szolgáltassanak reá mentül hamarabb. Executioja pedig usqu'
ad ratification. Suae Serenitatis suspendáltassék.
6. Kéretik az Ü r Kálmánczai István Uram, több búza, liszt, szalonna,
hús, pályinka, bor és egyéb alimentatiora való requisitumok szállíttas
sanak a várba.
7. A fiscalis Városok és faluknak Bíráira kemény Parancsolat men
jen, hogy a köztük lézengő, s lappangó Katona és Hajdú, ki ki Ezerére
takarodgyon. Másként keményen megparancsoltatott a Nemes Vár
megye Tisztyeinek, ha azokat a Bírók meg nem fogdossák, magok
vitetnek fel a várba, s helyettek ők akasztatnak fel. Amint is a Técsi
Bírót mingyárt fel is vitetni, hogy Nagy István nevű zászlótartót, ki
is m á r kétszer szökött el a zászló mellől, meg nem f o g o t t . . . "
A huszti vár, Huszt helységtől közvetlenül délre, a Tisza és Nagyág
összefolyásánál épült, vulkanikus eredetű k ú p alakú hegyen a XIV.
század derekán. 3 5 Mintegy 45 méterre emelkedett ki a környező la35 Komáromy
évf. 158. o.)

A.: A Hunt Pázmán nemzetség ugocsai ágazata c. tanulmánya. (Turul, 1889.
— 89 —

pályból. Beépített területe 60X45 méter volt. Az 1700-as évek első
feléből származó rajzok szerint több tornyú, kőbástyás erődítmény,
sarkain sokszögű kiszögelésekkel. 36 Hozzá a hegy lábánál álló major,
emeletes kuriális épület („Fejérház") és öt kis jobbágyfalu (Bustyaháza, Talaborfalva, Dulfalva, Száldobos, Iza) tartozott m i n t várbirtok.
A kapitány fizetését az uradalomtól kapta. Móricz István 1708-ban
sajátkezűleg jegyezte fel Károlyi Sándor részére évi jövedelmét, azt
panaszolva, hogy n e m adják meg: 3 7
,, . . . Vice Kapitánynak fizetése: készpénz f. 328, Búza cub. 20,
Rozs cub. 10, zab cub. 30, széna 12 szekér, só 15 kő, sertés 2, h ú s 600
font. Ezen kívül elég volt az Ígéret, de ezt s e m tudom rajtok, ő k e 
gyelméken meg venni, csak nintsen k i . . . Nagyságod ú r i Gratiájába
ajánlom magamat az katona törvént, de Nagyságodnál n e m akartam
panaszt tenni . . . "
Egy ,,cubus" alatt 4 vékát, 120 litert értettek. Összehasonlításul
szolgáljon, hogy 1706 decemberében, a téli szállásra rendelt csapa
toknál személyenként havi egy köböl kenyérgabonát és heti 5 font
húst rendelt a fejedelem.
A huszti várról n e m maradt fenn Rákóczi korabeli részletes építé
szeti leírás. De XVII—XVIII. századbeli leltárakból ismert, 3 8 hogy
külső erőműveken át, az „Alsó k a p u n " lehetett az árkokkal határolt
várterületre jutni. A várfalakon a „főkapu" vezetett át, amelyet bás
tyák és ágyúállások védtek. A külső várfal és a magas falú „Belső
v á r " közötti m é l y ú t falszorosán (Zwinger) á t kerültek a felvonóhidas
„Közép kapuhoz". A v á r legkiemelkedőbb része a „Felső v á r " volt,
a „doboló toronnyal".
A Móricz István idejebeli építészeti részletekre legmegbízhatóbb
adatokat egy 1714. évi leltárra támaszkodó 1744-ben készült összeírás
adja, melyhez a v á r színes távlati képét is csatolták. 39 Fegyverzeti
felszerelésére egy 1706. évi leltár nyújt felvilágosítást. 40 Ez négy —
ágyúkkal és tarackokkal megrakott — bástyáját említi: a „Nagyvár
tát", a „kapu felett való bástyát", a „Ferdinánd bástyát" és a „Fabástyát". A várban ekkor összesen 3 „fennálló öregágyú" volt, 8 tarack,
1 mozsárágyú — melyből „kőgolyóbist" lőttek —, 1 négycsövű sereg
bontó, 10 jó és 7 rossz állapotban levő „szakállas" (állványos) puska.
A „Czajtházban" (Zeughaus, fegyvertár) mintegy 2500 d b „golyóbist"
tároltak. Volt 19 mázsa puskapor, 15 mázsa ón, 103 „töltött kézi grá
nát" és 16 „kerekes hosszú puska".
A v á r fegyverzeti ellátottság tekintetében mélyen alatta maradt
annak a nívónak, amelyben Apafi idején volt, (1669-ben mintegy 80
36 Huszt várának alaprajzát „Wien Heeresarchiv"-ra hivatkozva Gerő László közli Magyar
országi Várépítészet (Budapest 1955) című művének 344. oldalán. Ugyanily alaprajzi elrende
zésben ábrázolja Nagysomkúti Pap József is: Adalékok Máramaros Történetéhez című munká
jában (Máramarossziget, év nélkül), valamint P. Szathmáry Károly 1860-as években megje
lent tanulmányában (A Tisza bölcsője Huszt alaprajzával. Orsz. Széchenyi Könyvtár. Kéz
irattár. Quart. Hung. 4157. jelzet alatt.)
37 OL. Károlyi levéltár. Missilisek. Móricz-csomag.
38 OL. U. e t C M á r a m a r o s Fase. 174. N o . 25. (1600), 148. N o . 6. (1673), 148. N o . U . és 123.
N o . 2. (1684)
39 U o . F a s e . 220. N o . 22.

40 OL. M. Kamara Lymbus. Ser. I. 1706. január 6.
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löveg!) 41 Rákóczi ugyanis kivonta a várakból a mezőben is alkalmaz
ható lövegek egy részét. A hadfelszerelés m á r csak szükségszerű. Rész
b e n elavult. A puskapor régi, az élelmiszer-készlet kevés. Az őrlegénység sokszor fizetetlen. Az épületek romladozottak. A magányos hegy
csúcson álló vár erősen ki volt téve a Kárpátokból lesüvítő szeleknek.
Már P a p Mihály is panaszolta, hogy a v á r pusztul: 4 2
„ . . . Medárdus napján nagy szélvész támadván, az felső várban
levő nagy Palotáknak egy részét széjjel hanta, szarufáit s fog geren
dáit úgy több házaknak is. Nagy Palotákon való csatornák, feljáró
Grádicsok n e m jók, a Házak konganak, alig maradhatok meg az szállá
somon az esőben, sem ablakok, sem kemencék nem j ó k . . . "
Az őrség létszáma — évszázados gyakorlat szerint — száz fő körül
mozgott. Bethlen István volt fejedelem, huszti főkapitány 1646-ban
Húszon keltezett végrendeletében úgy intézkedett, 4 3 hogy
„ . . . az Praesidium száma ne extendáltassék ad s u m m á m száz sze
mélynél . . . praefectussal, porkolábbal, lovas és gyalog renddel, dobos
sal, pattantyúsokkal, udvarbíróval, számtartóval, kulcsárokkal és férfi
sütőkkel együtt is . . ."
Bölsei Buday Zsigmond „egész Máramarosi Fiscalitásoknak és P r o ventusinak perceptora" 1704. évi leltára szerint az őrség „hun száz,
h u n százharminc" emberből állott. 1706 januárjában, a „huszti gyű
lés" idejére idevezényelt Rátonyi-féle testőrző század létszáma 103
ember volt, a leváltott Őrségé 96 fő, kilenc tizedbe osztva. Többségük
huszti, egyötödük a szomszédos falvakból való. A vár három pattan
tyúsa (tüzére): „német fiak feleségestül". 44 Móricz István kapitány
sága idején — 1709-ben — az őrség 104 főből állt egy kapitány pa
rancsnoksága alatt. Beosztva hozzá egy hadnagy, két zászlótartó, Ír
nok, küldöncök, kovács, dobos, négy tizedes, h é t őrvezető és hetvenöt
közember. 45 A hadnagy 1704-ben 8 magyar forint fizetést kapott ha
vonta. A hajdúk (közemberek) 3 forintot.
A kapitányság átvétele u t á n Móricz István állandóan sürgette a
hiányok orvoslását és az őrség rendszeres fizetésének kiadását. Aggályoskodása indokolt volt, mert 1707 folyamán Erdély újra Rabutín
császári generális kezére került. Az ellenséges hadak Beszterce és Dés
felett álltak. A Máramarostól délre fekvő bányavárosok vidékén egyet
len kuruc erősség volt csak: Kővár, Nagybányától délre húsz kilo
méterre. Ellenséges rajtaütéstől tartani kellett. A rémhíreknek tág tere
nyílt. Egy ily kósza hír adta az indítékot Móricz Isvánnak, hogy 1708.
május 17-én Károlyi Sándornak jelentsen: 4 6
„ . . . Méltóságos Főgenerális jó Kegyelmes Uram, Nagyságodnak
meg akarván értésire adnom 16 praesentis Boda Páltul egyik Kapi
t á n y uram írja Szigetrül, hogy Kővárat és az Bányavárosokat meg
szállította volna az Németh. Mely hírt Nagyságodnak kötelességem sze41
42
43
pest,
44
45
46

H a d t ö r t é n e l m i K ö z l e m é n y e k , 1892. évf. 133. o.
OL. M. K a m a r a Lymtaus. Ser. I. 1707.
B á r ó Radvánszky
Béla: M a g y a r családélet és h á z t a r t á s a XVI—XVII. s z a z a d b a n . B u d a 
1879., 392. o.
OL. M. K a m a r a L y m b u s . Ser. I. 1706.
TJo. 1709. j ú l i u s .
OL. K á r o l y i l e v é l t á r . Missilisek, Móricz-csomag.
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rint tudtára akarván adni. Nagyságod kegyelmes Parancsolattyát az
assignatioval együtt vöttem, de eddig még semmit sem praestáltanak,
sem fát, sem búzát, sem szekeret. Mint az Nemes Vármegye ugy a
Dominium semmit sem praestáltak. Soruk e g y kevés van. Districtualis
Comissarius Urunk 4 7 megküldötte. Ő kegyelme itten az városon lévén,
assecurálván engemet, hogy én velem minden jót elvégzi. Nem hogy
végzett volna, de hírem nélkül ő Kegyelme el ment az városbul. Én
kínáltam ő Kegyelmét az assistenciával, de még senki sem requirált.
Én mind azon által mind eddig is a vár körül való fogyatkozásokat
véghez vinni igyekezem, érkezésem szerint. Legszükségesebbnek ítél
ném lenni, bárcsak k é t avagy három fontos könnyű ágyút, ahhoz
való golyóbissal és vagy tíz mázsa port. Méltóztassék kegyelmesen
parancsolni ide hozattatása eránt, mivel az mely porok itten találkoztattanak, semmire valók. Azoknak reparatioja kívántatnék, melyet is
naponként elkövetek. Két hobicz rúdra, nagy lyukú ádgyúra szüksé
günk volna, az melyek is csak heverőben vadnak Munkácson. Mely
eránt is alázatosan kérem Nagyságodat méltóztassék kegyelmesen p a 
rancsolni, hogy ennél a kissértettők között annál is inkább megállhas
sak. Melyrül az Nagyságod kegyes parancsolattyát elvárom, Marad
ván Méltóságos jó Uramnak, Nagyságodnak alázatos legkisebbik szol
gája . . ." (Lapszélen) „Kérem alázatosan Nagyságodat az Hajdú fize
tése eránt, mogyát találjon Méltóságos Ű r benne, é n is meguntam az
sok panaszit szegényeknek . . . "
Károlyi haladéktalanul továbbította a levélben foglalt híreket és
kéréseket Rákóczihoz, ki ez időben Eger körül tartózkodott. A feje
delem pedáns ügykezelésére jellemző, hogy azonnal reagált: 4 8
,,. . . Hogyha — írta május 19-én Egerből — Bethlenen (így!) János
és Móricz István kívánságainak mindenkor eleget kívánunk tenni,
arra nem csak a dominium n e m lészen elégséges, de bizonyos az o r 
szág is nem mindenkor sufficiálhatná, mert az — mint az utolsónak
humorát tudom, 4 9 mennél többet fogunk adni, annál többet kér. Csak
élésről provideáltasson Kegyelmed: beérik az kezeknél levő Munitioval. É n ugyan a Vice Ispánynak is újonnan parancsolatot adok, s K e 
gyelmed is tegyen rendelést felőle, etiam cum assistentia, hogy abban
meg ne f o g y a t k o z z a n a k . . . "
Rákóczi 1708. május 10-én is utasította Huszton lakó dralepszkai
Horváth Gábor máramarosi alispánt, hogy „Huszti várunkban minél
fölesebb élést szállíttasson . . ." 50
Móricz István korántsem állt egyedül panaszaival. A kuruc alvezérek állandóan ostromolták kérelmeikkel elöljáróikat. Esze Tamás
nak a fejedelemhez í r t levelei, embereinek zsoldja, mundérja (ruhája)
ügyében sokkal követelőzőbbek voltak az övéinél. Erre alapos okok
szolgáltak. A kuruc sereg lelkesedése 1708-ra lelohadt. A szabadság
harc napja áldozóban volt. A fegyelem lazult. Megszaladások, zendü•S' Kricsfalusi Sztoyka László.
*8 Arch. Rákoczianum . . . II. 1708. május 19.
49 A korabeli Cserei Mihály szerint „Humor" : természet, jellem, lelkület. (Hóman—Szekfű: Magyar Történet. IV. 272. o.)
50 A r c h . R á k o c z i a n u m . . . I I . 1708. m á j u s 10.
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lések, megtorló akasztások mind gyakoribbá váltak. Ë napokban —
1708. május 27-én — kaszabolták le egy verekedés alkalmával Esze
Tamást is. A parancsnokok az ellátás javításával igyekeztek megelőzni
az ily jelenségeket. Móricz István 1708. május 28-án Huszt várából
írt levelében újra kérte Károlyit, hogy az őrség hópénzét fizessék meg,
nehogy szökdössenek, h a a német a bevágott — ledöntött fákkal eltor
laszolt — hegyi átjárókat megtisztítva, délfelől Máramarosba törne. 5 1
„ . . . Nagyságodnak alázatosan akarom értésére adni, hogy ezen
órában Vice Ispány Ű r Szigetrül datált levelit vöttem, melyben írja
eő Kegyelme, hogy az német Passusokat tisztíttattya, és nagy készü
lettel Mára Marosba igyekezik. Tartozó kötelességem szerint meg
akartam Nagyságodnak hírére adni. Puska porunk is kevés vagyon.
Az eránt is alázatosan k é r e m Nagyságodat bárcsak tíz Mázával szaporíttassék. A mellett az itt való Militiának fizetéssé eránt, b á r csak
két Hóra való pénzét parancsolja Nagyságod, hogy h a hirtelen az
Németnek jüvetele (így!) bé esnék, meg maradhasson az Hajdú mel
lettem . . . Kassokat, palizáta fát, töltésfákat is kiszedettem, az mint
erősítettem m a g a m a t . . . "
Jelentései arra indították a fejedelmet, hogy Huszt tüzérségi hely
zetét megvizsgáltassa. A munkácsi várban szolgáló Szubich P á l tüzér
alezredest rendelte Husztra, és utasította Kismarj ay Albertet — a
máramarosi fiscalis birtokok vice praefectusát —, hogy a v á r élelme
zésére gondja legyen. Május 29-én a huszti v á r ügyében három leve
let í r t : Bay László munkácsi vicekapitánynak, Kismarjaynak és Mó
ricz Istvánnak. Utóbbi levél lényegi része így hangzott: 5 2
„ . . . Amennyi Munitio vagyon Huszt várában, annak megoltalmazására elégségesnek ítéljük lenni, mivel nem mindenkor ágyúkkal, de
a praesidiariusok által is az ellenség ereje szokott repelláltatni, elég
példa lévén annyi ideig dicséretesen obsidioban magokat viselő sze
gény görgényiek, kiknek se Hobitzok, se annyi Munitiojuk nem volt
m i n t kegyelmednek. Parancsoltuk mindazon által Munkácsi Artilleriabéli Tisztünknek, hogy oda menvén, minemű requisitumok híjával
lészen vizsgálja meg, és azokat administrálja. Ügy Nemzetes Kismarjay Albert Hívünknek is, hogy Profontirozására é s egyéb requisitumokra gondja légyen. Amely épület a várban legszükségesebb, reparáltassa kegyelmed, n e m gondolván azt, mint kellenék lenni, de amint
lehet, requirálván az iránt Kismarj ay Albert p r a e f e c t u s t . . . "
Móricz István állandóan jelentgetett közvetlenül a fejedelemnek is.
Egy foszlányaiban megmaradt levéldarabkán 1708. május 31-i kelte
zéssel ez olvasható: 5 3
„ . . . Az itt való fogyatkozásokat Felségének megküldöttem volna,
mely iránt alázatosan instálok Felségednek, mentől hamarább orvosoltassék. Az mostani itt benn levő új híreket is Felségednek meg küldöt
tem. Az jó Istent is kérem Felségedet az Militiának fizetése felől,
parancsolván Felséged kegyelmesen, hogy dolgom vele úgy ne legyen,
51 OL. Károlyi levéltár. Missilisek. Móricz-csomag.
52 OL. J e s z e n á k levéltár. P r o t h . R á k o c z i a n u m . T o m . IV. 1708. m á j u s 29.
53 OL. Károlyi levéltár. Missilisek. Móricz-csomag.
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mint Kővárban, hogy kiszöktek, kik közül is tizenegyet Munkácsra
küldöttem. Ezzel Felséged Gratiajába ajánlom magamat, az mint ma
radok is Felséged régi vén szolgája Móricz István. Dat. Ex Arcé Huszt
1708. die 31 M a y . . . "
1708. június 1-én Károlyihoz írt leveléből kitűnik, hogy a császáriak
betörésétől tartva a megyei nemesség a déli területek falvaiból a he
gyekbe húzódott. Ezért erősítő csapatok irányítását kérte a megyébe: 5 4
,, . . . Ez mai napon vöttem négy rendbéli leveleket az németek
eránt, melyeket Nagyságodnak el akarván küldeni, Nagyságodat véle
mind azon által nem akartam terhelni. Az németek minden szándéka,
igyekezete az erre jön, sőt a gyalogját is mind lóra szedte. Nagyságo
dat azért kérem alázatosan, méltóztassék ha csak ezer gyalog hadat is
bécomendérozni, azokkal ha csak húsz vagy harminc lovasokat is,
hogy az szegénység bátorságosabban lehessen, mivel az Nemes Vár
megyének nagyobb része magát recipiálta már a hegyekbe. Ezzel Nagy
ságod Gratiajába ajánlom magamat, az mint hogy maradok Méltósá
gos Főgenerálisnak alázatos szolgája . . ."
A várt n é m e t betörés azonban elmaradt, s Rákóczi bizonyos elég
tétellel írta Károlyinak június 17-én Ecsédről: 55
„ . . . A Kővárbul kiszöktetetteket szükséges hogy minden tehetsé
gével azon legyen Kegyelmed, hogy megfoghassa. Kikrül is azon va
gyok, hogy példát kívánok belőlük statuálni. Huszt várában remélem
hogy m á r eddig cessait Móricz desperatioja az kinek még Eger alól
küldöttem pénzt az Praesidium megfizetésére az odarendelt Kapitány
által. De csak tudom én azt, hogy avval is nem fog megszűnni az ő
petyegő panasza . . ."
A huszti várban őrzött foglyokkal kapcsolatban 1708. évről két levél
található. Egyiket a fejedelem írta Móricz Istvánnak, másikban ő
válaszolt Károlyinak.
„ . . . Amely Confoederatio ellen vétett Rabokat Hűséged dispositioja
alá fog küldeni Nemzetes Vitézlő Bay László Commendáns hivünk,
jó őrizet alatt tartassa azokat. Intertentiojokat administrálni fogja
Nemzetes Vitézlő Kismarjay Albert H i v ü n k . . . " — írta a fejedelem
1708. november 12-én. 56
Külön is elrendelte Kismarj aynak, hogy — a nyilván előkelő ra
bok „mindenikének két két font húst és annyi kenyeret adasson n a 
ponta . . ."
A Károlyinak címzett levél június 25-én kelt még, s a rabok kezes
ségre való kimocsátásának rendszerét világítja meg. 57
Rákóczi az 1708. augusztus 3-án történt trencséni csatavesztés után
fokozottabb figyelmet szentelt a keleti országrész várainak. Szeptem
ber elején Munkács és Huszt lőszerhelyzetét újra felülvizsgáltatta. El
rendelte Bay László munkácsi kapitánynak, hogy 58
,, . . . a Munkácsi czeitlajdinantot küldje Huszti Munitiok megtekin
ti Uo.
r
•>
-"> A r c h . R á k o c z i a n u m . . . II. 1708. n o v e m b e r 12.
56 OL. M. K a m a r a L y m b u s . Ser. I. 1708. n o v e m b e r 12.
57 OL. K á r o l y i levéltár. Missilisek. Móricz-csomag.
58 OL. J e s z e n á k levéltár. P r o t h R á k o c z i a n u m . T o m . IV.
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tésére, aki által is nézéssé meg, a 18 és 24 fontos ágyúkhoz hány go
lyóbis vagyon, ú g y a mozsárok is h á n y fontosak. Szubich P á l Art. vice
colonellus parancsot kapott Murikácsi ágyúk közül egy mezőre való
18 fontosat k i v á l a s z t a n i . . . melyhez is csináltasson k é t lavétát." 5 9
Ugyanekkor Móricz Istvánt is értesítette Szubich megbízatásáról: 6 0
„ . . . Szükséges lévén az Huszti várunkban levő 18 fontos ágyú, a n y nyi fontos 500 golyóbissal. Amidőn Szubich P á l Artilleriabéli Vice
Colonellus hivünk oda megyén, alkalmaztassa magát azok iránt való
rendeléséhez Kegyelmed, csináltatván k é t lavétát is azon ágyú alá
dispositioja s z e r i n t . . . "
Móricz István október 6-án jelentette Károlyinak, 6 1 hogy a löveg
talpakat elkészíttette. Panaszolta, hogy a kincstári gazdasági tisztvi
selők félvállról veszik csak sürgetéseit az őrség élelmezését illetően:
,,Az Dominium az Nemes Vármegyére, az Nemes Vármegye az Dominiumra halaszt", azaz hárítja a teljesítését. Panaszainak annyi foga
natja azonban mégis volt, hogy Máramaros vármegye közgyűlése 1708.
november 9-én ú g y határozott, megírják a „huszti kapitány úrnak",
hogy egy hónapra való élést adnak a Praesidium számára, b á r „semmi
obligatio j ok nincsen pro interim". De ha tovább is kívánná, forduljon
az illetékes Comissariushoz: Dobay Józsefhez. 62
*
Az 1709—1710-es évek a szabadságharc gyors hanyatlását hozták.
A Trencsénnél szenvedett katonai balszerencsét, a h a t éve tartó belső
háború pusztítása okozta általános nyomort, a török területről Magyar
ország tiszántúli részeire átcsapott pestis tetőzte be. A Felső-Tisza
vidékét és Máramarost a császáriak elől menekülő erdélyiek lepték el.
Értékeik egy részét a várakban helyezték biztonságba. Teleki Mihály
gróf kővári főkapitány néhány ládáját Husztra vitette. Ezeket azon
b a n feltörték. A fejedelem vizsgálatot rendelt el: 6 3
„ . . . Gróf Teleki Mihály erdélyi tanács hivünk Huszt várában securitate letett tizenhat ládái közül tizenhárom gonoszul felveretett" —
írta 1709. május 11-én Vay Ádámnak, értesítve, hogy a gonosztevők
kinyomozására és a k á r megállapítására Huszt várába bizottságot k ü l 
dött. Utasította Vayt, küldje k i ő is adjutánsát és, „ . . . amint a várba
inquisitor híveink felmennek, azonnal a v á r kapuja lezároltassék,
míg az inquisitio véghez megyén, melyről is Nemzetes Vitézlő Móricz
István kapitány hívünknek parancsoljon. Az inquisitio által comprialt
latrok azonnal incaptivaltassanak . . ."
A tanúkihallgatások a huszti várban folytak. Eredményre azonban
nem vezettek. Rákóczi június 18-án Telekinek írt levelében arra az
álláspontra helyezkedett, hogyha a v á r parancsnoka átvette megőr
zésre a ládákat, felelni tartozik értük. 6 4 A n y á r folyamán többször
59 „Lafette" — ágyútalp.
60 OL. M. Kamara Lymbus. Ser. I. 1708. szeptember 8.
61 OL. Károlyi levéltár. Missilisek. Móricz-csomag.
62 Máramaros vármegye Levéltára. Máramarossziget. Kgy. Jkv.
63 OL. J e s z e n á k levéltár. P r o t h . R á k o c z i a n u m . T o m . IV. 1709. m á j u s 11.
04 ü o . j ú n i u s 18.
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sürgette a tolvajok kézrekerítését, szeptemberben pedig Móricz Ist
vánt is felszólította, kártérítési kötelezettségét helyezve kilátásba.65
„. . . Tudtára lehet Hűségednek — írta — minemű károkat vallott
légyen gróf Teleki Mihály Űri Hivünk, Hivsége, Tisztsége, Directioi
alatt, melynek kikeresése és az malifactoroknak kikeresése iránt, noha
nem egyszer vette ekkoráig is parancsolatunkat, effectuma mindazon
által mindeddig nem lévén. Adatik ezután is tuttára Hűségednek, ne
gondolja, hogy azon állapot mellől olyan könnyen elmulhatik, mert
egyáltaljában tartozik, s resolváltuk is, hogy in toto competenti meg
kellessék felelni, melynek terminusa sokáig nem haladván, az alatt
is mind az által igyekezzen szorgalmasan az kártevők után amint tu
dakozódni, úgy azokat incaptiváltatni is, hogy valamint maga menthetetlenségével az károknak megfizetése Hűségére ne háromoljék . . ."
*

Az 1710-es esztendő során a császáriak kezére jutott csaknem az
egész ország. Rákóczi hatalma alatt az ősz beálltával csupán a FelsőTisza vidék pár megyéje — Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ung, Ugocsa és
Máramaros maradt, Kassa, Ungvár, Munkács, Ecsed, Kővár és Huszt
várakkal. A helyzetet Rákóczi is felmérte és Lengyelországban igye
kezett adandó esetre híveinek és magának menedéket biztosítani. Az
év vége felé a mozgalom előkelőbb vezetői — Károlyi Sándor kivéte
lével — mind Lengyelországba húzódtak már családjaikkal. Maga
Bercsényi is, hogy orosz segítségről tárgyaljon.
Rákóczi ez időben Munkácson, Ecseden, illetve Károlyi hadai közt
tartózkodott, még mindig abban reménykedve, hogy orosz segítség
gel egy általános európai békébe — mint az önálló Erdély fejedelmét
— őt is befoglalják.
A szabadságharc e hanyatló időszakában Móricz István iparkodott
még a fejedelemmel személyes ügyeit elintéztetni. 1710 júniusában
kérvényt nyújtott be Beregszászon levő telke felszabadítása érdeké
ben.66 Kérését Vaynak is előadta, aki azt írásban kérte emlékeztető
ként. Ez a ,, Memóriáié" fennmaradt az Országos Levéltár iratanya
gában.67
„ . . . Alázatos memorialemben kelletett az Méltóságos Űrnak beje
lentenem dolgaimat, kiket is kérem az Méltóságos Urat méltóztassék
Kegyelmes urunk ő Felsége előtt proponálni, és az ő Felsége kegyel
mes resolutioját ezek iránt tenni.
Primo. Beregszász városában levő egy Puszta Telekem felől, mely
nek az előtteni időkben kegyelmesen Ígérte vala ő Felsége felszabadí
tását. Mostan várnám aziránt való Kegyelmességét ő Felségének. Az
telek az Árok utcában vagyon.
2 do. Az itt való szemmel tapasztalt alkalmatosságokat az Vár kö
rül úgy az Praesidium körül, azok iránt is Felséges Urunkat infor
málni mint az miben vadnak. Alázatosan kérem az Méltóságos Urat
65 Uo. 1709. s z e p t e m b e r 19.
66 OL. Arch. Rákóczi de Felsővadász. Fasc. 27. Extr. Instantiarum.
6/ OL. M. Kamara Lymbus. Ser. I. Fasc. 101., 232. o.
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ezekben öreg szolgájának succurálni és az ő Felsége kegyelmes resolutioját kivenni s kezemhez küldeni méltóztassék. Mely jóakarattyát
az Méltóságos Ürnak nagy alázatosan, míg Isten életemet halasztva
igyekszem megszolgálni. Maradok az Méltóságos Űrnak alázatos öreg
szolgája In Arcé Huszt 23. Juni 1710. Móriz (így!) István . . ."
A vár legnagyobb problémája ez időben az ellátatlanság volt. Ezt
tanúsítja Móricz István 1710. november végi alábbi levele a fejede
lemhez :
„ . .. Felséges Uram, Felségednek kötelességem szerint alázatosan
kelletek az itt levő fogyatkozásokat hírré tennem. Kenyerünk minden
órában elfogy. Dominiumbéli Tiszt Uraimék is a jószágon semmit sem
vehetnek, azzal mentik magokat, sem pedig a Majorságbul mioltától
fogva itt lakom teljességgel semmi Victualét nem szállítottak, sőt a
conventionatus szolgákat is a Magazinumbul kellett contentaltatnom,
az mellyel is rövidült az Elet.
Az Praesidium felől, az Palotások közül írhatom Felségednek, kik
az Isten súlyos ítéletül által mentek, maradtak negyvenen, tiszteivel
együtt, amelyek is mezítelenek, mert három Esztendőiül fogva nem
adtának Mundért nékiek. Felséged amely pénzt Kővári és itt levő
Praesidiumnak assignait vala tavaly Nemes Ugocsa Vármegyébül,
Szentiványi Uram elvitte vala. Amit a biztatással, szép szóval érek
környülök, mindent véghez viszek. Szüntelen való reám járások s panaszik kénszerített, Felségedet ilyen gondjai között búsítanom. Aláza
tosan kérem Felségedet orvosoltassa ezen dolgokat. Magamrul is Fel
séged méltóztassék megemlékezni, mivel csak alig táplálódhatom cse
lédeimmel együtt, mivel Tiszt Uraimék conventiomat annak idejében
meg nem adják, hanem csak biztatnak. Isten Felségedet szegény Ha
zánk megmaradására boldogul éltesse kívánom. Felségednek min
denkori alázatos öreg szolgája. Huszt 25. November 1710. Móricz
István .. ,"68
A levélből kitűnik, hogy a várőrség — mint Munkácson is — a fe
jedelem „Palotás" testőrző ezredéből való volt. Ruházatukat — a
„mundért" (a német Monturból) — a kincstár adta. Színe veres és
kék. Létszámuk a! pestis után a felénél is alább süllyedt. Rákóczi szep
tember 11-én azt írta Vay Ádámnak, hogy „Husztról kihalt a Praesi
dium".69
E hónapban Móricz István is beteg lett. Oly annyira, hogy Vay
Ádám utódjáról kezdett gondolkodni. A fejedelem rossz néven vette
Móricz István betegségét, s azt, hogy a halálra gondolt. Említett szep
tember 11-i levelében egészen gyöngédtelenül nyilatkozott felőle:
„ . . . Az Isten ítélete ellen nincs tanács. Az ki meghal csak el kell
temetni. Én sem tehetek Huszt és Ecsed iránt egyéb dispositiokat,
hanem az, mellyeket Kegyelmed tett. . . . Ott Móricz úgy látom csak
ijedtében holt meg, még azért neki successort nem rendelhetek. Ha
68 OL. K á r o l y i L e v é l t á r . Missilisek. M ó r i c z - c s o m a g . 1710. n o v e m b e r 25. „ C s e l é d " a l a t t csa

ládot értettek. Tágabb értelemben a háznépet, belső cselédséggel, akik egy kenyéren voltak.
„Élet" a kenyérgabonát (búza, rozs) jelentette.
69 A r c h . R á k o c z i a n u m . III. 163. o.
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mind azon által ő is, a többi desperatusokkal, — akik Isten kegyel
mében kételkednek — találna meghalni: oda Kornlóssinál jobbat alig
találhatok, mert J á r m i n a k sok competitora volna az erdélyiek k ö 
zött .. ."
A Máramarosban is dúló járvány méreteire jellemző a megye K á 
rolyinak 1710 júniusban tett jelentése: 7 0
„ . . . Majd egész vármegyénket a grassáló pestis ellepvén, minden
n e m ű mezei és egyéb munkát, sőt maga cselédjét elhagyván lakósink,
egész falvak havasokra, erdőkre, völgyekre, sőt Moldvára és Lengyel
országra elszéledtenek. E vad helyen megtelepedett nép, ha egyszer
eloszol, medvéknek, farkasoknak és rókáknak lakhelye lészen és in
perpetuum marad pusztaságban az vármegye . . ."
1710 őszén gróf Pálffy János tábornagy vette át a felső-magyaror
szági császári csapatok feletti vezényletet. Feladata az ország visszahódításának befejezése volt. Ezt — mint született magyar ember —
békés eszközökkel iparkodott végrehajtani. Tárgyalásokat kezdett Ká
rolyival. A helyzet a tél folyamán annyira érett, hogy 1711. j a n u á r
11-én maga Rákóczi is találkozott Pálffyval, Vay Ádám vajai k a s t é 
lyában.
A jó szándékú tárgyalásokat azonban a bécsi udvar gyanakvással
nézte. Ennek folytán a fejedelem bizonytalan hitegetéseknek kezdte
látni, és orosz segítség után nézett. 1711. február 21-én Lengyelország
ba ment, hogy csapatokat szerezzen Nagy Péter cártól. Távozásakor
összes hadai parancsnokává Károlyi Sándort nevezte ki, meghagyva,
hogy a tárgyalásokat folytassa, s amennyiben kiszorulna az országból
Máramaroson át jöjjön Lengyelországba a hadakkal. Ügy tervezte,
nyárra visszatérhet — de sosem látta többé hazáját. . .
A fejedelem távozása megadta az utolsó lökést a felbomláshoz. Az
a húsz-harminezer kuruc, aki még kitartott, nem akart már harcolni
— de hazájából kibújdosni sem. A helyzetet súlyosbította, hogy K á 
rolyi már nem bízott a győzelemben. Ügy vélte, hogy a császáriak
tavaszra várható támadása a kuruc hadak és az ország teljes letiprását eredményezheti. Március 14-én titokban hűséget fogadott tehát
személyére nézve Pálffy előtt a királynak. Ettől kezdve önállóan t á r 
gyalt, bár levélben és követek útján igyekezett Rákóczit is a békére
hangolni.
A gyors békekötést az európai politikai helyzet Bécsnek is sürgőssé
tette. Pálffynak megadták a felhatalmazást a kegyelem beígérésére.
Április 4-én — sok huzavona után — megszövegezték a „Finalis
Resolutio"-t, amely a hűségesküt letevő kurucoknak teljes kegyelmet,
és jószágaik visszaadását biztosította — Rákóczit sem kivéve. A feje
delem azonban — akit odakint segítséggel biztattak — nem hajlott
a békére. Április 27-re gyűlésre hívta össze a rendeket Husztra.
De Károlyi ekkor már szemben állt vele. Értesítette a még fegyver
ben álló kuruc hadakat és bujdosó rendeket az alkudozás menetéről,
megküldve a nevesebb vezetőknek a „Finalis Resolutio" másolatát.
10 A Magyar Nemzet Története. Budapest, 1898/VII. 659. o.
— 98 —

Április 27-re — amikor a Pálffyval kötött fegyverszünet lejárt — Szatmárra hívta a rendeket, döntsenek a megegyezés ügyében. Rákóczi
erről értesülve levélben kereste fel híveit, meghagyva, hogy ne enge
delmeskedjenek. A rendek azonban a szatmári gyűlésekre mentek, nem
Husztra, és hozzájárultak a béketervezethez. Május 1-én a kuruc had,
Károlyi Sándorral az élén, a Kis Majtényi mezőn ünnepélyesen esküt
tett a Habsburg királyra.
Csak kevesen küszködtek magukkal. Köztük Kassa, Ungvár, Mun
kács, Kővár parancsnokai és Móricz István — a huszti kapitány. Mi
dőn április második felében kenyértörésre került a sor a szatmári
gyűlés meghidetése folytán a fejedelem és Károlyi közt, és köztudo
másúvá vált, hogy a békealkudozások konkrét formákat kezdenek öl
teni, ő is lelki dilemma elé került. Rákóczi tiltotta Károlyitól, utóbbi
pedig puhítani igyekezett. Megküldte neki az április 4-i „Finalis R e solutio" egy példányát.
Szilágyi István akadémikus — a máramarosszigeti líceum egykori t u 
dós igazgatója — 1860-ban ismertette a „Magyar Történelmi Tár"-ban
a megküldött békepontokat. 7 1
,, . . . I. József király — írta — még a békekötési tanácskozások fo
lyama alatt elhalván, aggodalomba ejtette az ország lakói nagy r é 
szét, mi lesz most már a békepontok sorsa? . . . Ez volt az eset Máramarosban is, a hol, bár a megye rendéi már május 7-én letették a h o magiumot: de a huszti vár kapitánya Móricz István, annak ellenére is,
hogy a birtokba venni akaró királyi sereg immár a vár alatt állomá
sozott, a kezén levő erősséget átadni egyáltalán nem akarta, minek
következtében a részletes hódolás is mind csak maradozott a megyei
lakosság részéről. A mindezek iránt értesült Károlyi Sándor szüksé
gesnek látta e végből pátenst bocsátani a megyéhez, intvén és felhíván azt részint a már mutatott hűségben megmaradásra, részint a még
vonakodók hódolatának eszközlésére . . . Huszti kapitány Móricz István
külön vett tudósítást Károlyi Sándortól, oda melléklésével a békepon
tok általa hitelesített másolatának . . . "
Móricz István — az ekkor Jaroszlói uradalmában, Verbinán —
Lengyelországban tartózkodó fejedelemhez fordult. A szatmári gyű
lés napján, április 27-én kelt levele keresztezte Rákóczi e hónap 25-én
írt levelét, amelyben meghagyta neki, hogy Károlyinak ne engedel
meskedjék. A fejedelem_május 1-én válaszolt: 72
„ . . . Vettük sub dato 27. április Kegyelmed levelét, melybül gon
doljuk, hogy előbbeni levelünket s abban való szándékunkat Kegyel
med még akkor nem vehette. Melyet dupplicálni kívánván, újabban is
adjuk tudtára Kegyelmednek, hogy Károlyi Uramnak cselekedeteit
nem approbálván — akármi ordereket küldene ennekutána is, annak
ne engedelmeskedjék, s maga mellett lévő Híveinket bátorságosan
minden jóval biztathatja. Mert ha valamikor nagyobb út Hazánk
szabadságának visszahozására mutatódott, mostan a császárnak bizo
nyos halálával, teljes reménségünk felvirradott s mind innét a m i n t
71 M a g y a r T ö r t é n e l m i T á r , VII. 213. o.
72 A r c h . R á k o c z i a n u m . . . III. 646. o.
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más dolgaink szerencsés folyamatjábul
Isten engedelmessége által
egyebet boldogulásunknál n e m remélhetünk, melyet Isten rövid idő
alatt meg is ád. Tartsa azért Kegyelmed kétkedés nélkül a kevés üdő
alatt is Hozzánk és Hazájához való igaz hűsége kötelességét s azokat
is vezérelje csalhatatlan reménség alatt annak k ö v e t é s é r e . . . "
A május 1-i fegyverletétel felé tendáló események hatása alatt
Móricz István április 30-án újabb levélben fordult a fejedelemhez.
Nyilvánvaló lehetett ugyanis előtte, hogy ezt követőleg a huszti várat
körülzárják, s h a azt a megállapított három heti türelmi idő alatt fel
nem adja, elvész a joga a Kegyelemhez. A fejedelem május 3-án vála
szolt : 73
„ . . . 30. Április Husztról datált Kegyelmed levelét vettük, n e m k e 
vés csodálkozással értvén, hogy három rendbéli írott leveleink közül
egyiket sem vehette Kegyelmed, kikben, legfőképpen ezen holnapnak
elein küldettekben megírtuk Kegyelmednek, hogy Károlyi cselekede
teit diffidentiaban vévén, semminemű ordereinek ezután n e obtemperáljon Kegyelmed. Sőt most is hagyjuk és parancsoljuk, hogy akár
az ő ordereit, akár kiét másét veendi Kegyelmed a v á r feladása, avagy
egyéb Hazánk dolgának gátlása eránt —>, ha csak saját kezünkkel írott
parancsolatunkat és subscriptionkat s pecsétünket n e m látja, — senki
nek a várat akár micsoda persvasiokra ne adja fel Kegyelmed, se egyéb
parancsolatjának ne engedelmeskedjék, hanem magunktól minden dispositiot várja, annyival is inkább, hogy a császár halála m á r bizonyos
lévén, Isten segítsége által itt és más külső potentiáknál is. Hazánk
dolgait oly karba hoztuk, és oly lábra állítottuk fel, hogy akár a n é 
met nemzet, akár m á s valaki, Hazánk szabadsága ellen való ellensé
geskedésre, avagy csendességnek felháborodására ösztönt adna, lehes
sen repressioja.
Ha mi szüksége lészen pedig Kegyelmednek, Tekintetes Nagyságos
Sennyey István munkácsi Commandirozó Generális u r i Hívünkhöz
reccuráljon Kegyelmed, de ha más dolgokban, kiket Hazánk ártal
mára lenni tapasztalna Kegyelmed, valamit parancsolna, — semmikép
pen n e obtemperáljon. Valamely hűséges indulattal pedig ekkoráig is
a maga tisztit alattvalóival együtt folytatta Kegyelmed: ezután is a
szerint folytassa, várván hűségeskedésének érdemes megjutalmaztatását..."
E levél volt II. Rákóczi Ferenc fejedelem utolsó levele Móricz Ist
vánhoz. A császári csapatok bevonultak Máramarosba és megszállták
Huszt városát is. Parancsnokuk, báró Acton ezredes, a szabadságharc
kezdetén gróf Rabutin császári tábornok segédtisztje Erdélyben, k é 
sőbb gróf Pálffy János kísérője, kétszáz lovassal a vajai találkozóra.
A megye rendeletet kapott, hogy megyegyűlés keretében tétesse le a
rendekkel a „homagiumot" (hűségesküt). De a május 7-re hirdetett
gyűlésen csak kevesen jelentek meg a nemesek közül. Oka bizonyára
az, hogy a huszti v á r még kuruc kézen volt. A gyűlés — Károlyi idő
közben kiadott pátensére reagálva — következő határozatot hozta:7''1
73 U o . m . 717. O.
74 Máramaros vármegye Levéltára. Máramarossziget. Kgy. jkv.
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„ . . . Az kik a Nemes Vármegye mostani Gyűlésére nem compareálhattanak az homagium letételére, ahhoz képest Szolgabírák
Uraimék cum sibi adjunctis 7 5 az Nemességet Falunkint Római Csá
szár és Koronás Király Kegyelmes Urunk ő Felsége hűségére meg
eskessék, és azon Lajstromot minél h a m a r á b b küldjék Nótárius
atyánkfia kezébe . . . "
Ily körülmények közt Móricz István nem maradhatott egyedüli k u rucnak a megyében. Fel kellett adnia a várat. Szilágyi István emlí
tett tanulmányában erről a következőket írta:
, , . . . Mindezek u t á n ő sem vonakodhatott tovább, hanem szabad
levelet vévén a királyi had parancsnokától, május 12-én átadta a vá
rat. A részére adott szabadlevél a Móricz utódoknál ma is megvan,
s ott őriztetik a békekötés Károlyi Sándor féle példánya is . . ."
Szentiványi János dandárnok Munkácsról 1711. május 12-én írt
levelében arról tudósította a fejedelmet, hogy „Huszt vára 10. reg
gel capitulait. . ." 76 E nap nem egyezik a család kezén volt oltalom
levél keltével, melyen valóban május 12. áll. Ez oklevél szövege a
következő :77
„ . . . Quandoquidem praesentium exhibitor Praenobilis ac Generosus
Dominus Stephanus Moriz Homagium fidelitatis Erga Sacratissimam
Suam Mattem coram me deposuit, et ad gratiam Eiusdem suae Mayestatis ex fortalitio Húst — in quo ipse Commendans erat — venit,
quapropter ipsi has protectionales litteras usque ad ulteriorem confirmationem Excellentissimi D. Domini Campi Mareschalli Joannis Comitis a Pálffy per Hungáriám Generalis Commendantis, Extradedi,
vigore cuius praedictus Dominus Stephanus Moriz in suis bonis per
Districtus varios in Marmarosh existentibus, sine ullo incommodo degere permittendus est; sit ipsi Etiam liberum per Hungáriám, Transylvaniam, partesque iisdem annexas secure ambulandi. In cuius fidem
hisce attestor. Signatum in Arce Hust, die 12. May 1711.
Sacrae Caesaráé Regiaeque Mayestatis Actualis Colonellus Incliti
Regiminis Rabutiani, necnon Confiniorum Poliniae et per Mar
marosh Commendans
L. B. de Acton . . ."
Magyar fordításban:
„Minthogy jelen sorok bemutatója Nemes és Nemzetes Móricz Ist
ván úr ő Szent Felsége iránt a hűségesküt előttem letette, és ugyan
azon ő Felségének kegyébe jött Huszt erődjéből, — ahol parancsnok
volt — azért kiadtam részére azt az oltalomlevelet, addig, amíg azt
a továbbiakban Méltóságos Pálffy János gróf tábornagy, a Magyar
országra kinevezett egyetemes főparancsnok meg nem erősíti; amely
levél alapján nevezett Móricz István Űrnak meg kell engedni, hogy
Máramaros megye különböző kerületeiben levő javain minden kelle
metlenség nélkül élhessen és szabadon járhasson Magyarországon,
75 Értsd: a hozzájuk beosztott esküdttárssal.
76 A r c h . R á k o c z i a n u m . . . VIII. 443. o.
77 Latin szövegét közli Szilágyi István a M a g y a r T ö r t é n e l m i T á r 1860. évf. 214. o.
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Erdélyben és az ezekhez csatolt területeken. Mindennek hitelét ezen
nel bizonyítom. Kelt Huszt várában 1711. május 12.
Ö császári és király Felségének valóságos Ezredese a dicső R a butin ezredben, továbbá Lengyelország határainak és Máramarosnak parancsnoka,
báró Acton . . ."
A történeti képhez tartozik, hogy Huszt kapitulációja után pár napra
— május 15-én — megadta magát Ungvár is, hol Ebeczky István pa
rancsnokolt, majd utolsóként, június 23-án Munkács vára Sennyey Ist
ván kapitánysága alatt. Ezzel fejeződött be végleg II. Rákóczi Ferenc
szabadságharca, melyben Móricz István zászlóbontástól — zászló le
tételéig hűséggel és becsülettel részt vett.
Kilétére nézve a genealógiai szakirodalom n e m nyújt elfogadható
adatokat. Ňagy Iván 1860-ban megjelent közismert művében (Ma
gyarország Családai VII. 609. o.) nem említi névvel, csak Szilágyi Ist
ván közlésére hivatkozva mondja, hogy a tokaji donációra és a vár
feladására vonatkozó levelek a técsői Móricz család tulajdonában
vannak. Kempelen Béla: Magyar Nemes Családok című lexikális k i 
adványa (VII. 275. o.) anakronisztikus módon egy 1638-ban élt Móricz
Istvánnal azonosítja. Hamis úton jár kilétét illetően Móricz
Lajos
is, ,,A técsői Móricz család története" című 1930-ban megjelent füzetkéjében, amelyben — a levéltári és anyakönyvi adatokat nem i s 
merve — a család egy 1689-ben született és a szabadságharc kitörése
éveiben a nagyenyedi református kollégiumban tanuló tagját teszi
meg várkapitánynak.
Az 1711. május 12-én kelt „Salvus Conductus", valamint a család k e 
zén öröklődött oklevelek kétségtelen bizonyítékai, hogy Móricz István
huszti kapitány a Máramarosban birtokos técsői Móricz családba t a r 
tozott. Az ismert évszámok és családi adatok egybevetése alapján
legvalószínűbb, hogy azonos volt azzal a técsői Móricz Istvánnal, aki
— mint Teleki Mihály máramarosi jószágainak igazgatója — 78 1675ben Apafi Mihály fejedelemtől címeres nemeslevelet szerzett, és 1684ben Máramarosban főszolgabíró volt. Mint kuruc érzelmű szegényebb
nemes kerülhetett — a császári csapatok 1685. évi máramarosi bevo
nulása után — a munkácsi várba, Zrínyi Ilona idejében. 1640—45
körül születhetett Técsőn. Elhalálozásának ideje ismeretlen. Szülei:
Móricz István Técső mezőváros főbírája (1651, 1666) és Técsői J a k a b
Ilona voltak

"8 Lásd: Nagy Iván: Magyarország Családjai. VII. Pest. I860., 609. o.
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ENGELS AZ 1848—49-ES „MAGYAR HÁBORÜ" HADTÖRTÉNETÉRŐL
ÁCS

TIBOR

125. évfordulóját ünnepeljük a magyar hadtörténelem egyik legfé
nyesebb fejezetének, az 1848—49-es polgári forradalomnak és szabad
ságharcnak. Ez a dicső katonai hagyomány ma is elevenen ható erő,
amely táplálja népünk szocialista hazafiságát, formálja történelem
szemléletét, és nem kis szerepet játszik a magyar katonai gondolko
dásban. Az évforduló kapcsán emlékeztetnünk kell arra is, hogy Marx
és Engels értékeléseiben
kiemelte az 1848—49-es magyar polgári for
radalom és szabadságharc
egyetemes
történelmi
jelentőségét.
Ezt a
megállapítást a különböző polgári történetírói iskolák és az elmúlt
időszak vitáinak kétségbe vonó, vagy egyenesen tagadó nézetei sem
tudták megcáfolni. 1 Sőt, a levéltárakból előkerült iratok igazolják
a marxi és engelsi megállapítások helyességét az 1848—49-es magyar
polgári forradalom és szabadságharc szerepét és nemzetközi jelentő
ségét illetően.
Marx és Engels nyilvánvalóan nem ismerhette a korabeli iratokat,
ezért a magyar forradalom és szabadságharc részletes és minden vo
natkozásában pontos vizsgálatára nem voltak képesek. Megállapításaik
nak zsenialitása abban nyilvánult meg, ahogyan felrajzolták a társa
dalmi viszonyokat és a politikai törekvéseket, a katonai helyzetet és
a hadügy jellemzőit. Számukra különösen azok az elemzések értéke
sek, amelyek az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadság
harc nemzetközi jelentősége mellett kiemelik annak hadtörténelmi és
katonai fontosságát.
A „magyar háború" hadtörténelmével elsősorban Engels foglalko
zott. Szükségesnek tartjuk, hogy a 125. évforduló kapcsán összegezzük
az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc hadtörté
netére vonatkozó nézeteit és bemutassuk a „magyar háború" össze
foglaló hadtörténeti feldolgozására irányuló tervét. Ez két szempont
ból fontos: egyrészt, hogy ráirányítsuk a figyelmet a téma hadtörté
neti feldolgozásának időszerűségére: másrészt felidézzük azokat az
«engelsi útmutatásokat, amelyek egy marxista hadtörténeti szintézis
1 A hatvanas évek második felében folytatott viták során ismételten kísérlet történt
Marxnak és Engelsnek az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc jellegéről
és történelmi jelentőségéről vallott helyes nézeteinek megkérdőjelezésére.
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alapját képezhetik. Ezért gyűjtöttük össze egy csokorba — szinte leltárszerűen — azokat az adatokat, amelyekből világosan kiderülhet,
hogy Engelst mikor, mennyiben és milyen mélységben foglalkoztatta
az 1848—49-es magyar szabadságharc története.
Sokak számára meglepetés erejével hathat az a tény, hogy Engels
milyen hosszú időn keresztül melengette az 1848—49-es magyar há
ború hadtörténete monografikus feldolgozásának gondolatát, valamint
az is, hogy ez a terv milyen nagy szerepet jelentett Engelsnél a hadtu
dományban és a hadtörténelemben való elmélyedésében. Talán az sem
érdektelen, hogy Marx és Engels e kérdés révén mikor és hány ma
gyar szabadságharcos emigránssal került kapcsolatba. Mindezek újabb
kutatásokra adhatnak ösztönzést és esetleg nemcsak hadtörténeti kér
désekben.
Engelst az 1848—49-es magyar szabadságharc katonai eseményeit
és hadügyét vizsgálva elsősorban az foglalkoztatta, hogy a forradalmi
háborúk számára abból mi hasznosítható. Lángelméje lehetővé tette,
hogy néhány lényeges és alapvető kérdésben időt álló következtetések
re és hadtudományi tételek megfogalmazására jusson. Az engelsi ku
tatási módszer kötelez bennünket arra is, hogy rámutassunk Engelsnek azokra az ítéleteire, melyek a több mint egy évszázad óta napvi
lágra került források alapján módosultak. Engels nagyságát bizonyítja,
hogy kevés és pontatlan források, adatok alapján az 1848—49-es ma
gyar szabadságharc hadtörténetének számos kérdésében a lényeget
méltató következtetésekre és ítéletekre tudott jutni. De irreális köve
telmény lenne Engelsszel szemben, ha azt várnánk tőle, hogy a kora
beli kutatási körülmények és feltételek között az 1848—49-es magyar
szabadságharc hadtörténetének minden kérdésében a valóságra ta
pintson rá.
Az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc had
történetének kutatásával kapcsolatban Engels igazi nagysága akkor
bontakozik ki teljesen, ha egyrészt kifejtést kapnak maradandó elmé
leti következtetései, másrészt helyreigazításban részesülnek a korabeli
ismeretek folytán pontatlan adatai és az ezekre épülő ítéletei. E két
követelménynek — véleményünk szerint — nem könnyű eleget tenni.
Az első követelménynek oly módon lehet megfelelni, hogy a mara
dandó engelsi hadtörténeti következtetéseket és elméleti törvényszerűsé
geket a konkrétumok segítségével vizsgáljuk. A második követelménynek
két formában is eleget lehet tenni. Egyrészt a tárgyalás menetében
Engels adatait és a rájuk épülő következtetéseit kellene szembesíteni
jelen ismereteinkkel. Ez viszont félig-meddig már az 1848—49-es ma
gyar polgári forradalom és szabadságharc hadtörténetének megírását
is jelentené. E nagy feladat azonban meghaladja erőnket és elvégzé
sére számos ok miatt nem vállalkozhatunk. Ezért választottuk a másik
célunk elérését jobban szolgáló egyszerűbb formát, melynek segítsé
gével pontatlan adatait helyesbítjük és megkíséreljük érzékeltetni, mi
minden volt még ismeretlen Engels előtt az ítéletalkotás időszakában.
Az elmúlt 20 évben jeles kutatók munkájának eredményeként az
1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc gazdag ma— 104 —

gyár marxista hadtörténelmi irodalma jött létre. A széles forrás
kutatásokon alapuló tanulmányok segítségével egyre objektívabb kép
alakul ki a forradalmi hadügyről; egyre inkább megbízhatóbbak is
mereteink az 1848—49-es forradalom és szabadságharc fegyveres erői
nek felépítéséről és szervezetéről, fegyverzetéről és felszereléséről, ki
képzéséről és neveléséről, valamint nem utolsó sorban hadviselésének
elveiről és gyakorlatáról. A marxista hadtörténetírás reálisan határoz
ta meg az 1848—49-es forradalom és szabadságharc helyét és szerepét
az egyetemes és a magyar hadtörténelemben.
A jelenlegi évforduló kapcsán különösen aktuálisnak tartjuk fel
hívni a figyelmet, hogy a magyar marxista történetírás eredményei
és az eddig megjelent hadművészet-történeti összefoglaló jegyzetek
nem pótolhatják az 1848—49-es polgári forradalom és szabadságharc
hadtörténetét átfogó marxista szemléletű és megfelelő terjedelmű szin
tézisének a hiányát, amelynek elkészítése közel 20 éve szerepel a m a 
gyar hadtörténetírás programjában. Ezért tartjuk hasznosnak és szük
ségesnek ismételten ráirányítani a figyelmet arra a tényre, hogy noha
több mint 120 év telt el Engelsnek attól az elhatározásától, hogy meg
írja az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc össze
foglaló hadtörténetét — mégsem született meg más marxista szerző
vagy szerzők tollából az engelsi útmutatásokat és módszereket is fi
gyelembe vevő hadművészet-történeti összefoglaló.
Engels témánkra vonatkozó tevékenysége három szakaszra osztható:
Az első szakaszban, 1848—49-ben írt cikkeiben elsőként vállalkozik
arra, hogy marxista hadtörténelmi elemzését adja a forradalom és sza
badságharc menetének és hadügyének. A második szakaszban, 1851—
54-ben elmélyült tudományos analízis alá vette a „a magyar forra
dalmi háború" hadművészetét és tervbe vette hadtörténeti összefog
lalójának megírását. A harmadik szakaszban — 1855 u t á n — fogal
mazódtak meg klasszikus ítéletei az 1848—49-es magyar polgári for
radalom és szabadságharc hadtörténetének nem egy jelentős kérdésé
ről. Nézetünk szerint nem érdektelen nyomon követnünk Engels tudo
mányos tevékenységének szakaszait, különösen annak a sokáig dédel
getett tervnek a sorsát, hogy megírja az 1848—49-es magyar polgári
forradalom és szabadságharc hadtörténeti összefoglalóját.
Engels egykorú cikkei a forradalom és szabadságharc menetéről
és a hadügy jellemzőiről
Az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc poli
tikai és hadi eseményeit a kortárs Engels élénk figyelemmel és rokon
szenvvel kísérte. A „magyar háborúról" már a „Párizstól—Bernig"
c. útinaplójának megírásakor készített feljegyzéseket. 2 Az útinapló
kéziratához tartozó térképszerű útvonalvázlat első lapján találhatók
a feljegyzések és egy magyar egyenruhájú lovas rajza. 3 Marx ugyanis
2 Az útinapló kelte 1848 október-november. Lásd: Marx—Engels Művei 5. k. (továbbiak
ban MEM.) Budapest, 1961.. 443—460. O.
3 Uo. 444—445. O.
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1.848. november 29-i levelében arra kérte Engelst, hogy Svájcból küld
Zeitung számára cikkeket „a magyarországi
jön a Neue Rheinische
kavarodásról (a népek méhrajáról)". 4 Engels rövid idő alatt megírta az
1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharcról szóló első
elemző cikkét, amely a Neue Rheinische
Zeitung 1849. január 13.
(194.) számában jelent meg.
Engels a Neue Rheinische Zeitung-ban
megjelent cikkeiben — „A
magyar harc", „A »Kölnische Zeitung«« a magyar harcról", „Az itáliai
és a magyarországi háború", „A piemontiak veresége", „Magyaror
szág" 5 — politikai és katonai szempontból beható vizsgálat tárgyává
tette a magyar forradalmat és függetlenségi háborút, amelynek sorsa
szerinte — s ezt a nézetét Marx is osztotta — komoly kihatással lehe
tett az európai forradalmak alakulására.
Annak ellenére, hogy elsősorban osztrák forrásokkal rendelkezett,
mégis meglepő hűséggel mutatta be az 1848—49-es magyar háború
menetét, s annak hadtörténeti összefüggéseit, sőt a legtöbb esetben
katonai előrelátásai is helytállóknak bizonyultak.
Az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc elem
zésekor a háború konkrét körülményeiből, társadalmi tartalmából és
történelmi szerepéből indult ki. Nagy érdeme, hogy először vette
marxista módon „szemügyre közelebbről a harcot és a harcoló fele
ket" 6 és tárta fel a magyar háború politikai tartalmát és hajtóerőit, a
háború szövevényes jelenségei közötti kapcsolatokat és összefüggése
ket, valamint a hadviselés jellemző vonásait. Tisztázta, hogy milyen
nemzetek és osztályok vívták a háborút, milyen politikai célok el
éréséért, továbbá azt is, hogy milyen történelmi és gazdasági körül
mények váltották ki a háborút. Az 1848—49-es magyar háború törté
nelmi gyökereinek, gazdasági, társadalmi és politikai viszonyainak
tudományos elemzésével Engels feltárta a háború politikai tartalmát.
Ez tette számára lehetővé, hogy meghatározza a magyar háború jelle
gét.
Engels szerint az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabad
ságharc politikai céljai híven tükrözik a háború jellegét és megmu
tatják, kinek az érdekében folyik a fegyveres harc.
Kimutatta, hogy „a harcolók két nagy hadi táborra oszlottak" : a for
radalmat a magyarok és szövetségeseik, az ellenforradalmat az osztrák
császári erők és hozzájuk csatlakozott nemzetiségek képviselték. 7 Leszö
gezte, hogy a magyarok igazságos, haladó és forradalmi háborút viseltek
a Habsburg-elnyomás alóli felszabadulás és a feudalizmus megdöntése
'' MEM. 27. k. Budapest, 1971., 122. o.
5 MEM. 6. k. B u d a p e s t , 1962., 157—167, 293—297, 370—381, 494—502. O.

6 Uo. 158. o.
' ľ o . 160, 165. o. — Meg kívánjuk jegyezni, hogy a magyar szabadságharc vezetőinek
tévedései és merev elutasító magatartása miatt a nemzeti mozgalmak, amelyek kezdetben
szimpatizáltak a magyar polgári forradalommal, később ellene fordultak. A szűkkeblű
nemzetiségi és parasztpolitika nagyban megkönnyítette, hogy a Habsburg-barát irányzat
kezébe kerüljön a nemzeti mozgalmak vezetése és a nem magyar népek tömegeit az ellen
forradalom a maga körébe vonja. Az is igaz viszont, hogy a nem magyar népek nemzeti
törekvései bármilyen jelentős szerepet is játszottak, alá voltak rendelve az egyetemes ha
ladásnak és az európai jelentőségű magyar polgári forradalomnak. A forradalom ellen tuda
tosan vagy nem tudatosan fegyveresen fellépő nemzeti mozgalmak a Habsburg ellenforra
dalmat szolgálták minden igaz és nemes szándékuk ellenére.
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céljából. Az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc
politikai tartalmában túlsúlyban voltak azok a tényezők, amelyek a
háború igazságos jellegére utaltak. Engels nem fogadta el azokat a
nézeteket, amelyek az osztrák császári erők igazságtalan háborúját
kívánták igazolni, hanem bebizonyította minden efféle érvelés tör
ténelmileg hamis voltát. 8
Az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc had
történeti vizsgálata során a háborút megelőző politikai és osztály
harcokból indult ki, s csak miután megvilágította a háború politikai
Összefüggéseit, vázolta fel a „katonai" vonatkozásokat. 9 Figyelme k i 
terjedt a nagyon bonyolult katonapolitika és a hadászati helyzet elem
zésére is. Világosan látta a magyar tömegeknek az események alaku
lásában betöltött tényleges szerepét. A háború fő hajtóerejének a ma
gyar népet tekintette, amely a császári hadsereg ellenforradalmi túl
erejével a maga forradalmi szenvedélyét állította szembe.
Engels nagyra értékelte a Kossuth vezette Honvédelmi Bizottmány
munkáját a fegyveres erők megteremtésében, szervezésében és a had
műveletek irányításában. Megállapítása szerint a „dicső 1793-as esz
tendő összes fő vonásai ismét fellelhetők a Kossuth által felfegyver
zett, megszervezett, fellelkesített Magyarországon." 1 0
Hadászati szempontból gondosan elemezte a magyarországi íőhadszínteret és az erdélyi mellékhadszínteret. A kedvezőtlen katonaföld
rajzi helyzet vizsgálata során hangsúlyozta annak fontosságát, hogy
a szabadságharcos erőket ellenség által lakott területek övezték, s ezek
a császári fegyveres erők hadműveleti és utánpótlási bázisait szolgál
ták. Ez a kedvező körülmény megnövelte a császári csapatok sikere
sebb harctevékenységének lehetőségeit. Engels a terület nagysága,
a helyi lakosság, a közlekedési u t a k és a terep jellege alapján a m a 
gyarországi fő- és az erdélyi mellékhadszínteret négy — északi, keleti,
déli és nyugati — részre, hadműveleti területre osztotta. 11
Reális értékelésen alapult az a megállapítása, hogy 1849. január ele
jére súlyos helyzetet teremtett az ellenforradalmi fegyveres erők
hadászati csoportosításainak elhelyezkedése és egyidejű koncentrikus
támadása a különböző hadműveleti irányokból, de úgy vélte, hogy en
nek ellenére „Ausztria még nem győzött". 12 Ezzel kapcsolatban r á m u 
tatott arra, hogy a magyar forradalmi háború a Franciaország ellen
1793-ban folytatott harcra emlékeztet. „Csupán azzal a különbséggel,
hogy a magyarok gyéren lakott és csak félig-meddig civilizált orszá
gának korántsem állnak rendelkezésére azok a segédeszközök, mint
akkoriban a francia köztársaságnak." 1 3
Engels megállapította, hogy a magyar fegyveres erőket forradalmi
lelkesedés, az erélyes és gyors szervezés jellemzi, viszont haditechnikai
eszközökkel — fegyverrel, löveggel stb. — való felszerelésük és a ha8 U o . 293—294. o .
9 U o . 165. O.
10 U o . 157. o .
11 U o . 165—166. O.
12 U o . 166. o .
13 U o .
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dianyaggyártás minőségileg és mennyiségileg egyaránt sok kívánni
valót hagy maga után.
Igen érdekesek Engelsnek a hadművészettel kapcsolatos megjegy
zései. Kifejti, hogy a magyaroknak a reguláris hadviselés mellett
— miután a hadműveletek az ország szívében is kibontakoztak — a
számukra kedvező és eredményekkel kecsegtető lovas gerillahadvise
lést is alkalmazniuk kellene. Ezzel a hadviselési móddal elvághatnák
a császári sereget utánpótlási vonalaitól, megakadályozhatnák ellátá
sát és csökkenthetnék harckészségét. A magyarok lovas gerillahadvi
selésével szemben az osztrák hadsereg „zárt csapattestekben semmire
sem megy, ha pedig mozgóalakulatokra bomlik, el van veszve. Nehéz
kessége menthetetlenül a gyors magyar lovasalakulatok kezére j u t t a t 
ná, sőt, ha valahol győzne, még az üldözésre sem lenne lehetősége;
a szétugrasztott császáriak mindegyike pedig mindegyik parasztban,
mindegyik pásztorban halálos ellenségére találna." 14
Engelsnek ez a megállapítása lényegében azt húzta alá, hogy a m a 
gyaroknak a háború győzelmes kimenetele érdekében el kell sajátíta
niuk minden harcmódot, azokat ügyesen összehangolva, a helyzettől
függően kell alkalmazniuk. Engels nagy jelentőséget tulajdonított a
harctevékenység során a manővereknek. Ezért helyeselte, hogy a csá
száriak 1848. decemberi koncentrikus támadása elől a magyarok nagy
területet átadva visszavonultak, abból a célból, hogy a döntő harcot
elodázzák, megőrizzék a hadsereg állományát, minimális lélegzetvételi
időhöz jussanak és erőt gyűjtsenek az újabb harcokhoz — a hadászati
méretű ellentámadás előkészítéséhez és végrehajtásához. A visszavo
nulás időszakának története azonban azt is bizonyítja, hogy az átgon
dolt tervszerűség — az Engels által feltételezett formában — Kossuth
minden erőfeszítése dacára sem jellemezte a magyar hadvezetést, s
különböző tábornokok és csapataik harctevékenységét.
Engels meggyőző érveléssel cáfolta Schwanbecknek, a
Kölnische
Zeitung munkatársának tarthatatlan nézetét, aki a magyar hadsereg
nek a főhadszínterén történő visszavonulásából és átcsoportosításából
azt a következtetést vonta le, hogy a magyarok döntő vereséget szen
vedtek és a háború a közvetlen befejezés előtt áll: „»Csaknem harc
nélkül« — vagyis miután az osztrákokat a Lajtától a Tiszáig két teljes
hónapon át feltartóztatták,
»csaknem harc nélkül« visszavonultak. A
derék Schwanbeck, aki egy hadvezér nagyságát nem anyagi eredmé
nyei alapján, hanem annak alapján ítéli meg, hány emberét engedte
lekaszabolni"! 15 Engels a gyér és pontatlan források következtében nem
szerezhetett tudomást arról, hogy Windischgrätz 1849. januárban nem
használta ki a számára kedvező hadászati helyzetet a további előre
nyomulásra és támadásra a forradalom új központja, Debrecen ellen.
Ennek a lépésnek a megtételéről Windischgrätz-et a hadtápterületén te
vékenykedő népfelkelők, a téli magyar Alföld vélt és valódi veszélyei, a
szabadságharc összeomlásának közeli reménye és nem utolsó sorban
elbizakodottságából fakadó hadvezéri baklövései tartották vissza.
M Uo. 167. o.
15 Uo. 294—295. o.
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Engels a tudatosan tévesen informáló osztrák hadi jelentésekből ki
szűrte, hogy Bem Erdélyben jelentős sikereket ért el és a „magyarok
tartják a Tisza meg a Maros vonalát". A „menekülő" magyarok „se
reget alkotnak anélkül, hogy az őket üldöző seregek nyomban ott t e 
remnének, s minden új állásból kiűznék őket". 16 Engels a katonai hely
zet alapján állapította meg, hogy az erőviszonyok 1849 februárjában
a magyarok javára tolódtak el, akik nagy lendülettel készítik elő el
lentámadásukat.
Ausztria helyzetét nagyban gyengítette az a körülmény, hogy fegy
veres erőit két, a magyar és az itáliai hadszíntéren kellett készenlét
ben tartania és harcbavetnie, s ennek következtében egyik hadviselő
féllel szemben sem sikerült döntő fölényhez jutnia. Az osztrák fegy
veres erőknek két hadszíntéren való tevékenysége különösen 1849 ta
vaszától — a magyar honvédsereg győzelmi sorozatának hatására —
a császári politikai és katonai vezetés számára óriási gondot okozott.
Az osztrák katonák létszámának növelése a magyarországi hadszín
téren a Habsburgok számára létfontosságúvá vált. Az erőátcsoporto
sítást azonban csak az Itáliában állomásozó csapatok rovására lehetett
végrehajtani. Az osztrákok mindent elkövettek annak érdekében, hogy
mihamarabb békét kössenek Piemonttal és felszámolják Velence el
lenállását. 1849 tavaszán az itáliai események, a piemontiakkal foly
tatott béketárgyalások és a magyarországi hadszíntéren kialakult hely
zet között, közvetlen összefüggések is kimutathatók. Engels erre a
t é n y r e felfigyelt.
1849 márciusában megvizsgálta az itáliai és magyarországi esemé
nyek összefüggéseit és kimutatta, hogy kölcsönhatást gyakorolnak a
katonai erőviszonyok alakulására, a hadműveletek menetére és kime
netelére. Szerinte az 1848. augusztus 9-én megkötött itáliai fegyver
szünet tette lehetővé az osztrák katonák többségének a magyarországi
hadszíntérre való vezénylését, aminek következtében fennállt a m a 
gyar hadsereg lehengerlésének veszélye. De az itáliai háború kiújulása
1849. március 20-án felcsillantotta a reményt — igaz csak 3 napra —,
hogy a dolgok állása megváltozhat és az osztrák erőket még jobban
meg kell majd osztani a magyarországi és Itáliai hadszíntereken h a r 
coló Windischgrätz és Radetzky hadseregei között. A magyarok ezál
tal is időt nyerhetnek fegyverek beszerzésére és gyártására, a népfel
kelőkből és nemzetőrökből harctéri szolgálatra alkalmas katonák ki
képzésére és az ország honvédelmének forradalmasítására. Ezzel szem
ben „Ausztria napról napra veszített ellenfeleihez viszonyított erejé
ből". 1 7 A császáriak számára „kellemetlen magyar háború" befejezése
helyett új szakasz kezdődött, mert a „magyar hadsereg gyorsított m e 
netben Pest felé vonul és nyilván az ostromlott Komárom felmenté
sére készül". 1 8
Engels megállapította, hogy a magyar háború menetére a piemonti
hadsereg 1849. március 23-i veresége nem gyakorolt azonnali döntő
16 Uo. 296. o.
17 Uo. 370—371. O.
18 Uo. 371. O.
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hatást, s abból a következő fontos és ma is érvényes hadtudományi
tanulságot vonta le:
„Eleve óriási hiba volt, hogy a piemontiak csupán reguláris hadsere
get állítottak szembe az osztrákokkal, hogy szokásos, polgári, tisztes
háborút akartak viselni ellenük. Egy olyan népnek, amely függet
lenségét akarja kivívni, nem szabad a szokásos harci eszközökre szo
rítkoznia. Tömegfelkelés, forradalmi háború, gerillák mindenütt, ez
az egyetlen eszköz, melynek segítségével egy kis nép egy naggyal el
bánhat, melynek segítségével egy kevésbé erős hadsereg ellenállhat
az erősebbnek és a jobban szervezettnek.
A spanyolok bebizonyították ezt 1807—1812-ben, a magyarok még
most is bizonyítják". 19
Az elberfeldi felkelésben való részvételéért Engelst a letartóztatás
veszélye fenyegette, ezért 1849. május 17-én kénytelen elhagyni Kölnt.
Az üldöztetések miatt május 19-én a Neue Rheinische Zeitung is b e 
szüntette megjelenését. Az újság utolsó számában jelentette meg En
gels a magyar háborút elemző cikksorozatának befejező részét —
Magyarország címmel. Ebben többek között kifejti, hogy a magyar
szabadságharc európai jelentőségű forradalmi háborúvá vált, majd
összefoglalását adja az 1848—49-es magyar háború menetének és vár
ható fejleményeinek. ,,Abban a pillanatban — írta Engels —, amikor
a magyar háború az oroszok tényleges benyomulása következtében
európai háborúvá válik, kénytelenek vagyunk annak további lefolyá
sáról jelentéseinket beszüntetni. Már csak az adatott meg számunkra,
hogy rövid áttekintésben még egyszer bemutassuk olvasóinknak e
nagyszerű kelet-európai forradalmi háború fejlődését." 20 Engelsnek
ez az elsősorban hadtörténeti áttekintése több szempontból is érdekes
számunkra.
Különösen figyelemre méltóak azok a gondolatai, amelyek elősegít
hetik a háború hadtörténeti
periodizációjának
megalkotását.21
Engels
áttekintéséből világosan kiderül, hogy a háború menetének politikai
eredményeiből kiindulva lehet meghatározni a háború fő szakaszait.
Engels írásából kivehető, hogy szerinte az 1848—49-es magyar hábo
r ú négy sajátos stratégiai tartalommal rendelkező időszakból állt. Ezt
a periodizációt a két hadviselő fél politikájában és a hadi események
ben végbement lényeges változások alapján állapította meg: az első
1848 szeptemberétől decemberig, a második 1848 decemberétől 1849
februárjáig, a harmadik 1849 februárjától júniusig és végül a negye
dik 1849 júniusától augusztusig tartott.
Engels megállapította, hogy a háború első szakaszának hadi esemé
nyeit a császári ellenforradalmi erők támadása és a magyar forra
dalmi erők ellentámadása jellemezte. A háború előjátéka az 1848.
június 6-án a Bánátban és a Bácskában kitört s az „udvar pénze és
ügynökei által szított felkelés" volt. 22 Ezt követte 1848 szeptemberében
lö Uo. 376. o.
20 Uo. 494. o.

21 Az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc periodizációjával kapcsola
tos marxi—engelsi gondolatokra először Révai József figyelt fel. Lásd Révai József: Marx és
az 1848-as magyar forradalom. Budapest, 1953.
22 MEM. 6. k. 495. o.
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Jellačič csapatainak dunántúli támadó hadművelete. Jellačič, „akinek
kedvezett a dezorganizáltság és árulás, amely az egész, névleg m a 
gyar, de valójában régi császári tisztikarban és táborkarban uralkodott,
előrenyomult Székesfehérvárig. Ott a magyar hadsereg, áruló vezetői
ellenére, megverte és osztrák területre, Bécs falai alá kergette." 2 3
Meg kívánjuk jegyezni, hogy Engels eltúlozta a katonai vezetők
áruló szerepét. Móga és a tisztikar egy része ott követett el hibát,
hogy olyan döntést hozott, miszerint a magyar hadsereg nem kezdi
a harcot, de ha megtámadják, védekezni fog és hogy elfogadták J e l 
lacié 3 napos fegyverszüneti kérelmét.
Az október 6-i bécsi forradalom kitörése meghiúsította a császári
haditervek megvalósítását. A magyar hadsereg vezetőinek tétovázása
és a csapatok rossz szervezettsége, túl későn — október 30-án — meg
kockáztatott magyar támadás Bécs felmentésére, okozták a magyarok
schwechati vereségét. A helyzet ilyen alakulásához azonban hozzájá
rult a bécsi polgári forradalom megosztottsága, amely a magyarokhoz
fűződő viszonyban is tükröződött. „Még hat hétig tartott a fegyver
nyugvás a császáriak és a magyarok között. Mialatt mindkét hadse
reg mindent megmozgatott a maga megerősítésére . . ," 24
A háború második szakasza — Engels szerint — 1848 decemberében
kezdődött az osztrák erők koncentrikus támadásával. „A császári had
sereg addigra úgyszólván bekerítette Magyarországot, s minden oldal
ról támadott." 2 5 Engels a rendelkezésére álló adatok alapján téve
sen közölte a szemben álló erők létszámadatait, ám az erőviszonyok
alakulását és az általános osztrák támadás hadászati célját és h a d 
műveleti irányait pontosan felvázolta. Kiemelte, hogy a túlerőben
levő császári hadsereg reguláris, jórészt harcedzett csapatokból állt,
ellene többségében kiképzetlen honvédekből és népfelkelőkből álló
magyar hadsereg vette fel a harcot. Engels helyesen körvonalazta az
1848. december végi súlyos katonai helyzetben a magyarok számára
járható utakat — ezeket kényszer, nem pedig tudatos tervszerűség
diktálta —, amikor azt írta: „A hadsereg csak fegyvernek, gyakorlat
nak és jó vezetőknek volt híján, s minderre néhány hónap alatt kel
lett szert tennie. Tehát minden azon fordult meg, hogy időt nyerje
nek, hogy a császáriakat becsalogassák az országba, ahol a folytonos
gerillaháborúban kimerülnek, erős helyőrségek és egyéb különítmé
nyek hátrahagyása következtében meggyengülnek. A magyaroknak
azért volt az a tervük, hogy lassan visszahúzódnak az ország belse
jébe, állandó ütközetekben begyakoroltatják az újoncokat, és végső
szükség esetén az úttalan mocsarakkal teli Tisza-vonalat, ezt a magyar
föld magva köré húzott természetes árkot állítják maguk és az ellen
ség közé." 26
Engels a továbbiakban kifejtette, hogy a magyar hadsereg már a
hadjárat elején kénytelen volt a Tisza mögé visszavonulni az osztrákok
23
24
25
26

Uo.
Uo.
U o . 496. o .
U o . 496—497. O.
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erős nyomására. „Úgy látszott, hogy az osztrákok csaknem végeztek a
magyar forradalommal. Magyarország kétharmada és Erdély háromne
gyede mögöttük volt, s a magyarokra elől, két oldalt és hátul egy
szerre mértek csapásokat. Még néhány mérföld előre, és valamennyi
császári hadtest kezet nyújthat egymásnak egy mind szűkebbre össze
húzódó körben, amelyben mint egy boa constrictor gyűrűjében meg
fojtják Magyarországot." 2 7
Engels rámutatott: ebben a kedvezőtlen helyzetben az volt a ma
gyarok feladata, hogy valamelyik oldalon szabad utat teremtsenek.
„Ez két oldalon történt: Erdélyben Bem, Szlovákiában Görgey révén.
Mindkettő olyan hadjáratot vezetett, amellyel a jelenkor leglángeszűbb hadvezéreinek bizonyultak." 2 8 Engels részletesen elemezte
Bem 1848. december elejétől 1849 márciusáig tartó hadjáratát. A had
műveleteket „néhány ütközet, néhány gyors ide-oda vonulás" jelle
mezte. Bem ezzel szabadította fel Erdélyt és így „a magyar hadsereg
háta szabaddá vált. Az a természetes erődítményvonal, amelyet a Tisza
alkotott, most folytatást és kiegészítést nyert a Kárpátok és az erdélyi
hegyek vonulatában a Szepességtől le a bánáti határokig." 2 9 Engels
ekkor még nem tudta, hogy Görgey — megtagadva az engedelmességet
— saját elhatározása alapján tevékenykedett. Görgey nagy nehézsé
gek közepette vonta össze hadtestét, de ígérgetései és Kossuth utasí
tásai ellenére sem vállalt ütközetet, hanem passzív visszavonulással
átengedte a teret Windischgrätznek. Görgey megtagadva Kossuthnak
és a Honvédelmi Bizottmánynak az engedelmességet, olyan haditer
vet követett, amely a váci kiáltványban kifejtett politikai elképzelé
seit, az ellenséggel való egyezkedést szolgálta. De Windischgrätz fel
tétel nélküli megadást követelt. Görgey az északi hadjárattal politikai
és hatalmi törekvéseinek szolgálatában kedvezőtlen terepű és jórészt
ellenséges területre vezényelte hadtestét, kitéve katonáit az éhezés
nek, a bekerítés és a megsemmisítés veszélyének. Ez a helyzet kedve
ző alkalmat teremtett a császáriak számára — akik azt nem hasz
nálták ki — a szabadságharc leveréséhez. Igaz viszont, hogy a had
j á r a t alatt a Görgey-hadtest az ellenséges erőknek érzékeny vesztesé
get okozva lekötötte annak nem jelentéktelen részét; a parancsnokok
és katonák a harcokban megedződtek, s a hadtest — elsősorban a
Guyon-hadosztály hősiességének eredményeként — egyesülhetett a
Felső-Tiszánál Klapka csapataival. Katonai szempontból Görgey had
testének teljesítményét Északnyugat-Magyarországon Engels Beméhez
„hasonló diadalmeneť'-ként értékelte. A teljesítmény valóban óriási
volt, azonban erősen kétséges, hogy szükséges volt-e az adott kato
nai helyzetben.
Engels összefoglalójából kitűnik, hogy a háború harmadik
szakaszá
nak kezdetét 1849 februárjára tette, amikor a Tiszánál egyesültek a
magyar főerők az osztrákok elleni ellentámadás végrehajtása céljából.
Az első sikertelen kísérlet idején a magyar hadsereg élén Dembinski
27 Uo. 497. O.
28 Uo.
29 UO. 498. o.
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állt, aki a kápolnai csata után ismét visszatért a Tisza mögé. Itt
készült fel a magyar fősereg az új előrenyomulásra és az ellentáma
dás megindítására. 1849 márciusára Engels megállapítása szerint a ma
gyar hadseregben „rátermett vezetők nőttek fel vagy kapcsolódtak be,
és a decemberi, vezető nélküli szervezetlen tömeg helyett váratlanul
egy koncentrált, bátor, nagyszámú, jól szervezett és kitűnően veze
tett hadsereg állt szemben a császáriakkal." 30 Engels a továbbiakban
nagyra értékelte a magyar hadsereg tavaszi támadó hadjáratának had
műveleteit és ütközeteit, amelyeknek az volt a fő jellemzőjük, hogy
az osztrákokat ügyes manőverezéssel és ütközetek sorozatával űzték
ki pozícióikból. A császáriak, minthogy visszavonulási útjukat fenye
gették, gyors viszavonulásra kényszerültek. Weiden, az új főparancs
nok Győr és Pozsony irányában húzódott vissza. Az osztrák fősereg
ellen aratott győzelmekkel egyidejűleg Perczel és Bem megtisztította
a Bácskát és a Bánátot is az ellenségtől. 31
„Egyszóval — írta Engels —, még néhány nap, és a győzelmes m a 
gyar hadsereg, az óriási osztrák hadak roncsait maga előtt kergetve,
diadalmenetben bevonult volna Bécsbe, és örökre megsemmisítette
volna az osztrák monarchiát." 3 2 Az áprilisi függetlenségi nyilatkozat,
a lengyelekkel és az osztrákokkal való szövetség, valamint a hadászati
és politikai szükségesség Engels szerint megkívánta volna, „hogy a
magyarok Bécs bevételével és Ausztria forradalmasításával elismerést
szerezzenek függetlenségi nyilatkozatuknak. Ily módon a magyar há
ború nagyon hamar elvesztette kezdeti nemzeti jellegét, és éppen a lát
szólag legnemzetibb lépéssel, a függetlenségi nyilatkozattal öltött vég
érvényesen európai jelleget. 33 Engels már 1848-ban megsejtette, hogy a
Habsburgok és az orosz cárizmus között 1848 folyamán megkezdődtek
a tárgyalások a magyar forradalom elleni szövetségről. Ennek indítékai
tehát nemcsak és nem elsősorban a Függetlenségi Nyilatkozatban kere
sendők. A Függetlenségi Nyilatkozat, ha nem is volt a cári intervenció
kiváltó oka, mindenesetre kiélezte az ellentéteket és kiszélesítette a for
radalom külső és belső ellenségeinek frontját. A Habsburg-dinasztiának
a végső indítékot a cári hadsereg Magyarországra való behívására a hon
védsereg győzelmes tavaszi hadjárata adta meg, mert birodalmuk létét
látták veszélyeztetve. A magyarok Bécset fenyegették és felrémlett az
esetleges újabb forradalmak kirobbanásának veszélye Európában. Ma
gyarországon összpontosult 1849 tavaszán az európai forradalom hábo
rúja a fennálló rend ellen. Ezekkel a politikai és katonai eseményekkel
és Buda ostromával 1849 májusában befejeződött a háború harmadik
szakasza és megkezdődött a negyedik, az utolsó szakasz, mivel az osztrák
hadsereg mellett „az oroszok még sokkal hatalmasabb hadseregekkel fe
nyegetnek." 3 4
Engels elgondolása a háború utolsó szakaszának menetét és kime
netelét illetően nem vált valóra. Az osztrák és orosz hadseregek egye30 Uo.
31 Uo. 499. o.
32 Uo.
33 Uo. 500. O.
34 Uo. 501. o.
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sített hatalmas túlerejének 1849 nyarán a magyar hadsereg már nem
tudott hosszabb ideig ellenállni. Igaz, hogy „a magyar háború európai
háború lett", de szövetségre nem a forradalmi, hanem az ellenforra
dalmi erők léptek, ami a magyar forradalom és szabadságharc leve
réséhez vezetett. 3 5
Az eddig kifejtettek bizonyítják, hogy Engels cikkeiben nagy rész
letességgel kísérelte meg vizsgálat tárgyává tenni az 1848—49-es m a 
gyar háború történetét. Ennek során mindenek előtt bemutatta a h á 
ború jellegét és mozgatóerőit, a háború fő időszakainak hadászati
tartalmát. Engels 1849-es írásaiból világosan kitűnik, hogy az 1848—
49-es magyar szabadságharcot úgy értékelte, mint forradalmi háborút,
amely nemcsak a társadalmi, hanem a katonai fejlődés szempontjából
is jelentős volt. Az volt a véleménye, hogy ez a forradalmi háború
kihatott a hadügy minden területére, és érzékelhető fejlődést idézett
elő különösen a hadviselés és a harc megvívásának módjaiban. Engels
elismeri Kossuth és a baloldal nagy szerepét a forradalmi tömeg
hadsereg megteremtésében és megsejti, hogy ez a katonai szervezet
— sajátosságait tekintve — egyedül álló Európában, s a honvédsereg
alapjában véve jól megfelelt a harc megvívásának. Felismeri, hogy a
honvédsereg fegyverzettel és felszereléssel való ellátása nagy nehéz
ségekkel jár és a meglevő sem egyöntetű. A magyar hadsereg erköl
csi-politikai színvonalát magas fokúnak és igen jelentős tényezőnek
értékelte.
Engels a forradalmi honvédsereg hadművészetének értékelésekor k i 
emelte hadászatának aktív támadó jellegét, amellyel a gyors döntő
csatára és a császári főerők megsemmisítésére törekedtek. A szabad
ságharc ütközetein keresztül Engels is jelezte a hadművészetnek azt
az ellentmondásosságát, hogy a háborút nem lehet egyetlen döntő
csatával megnyerni, mert a végső döntéshez az egymásután következő
ütközetekre, az ütközetek sorozatára van szükség. Elismerés hangján
szólt a hadművészet olyan jellemzőjéről, mint a manőver és mozgé
konyság, amely a honvédsereg támadó és védelmi tevékenységében
egyaránt nagy szerepet játszott. Elemzése során Engels rátapintott a
honvédsereg harcászatának a kor, és elsősorban az osztrák hadsereg
harceljárásától eltérő vonásaira. Különösen a harcászatban jelentkez
tek a forradalmi elemek, az oszlopharcászat mellett a kombinált és a
szétszórt harcalakzat, a szuronyroham stb. A pfalz-i felkelés alatt
szerzett tapasztalatai alapján, ahol ,,főképp a hadviselés magyar mód
szere örvendett közkedveltségnek", arra is rámutatott, hogy a ma
gyar háborúban, ha elvonatkoztatjuk a politikai, katonai, földrajzi
stb. körülményektől, nem lehet megtalálni a „bölcsek stratégiai kövét".
Ha csak le akarják másolni a magyar hadművészetet, „könnyen el
képzelhető, milyen mulatságos dolgok sültek ki ebből". 36 Engels igen
részletesen és talán szerepén túlmenően méltatta a magyar gerillahad
viselés jelentőségét. Igaz, eközben fogalmazta meg az ezzel kapcso
latos, ma is érvényes hadtudományi tételét. A szabadságharc alatt
35 Uo. 501—502. o.
36 MEM. 7. k. B u d a p e s t , 1962., 153. O.
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azonban a különböző tényezők nem tették lehetővé az országos m é 
retű gerillaharcot és csak esetenként sikerült azt összehangolni a hon
védsereg tevékenységével.
Engels felismerte azokat a nehézségeket és ellentmondásokat, ame
lyek közepette a magyar forradalmi hadügy fejlődött. Nem egy eset
ben bírálta a magyarok hadművészetében jelentkező konzervatív sza
bályokat, de elismerte, hogy a fiatal magyar honvédsereg a szabad
ságharc egész ideje alatt egyenrangú ellenfele volt az európai szín
vonalú szervezettel, fegyverzettel, kiképzéssel, hadművészettel és nagy
harci múlttal rendelkező osztrák császári fegyveres erőknek.
Engels 1851—1854 közötti hadtörténeti kutatásainak eredményei
és terve az 1848—49-es „magyar háború" összefoglaló katonai
történetének megírására
Engels olyan jelentősnek tartotta a hadviselési módok és formák
alakulása szempontjából az 1848—49-es magyar polgári forradalom és
szabadságharc hadművészetét, hogy nagyon komolyan megkezdte a
magyar háború tanulmányozását. Négy éven keresztül — 1851 és 1854
között — vissza-visszatérően foglalkozott azzal a gondolattal, hogy
megírja az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc
hadművészet-történeti összefoglalóját. Kutatásai kiegészítették, pon
tosították és helyenként módosították első írásaiban levont következ
tetéseit és hadtörténeti megállapításait.
Az 1848—49-es magyar forradalom és szabadságharc hadtörténeti
feldolgozásának szükségességét Marx vetette fel Engelshez intézett
1851. április 2-i levelében, amikor ezeket írta: „Minthogy most amúgy
is hadtudományt űzöl, nem tudnád-e a magyar hadjáratokat a »Neue
Rheinische Zeitung«, Palmerston kékkönyve 3 7 stb. segítségével újból
feldolgozni? Ez nagyon hasznos lenne. Rövidebb-hosszabb idő múlva
ki fogok adni két kötetet 60 ív terjedelemben, s oda ez remekül alkal
mas lenne. Ha részleteket akarsz megtudni intrikákról, csatákról,
egyénekről, csak el kell nekem küldened a leveleket — nyitva —
ilyen címzéssel: von Beck bárónőnek. Kapcsolatba kerültem vele.
Kossuth kémnője v o l t . . . Ezt ki kell használni." 3 8
Marx tehát arra kérte Engelst, hogy publikálás céljából dolgozza
fel újból az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc
eseményeit, de most már elsősorban összefoglaló hadtörténeti ábrázolá
sára és hadművészeti elemzésére gondolt és azt tartotta nagyon hasz
nosnak. Felhívta Engels figyelmét, hogy ismertesse a hadieseménye
ket befolyásoló politikai irányzatok harcait, a politika és a hadászat,
a politikai és katonai vezetők viszonyának alakulását. Marx nagy j e 
lentőséget tulajdonított annak, hogy Engels részletesen vizsgálja meg
a háború hadjáratait, hadműveleteit és csatáit. Marxnak ez az igénye
nyilvánvalóan abból a szándékából fakadt, hogy Engels mutassa ki a
37 M a r x
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kékkönyvre utalt.
38 MEM. 27. k. 213. O.
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lényeges összefüggéseket, az új és forradalmi elemeket a hadsereg
építésben, a hadművészetben, a katonai kiképzésben és nevelésben.
Az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc nagyon
bonyolult témakörének ilyen elmélyült hadtörténeti feldolgozásához,
különösen pedig hadművészeti vizsgálatához, mint ahogy a későb
biekben ki is derült, a Marx ajánlotta források nem voltak elegendők
és hitelesek. 39 Marx levelében nincs szó arról, hogy az általa tervezett
két kötet 60 ívében a „magyar hadjáratok"-ra mekkora terjedelmet
szánt.
Engels m á r másnapi, 1851. április 3-i válaszában felvázolta az 1848
—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc hadtörténeti fel
dolgozásának lehetőségeit és korlátait. Ebben a levélben fektette le
Engels a marxista hadtörténetírás legfontosabb alapelveit és módsze
reit, valamint a maga kutatási programját, amelyet a következőkép
pen fogalmazott meg:
„A magyar hadjáratról — vagy ami még jobb volna, ha lehetne,
valamennyi 1848—50-es hadjáratról — szívesen írnék, ha minden for
rást meg lehetne szerezni. A »Neue Rheinische Zeitüng«-ot csak az
osztrák bulletinekkel való összehasonlításra használhatnám, s te tu
dod, mennyire hézagosak ezek. Legalább tíz-tizenkét műre lenne szük
ségem csak erről az egy hadjáratról és még akkor is hiányozna a fő
dolog: A Kossuth-féle »Közlöny« (Moniteur). Sehol sem sül fel olyan
könnyen az ember, mint éppen a hadtörténetben, ha elmélkedni akar,
anélkül, hogy megvolnának az összes adatai a létszámról, élelmezésről,
lőszerellátásról stb. Ilyesmi még megjárja egy újságban, amikor va
lamennyi lap egyformán rosszul tájékozott és amikor az a fő, hogy a
rendelkezésre álló néhány adatból a helyes következtetéseket von
juk le. De hogy utólag minden döntő esetben meg lehessen mondani:
itt így és így kellett volna cselekedni, itt pedig helyesen cselekedtek,
bár az eredmény látszólag ellene szól, ehhez, úgy vélem, a magyar
háborúra vonatkozó anyagok még nem kerültek eléggé nyilvánosságra.
Pl. ki szerzi meg nekem az osztrák meg a magyar seregek és a külön
böző hadtestek helyzetjelentéseit minden csata és minden fontos had
mozdulat előestéjén? Előbb meg kell jelenniök Kossuth és Görgey em
lékiratainak és hiteles formában látnom kell a Dembinski által elő
terjesztett csata- és hadjáratterveket. De már a meglevő anyagból is
lehetne egyet-mást tisztázni és talán egészen érdekes cikket írni.
Annyi már most is világos, hogy a magyar felkelést — éppúgy, mint
az 1830-as lengyel felkelést és 1812-ben az orosz birodalmat — 1849
elején csak a tél mentette meg. Csupán Magyarország, Lengyelország
és Oroszország azok az államok Európában, ahol téli invázió lehetet
len. Mindazonáltal fatális dolog, ha valamely felkelés megmentője
pusztán a körötte feneketlen mélységben elterülő sártenger. Ha
39 Lásd példának Beck báróné ügyét. Engels Marxhoz intézett 1851. szeptember l-l levelé
ben megkérdezte Marxot: „Olvastad a mai Daily News épületes cikkét az állítólagos Beck
bárőnéról és tényleges ringyóról, aki szélhámosságai közepette az angol rendőrség kezére
kerülve Birminghamben elhalálozott?" (MEM. 27. k. 312. o.) — Beck Vilma az 1848—49-es
magyar szabadságharc kalandornője volt, aki bárónőnek és Kossuth bizalmasának adta ki
magát, és Angliában az emigránsokkal való kapcsolatát titkos feljelentésekre használta fel.
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Ausztria és Magyarország között a história nem decemberben, hanem
májusban robbant volna ki, nem került volna sor semmiféle magyar
hadsereg megszervezésére és az egész zűr úgy végződött volna, mint
Bádenben, ni plus ni moins (sem jobban, sem kevésbé)". 4 0
Engels idézett válaszából nagyon világosan kiderül, hogy szívesen
megírta volna az 1848—49-es magyar forradalom és szabadságharc
hadtörténetét, sőt mi több, „valamennyi 1848—50-es hadjáratot". Ez
utóbbi változatát a hadtörténeti feldolgozásnak Engels nyilván azért
tartotta célszerűbbnek, mert az összehasonlító módszer alkalmazásá
nak segítségével ki tudta volna mutatni ezeknek a háborúknak az
általános és specifikus jegyeit. Hadművészeti szempontból pedig így
könnyebben megoldhatónak tűnt a tanulságok levonása és a törvény
szerűségek általánosítása. De az ilyen feldolgozáshoz, mint Engels m e g 
állapította, abban az időben az összes szükséges forrás megszerzése
szinte lehetetlen volt.
De Engels szerint még az 1848—49-es magyar forradalom és sza
badságharccal kapcsolatos tudományos feltáró és feldolgozó hadtör
téneti munkához is számos feltétel hiányzott. A magyar háborúra v o 
natkozó anyagok még nem kerültek eléggé nyilvánosságra. 4 1 Ezért von
ta le azt az alapvető tanulságot Engels, hogy sehol sem sül fel olyan
könnyen az ember, mint éppen a hadtörténetben, ha elmélkedni akar
anélkül, hogy megvolnának az összes adatai. Engels elengedhetetlen
nek tartotta a hadtörténeti kutatásban a leglényegesebb források ta
nulmányozását. A források adatainak összevetése és kritikája segít
ségével tartotta csak elképzelhetőnek egy-egy háború reális h a d m ű 
vészettörténeti bemutatását és a katonai törvényszerűségek feltárását.
Engels ekkor már az 1848—49-es magyar polgári forradalom és sza
badságharc néhány alapvető hadtörténeti problémájával tisztában
volt, de a hadjáratok, a hadműveletek és csaták néhány igen fontos
részletét a források hiánya miatt még nem ismerte. Engelst különö
sen erősen foglalkoztatta a magyar háborúban a tér és az idő problé
mája. Írásaiban vissza-visszatért ennek a hadművészet szempontjából
jelentős kérdésnek az elemzésére. Ezt igazolja, hogy részletesen vizs
gálta: a magyarországi és erdélyi hadszíntér jellege milyen szerepet
játszott a harctevékenységben, a háború menetében és kimenetelében.
Már első elemzéseiben nem egyszer rámutatott az időtényező nagy
fontosságára a magyar háború hadműveleteiben. Engels álláspontja
ebben a kérdésben ingadozott, amit eltérő következtetései is bizonyí
tanak.
Levelében azért vonta le azt az erősen vitatható és az első —
1849-es — értékelésétől teljesen eltérő következtetését — melyet k é 
sőbb ismét módosított —, hogy a magyarokat „1849 elején csak a tél
40 MEM. 27. i. 216—217. O.
íl Meg kívánjuk jegyezni, hogy Engelsnek teljes mértékig igaza volt, mert az 1848—49-es
forradalom és szabadságharc hivatalos iratanyaga az osztrákok hadizsákmánya lett, zárlat
alatt tartották, és nem engedtek benne kutatni. Így a magyar kutatók az 1918 előtti hadtörté
neti munkáikban is a különböző emlékiratok önigazoló és nem egyszer ellentmondó adatait
tudták csak felhasználni. Az 1924. évi bádeni levéltári egyezmény alapján került a nagy
értékű hadtörténelmi jellegű iratanyag a Hadtörténelmi Levéltár birtokába és azóta áll a
kutatók rendelkezésére.
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mentette meg" és Magyarországon a „téli invázió lehetetlen". A kér
dés megválaszolása azonban nem ilyen egyszerű, és a magyarországi
hadszíntéren zajló események alakulásában más tényezők játszották
a fő szerepet. A véletleneket, az osztrák és magyar hadvezetés hibáit
és más befolyásoló tényezőket nem szabad elhanyagolni. Az 1848
decemberétől 1849 márciusáig lezajlott hadi események — az ellen
forradalmi császári erők decemberi koncentrikus támadása, Bem er
délyi sikeres ellentámadása, az északi hadjárat és a Perczel vezette
csapatok harctevékenysége — Engels állításának éppen az ellenkezőjét
bizonyították. A magyar hadszíntéren folyó harcokat kétségkívül b e 
folyásolták az időjárási és földrajzi viszonyok, de a hadi helyzet ala
kulásában n e m ezek játszották a fő szerepet. 1849 elején a katonai erő
viszonyok változása —• és eltolódása a császáriak javára — volt a döntő
a hadviselő felek között folyó fegyveres küzdelem megvívásának fej
lődése szempontjából. 1848 májusában a kedvezőtlen katonapolitikai és
hadászati helyzet következtében az osztrák császári sereg m á r kép
telen lett volna a magyar forradalom elleni katonai támadásra, a há
ború megkezdésére. A magyar forradalom megmentését későbbi írá
saiban Engels már nem elsősorban időjárási és földrajzi, hanem
politikai és katonai tényezőkkel magyarázta. Engels a magyar háború
története alapján végső soron azt a hadművészeti tanulságot vonta
le, hogy a hadműveletekben nagy szerepet játszó teret és időt a siker
érdekében mesteri módon kell felhasználni. Felhívta a figyelmet, hogy
a hadművészet egyik legfontosabb követelménye minden korban a
térnek és időnek helyes és gyors számbavétele, a csapás helyének és
idejének jó kiválasztása.
Engels válaszlevelében azt is jelezte, hogy anyaga alapján a katonai
eseményekről van már mondanivalója és tudna talán egy érdekes
cikket írni, de könyvet vagy több cikket csak abban az esetben, ha
meg tudja szerezni az 1848—49-es forradalom és szabadságharc had
történetének nélkülözhetetlen forrásait. Engels, latolgatva a lehetősé
geket, feltette a kérdést Marxnak: „Hogy áll a dolog a tervezett két
60 íves köteteddel kiadó szempontból? Ha ez all right (rendben) vol
na, akkor már rá lehetne bírni a fickót, hogy a magyar cikkekhez
szükséges anyagot — megadnám mi kell — megszerezze, ezt, ha szük
séges, a honoráriumból később elszámolnánk. Kellene még egy nagyon
jó térkép, külön Magyarországról és Erdélyről, meg lehetőleg csata
tervek, melyeket tudomásom szerint az eddigi művek nem tartal
maznak — a térkép egyedül kb. 15—20 tallérba kerülhet. Ezeket ki
kerestetném Weydemeyerrel. Apropó, tudod a címét? Érdeklődni sze
retnék nála katonai szervezési és taktikai ábécés könyvek felől, éppen
ezt az izét nem lehet itt kapni. Mindenesetre nézz utána annak is,
milyen Magyarországról szóló könyveket lehetne Beck bárónőtől vagy
általa felhajtani." 4 2 Engels 1851. április 3-i levele azt igazolja, hogy
egyre erősödött benne az a gondolat, hogy az alapvető források és
térképek beszerzése és feldolgozása után nyomban nekilát a magyar
42 MEM. 27. k. 218—219. O.
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háború hadtörténetének megírásához. Ezt a szándékát jelezte Joseph
Weydemeyerhez intézett 1851. június 19-i levele is.
Engels ebben a levelében Weydemeyer tanácsát és segítségét kérte
katonai tanulmányaihoz és közben kifejtette, milyen okok késztették
a hadtörténelem rendszeres és elmélyült tanulmányozására:
„A roppant fontosság, melyre a katonai oldalnak a legközelebbi
megmozdulásnál szert kell tennie, s régi hajlamom meg az újságban
a magyar háborúról írt cikkeim, végül dicső badeni kalandjaim, m i n d 
ez erre ösztökélt, s legalább annyira akarom vinni, hogy elméletileg
némiképp hozzászólhassak anélkül, hogy túl nagy baklövéseket követ
nék el." 43
Engels felsorolásában nem kis szerepet játszik az 1848—49-es m a 
gyar forradalom és szabadságharc. Engels tehát olyan elmélyült isme
retek megszerzésére törekedett, amelyek szükségesek a „katonai t e r 
mészetű történelmi tények megértéséhez és helyes megítéléséhez . . ," 44
Ennek érdekében sok hadtörténeti és katonai elméleti művet t a n u l 
mányozott át s megjegyezte: „Mihelyt kissé előbbre jutok, tisztessé
gesen átrágom majd az 1848—49-es hadjáratokat, különösen az itá
liaiakat és a magyart." 4 5 Engels elhatározását az 1848—49-es magyar
háború megírására tükrözi egy, Weydemeyerhez intézett későbbi —
1851. augusztus 7-i levél is, amelyben azt írta: „Magyarország t é r k é 
pére is szükségem van. Ügy látom, az osztrák vezérkar több m u n k á t is
megjelentetett erről; ird meg, ilyen jellegű volt-e a te térképed és
mennyibe kerül, legrosszabb esetben is használhatóbb lesz, mint a
nagy Stieler . . ,46 ha bármilyen további felvilágosítást tudsz szerezni
számomra, nagyon fogok örülni." 4 7
1851 őszén fokozódott Marx és Engels érdeklődése és gondolatainak
kicserélése az 1848—49-es magyar szabadságharc katonai kérdéseiről.
Engels egyre jobban elmélyedt a hadművészet különböző problémái
nak elemzésében. Vizsgálatainak eredményeként törvényszerűnek t e 
kinti a polgári politikai vezetés elsőbbségét a katonai vezetéssel szem
ben. Marxhoz írt 1851. szeptember 26-i levelében elismeréssel szól ar
ról a hatalmas forradalmi hadseregépítési munkáról, amely „Magyar
országon 1848 márciusától 1849 derekáig tartott, amíg rendes hadse
reget tudtak szervezni", 48 s amelyet a magyar kormány a forradalmi
baloldal támogatásával igen nehéz helyzetben, a katonai vezetők egy
részének gáncsoskodásai ellenére végrehajtott. Engels megállapítását
jól illusztrálja a honvédzászlóaljak számának növekedése: 1848 szep
temberében 16, októberében 42, decemberben 64, 1849 februárjában
72, áprilisban 91, májusban 122 és júniusban 140 volt a zászlóaljak
száma.
Marx helyeselte, hogy Engels fokozta kutatómunkáját az 1848—
43 Uo. 530. O.
44 Uo.
45 Uo. 531. O.
46 Engels a „ n a g y S t i e l e r " - e n Stieler k é z i a t l a s z á t é r t i S t i e l e r ' s H a n d a t l a s ü b e r alle Teile
•der E r d e n a c h d e m n e u e s t e n Z u s t a n d e u n d ü b e r d a s W e l t g e b ä u d e , I. k i a d . 4. r é s z b e n , G o t h a
1817—22; 1950-ig 11 átdolgozott k i a d á s a j e l e n t m e g .
47 MEM. 27. k. 544. o.
48 Uo. 330. O.
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49-es forradalom és szabadságharc hadtörténetének megírása érdeké
ben. Hogy további munkára serkentse, kereste a publikálási lehetősé
geket. Marx azt javasolta az Amerikában élő Weydemey érnek, hogy
szervezze meg egy kis könyvekből álló sorozat kiadását. E zsebköny
vekben olyan, a „Neue Rheinische Zeitung"'-ban
is napvilágot látott
fontos témákat tárnának az olvasók elé, mint például a „Magyaror
szág" Engelstől. 49
1852-ben Engels egyre több anyagot gyűjtött össze az 1848—49-es
magyar forradalom és szabadságharc hadtörténetéről. Kutatómunká
jához két fő forrástípust vett igénybe. Egyrészt a könyvészeti anya
got, amely felöleli a korabeli sajtót, a dokumentumokat, memoárokat
és a könyvalakban, vagy a különböző katonai folyóiratokban megjelent
hadtörténelmi feldolgozásokat. Másrészt az 1848—49-es magyar forra
dalom és szabadságharcban részt vett emigránsokkal való beszélgeté
seket, amelyet Marx, vagy személyesen Engels folytatott.
Marx különösen hasznosnak tekintette Engels kutatómunkája szem
pontjából a magyar háború résztvevőivel való kapcsolatot és azt gyü
mölcsöztetni kívánta. Marx megismerkedett többek között a hírhedt
Bangya János ezredessel. 50 Bangya felajánlotta szolgálatait, amiről
Marx értesítette Engelst is 1852 februárjában.' „Bangya felajánlotta
nekem Szemere és Perczel közreműködését Weydemeyer munkájában.
A magyar (háborús vagy egyéb) történelem mely pontjairól kellene,
elsősorban felvilágosítást kérni ezektől az uraktól? Magától értetődik,
hogy nem írhatnak saját nevükön, mert mi semmiféle
klikkel nem
akarjuk azonosítani magunkat. De Perczel legalább jó republikánus
és mindenfélét tud.""' 1 Marx ezenkívül levelet írt Claussnak és Weydemeyernek Szemere — főleg Kossuth ellen irányuló — röpiratának n é 
met és angol kiadása ügyében és elvállalta a Szemere magyar nyelvű
kéziratából készült Bangya-féle fordítás korrigálását."' 2
Engels az 1848—49-es magyar forradalom és szabadságharc hadtör
ténetének kutatásai során elért eredményeit 1852 márciusában is fel
használta. Ekkor írta meg „Forradalom és ellenforradalom Németor
szágban" c. munkájának XII. cikkét „Bécs otroma és elárultatása"
címmel. 03 Ebben a cikkében az 1848—49-es magyar forradalom és sza
badságharc korábbi hadművészeti értékeléséhez képest számos új
elem található. Engels élesen bírálta a magyar hadsereg sokat vitatott
Bécs előtti 1848. októberi harctevékenységét és késlekedését, mivel az
ingadozó politikai és katonai vezetés a kezdeti hadászati előnyt nem
használta fel bátran és kérlelhetetlenül arra, hogy a felkelt Béccsel
katonailag egyesüljön és megteremtse a katonai helyzetet döntő módon
befolyásoló összeköttetést a forradalmi Bécs és Magyarország között.
Igaz — és ezt Engels nem jelzi ilyen súllyal —, hogy Bécs is inga49 Uo. 559. O.
50 B a n g y a J á n o s k a t o n a t i s z t k é n t részt vett az 1848—49-es s z a b a d s á g h a r c b a n , m a j d a n n a k
l e v e r é s e u t á n külföldön K o s s u t h m e g b í z o t t j a és e g y ú t t a l r e n d ő r ü g y n ö k . Ez u t ó b b i m i n ő 
ségében vette fel a k a p c s o l a t o t M a r x s z a l és Engelsszel.
51 MEM. 28. k. B u d a p e s t , 1971., 18. o.
52 L á s d Szemere
Bertalan:
Graf L u d w i g B a t t h y á n y , A r t h u r Görgei, L u d w i g K o s s u t h .
P o l i t i s c h e C h a r a k t e r s k i z z e n a u s d e m U n g a r i s c h e n F r e i h e i t s k r i g e . H a m b u r g , 1853.
53 MEM. 8. k. B u d a p e s t , 1962., 61—67. O.
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dozott és a bécsi forradalmárok összessége sem akarta ezt az egye
sülést. Ez a lépés Engels szerint hadászati szempontból legrosszabb
esetben is olyan következménnyel járt volna, hogy ,,az osztrák had
sereg bárminemű összpontosítását egy fél évvel kitolják." 54
A veszteglő Móga és a tisztikar azzal indokolta habozását és tétová
zását, hogy Auersperg és Jellačič egyesített hadserege összezúzhatja
a hiányosan felszerelt és kiképzetlen magyar sereget. Ez a feltétele
zés nem volt teljesen alaptalan és előfordulhatott volna, hogy a m a 
gyar hadsereg főerői Bécs alatt elvéreznek és annak beláthatatlan
következményei lehettek volna a magyar forradalom számára. Az is
igaz viszont, hogy kockázat nélkül nem lehet ütközetet nyerni. Ezt
fejtette ki Engels, amikor az 1848. októberi harccselekmények kapcsán
kimutatta a forradalmi hadviselés egyik nagyon jelentős hadművé
szeti törvényszerűségét. „Háborúban, és különösen a forradalmi had
viselésben — írta Engels — a cselekvés gyorsasága mindaddig, amíg
határozott előnyt nem nyertünk, a legelső szabály, és minden habozás
nélkül kimondjuk, hogy Perczelnek tisztán katonai okokból sem lett
volna szabad megállnia mindaddig, amíg az összeköttetés a bécsiekkel
létre nem jön. Ebben természetesen volt némi kockázat, de ki nyert
valaha is ütközetet kockázat nélkül?" 5 5
Engels a pontatlan források alapján jogtalanul marasztalta el az el
követett katonai hibákért Perczeit. 1849. októberében a Lajta mentén
összpontosított magyar fősereg élén továbbra is Móga János altábor
nagy állott. Perczel Mór tábornok a muraközi csapatok parancsnoka
volt. Az igaz viszont, hogy Engels kérdésfeltevése és megállapítása
teljesen indokolt, mert — mint kifejtette — Bécs népe is sokat koc
káztatott, amikor a magyar
forradalom ellen vezényelt Richter
zászlóaljjal — amelynek katonái megtagadták a parancs végrehajtását
— egyesülve felkeltek a császári csapatok ellen és birtokukba vették
Bécset. Ezzel a bécsi forradalmárok a Magyarország elleni újabb táma
dást elodázták, és szorongatott helyzetükben azt várták, hogy a m a 
gyarok majd viszonozzák a támogatást. A magyar hadvezetés súlyos
baklövést követett el passzivitásával. ,,A katonai hiba, amelyet azzal
követtek el, hogy megvárták, amíg az osztrákok egyesültek, és hogy
Schwechatnál egy gyönge hadműveletet hajtottak végre, amely meg
érdemelten dicstelen vereséggel végződött — ez a katonai baklövés
minden bizonnyal több kockázattal járt, mint amennyit azzal vállal
tak volna, ha elszántan Bécs felé menetelnek Jellačič szétszórt bandái
ellen." 56
Engels elfogadhatatlannak tartotta a politikai és a katonai vezetés
nek azt a fő érvét, hogy katonailag azért nem támogatták a bécsi fel
kelést, mert „Magyarország nem hagyhatta el a törvényesség és alkot
mányosság talaját". Ezt a kifogást ,,a történelem soha nem fogja k i 
elégítőnek tekinteni". 5 7 E problémával kapcsolatban jogosan állapí54
55
56
57
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totta meg, ,,hogy a legkevésbé sem hasznos dolog kimondottan csak
törvényes ellenállási eszközökkel élni olyan ellenséggel szemben, a m e 
lyik megveti az ilyen aggályokat". Engels ezenkívül kifejti, hogy ezt
az igényt tudta Görgey is felhasználni és a „kormányzat ellen''" fordí
tani. 5 8
Engels ebben az írásában is kifejezésre juttatta, hogy elmélyülten
foglalkozott és rokonszenvezett az 1848—49-es magyar forradalom és
szabadságharc menetével és sorsával. „Tudott dolog — írta Engels
—, hogy nem táplálunk rosszindulatot Magyarország iránt. A harc
idején mellette álltunk; bátran mondhatjuk, hogy lapunk, a »Neue
Rheinische Zeitung« minden más újságnál többet tett a magyar ügy
németországi népszerűsítéséért, amennyiben megmagyarázta a magya
rok és a szlávok közti harc természetét és nyomon követte a magyar
háborút olyan cikksorozatban, amely azután abban a megtiszteltetés
ben részesült, hogy az e tárgyról szóló csaknem összes későbbi köny
vek belőle plagizáltak, még a született magyarok és a »szemtanúk« mű
vei is." 5 9
Engels a rokonszenv kinyilvánítása mellett a továbbiakban éles
bírálatot gyakorolt, mivel feladatának tekintette, hogy a bécsi felke
lésről történelmi pártatlansággal csak a tényeket jegyezze fel és őszin
tén kifejtse a véleményét a hadi eseményekkel kapcsolatban. Ez nem
sikerült minden vonatkozásban, és Engelst elragadta a szenvedélye,
amit híven tükröz az alábbi elfogult megjegyzése: „a magyar hadjárat
összes ragyogó győzelmeiért és dicsőséges csatáiért sem adnók oda
Bécs népének, honfitársainknak, spontán, magányos felkelését és hő
sies ellenállását, amelynek révén Magyarország időt nyert, hogy meg
szervezze azt a hadsereget, amely ilyen nagy dolgokat vihetett vég
hez." 60 A későbbiek során Engels módosította ezt a véleményét és nem
képviselt ilyen nézetet.
Engels az 1848—49-es forradalom és szabadságharc hadi eseményeit
vizsgálva ebben az írásában is számos időtálló hadművészeti megálla
pítást tett. Különösen figyelemre méltóak a háború hadászati helyze
tével és irányításával kapcsolatos megjegyzései és ítéletei, és az olyan
jelentős hadtudományi tételek megfogalmazása, mint a cselekvés gyor
sasága mindaddig, amíg határozott előnyt nem nyertünk, vagy „ki
nyert valaha ütközetet kockázat nélkül?"
Engels e munkával párhuzamosan tovább kutatta a magyar háború
történetét, bár gátolta őt — amint erről Marxnak és Weydemeyernek
panaszkodott — a magyar hadszíntér jó térképének és a csaták váz
latainak hiánya. Ebben kívánt Marx Engelsnek segíteni, amikor fi
gyelmébe ajánlotta Szeremley Miklóst, akit így mutatott be 1852.
április 5-én kelt levelében: „Megismerkedtem itt Szeremley ezredessel,
igen művelt ember. 14 csatában vett részt Magyarországon. Minthogy
egyben kitűnő festő, most remek könyvet ad ki: csatabeszámolók és
hozzá a csaták rajzai. A vázlatokat maga készítette, a kidolgozást a
58 Uo. 64—65. O.
59 Uo. 65. O.
60 Uo.
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legjobb francia festők. ígért nekem egy példányt. Darabonként 10
fontba kerül majd. Ezzel majd gyarapodik katonai könyvtárad." 6 1
Marx arra kérte Engelst, támogassa Szeremley könyvének megje
lentetését azzal, hogy elősegíti reklámozását: „A neked küldött dolgok
között megtalálod az öreg Szeremley képes csataleírásának reklám
tervezetét. Ezt kissé helyre pofozva és angolra lefordítva reklámnak
kívánja feldolgoztatni, s ennek fejében mindegyikünknek a m ű egy
példányát ígéri. Azt hiszem, érdemes egy kis csinnadrattát csinálni." 62
Engels Marxhoz írt 1852. május 1-i levelében elvállalta a megbí
zást: „Azt a dolgot Szeremley számára majd megcsinálom." 6 3 De En
gels más irányú elfoglaltsága miatt erre egyhamar nem került sor
és azért Marx május 13-án a következő sürgető levelet intézte hozzá:
„Kedves Engels!
Ma csak néhány sort írok neked. Az öreg Szeremley, akinek első
füzete elkészült, naponta nyaggat engem csataművének reklámja
miatt. Ha most ezt nem tudod megcsinálni, legalább az ő fogalmaz
ványát küldd vissza nekem postafordultával." 6 4
Engels 1852 májusában, mérlegelve kutatásainak eredményeit, arra
a következtetésre jutott, hogy a magyar háborúval foglalkozó anyagok
gyűjtésében és feldolgozásában egy minőségileg jelentős szakaszhoz
érkezett. A további előrelépéshez szerinte arra volt még szüksége,
hogy egyetemes hadtörténelmi ismereteit elmélyítse és néhány igen
költséges, de fontos forrást beszerezzen. Ezt közölte Marxnak írt le
velében is: „Mint látom, Görgey emlékiratai éppen most jelentek
meg, de hat tallérba kerülnek, s ezért most még nem tudom meg
venni magamnak. Ezzel a magyar háború katonai részére vonatkozó
anyag egyelőre lezártnak tekinthető. A magyar háborúról mindeneset
re írok valamit, talán valamennyi 1848—49-es háborúról. Mihelyt a
korábbi hadtörténetet némileg megismertem, kiadó után fogok nézni,
aki majd a források költségeinek legnagyobb részét is viselheti." 6 5
Engelsnek 1852. július elején sikerült megvennie Görgey emlék
iratait, 6 6 amely újabb lendületet adott a feldolgozó munkájához. Gör
gey könyvét Engels alaposan áttanulmányozta, jegyzeteket készített
magának, és fontos kérdésekben alakította ki véglegesnek tűnő állás
pontját. Kimutatja, hogy a szabadságharc hadművészetében, a ma
gyarok hadászatában és harcászatában a forradalmi és az osztrák ele
mek keveredtek. Görgey könyvének elemzése során Engels megraj
zolta Görgey hadvezéri képességeinek találó és nem éppen hízelgő
képét. Engels Görgey jellemzését és a hadművészeti értékelését M a r x 
nak szóló levelében a következő formában fogalmazta meg:
„Éppen előttem van Görgey úr. Mi akkor a »Neue Rheinische Zei
tungé-bán az osztrák jelentésekből remekül fejtettük meg a magyar
61 MEM. 28. i. 44. O.
62 Uo. 56. o.
63 Uo. 59. o.
64 U o . 67. o.
65 Uo. 65—66. O.
66 L á s d Görgei Arthur:
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háború menetét és ragyogóan, de egyszersmind elővigyázatosan, h e 
lyesen jósoltunk. Görgey könyve kutyául aljas, nem létezik ehhez fog
ható kicsinyesen irigy, gyalázatosan alantas, korlátolt valami. A k a t o 
nai rész jó — Görgey, a maga igazi mivoltában, a tehetséges volt
hadnagy, aki nyomban tábornok lesz és akire tojáshéjként mindenütt
rátapad még a csapatszolgálat és az elemi taktikai aprólékosság. Azok
a magyarok, akik azt állítják, hogy Görgey ezt nem írhatta, szamarak.
A valódi Görgey és az osztrák elem oly könnyen megkülönböztethető
a könyvben, mint Chenunél a két különnemű elem. Forrásként a
könyv elővigyázattal, de különben igen jól használható. A fickó rossz
indulatú korlátoltsága odáig terjed, hogy önmaga blamálására ösztökéli,
mint például a váci proklamáció históriájával — amelyben azt veti
Kossuth szemére, hogy a valóságban okosabb volt, mint dagályos b e 
szédeiben — és az egész gyámolatlan ábrázolással, amely a szerzőt
akarata ellenére minduntalan lej aratja. Ez a korlátoltság soha nem
engedi Görgeynek, hogy eljusson bárkinek a valóságos jellemzéséhez,
de van benne néhány takaros vonás és glossza Kossuthról és a leg
több egyéb szereplőről. E rosszindulatból fakadó korlátoltsága elle
nére Görgey — ez mindenütt észrevehető —, mégis felette van vala
mennyinek, miféle fickó lehet akkor a többi.
A magyar háborúról mindenesetre írok majd." fí7
Engels Görgey emlékiratai alapján is igazolva látta korábbi meg
állapításait a háború menetéről. Egyet lehet érteni a Görgeyről al
kotott engelsi állásponttal is, kivéve az utolsó mondatát, amelyben
azt állítja, hogy Görgey a szabadságharc valamennyi vezetője fölött
állt. Görgey tábornok politikai és katonai tevékenysége cáfolja ezt az
állítást, amelyet Engels is módosított és élesen bírálta a kormány
Görgeyvel szembeni erélytelenségét
és következetlenségét, amely
nagyban hozzájárult a polgári hatalom és a hadsereg, a politikai és
a katonai vezetés közötti szakadék, a Görgey és Kossuth közötti el
lentét elmélyüléséhez. Engels rámutatott arra, hogy a magyar politi
kában lezajlott harcok, a katonai vezetés megtorpanásai és a h a d m ű 
vészetben a forradalmi és a konzervatív elemek keveredése mind-mind
kihatottak a háború menetére és kimenetelére, a hadjáratok és csaták
eredményeire.
Görgey könyvének áttanulmányozása után Engels tovább folytatta
feldolgozói tevékenységét. Ezt kívánta Marx elősegíteni, amikor k ö 
zölte: ,,Megállapodtam Bangyával, hogy amint még egy másolat e l 
készül, te megkapod Szemere brosúráját kéziratban. Ezt a dokumen
tumot munkádban nem nélkülözheted, mert Kossuthnak, Görgeynek
stb. olyan leveleit foglalja magában, amelyek sehol sem kerültek nyil
vánosságra." 6 8 Engels válaszában ezeket írta: „Nemsokára annyira
jutok, hogy a közönség előtt is megkockáztathatom az önálló katonai
véleménynyilvánítást. A Szemere-féle históriának nagyon fogok örülni;
de a feldolgozására még nem g o n d o l h a t o k . . . Csak még egy évig
ťž M E M . 28. k . 78. O.
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"biflázzak hadtudományt, és akkor csakugyan pokolian ámulnak majd
a demokrata hadnagyocskák." 6 9
Az Engels levelezésében és cikkeiben található hadművészeti elem
zések azt bizonyítják, hogy kételyei dacára nagy lendülettel dolgozott
a magyar háborút vizsgáló művén. Ennek a hadtörténeti munkának
nyersanyaga, vázlata, fogalmazványa, vagy fogalmazványai — amely
számunkra igen értékes lenne —, eddig nem kerültek elő, de hogy
előrehaladott stádiumban lehetett, ezt igazolni látszik az 1852. augusz
tus 16-i Marxnak szóló levél, amelyben Engels a következőket írta:
„Egyébként most hamarosan elkészülök a magyar hadjárattal és
m é g e héten közvetlenül írok Brockhausnak. Gondom lesz rá, hogy
amennyiben nem bízik katonai felkészültségemben, előzőleg néhány
idevágó cikket írjak a »-Gegenwart« számára, amelyekből aztán min
dent megláthat. Dronkének igen jó a kapcsolata Brockhaus-szal, és ezt
hasznosítani kell, mert végtére is Brockhaus még a legkezelhetőbb
könyvkereskedők egyike. Meglátjuk." 70
Engelsnek e kijelentése alapján joggal feltételezhetjük, hogy azért
keresett kiadót, hogy könyvét megrendelésre elkészítse. De az is való
színűnek tűnik, hogy azért kívánt kapcsolatba lépni a kiadóval, mert
az 1848—49-es magyar forradalom és a szabadságharc hadtörténetét
főleg hadművészeti aspektusból feldolgozta és ezzel kapcsolatos —
nyilván terjedelmesebb — összefoglalásának egyik fogalmazványa el
készült, vagy nagyon közel állt a befejezéshez. Az eddigiekből azonban
az is kivehető, hogy az 1848—49-es magyar szabadságharc katonai törté
netével foglalkozó, egyre szaporodó forrásnak számító kiadványok
miatt Engels nem tekintette lezártnak kutatásait és véglegesnek meg
fogalmazott művét. Marx 1852. augusztus 19-i levelében szintén erre
figyelmeztette: ,,A magyar háborúhoz valószínűleg jó lenne még átnéz
ned: Colonel Sigismund Thaly: »The fortress of Komarom (Comorn),
during the War of Independence in Hungary«. Fordította (németből)
William Rushton. J a m a s Madden, Leadenhead Street (1852)." 71
Marx e levelének hatására a Manchesterben élő Engels tervbe vette,
hogy munkájának továbbfejlesztéséhez újabb forrásokat használ fel.
A forrásokhoz a legkönnyebben a British Múzeum könyvtárában le
hetett hozzáférni és ehhez kérte Marx segítségét: „Köszönet a had
történeti dolgokért. Alkalomadtán módodban volna-e a British Museumban utánanézni, hogy ott fellelhető-e: 1. az »österrichische Militärsche Zeitschrift« 1848-tól fogva, 2. a porosz »Militär-Wochenblatt«,
a berlini »Wehr Zeitung«, 3. még egyéb katonai folyóiratok, különösen
szemlék — franciák is — 1848-tól? Továbbá egy kollekció az ausgburgi »Allgemeine Zeitung«-ból, különösen 1850-től? Ezekre a dol
gokra nagy szükségem van, és ha valamennyire lehetséges, megpró
bálnék időt szakítani, hogy ott átrágjam magam rajtuk, mire odáig
jutok." 7 2
69 Uo. 83. O.
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Engels kéréséből kiderül, hogy egy időre meg kellett szakítania
hadtörténeti kutatásait, mert apja vállalatának ügyei kötötték le. Er
ről panaszkodott Marxnak 1852. szeptember 7-én: ,,A katonai dolgo
kat pillanatnyilag félretettem. Az irodai munka nagyon mozgalmas." 7 3
Október közepén Engels ismét nekifogott kutatásainak és közben átta
nulmányozta Szemere írását, amiről megjegyezte: ,,A Szemere-féle
kézirat Kossuthról sokkal jobb, mint a Görgeyről szóló — Kossuthtal
meg tud birkózni." 7 ' 1
Ebben az időszakban Marx és Engels életében újra előtérbe kerül
tek a magyar emigránsok. Egyrészt kiderült, hogy Bangya János rend
őrügynök és ,,A számkivetés nagyjai" c. kéziratot átadta a porosz
rendőrségnek. 7 "' Másrészt újabb magyarokkal kerültek közeli kapcso
latba. Marx az egyik magyart ezzel a levéllel küldte 1852. október
20-án Engelshez: „Szívélyesen ajánlom neked e sorok átadóját, Pleyel
ezredest. Személyesen ugyan nem ismerem, de »melegen« ajánlja
Bangya ezredes, őt pedig ismered." 7 6
Engels nem örült Pleyel látogatásának, mert hátráltatta munkájá
ban — ti. Marx helyett írt cikkeket amerikai lapoknak —, és ezt meg
is írta Marxnak: „Ha a jövőben pontosan számítani akarsz a Dananek
szánt cikkek továbbítására, akkor óvakodnod kell attól, hogy különösen
éppen csütörtök estére magyar ezredeseket küldj hozzám. A tegnapi
egész estém ráment erre a fickóra, s ma megint el akar jönni, nincs
híjával minden műveltségnek, katonainak sem, és a legérdekesebb
magyar, akit eddig láttam, de egyszersmind német-osztrák arisztok
rata." 7 7 A Marxhoz intézett levélből kitűnik, hogy Engels Pleyellel ka
tonai kérdésekről, az 1848—49-es magyar szabadságharc hadiesemé
nyeiről vitatkozott és cserélt nézeteket. Marx később találkozott Zerffi
Gusztáv magyar emigráns újságíróval, a szabadságharc résztvevőjével,
akit egyik levelében így mutat be Engelsnek: „ . . . a magyar viszo
nyokról önállóbb és helyesebb nézetei vannak, mint aminőket más
ottani menekültektől hallottam." 7 8 Meg kell azonban jegyeznünk, hogy
Marx azért alkotott ilyen hízelgő véleményt az örökösen köpönyegfor
gató Zerffiről, mert félreismerte.
Engels hadtörténeti tanulmányainak és kutatásainak mintegy másfél
évi eredményeiről Weydemeyernek is részletesen beszámolt. 1853. á p 
rilis 13-i levelében a marxista hadtörténeti összehasonlító módszer
mesteri alkalmazásával rajzolta fel az 1848—49-es olasz és magyar há
borúk hadművészetének legjellemzőbb vonásait. Módszertani és had
művészet-történeti szempontból különösen az alábbi megállapítások
igen érdekesek és figyelemre méltók a kor hadtörténeti kutatói szá
mára:
„Szeretném — írta Engels —, ha a legközelebbi forradalomig lenne
még időm legalább az 1848-as és 49-es olasz és a magyar hadjáratot
úgy áttanulmányozni, hogy a kisujjamban legyenek és leírást is k é 73
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szíteni róluk. Általánosságban eléggé világos nekem a história, a h i á 
nyos térképek stb. ellenére is. De éppen a részletek pontossága, amit
a leírás megkövetel, csak sok fáradsággal és költséggel érhető el. Az
olaszok mindkét alkalommal szamarak módjára viselkedtek; Willisen
ábrázolása és bírálata nagyjából többnyire helyes, de gyakran ostoba
is; az osztrák stratégia teljes fölénye pedig, amelyet már 1848-ban
kiemel, csak a no varai hadjáratban mutatkozik m e g . . . — Magyar
országon mindennek ellenére monsieur Görgey marad a legény, aki
fölötte állt mindenkinek, és aki ellen irigységből mindenki áskálódott;
valószínűnek tartom, hogy ha Görgey nagy katonai tehetsége mellett
nem lett volna igen kicsinyes, hiú fickó, ezek a többnyire ostoba
ellenségeskedések már akkor is végül árulóvá tették volna. A világosi
história óta, amely katonailag teljesen igazolható (nem forradalmilag
igazolható), a fickók az őrült vádak olyan esztelen tömegét zúdí
tották Görgeyre, hogy az ember szinte úgy érzi, érdeklődni kellene
iránta. A voltaképpeni »árulást« Komárom felmentése után, az oro
szok megjelenése előtt követték el, és ebben Kossuth épp annyira
bűnös, mint Görgey. Még sűrű homály borul Görgey vezérkari főnö
kére, a most Londonban tartózkodó Bayerra. Görgey emlékirataiból és
más írásokból úgy tűnik, hogy ő volt a lelke Görgey stratégiai t e r 
veinek. Pleyel azt mondta nekem, hogy a hadjáratról szóló hivatalos
osztrák könyvnek Bayer a fő szerzője (Bayer fogságban volt Pesten
és megszökött); állítólag nagyon jó könyv, és még nem t u d t a m meg
szerezni. Klapkáról Görgey nagy tisztelettel beszél, de mind elismerik
a nagy gyengéjét. Perczel, a »demokratikus« magyar tábornok, köz
ismerten szamár. Az öreg Bem mindig csak jó gerillaharcosnak és egy
meghatározott célból kikülönített alakulat jó parancsnokának tartotta
magát; amennyire meg tudom ítélni, csupán ez is volt, de mint ilyen,
kiváló. Kétszer követett el ostobaságot, egyszer a vaktában indított
és eredménytelen bánáti hadjáratával, majd később, amikor a nagy
orosz invázió idején pontosan megismételte a Nagyszeben ellen egy
szer már sikerült mesterfogását és vereséget szenvedett. Dembinski
papa viszont mindenképp fantaszta és kérkedő volt, olyan gerilla
harcos, aki azt hitte, hogy nagy háború vezetésére hivatott, és a legesztelenebb dolgokat művelte. Smitt könyve az 183l-es lengyel had
járatról csinos dolgokat közöl róla." 79
Az idézet alapján is világos, hogy noha Engels nem ismerte az öszszes alapvető forrást, de a legfontosabb hadiesemények alapján — a
pontatlanságoktól és néhány elhamarkodott szubjektív megállapítástól
eltekintve — elfogadhatónak tűnő
értékelést adott az 1848—49-es
olaszországi és magyarországi háborúkban az osztrákokkal szemben
harcoló felső katonai vezetés tagjairól és a hadászati irányításról. Nem
lehet azonban egyetérteni Engelsnek azzal a megjegyzésével, hogy
Görgey „fölötte állt mindenkinek" és hogy az árulásban és bűnösség
ben egyenlőségjelet tett Kossuth és Görgey között. Ezt az engelsi
megjegyzést a közismert tények cáfolják meg. A Bem hadvezéri t e 
vékenységével kapcsolatos jellemzés sem pontos, mert noha B e m
Ï8 Uo. 549—551. O.
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kiemelkedő képességű hadvezér volt, nemcsak kétszer követett el ka
tonai hibát, és az Engels által hibául felrótt kettő sem volt azonos
súlyú és jelentőségű. A Dembinskiről alkotott engelsi ítélet is elha
markodott. Például Dembinski az ellentámadás helyes haditervét dol
gozta ki, csak végrehajtását szervezte meg rosszul, de a kápolnai k u 
darcért nem egyedül ő a felelős, mert többek között sorozatos parancs
megszegéseivel Görgey egyike volt a vereség előidézőinek. Görgey és
hívei nemcsak Kossuthot gyűlölték, hanem a magyar hadsereg lengyel
tábornokait is, mert bennük a forradalom nemzetköziségét látták meg
testesítve, és ha mód nyílt rá, sorozatosan gátolták tevékenységüket.
Engels 1853-ban a magyar háború feldolgozása mellett más aktuális
katonai témákat is tanulmányozott: Marx helyett az ún. „keleti há
ború" eseményeit elemző
hadművészeti cikkeket írt a New York
Daily Tribune számára. Engels fő figyelme egyre inkább erre a tárgy
körre összpontosult és a legtöbb megjelent cikke 1853 és 1856 között
a krími és a kaukázusi hadi eseményeket vizsgálta. A katonai publi
cisztikában elért eredményei 1853 végétől Engelst egyre inkább arra
ösztönözték, hogy hagyjon fel üzleti tevékenységével és hadtörténelmi
hadtudományi ismereteire és írói képességére támaszkodva hivatás
szerű katonai szakíróként dolgozzon valamelyik újságnál. Ügy érezte,
ha ezt a célját eléri, akkor könnyebben kiadathatná a magyar hábo
rúról szóló könyvét.
Marx is arra biztatja Engelst, hogy saját neve alatt írjon és pró
báljon meg elhelyezni katonai cikkeket az angol lapokban: ,,Ami azt
illeti, hogy mint tüzérségi századosról vagy tüzérségi íróról írj Bonaparte-ról, jobbnak tartanám, ha egy ilyen cikket a saját neveddel kül
denél be vagy 1. a »Daily News«-nak; vagy 2. az »Examiner«-nek;
vagy pedig 3. a »-Westminster Review«-nak. Az első lenne talán a leg
jobb. Egy ilyen cikkel menten — puccsszerűen — olyan helyet vívhat
nál ki a londoni sajtóban, hogy »-sajtolhatod«, és egyben esélyt terem
tesz arra, hogy a magyar hadjáratról szóló könyvedet angolul, Lon
donban jelentesd meg, ami mindenesetre jövedelmezőbb és hatásosabb,
mint ha a szegény Lipcsében adnák k i . . . Egyébként úgy vélem, ha
te most katonai cikkeket küldesz a londoni sajtónak, néhány hét múl
va fix állást kaphatsz, amely ugyanannyit hoz a konyhára, mint a
manchesteri üzlet és több szabad időt hagy. Katonai írókban most na
gyobb a kereslet, mint a k í n á l a t . . . Megérné a próbálkozást.." 80
Marx leveléből is egyértelműen az vehető ki, hogy Engels már el
készült az 1848—49-es magyar forradalom és szabadságharc hadtör
ténetével foglalkozó művével. 1854 elején levelet kapott Marx az
amerikai Dana-tői, aki közölte vele, hogy a keleti háborúról szóló
cikkek nagy sikert arattak. Marx ezt az örömhírt azonnal megírta Engelsnek: „A te katonai cikkeid nagy feltűnést keltettek. New York
ban az a hír járja, hogy Scott tábornok írta őket." 8 1
Ez az elismerés nagyban hozzájárult Engelsnek ahhoz az 1854. már
ciusi lépéséhez, hogy H. J. Lincolnhoz, a Daily News fŐSZerkeSZtŐjé80 Uo. 296—297. O.
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hez forduljon és felajánlja közreműködését a lap katonai
rovatában.
A fennmaradt levélfogalmazványban Engels nagy nyomatékkal h i 
vatkozott az 1848—49-es magyar háborúról publikált írásaira: „A had
tudomány minden ágának tanulmányozása hosszú éveken át egyik fő
foglalatosságom volt, s az a siker, amelyet a magyar hadjáratról ak
koriban a német sajtóban közzétett cikkeim örvendetes módon arattak,
megerősít abban a hitemben, hogy tanulmányaim nem voltak hiába
valóak." 8 2
Engels a magyar háború feldolgozása és publikálása szempontjából
sem közömbös katonai szakíróként való elhelyezkedési kísérletére ked
vező választ kapott. 1854. április 3-án örömmel tudatta Marx-szal: „Ma
levelet kaptam Lincoln főszerkesztőtől, aki úgy látszik szívesen bele
m e g y a dologba (egyelőre az orosz hadseregről, flottáról és erődít
ményekről ajánlottam fel neki cikkeket), csak küldj em a cikkeket, írja." 8 3
De az örömhír után alig telt el két hét s Engels már keserű levelet
írt Marxnak arról, hogy „A »Daily News«-históriát megette a fene"
m e r t befeketítették és az emigrációs pletyka útján a szerkesztőség
fülébe jutott, hogy a katonai szakértő Engels csupán hajdani egyéves
önkéntes, kommunista és foglalkozására nézve kereskedősegéd, „úgy
hogy mindennek befellegzett". 84
Engels a számára kellemetlen és lesújtó esemény dacára akkor még
töretlenül folytatta a magyar háború hadtörténetére vonatkozó kuta
tásait. Egy nappal az elkeseredett hangú levél után, 1854. április 21-én
már egy fontos forrásnak számító könyv gyors megvételére kérte fel
Marxot: „Apropó. Kapható Londonban valamelyik alaknál a »Bericht
über die Kriegsoperationen der russischen Truppen gegen die unga
rischen Rebellen 1849« — (1851-ben nyomtatták)? Megrendeltem a
könyvet, de három hétnél előbb nem kapom meg. Ha meglesz, nyom
ban felvehetem a kapcsolatot a »Times«-szal. Másfél tallérba kerül, t e 
hát nem nagy veszteség, ha kétszer szerezzük be." 8 5
Marx válaszában továbbra is arra biztatja Engelst, hogy ne adja fel
a Daily News kontárai miatt a katonai szakírói tevékenységével kap
csolatos elgondolását és megígéri: „ . . . m a j d utána nézek, hogy a
»Bericht der Kriegsoperationen« itt megvan-e". 8 6
1854 júniusától Engels ismét nagy lendülettel kívánja tovább foly
tatni az 1848—49-es magyar forradalom és szabadságharc hadtörté
netének feldolgozását. Engels tervbe vette, hogy mintegy fél év alatt
— 1854—55 telén — meglevő anyagaiból könyvet ír. Ez a tény ön
magában is jelzi, hogy Engels az 1848—49-es magyar háború had
művészeti kutatásában és feldolgozásában a legnehezebb szakaszhoz
érkezett. A kutatásnak erről a stádiumáról Engels 1854. június 10-i le
velében a következőképpen számol be Marxnak:
„Most komolyan biflázom a magyar hadjáratot, és úgy gondolom,
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októberig valamennyi forrást áttanulmányozom; a könyvet ezen a té
len mindenképpen
megírom. Minél jobban belemélyedek, annál szép
ségesebb a dolog mindkét oldalon. Jelenleg egybevetem Görgeyt Windischgrätzeel 87 és úgy látom, hogy Windischgrätz az önapológiájában
éppúgy hazudik, mint bulletinjeiben, amelyeket nincs bátorsága meg
cáfolni. Isteni, hogy ez a két ellenfél mennyire igyekszik a saját had
seregét még rosszabbnak feltüntetni, mint a szembenállót. Egyéb
ként Windischgrätz papa annak a szamárnak bizonyul, akinek ismer
t ü k — ténylegesen szamárnak jellemzi önmagát —, és ostobaságaiban
altábornokai, akik, ha lehet, még nálánál is butábbak, név szerint
Wrbna, Csorich és mindenekelőtt a lovagias Jellachich bán, a legsi
keresebben támogatták. Görgey a maga cinizmusában mindig sok
kal leplezetlenebbül és helyesebben mondja el a tényeket, mint Win
dischgrätz, a hazug apologéta. De olyan hadjárat ez, amely teljesen
méltó az 1848—49-es esztendőhöz. — Berezelés mindkét oldalon, fel
sülés a régi hadseregeknél és a forradalmi seregeknél egyaránt. Jövő
héten feltehetően megkapom a hivatalos osztrák könyvet 8 8 s e n a 
pokban a Brockhaus-féle katalógusokból összeállítom az ezenkívül
még szükséges forrásmunkákat. Még a Klapka-könyv 8 9 is kell nekem,
s akkor a legfontosabb dolgok mind megvannak." 9 0
Engels 1854 júniusában véglegesnek tűnő elhatározásként közölte
Marx-szal, hogy könyv formájában fogja megírni az 1848—49-es m a 
gyar polgári forradalom és szabadságharc hadtörténeti összefoglaló
ját. Az 1854 júniusa utáni levelezésben már nem találunk ilyen utalást
a hadművészet-történeti szintézis elkészítésére. Más elfoglaltságai
miatt ezt a programját Engelsnek valószínűleg nem sikerült megvaló
sítania, de ez semmivel sem csökkenti érdemeit az 1848—49-es m a 
gyar polgári forradalom és szabadságharc hadtörténeti kutatásában.
Marx és Engels 1857—1860 között megjelent művei
az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc
hadművészetének néhány jelentős kérdéséről
1855-től kezdve az 1848—49-es magyar forradalom és szabadságharc
hadtörténeti kutatásában elért eredményeit Engels felhasználta h a d 
történelmi tanulmányaiban. Ezt bizonyítja „Európa hadseregei" c.
tanulmánya is, amelyben hadművészeti vizsgálat alá vette az európai
fegyveres erőket és az osztrák hadsereg bemutatásánál felhasználta
az 1848—49-es magyar háború elemzése során levont tanulságokat. 9 1
Engels hadtudományi és hadtörténelmi művei közül különösen k i 
emelkednek azok, amelyek a New American Cyclopaedia számára írt. 92
Ezek között találunk két olyan címszót, amelyben szintén gyümölcsöz87 Heller von Hellwald
W i n d i s c h g r ä t z m e g b í z á s á b ó l í r t k ö n y v é r ő l v a n szó : Der W i n t e r F e l d z u g 1848—49 in U n g a r n u n t e r n d e m O b e r k o m m a n d o des F e l d m a r s c h a l l s F ü r s t e n zu
W i n d i s c h - G r ä t z . Wien 1851.
88 E n g e l s valószínűleg a „ S a m m l u n g d e r für U n g a r n e r l a s s e n e n A l l e r h ö c h s t e n M a n i f e s t e
u n d P r o k l a m a t i o n e n e t c . " c. g y ű j t e m é n y r e u t a l .
89 Klapka György: M e m o r i e n . A p r i l bis O c t o b e r 1849., Leipzig 1850.
90 MEM. 28. k . 345—346. O.
91 MEM. 11. k . B u d a p e s t , 1966., 422—426. o.
92 MEM. 14. k. B u d a p e s t , 1966., 1—317. o.
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tette Engels a magyar háború megírásához összegyűjtött anyagát.
Marx és Engels 1857-es levelezéséből kitűnik, hogy az 1857 szeptem
berében Marx által megírt „Bem" címszóban93 felhasználták Engels
hadművészeti értékelését az erdélyi harcok, valamint Bem képességé
nek és hadviselésének bemutatására. Érdemes szó szerint idéznünk
Marx írását, amely az erőviszonyok megítélésétől és néhány adat
pontatlanságától eltekintve tömör hadművészet-történeti ábrázolását
adja Bem erdélyi tevékenységének:
„Az erdélyi háború, amelynek parancsnoklását a magyar kormány
Bemre ruházta, saját leleményességére bízva azonban megvívásához
szükséges seregek előteremtését, Bem katonai pályafutásának legfon
tosabb szakasza és világos fényt vet hadvezérletének sajátos jelle
gére. Első hadjáratát 1848 december vége felé mintegy 8000 főnyi
rosszul felfegyverzett, nagy sietve összeszedett és a legvegyesebb ele
mekből álló csapattal indította meg — kiképzetlen magyar újoncok,
honvédek, bécsi menekültek és egy maroknyi lengyel, tarkabarka gyü
levészhad, mely erdélyi előrenyomulása során rendre csatasorba ál
lított székelyekkel, szászokkal, szlávokkal és románokkal gyarapodott
—; s mintegy két hónap múlva Bem befejezte hadjáratát, legyőzte
Puchnert és 20 000 főnyi osztrák hadseregét. Engelhardtot és 6000
főnyi orosz segédcsapatát, valamint Urbant és martalócait. Miután az
utóbbit kényszerítette, hogy Bukovinában keressen menedéket, a két
előzőt pedig, hogy Havasalföldre vonuljon vissza, Gyulafehérvár kis
erődje kivételével egész Erdély a kezében volt. Bátor rajtaütései, me
rész manőverei, erőltetett menetei és ama nagy bizalom révén, ame
lyet személyes példájával csapataiban kelteni tudott, a fedezett he
lyek ügyes kiválasztása, meg a döntő pillanatban mindenkor biztosí
tott tüzérségi támogatás révén ebben az első hadjáratban a partizán
háború és hegyi kisháború elsőrendű tábornokának bizonyult. Mester
nek mutatkozott a hadsereg gyors felállításának és fegyelmezésének
művészetében is; de minthogy beérte a szervezettség első, nyersen
vázlatos alakjával és nem törődött azzal, hogy kialakítson egy magot
válogatott csapatokból, ami pedig elsőrendű fontosságú lett volna,
rögtönzött hadserege az első komoly bajokra óhatatlanul álomként
szertefoszlott. Becsületére vált, hogy míg Erdély a kezében volt, meg
akadályozta a magyar kormánybiztosok tervezett oktalan és politikai
lag céltalan kegyetlenkedéseit. Az ellenségeskedő nemzetiségek megbékéltetésének politikája segítségére volt abban, hogy néhány hónap
alatt 40 000—50 000 főre duzzassza haderejét, amely jól fel volt
szerelve lovassággal és tüzérséggel. Mindamellett néhány bámulatos
manővere ellenére az ezzel a számszerűleg erős hadsereggel indított
bánáti hadjárat nem hozott tartós eredményt, de számításba kell ven
nünk, hogy a tehetségtelen magyar tábornokkal való együttműködés
megkötötte a kezét. A nagy orosz erők erdélyi betörése és a magyarok
ezt követő vereségei visszaszólították Bemet első hadjárata színterére.
Miután Moldva elözönlésével hiába próbált az ellenség hátában elte
relő hadműveletet végrehajtani, visszatért Erdélybe, ahol július 31-én
93 MEM. 14. k. 117—120. O.

9*

— 131 —

Segesvárnál a Lüders vezette háromszorta erősebb orosz csapatok tel
jesen szétverték . . . Miután összeszedte hadereje maradványát, augusz
tus 5-én másodszor is megrohamozta Nagyszebeni de erősítések hiá
nyában csakhamar újra el kellett hagynia a várost, és augusztus 7-én,
egy szerencsétlen csata után ismét visszatért Magyarországra, ahová
még idejében érkezett, hogy tanúja lehessen a temesvári döntő csata
elvesztésének. Miután a megmaradt m a g y a r erőkkel Lúgosnál hiába kí
sérelte meg az utolsó ellenállást visszatért Erdélybe, ott hatalmas túl
erővel szemben tartotta a terepet egészen augusztus 19-ig, mikor is kény
telen volt török területre menekülni." 9 4
Marx és Engels helyesen rajzolták fel Bem József tábornok szerepét
az 1848—49-es magyar szabadságharcban, de hadvezéri tevékenységé
nek megítélésénél néhány pontatlanságra rá kell mutatnunk. Bem
1848. december 5-én vette át az erdélyi hadsereg parancsnokságát és
rövid idő alatt felszámolta a vereségek hatására a csapatok körében
uralkodó demoralizáltságot és mintegy 13 000 főnyi ütőképes seregét
újjászervezte. Ebben a munkában támogatták a kormányszervek és a
tisztikara is, de a nemzetiségek — olyan mértékben, mint ahogy azt
Marx és Engels feltételezte — nem. Nem róható fel Bemnek, hogy
csapatait nem sikerült teljesen a reguláris elveknek megfelelően kiké
pezni és átszervezni. Bem sikerének az volt az alapja, hogy elvetett
minden katonai sablont, felhasználta seregének forradalmi szellemét
és a harcokban, a forradalmi hadviselésnek megfelelően, a legváltoza
tosabb formákat alkalmazta. Bem helyes politikájának köszönhette,
hogy jelentős eredményeket ért el a nemzetiségekkel való megegyezés
terén, de az is tény viszont, hogy a magyar kormánybiztosok nem
terveztek semmiféle oktalan kegyetlenkedéseket a nem magyar népek
körében Erdélyben. Bemnek 1849 márciusra sikerült az ellenségtől
Erdélyt megtisztítania, de Gyulafehérváron kívül Déva és az Erdélyi
Érchegység is az ellenség kezében maradt.
1849 áprilisában a bánáti hadművelet során Vécsey Károly tábornok
nem volt hajlandó együttműködni Bemmel, de ez nem a tehetségtelenség jele. Egyszerűen arról volt szó, hogy Vécsey nem akart enge
delmeskedni egy lengyel tábornoknak. Bem Erdély után — Temesvár
kivételével — a Bánságot is visszaszerezte. Bem forradalmi hadmű
vészete elvetette kora merev dogmáit és jellemzői voltak az erőkkel
való gyors és meglepetésszerű manőver, a támadás helyének és ide
jének jó kiválasztása, az ellenség várható tevékenységének helyes
mérlegelése, az együttműködés kitűnő megszervezése, a harcrend mes
teri felállítása és irányítása, az ütközetekben az ellenség megsemmi
sítésére való maximális törekvés stb. Bem és hadseregének tevékeny
ségét Erdélyben nem a partizánhadviselés jellemezte és 1849. augusz
tus 9-én Bem nem tanúja, hanem a magyar sereg fővezére volt a
vesztes temesvári csatában. Bem minden kísérlete dacára Lúgosnál
nem álltak ellent a teljesen demoralizálódott és széthullóban levő
magyar csapatok az ellenséges túlerőnek.
94 Uo. 118—120. O.
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1858 februárjában írta meg Engels a „Buda" címszót,95 amelynek
legnagyobb része Budavár májusi ostromát és a további hadművele
tek terveit ismerteti és értékeli. A marxista hadtörténetírás lényegé
ben ma is ezt az álláspontot fogadja el, ezért érdemes idéznünk En
gels hadművészeti megállapításait :
„A legutóbbi ostrom 1849 májusában volt, amikor a magyar hadse
reg Görgey parancsnoksága alatt a királyság nyugati határáig kergette
vissza az osztrák csapatokat, A további hadműveleteket illetően két
terv merült fel: az egyik az volt, hogy a nyert előnyt kihasználva,
saját területén teljes erővel tovább üldözik az ellenséget, szétszórják
erőit, még mielőtt az akkor Magyarország ellen vonuló oroszok meg
érkezhetnek, és megpróbálják Bécset forradalmasítani; a másik az,
hogy Komárom előtt védelmi állást foglalnak el és egy erős hadtestet
elvezényelnek Buda ostromára, ahol az osztrákok visszavonulásukkor
helyőrséget hagytak hátra. Görgey azt állítja, hogy az utóbbi tervhez
ragaszkodott Kossuth és Klapka; Klapka azonban kijelenti, nincs
tudomása arról, hogy Kossuth ilyen parancsot adott és tagadja,
hogy ő maga ezt a lépést valaha is tanácsolta volna. Görgey és
Klapka írásainak összehasonlítása alapján azonban, be kell valla
nunk, hogy továbbra is igencsak kétséges, kit kell hibáztatni a Budára
vonulásért, és hogy Klapka bizonyítékai semmiképpen sem perdöntők.
Görgey azt is mondja, hogy elhatározását ezenkívül megszabta a tá
bori tüzérségi lőszer és egyéb készletek teljes hiánya és az a meggyő
ződése, hogy a sereg nem lett volna hajlandó átlépni a határt. Min
denesetre az összes támadó hadműveleteket leállították, és Görgey
30 000 emberrel Buda alá vonult. E lépéssel elvesztegették Magyaror
szág megmentésének utolsó eshetőségét. Az osztrákoknak módot adtak
arra, hogy vereségeikből talpra álljanak és újjászervezzék erőiket, s
hat héttel később, amikor az oroszok Magyarország határán megjelen
tek, az osztrákok 127 000 katonával ismét előrenyomultak, 2 tartalék
hadtest felállítása pedig folyamatban volt. Ilyenformán Buda ostro
ma a fordulópontja az 1848—49-es magyar háborúnak, s ha valóban
voltak valaha árulás jellegű kapcsolatok Görgey és az osztrákok kö
zött, azok bizonyára ez idő tájt szövődtek."96 Engels a továbbiakban
részletes hadtörténeti leírását adja Budavár 1849., májusi ostromának
és elfoglalásának.
Engels Budavár ostroma kapcsán a további hadműveleteket ille
tően két tervről ír. Valójában ez időben nem két terv volt, hanem
két lehetőség között választhattak. Görgey, a honvédsereg főparancs
noka, ahelyett hogy folytatta volna a megvert ellenség főerőinek ül
dözését a teljes megsemmisítésig, Bécs helyett Buda alá vonult a csa
patokkal és május 4-én felkészületlenül megkezdte a vár ostromát.
Görgey a politikai elgondolásának — az osztrákokkal való egyezkedés
— megfelelőbb lehetőséget dolgozta ki haditervvé. Kossuth kezdetben
nem ismerte fel a veszélyt és helyeselte ezt a lépést, mivel Budát
minél hamarabb magyar kézben kívánta látni. Buda elfoglalása kétí>5 U o . 211—213. O.
96 Uo. 212. o.
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ségtelenül jelentős erkölcsi erőt adott az országnak a harc folytatásá
hoz, de ez nem állt arányban azzal a hadászati hátránnyal, amelybe
így a magyar hadsereg került. Később Kossuth már hiába kérte és
parancsolta, hogy folytassák az osztrák főerők üldözését a megsem
misítésükig, Görgey azt nem hajtotta végre. Kossuth ugyanis rövid
idő után felismerte, hogy hadászatilag óriási baklövést követett el
Görgey, mert az ostrom elhúzódott és ez időt biztosított az osztrák
hadsereg újjászervezésére és a cári csapatoknak a Magyarország el
leni felvonulás befejezéséhez.
Az 1848—49-es magyar forradalom és szabadságharc hadtörténetével
kapcsolatos engelsi gondolatok helyet kaptak Marx 1860-ban írt „Vogt
úr" c. munkájában is.97 Marx többek között néhány nagyon fontos
kérdésben mondott véleményt a magyar függetlenségi háborúról, s
ezek híven tükrözik Engels korábbi megállapításait. Marx ebben az
írásában Lapinskit89 és Urquhartot 99 is idézve illusztrálta a polgári és
katonai felső vezetés közötti szakadékot, amely elsősorban Kossuth
Görgeyvel szembeni erélytelenségében nyilvánult meg, és ami igen
károsan hatott a magyar hadsereg vezetésére és tevékenységére. Marx
— elemezve az 1848—49-es magyar háború utolsó szakaszának hadi
eseményeit — kijelentette, hogy „Klapka a magyar forradalom egyik
legjobb tábornoka volt".100 E megállapítása mellett élesen bírálta
Klapka tábornoknak Komárom védelme alatt elkövetett súlyos kato
nai hibáit. Rámutatott arra, hogy „Görgey és Klapka emlékiratai egy
aránt hangosan tanúskodtak Klapka jellemének és politikai tisztán
látásának fogyatékosságáról. Mindazok a hibák, amelyeket Komárom
védelme során elkövetett, ebből a fogyatékosságból származtak".101
Marx elítélte a szégyenteljes kapitulációt, amelyben „ .. . a legcseké
lyebb garanciát sem kötötték ki sem Magyarország számára, de még az
osztrákok kezében levő forradalmi tábornokok számára sem. És rá
adásul a kapitulációs feltételeket a kapkodó sietségben olyan félreérthetően és kétértelműén is fogalmazták, hogy ez Haynaunak később
megkönnyítette a megsértésüket."102
A Marx és Engels levelezésében és műveiben található hadtörténeti
feljegyzésekből, leírásokból, értékelésekből és megállapításokból mo
zaikszerűen összeállítható az 1848—49-es „magyar háború" hadtörté
netéről alkotott engelsi kép. A hadtörténész számára különösen tanul
ságosak és figyelemre méltóak Engelsnek a háború periodizációjával
összefüggő hadieseményeket, a politika és hadászat kapcsolatát, a pol
gári és katonai vezetés viszonyát, a hadügy különböző területeit —
hadseregépítést, a katonai kiképzést és nevelést, a fegyverzetet és
97 Uo. 506—518. o.
98 Lapinski, Theopfil: Feldzug der ungarischen Hauptarmee im Jahre 1849. Selbsterlebtes.
Hamburg, 1850.
99 Urquhart, David: Visit to the Hungarian Exiles at Kutayah etc. Appendix. Corres
pondence of Kossuth, London, 1853.
100 MEM. 14. k . 515. O.
101 U o . 517. o.
102 Uo. 518. O.
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felszerelést, a hadművészetet — vizsgáló és értékelő, sok vonatkozás
ban mély összefüggéseket feltáró írásai.
Tanulságként levonhatjuk a következtetést: a magyar marxista had
történetírás egyik legszebb feladatának kell tekintenünk, hogy Engels
útmutatásait és az általa ajánlott módszert figyelembe véve elké
szítse az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc öszszefoglaló hadtörténetét. Ez a szintézis régi adósságot törlesz
tene és nagyon fontos társadalmi és honvédelmi igényt elégítene ki.
E szerény írásunk mindenekelőtt az 1848—49-es magyar polgári for
radalom és szabadságharc marxista összefoglaló hadtörténeti feldolgo
zásához kívánt ösztönzést adni. Ennek a nem könnyű feladatnak a
megoldását maga Engels segítette elő azzal, hogy elmélyülten foglalko
zott az 1848—49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc had
történeti kérdéseivel. Lehet vitázni arról, hogy egyes hadtörté
neti főleg hadművészeti kérdésekben, vagy értékelésekben Engels
objektív vagy szubjektív álláspontot képviselt-e, hogy túl optimista
vagy pesszimista-e az a hadtörténelmi kép, amelyet felrajzolt, hogy
elegendő hiteles forrással és adattal rendelkezett-e vagy sem és így
tovább. De megítélésünk szerint, minden probléma ellenére, végső so
ron vezérfonalul szolgálnak Engels kutatási 'módszerei és elemzései a
magyar hadtörténészek számára az 1848—49-es magyar polgári forra
dalom és szabadságharc hadtörténetének monografikus feldolgozásához.

HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR

AZ OROSZORSZÁGI SZOCIALISTA FORRADALMAT KÖVETŐ
OSZTRÁK-MAGYAR HADIFOGOLY-POLITIKÁRA VONATKOZÓ
DOKUMENTUMOK
(1917—1918)
JÓZSA ANTAL—VAJDA

ALAJOS

Az első világháború utolsó előtti évében határozott fordulat állt be
az Osztrák—Magyar Monarchia külpolitikájában. A kormányon levő
politikusok egyre szélesebb köre támogatta a megegyezéses béke érde
kében tett tapogatódzásokat.
A puhatolódzásokkal egyidőben kerültek előtérbe a várható lesze
relés problémái is, amelyek már 1916 végétől mindinkább foglalkoz
tatták a hadvezetőségeket és a kormányokat. Ezekhez kapcsolódott a
hadifoglyok jelentős népgazdasági szerepének tanulmányozása, m u n 
kaerejük későbbi pótlásának kérdése.
Az oroszországi szocialista forradalom után alig telt el egy hónap,
amikor 1917. december 6-án Breszt-Litovszkban aláírták a 10 napos
fegyvernyugvást, majd 15-én a fegyverszüneti szerződést. Ezt köve
tően már 1917 végén Petrográdon tárgyalások kezdődtek a központi
hatalmak és Szovjet-Oroszország képviselői között a hadifoglyok hely
zetének megjavításáról, a beteg hadifoglyok és a polgári internáltak
mielőbbi kölcsönös kicseréléséről.
Az általános hadkötelezettség alapján kiegészített haderők állomá
nyának alakulását jelentősen befolyásolta a hátország létfontosságú
gazdasági ágainak munkaerő-ellátása. Az ipari termelés folyamatos
biztosításának érdekében jelentős számban történtek felmentések a
katonai szolgálat alól. A felmentések arányát többek között hadifog
lyok alkalmazásával lehetett csökkenteni. A foglyok hazatérésének
megkezdése után viszont gondoskodni kellett munkaerejük pótlásáról,
ami viszont közvetlenül kihatott a hadsereg személyi állományának
alakulására.
A fogolykérdés sem Németországban, sem Ausztria—Magyarorszá
gon nem jelentkezett sablonosán. Az eltérés a Breszt-Litovszkban alá
írt különbéke életbe lépése után a kicserélésre kerülő hadifogoly
tömegek pótlásának különböző megoldási lehetőségeiben rejlett.
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A német kormány és hadvezetőség abból kiindulva, hogy lényege
sen több orosz hadifogoly volt a birtokában, mint amennyi birodalmi
német hadifoglyot őriztek Oroszországban, kevésbé volt érdekelt az
Oroszországgal folytatandó hadifogoly-cserében, mint az Osztrák—
Magyar Monarchia. A német szárazföldi csapatok vezérkari főnöke
1917. december 21-én Arz gyalogsági tábornokhoz intézett táviratá
ban leszögezte: „Az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások alkal
mából a hadifogolycsere különös fontosságú. Németország 1 200 000
orosz hadifogollyal rendelkezik, akik közül 650 000 dolgozik a mezőés erdőgazdaságban, 230 000 az iparban, 205 000 a megszállt terüle
tek üzemeiben. A maradék: tisztek, munkaképtelenek stb.
Egy egyszerű kölcsönös csere folytán Németország megközelítően
1 100 000 embert kitevő munkaerőt veszítene. Ez a jelenleg fennálló
munkaerőhiány mellett egyszerűen lehetetlen, az egész gazdasági élet
összeomlásához vezetne." 1 A német hadvezetés mindössze 100 00Ö
munkaképes, vagy katonai szolgálatra is alkalmas német hadifogoly
hazatérésére számított Oroszországból.2
Ezzel szemben az Osztrák—Magyar Monarchia a hátország munka
erő-igényét és részben a haderő pótlását is az Oroszországból hazaté
rőkkel kívánta megoldani.
Komoly érdekellentétek jelentkeztek szovjet-orosz és osztrák—ma
gyar viszonylatban is. A szocialista forradalom elvei ütköztek össze
az eddigi gyakorlattal, a nemzetközi hadijoggal, a burzsoá államok ha
difogoly-politikájával. Érvényre jutottak olyan tényezők is, amelyek
csak részben, vagy egyáltalán nem álltak kapcsolatban a hatalom jel
legével.
Ausztria—Magyarország még folytatta a háborút, Szovjet-Oroszor
szág befejezte azt, s haderejét gyors ütemben szerelte le. A töme
gesen hazaáramló katonák valósággal kiszorították az iparban és me
zőgazdaságban dolgozó hadifoglyokat. A szocialista forradalom meg
szüntette a hadifoglyok kényszermunkáját, a hatalmat kezükbe ragadó
szovjetek — amennyiben bolsevik vezetés alatt állottak — széles po
litikai szabadságjogokat biztosítottak a szocialista hadifogoly-szervez
kedés számára, elősegítették a hadifoglyok mielőbbi hazatérését. Re
mélték, hogy a hazatérő oroszországi tapasztalatokkal rendelkező ha
difoglyok a forradalmi eszmék németországi és ausztria—magyaror
szági terjesztőivé válnak.
Ezzel szemben a Monarchia kormánya és katonai vezetése nem
akart azonnal — a tavaszi mezőgazdasági munkák befejezéséig — le
mondani az orosz hadifoglyok olcsó munkaerejéről. A németektől el
térően, akik a háború végéig görcsösen ragaszkodtak az orosz hadi
foglyok munkaerejéhez, Ausztria—Magyarország 1918 júliusától a
1 Haus- Hof- und Staatsarchiv (továbbiakban HHSta.) Wien. Ministerium d. Äussern. Pol.
Arch. Liasse Krieg 70/7. Karton rot 1056. Fol. 724.
2 Oroszországban a Nemzetközi Vöröskereszt kimutatása szerint 2082 birodalmi német tiszti
és 165 000 legénységi hadifogoly volt, ezzel szemben a Monarchia hadseregének 54 146 tisztje,
valamint 2 050 000 legénységi állományú katonája esett orosz fogságba, vagyis a németeknek
több mint tízszerese. (Elsa Brändström: Unter Kriegsgefangenen in Russland und Sibirien
1914—1918. Berlin, 1922., 8. o.
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szállítási lehetőségektől függően nem gördített akadályt az orosz
foglyok tömeges kicserélése elé.
A központi hatalmiak a breszt-litovszki béke ratifikálása után olyan
állam fogságába esett katonáit engedték szabadon, ahol szocialista for
radalom zajlott le, s olyan saját hadifogoly tömeg fogadására kellett
felkészülniük, amely tanúja volt, vagy esetleg részese is az orosz
országi osztályharcnak.3
A várható intézkedések érdekében az osztrák—magyar hadvezetés
felmérte a hátországban dolgozó és a táborokban élő foglyok nemzeti
megoszlását. Az olaszok, szerbek, franciák kivételével, akik ellen még
folyt a háború, a foglyok döntő többsége (oroszok, ukránok, beloruszok,
muzulmánok, románok stb.) kicserélés előtt állott. A csere lebonyolí
tása, a munkaerő-kiesés pótlása a hadifogolyügyben összehívott tárca
közi értekezletek témájává vált.
1918. január 1-én a Monarchiában 1 309 394 hadifoglyot tartottak
nyilván. Ebből 908 000 főt tettek ki az orosz hadsereg fogságba esett
katonái és tisztjei. Ehhez járult még 40 000 orosz katona, akik a
szovjet—román konfliktus miatt Ausztria—Magyarországon kerestek
menedéket, vállalva az átmeneti internálás terhét. 4 A jogilag hadi
foglyoknak tekintett, de bizonyos feltételek mellett hazabocsátott len
gyel és ukrán foglyok egy része feltehetően hiányzik ebből a létszám
ból.5
A hadrakelt sereg hadtápszerveinél 362 517 foglyot foglalkoztattak,
ebből 247 477 volt az orosz hadsereg egykori katonája, a hátország
ban munkahelyeken és táborokban 946 877 főt tartottak nyilván. Ebből
660 000 fő oroszországi illetőségűnek számított. Az utóbbiak nemzeti
megoszlásáról, valamint gazdasági felhasználásáról készültek kimuta
tások. Figyelembe véve a foglyok mozgatását, az egyik munkahelyről
a másikra való átszállítását, a harcoló csapatoknál és a hátországban
dolgozók folyamatban levő cseréjét, a végösszegekben jelentős eltéré
sek mutatkoznak. Számunkra a legérdekesebb ezúttal a különböző gaz
dasági ágakban dolgozó foglyok nemzeti megoszlása (1. sz. táblázat),
amely 684 300 hadifogolyról készült. Ebből hiányzik az állandó tábo
rokban elhelyezettek létszáma, akik közül 46 678 dolgozott a táborok
intézményeiben és a hozzájuk kapcsolt üzemekben. A kezelés alatt
3 Az utóbbiak hazatéréséről és a velük szemben folytatott politikáról már jelent meg
tanulmány és forráspublikáció :
Józsa Antal: A breszt-litovszki béketárgyalások és a hadifogolycsere. (1917. december
22—1918. október 31.) ; Hadtörténelmi Közlemények (továbbiakban HK.) 1965. 2. sz. 256—282. o. ;
A magyar hadifoglyok hazatérése Szovjet-Oroszországból. Közli: Józsa Antal—Gazsi József:
HK. 1961. 2. SZ. 792—854. o.
4 Hadtörténelmi Levéltár (továbbiakban HL.) HM 1918 Mg. b. tétel 155. alapsz. — Ein.
Mg. b. oszt. 5665; sz.
5 Egy 1918. szeptember 22-én készült kimutatás, amely a hadifoglyok tartásdíjának köl
csönös elszámolása céljából készült, olyan adatokat tartalmaz, amely szerint a jelzett időben
még 108 284 lengyel és 184 580 ukrán hadifogoly tartózkodott az osztrák—magyar táborokban,
ugyanakkor az 1918. január 1-i kimutatás szerint a hátországi táborokban és munkahelyeken
18 577 ukránt és 23 286 lengyelt tartottak nyilván. A hadrakelt sereg hadtápszerveinél fog
lalkoztatottak nemzetiségi megoszlása csak részben ismert, feltehetően a különbség egy
részét itt kell keresnünk. (Kriegsarchiv. Wien. (továbbiakban KAW) K. 10. Kgf. Abt. 10—20/
1—3925; AOK. Op Abt. 1917—1918. F. 666. 17. fol.; HL. Ft. 427. doboz. 151—456.) — 1918 szeptem
berében a kimutatás olyan célzattal készült, hogy minél magasabb fogolylétszámot mutas
sanak ki a Monarchiában, ezzel is mérsékeljék azt az összeget, amit Ausztria—Magyarország
n a k a fogolylétszámok eltérése miatt, Szovjet-Oroszországnak kellett volna fizetnie.
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i. sz.

táblázat

Kimutatás az 1918. január 1-én Ausztria—Magyarország területén
hátországi munkán levő hadifoglyok nemzetiségi megoszlásáról
A mező
gazdaságban

Az i p a r b a n

Orosz

291 425

57 300

88 916

33 715

8 957

480 313

Olasz

20 302

24 496

23 027

6 356

2 022

76 203

100

1599

374

25

3

2 101

Szerb

56 964

14 622

6 867

1498

829

80 780

Ukrán

9 781

1003

1541

427

175

12 927

Lengyel

14 074

2 732

2 472

147

151

19 576

Román

11298

—

—

1096

—

12 394

Nemzetiség

Mohamedán

Francia

összesen :

—
403 944

A

m i l i t a r i zált
üzemekben

Az állami
üzemekben

Az e r d ő 
gazdaságban

Összesen

2

4

—

—

6

101 754

123 201

43 264

12 137

684 300

Jelzet: Kriegsarchiv. Wien, AOK. Op. Abt. 1917—1918. F. 666. 17. fol.

2. sz.

táblázat

Kimutatás az 1918. január 1-én Ausztria—Magyarország területén
a hátországi táborokban tartózkodó hadifoglyok
nemzeti megoszlásáról
Nemzetiség

Ausztriában

Magyarországon

összesen

Orosz

49 627

28 580

78 207

Olasz

94 009

6 904

100 913

Mohamedán

369

—

369

Szerb

13 383

8 352

21735

Ukrán

5 650

—

5 650

Lengyel

2 311

1399

3 710

Román

1270

6 940

8 210

259

—

259

92

—

92

Francia

Angol

összesen :

166 970

52 175

219 145

Jelzet: Kriegsarchiv. Wien, AOK. Op. Abt. 1917—1918. F. 666. 16. fol.

álló betegek és rokkantak 55 382 főt tettek ki.6 (2. sz. táblázat.) Az
arányok az ukránok és a lengyelek kivételével reálisaknak tűnnek.
A foglyok elhelyezése az 1915—1916-os állapotokhoz képest alig
változott.7 727 738 hadifogoly közül viszonylag a legtöbben a magyar
6 A pótlásügyi főnök kimutatása szerint a táborokban 219 145 fő volt 1918. január 1-én.
Ebből 105 000 főt tettek ki az oroszországi illetőségű foglyok. A tábori intézményekben és
az ezekhez tartozó üzemekben 47 678 fogoly dolgozott, 56 779 volt beteg és rokkant, 83 841
munkaképes fogolyból 50 200-at átadtak, 21 834 főt tettek ki az olasz fogoly szakmunkások és
11 810 fogoly állt mint munkaerőtartalék a rendelkezésre. (HL. HM. Ein. Mg. b. oszt. 5665.
sz. ; 1918. Mg. b. tétel. 155. alapsz.)
7 Lásd az osztrák—magyar hadifogoly politikáról a múlt évben megjelent forrásközle
ményt: Józsa Antal—Vajda Alajos: Dokumentumok az Osztrák—Magyar Monarchia első
világháborús hadifogoly politikájának kialakulásáról (1914—1916). — HK, 1971. 4. sz. 713—
761. o.
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3. sz.

táblázat

A hátországban különböző munkahelyeken
dolgozó hadifoglyok területi megoszlása 1918. január 1-én
Ausztriában

Magyar
országon

Bosznia—
Hercegoviná
ban

A Monarchián
kívül

146 240

291 597

551

—

Az iparban

47 671

54156

3096

41

A militarizált
üzemekben

63145

61963

559

1999

Az állami üzemekben

15 773

27 505

—

628

Az erdő
gazdaságban

2 029

6 934

3651

200

274 858

442 155

7857

2868

Az alkalmazási
ág
A mező
gazdaságban

Összesen :

Jelzet: Kriegsarchiv. Wien, AOK. Op. Abt. 1917—1918. F. 666. 16. fol.

mezőgazdaságban és iparban dolgoztak (3. sz. táblázat), viszont az
állandó táborokban az osztrák tartományok területén tartózkodott
több fogoly.
A hadrakelt sereg hadtápszerveinél a foglyok megoszlása az alábbi
volt: az észak-keleti arcvonalon 194 288 fő (ebből 138 898 oroszországi
illetőségű), a dél-nyugati (olasz) arcvonalon 127 292 fő (ebből 92 067
oroszországi illetőségű), s a dél-keleti (balkáni) arcvonalon 40 927 fő
(ebből 16 778 oroszországi illetőségű).
A háború utolsó előtti évében az arcvonalak hadtápszerveinél al
kalmazott hadifoglyok száma a hátország rovására növekedett. A Had
sereg-főparancsnokság felismerte ezt a folyamatot, megállapította,
hogy a harcoló seregekhez irányított teljes értékű munkaerőt jelentő
foglyok helyett számszerűen is kevesebb embert küldtek vissza a hát
országnak. (Lásd az 1. sz. dokumentumot.)
A breszt-litovszki fegyverszünetig az élőerő-igénybevétel, a harcban
álló csapatok pótlása, a hátország életfontosságú termelési ágainak
munkaerő-ellátása a tartalékok kimerülése következtében nagy feszült
séget jelentett. A keleti arcvonal leépítésének megkezdése enyhülést
eredményezett.
1918. január 1-én a hadköteles korú férfilakosság több mint 70 szá
zaléka teljesített katonai szolgálatot, összesen 4 410 000 tartozott a
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haderő állományába, ebből 2 850 000 teljesített szolgálatot az arcvona
lakon, 1 560 000 pedig a póttesteknél, a hátországi parancsnokságokon
és intézményeknél. 8 A mintegy 1 256 000 felmentetten, valamint a
rokkantakon kívül a hátországban még 2 700 000 tizennyolc és ötven
év közötti férfi volt, akik katonai szolgálatra alkalmatlanok voltak.
Az 1900-ban született sorkötelesek száma 471 000 főt tett ki. Az u t ó b 
biak soraiból mintegy 140 000, illetve 100 000 frontszolgálatos katonát
állított ki a pótlásügyi főnök. Ehhez járul még mintegy 500 000 pót
testeihez bevonuló lábadozó. Az említett forrásokból a harcoló csapa
tok emberszükségletének mindössze a felét tudták fedezni.
Az igények másik részét a pótlásügyi főnök részint a felmentettek
számának csökkentése, részint az Oroszországból hazatérő hadifoglyok
soraiból kívánta fedezni. A felmentettek felülvizsgálása és behívása
mindössze 122 000 embert jelentett a hadseregnek 1918 első felében,
a pótlás nagyobbik részét a hazaérkező hadifoglyok jelentették. 1918
áprilisának végéig 380 000, június végéig 517 000 ember érkezett haza
Oroszországból. 9
Bevonultatásuk és a harcoló csapatokhoz történő irányításuk az elő
ző politikai szűrés u t á n nem jelentett azonban jelentős erőnövekedést,
mivel ezzel párhuzamosan haza kellett engedni az oroszországi ille
tőségű foglyokat. Távozásuk elsősorban a Monarchia munkaerő-tarta
lékának csökkenését jelentette.
Az osztrák—magyar hadvezetés, addig míg nem pótolhatta a kieső
hadifogoly munkaerőt, igyekezett visszatartani a munkahelyeken az
oroszországi illetőségű foglyokat. Az így kieső munkaerő pótlását vi
szont összekötötte a haderő személyi állományának fiatalításával, az
1867, 1868, 1869-es évjárat hosszú szabadságolásával. 10
A hadsereg élelmezési nehézségei, a hadianyag-utánpótlás akado
zása, a ruha- és lábbeli ellátásban mutatkozó krízis, az emberanyag
utánpótlás jelentőségét 1918 tavaszától háttérbe szorította, mivel a
harcos állománynak hadianyaggal való ellátása is leküzdhetetlen n e 
hézségeket okozott.
A breszt-litovszki fegyverszünet megkötése után előtérben a hadi
foglyok helyzetének megjavítása állott, a csere kérdése a békekötésig
háttérbe szorult.
A Hadsereg-főparancsnokságot képviselő Pokorný Hermann alezre
des 1917. december 19-én jelentette, hogy az aznap Breszt-Litovszkban
tartott értekezleten, amelyen ia német és osztrák—magyaron kívül a
szovjet-orosz, valamint az ukrán delegáció tagjai is részt vettek, a
hadifogoly kérdést tárgyalták.
Altvater 1 1 tengernagy, a szovjet-orosz delegáció tagja az alábbi ja
vaslatot terjesztette elő:
8 Österreich—Ungarns letzter Krieg. Redigiert durch Edmund Glaise von Horstenau und
Rudolf Kiszling. Bd. VII. Das Kriegsjahr 1918. Wien 1938. S. 41.
9 Uo. 42—43. o.

10 A 49—51 évesek szabadságolása 1918 márciusában mintegy 300 000 embert jelentett a
hátország számára. (1. sz. 45. o.)
11 Altvater, Vaszilij Mihajlovics (1883—1919) ellentengernagy, 1917-ben az Északi Front
haditengerészeti főnökségének parancsnoka, az októberi forradalom után a szovjethatalom
szolgálatába lép, részt vesz a breszt-litovszki béketárgyalásokon. A szovjet haditengerészet
egyik szervezője, 1919 októberétől a Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsának tagja.
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„1. A hadi- és polgári foglyok és internáltak bizottságokat választ
hatnak, melyek tartják a kapcsolatot a többi hadifogollyal, rendezik
ez utóbbiak gazdasági helyzetét, valamint belső rendjét.
2. A kényszermunkát eltörlik. Ezzel összefüggésben:
a) Mindazok, akik jelenleg dolgoznak, ugyanolyan bért kapnak, mint
a helyi munkások (amit kétoldalúan állapítanak meg).
b) Azok a személyek, akik nem kívánnak üzemekben dolgozni, me
zőgazdasági munkára is beoszthatok.
c) A vállalkozó és a fogolymunkások viszonyát egy külön bizott
ság szabályozza, melynek a foglyok képviselője is feltétlenül tagja.
d) A hadifoglyokat képviselőjük jelenlétében munkába indulásuk
előtt orvosi vizsgálatnak kell alávetni.
e) A rokkantak és a munka alatt beteggé váltak orvosi bizonyítványt
kapnak.
f) Azoknak a foglyoknak, akik orvosi bizonyítvánnyal rendelkez
nék, joguk van kártérítési keresetre a vállalkozóval szemben, ennek a
nagyságát kétoldalúan kell megállapítani." 12
A német delegáció erősen támadta a javaslatot. Az előterjesztésben
szereplő kérdéseket a hadifogoly ügyben Petrográdon összeülő vegyes
bizottságnak, valamint a megkötendő békeszerződésnek kellett szabá
lyoznia. A kártérítések kérdését csak a békeszerződés pénzügyi ren
delkezéseinek tárgyalása alkalmával volt hajlandó a német és osztrák—
magyar fél megvitatni.
A tárgyalások alkalmával világosan kitűnt, hogy a szovjethatalom
képviselői lényeges jobbulást kívántak a központi hatalmaknál elérni
az orosz hadifoglyokkal való bánásmódban; csökkenteni próbálták
munkaerejük kizsákmányolásának mértékét, lehetővé szerették volna
tenni részükre a katonai jellegű üzemekben végzett munka retorzió
mentes megtagadását.
A központi hatalmak képviselői a kapott direktíváknak megfele
lően elutasították azt a törekvést, hogy az oroszországi szocialista for
radalom szellemét, ha korlátozott mértékben is, érvényre juttassák az
orosz hadifoglyok jogi státusának megítélésében, valamint a velük
való bánásmódban. Ezt az igyekezetet figyelhetjük meg az 1917. de
cember 29-én Pétervárra érkezett német és osztrák—magyar küldött
ség tárgyalásai esetében is.
A Péterváron tárgyaló bizottság felhatalmazása korlátozott volt,
nem terjedt ki a szembenálló felek közötti politikai kérdések megvi
tatására. Feladata a beteg, rokkant hadifoglyok kicserélésével, vala
mint az egészséges hadifoglyok helyzetének megjavításával kapcsola
tos konkrét megállapodások kidolgozása volt.13 Ausztria—Magyaror
szágot a Külügyminisztérium részéről Josef Hempel főkonzul, Heinrich
Wildner konzul és Ludwig Kleinwáchter képviselte, a Hadügyminiszté
rium megbízásából a minisztérium 10. osztályának vezetője, Kari
Stutz ezredes, Heinrich Raabl minisztériumi főintendáns, a Hadse12 HHSta. Wien. Min. d. Äussern. Pol. Arch. Liasse Krieg 70/7. Karton rot 1056. 720. fol.
13 HHSta. Wien. Min. d. Äussern. Pol. Arch. Liasse Krieg 70/10. Karton rot 1057. 85—86. foL
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reg-főparancsnokság részéről Anton Reinhardt százados utazott P e t rográdra.
Stutz ezredes hazatérése után részletesen beszámolt a tárgyalások
menetéről.
A tanácskozásokat megnyitó ülésre 1917. december 31-én került sor
az egykori orosz Külügyminisztérium épületében. Az érdemi meg
beszéléseket 1918. január 1-én kezdték meg. Már a megnyitón felme
rült az orosz polgári foglyok elnyomott helyzetének a kérdése. Az ér
demi megbeszéléseknél bekapcsolódott a tárgyalásokba Mensikovszkij
doktor, a hadifogolyügyek népbiztosi teendőit ellátó katonaorvos, egy
tengerész és két polgári megbízott. Az utóbbiak az ügyeket illetően
tájékozatlanok voltak, azért bevonták a munkába a polgári foglyok
ügyeivel foglalkozó egykori tábornokot, valamint a tábornok segéd
tisztjét, Moszkaljov ezredest, továbbá a Fővezérkarban a hadifogoly
üggyel foglalkozó ezredest. Az utóbbi kivételével, aki polgári öltözet
ben jelent meg, valamennyien rendfokozati jelzés nélkül egyenruhát
viseltek.
A január 1-i ülésen két albizottságot alakítottak: az egyik a polgá
riak és a hadifoglyok ügyeivel, a másik a kulturális kapcsolatok újrafelvételével foglalkozott.
Tekintettel arra, hogy a békekötés >még nem történt meg, s az
egészséges hadifoglyok cseréje nem indulhatott meg, a szovjet-orosz
fél a tárgyaláson a fő figyelmet az orosz hadifoglyok németországi
és ausztria—magyarországi helyzetének a megjavítására fordította, a
kulturális kapcsolatok helyreállításának témakörén belül is arra töre
kedett, hogy a szocialista forradalom hazai eseményeiről a szovjet
hatalom kiadványai útján és ne a központi hatalmak ellenőrzése alatt
álló sajtó révén értesüljenek a hadifoglyok.
A központi hatalmak képviselői igyekeztek kikerülni az ilyen irá
nyú megegyezés lehetőségét, s a hangsúlyt az arcvonalon keresztül
történő fogolycsere technikai kérdéseire helyezték.
A január 2-i ülésen kiderült, hogy a polgári és a beteg hadifoglyok
kicserélése csak a német és orosz csapatok érintkezési pontjain, Rigán,
Dvinszken és Baranovicsin át lehetséges, az Ukrán Rada és a szovjet
orosz kormány közötti ellentétek miatt az osztrák—magyarok részé
ről javasolt átadópontok nem jöhetnek számításba.
A szovjet delegáció az említett ülésen a távolabbi csere technikai
kérdései helyett a hadifoglyok helyzete megjavításának konkrét tervét
vetette fel újból, amelyet már Breszt-Litovszkban Altvater tenger
nagy részben ismertetett, ezúttal azonban a kérdések konkrétabban
vetődtek fel.
1. A hadifoglyok részére a szovjet delegáció ismét azonos munkaidőt
és azonos bért követelt, ugyanakkor az Oroszországban törvénnyé vált
8 órás munkaidő bevezetését kívánta Ausztria—Magyarországon és
Németországban a fogoly munkaerő alkalmazása esetében.
2. Minden kényszermunka megszüntetése mellett szállt síkra.
3. A foglyok részére a legszélesebb önrendelkezési jogot követelte,
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különösen a politikai gyűlések szervezésének és az azokon való rész
vételnek a jogát. 14
A szovjet követelés indokolt és időszerű volt. A szocialista forra
dalom győzelmére való spontán reagálásokat a foglyok között az oszt
rák—magyar hadvezetés kezdetben elnézte, majd hamarosan megtil
totta. Az 1917. november 20-án kiadott utasításban a tiltást az orosz
foglyok terjesztette eszmék várható belpolitikai hatásával indokolta a
Hadügyminisztérium. (Lásd az 1. sz. dokumentumot.) Az orosz fog
lyok forradalmasító hatása kétségtelenül nagyobb veszélyt jelentett a
Monarchia fennálló társadalmi rendjére, mint a hadifoglyok belső for
radalmi szervezkedése.
A szovjet javaslatokra adott német és osztrák—magyar válasz alap
tétele az volt, hogy a hadifoglyokat minden érintett állam saját kato
nai szolgálatot teljesítő állampolgáraival szemben alkalmazott jogsza
bályok szerint kezeli. Ez azt jelentette, hogy a hadifoglyoktól is olyan
munkateljesítményt vártak, mint az Osztrák—Magyar Monarchia ál
lampolgárától, sztrájk esetén is a dualista állam jogszabályai szerint
jártak él velük szemben. 15
A végrehajtás folyamán határozottan kitűnt Szovjet-Oroszország és
Ausztria—Magyarország társadalmi rendje közötti alapvető különbség.
Oroszországban a hadifoglyok széles politikai és gazdasági jogokhoz
jutottak, a háborút folytató Monarchiában viszont a kicserélésig, a
kényszermunka és a kizsákmányolás rendszere érvényesült.
A hadifogoly-kérdésben hajlékonyabb osztrák—magyar fél n e m 
egyszer ütközött a tárgyalások előkészítése alkalmával a hadifogoly
munkaerő minél tovább történő visszatartására törekvő német dele
gáció tevékenységét szabályozó instrukciókba, ugyanakkor a központi
hatalmak képviselői a burzsoá-földesúri rend érdekeinek védelmét il
letően alapvető kérdésekben egységesen cselekedtek. A napokig folyó
vitában egyik fél sem jutott egyetértésre a hadifoglyok jogainak, m u n 
kakörülményeinek a megítélésében. A központi hatalmak a fogoly
tiszteknek a nemzetközi megállapodásokban lefektetett jogait, kivált
ságait igyekezték védelmezni, a szovjet kormány képviselői pedig a
dolgozó hadifogoly-tömegek osztályérdekeit kívánták a kötendő egyez
ményben előnyösen rögzíteni.
Stutz ezredes, a Hadügyminisztérium 10. hadifogoly osztályának ve
zetője időközben megbetegedett, majd az elhúzódó vita befejezését
meg sem várva, 1918. január 17-én hazautazott.
A német és osztrák—magyar érdekellentétek a polgári és a beteg,
valamint rokkant foglyok cseréjét illetően abban is megnyilvánultak,
hogy Szovjet-Oroszország először a polgári foglyok cseréjét illetően
Ausztria—Magyarország képviselőivel jutott megállapodásra 1918. ja
nuár 31-én. Hasonló megállapodás a németekkel csak később, február
9-én született. 16
K H L . Az első v i l á g h á b o r ú i r a t a i . 4360. cs. (3385) 1 b o r í t é k 4. irat,
a r c h i v . Wien. KM 10. Kgf. Abt. N r . 10—20/1—222.
15 H L . Az első v i l á g h á b o r ú u r a t a i . 4360. cs. 1. b o r í t é k 4. irat, 43. fol.
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Az egyrészről Szovjet-Oroszország, másrészről Németország, Auszt
ria—Magyarország, Bulgária és Törökország között a beteg és sebesült
hadifoglyok cseréjéről szóló megállapodás aláírására 1918. február
7-én került sor. Az egyezmény az 1917. december 15-én Breszt-Litovszkban kötött fegyverszüneti szerződéshez kapcsolódott, annak a k i 
egészítését szolgálta.
Végeredményben az egyezményben a központi hatalmak elvi állás
pontja érvényesült. A nemzetközi hadi jog értelmében a foglyokra a
fogságban tartó hatalom katonai jogszabályai voltak érvényesek, en
nek értelmében az egyezmény szövegébe — ha erre mód volt —
a hadifoglyok helyzetének, munkaviszonyának rendezése és megjaví
tása (a kényszermunka eltörlése, 8 órás munkanap, a helyi m u n k á 
sokkal azonos bér stb.) nem került bele.
A polgári személyek kicseréléséről szóló egyezmény korra való t e 
kintet nélkül valamennyi női internáltra, a 16 évnél fiatalabb és 45
évnél idősebb férfira, valamint a katonai szolgálatra alkalmatlan 16—
45 éves férfiakra vonatkozott. 1 7 A beteg és sebesült hadifoglyok cse
réjére vonatkozó megállapodás kiterjedt mindazokra a személyekre,
akik teljesen, vagy legalább 6 hónapig alkalmatlanok voltak a kato
nai szolgálatra. Konkrétan felsorolta az egyezmény azokat a sérülése
ket és betegségeket, amelyek fennforgása esetén az illető foglyot ka
tonai szolgálatra alkalmatlanná lehetett nyilvánítani. 1 8 Ausztria—Ma
gyarország és Oroszország viszonylatában lehetővé tették, hogy az 55
évesnél idősebb és 6 hónapnál tovább fogságban levő katonai személy
is hazatérhet a sebesült és beteg foglyok cseréjének a keretén belül,
így került haza február 16-án még a német csapatok februári táma
dása előtt Kusmanek gyalogsági tábornok, Przemyšl egykori parancs
noka, és annak adjutánsa. 1 9
A csereszállítmányok útvonalaira és az átadóállomások kijelölésére
már az egyezményben konkrét utalást találhatunk. Az eddigi csere
útvonal, amely Svédországon keresztül vezetett, kiegészült a Rigán,
Dvinszken és Baranovicsin áthaladó vasútvonalakkal, amelyek német
ellenőrzés alatt állottak. Ausztria—Magyarország számára előnyösebb
lett volna a Kovelen, Brodin és Podvolocsiszkon, valamint a Dunán és
a Fekete-tengeren keresztül folytatott csere. Az Ukrán Rada és a
szovjet-orosz kormány közötti ellentétek, valamint a változékony uk
rajnai hatalmi viszonyok azonban nem tették lehetővé, hogy az u t ó b 
bi útvonalakon meginduljon a forgalom, az egyezmény viszont az
említett vonalak felhasználását kedvező fordulat esetén kilátásba h e 
lyezte.
A csereszállítmányok megindítását az egyezmény 1918. február
10-ben jelölte meg. Ténylegesen a csere nagyobb arányú kibontako
zására jóval a breszt-litovszki békeszerződés aláírása után került sor.
A beteg és sebesült foglyok, valamint a polgári internáltak cseréje
17 Uo. 637. O.
18 Uo. 639—640. o.
i!) H H S t a . Wien. Min. ű. Ä u s s e r n . Pol. A r c h . Liasse Krieg 10/10. K a r t o n rot 1057. 150. fol.
— K u s m a n e k m i n t a l t á b o r n a g y esett fogságba, előléptetése a fogsága idején t ö r t é n t .
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nein érintette a hátország munkaerő-tartalékait s közvetve sem befo
lyásolta a hadsereg ütőképességét, az egészséges hadifoglyok cseréje
viszont, amely csak a békekötés után kezdődhetett meg, a Monarchia
pótlásügye számára bizonyos előnyökkel kecsegtetett. Az utóbbi kilá
tásairól, az Oroszországgal kötendő különbéke utáni élőerő elosztásá
ról, s a célszerűnek látszó átcsoportosításokról tanácskozott Bécsben
1917. december 29-én az a tárcaközi értekezlet, amelyet a pótlásügyi
főnök kezdeményezésére hívtak össze. (Lásd a 2. sz, dokumentumot.)
A tanácskozáson olyan főtisztek is megjelentek, mint Tombor Jenő
alezredes, aki 1919-ben a Hadügyi Népbiztosságon töltött be felelős
beosztást, Stromfeld mellett részt vett a magyar Vörös Hadsereg
északi hadjáratának megszervezésében. A felszabadulás után kisgazda
párti képviselő volt, 1945 és 1946 között honvédelmi miniszter. A pót
lásügyi főnök megbízásából a vita alapjául szolgáló beszámolót Göm
bös Gyula vezérkari százados, az ellenforradalmi rendszer későbbi m i 
niszterelnöke terjesztette elő.
Az értekezlet résztvevőinek a Monarchia katonai összeomlása után
élesen elváltak politikai útjaik, de a hadifoglyok kicserélése kérdésé
ben nem tért el alapvetően álláspontjuk, bár Tombor realisztikus meg
jegyzései sejtetik későbbi pályafutásának egyéniségében rejlő lehető
ségeit.
Mint már említettük, a hadvezetés a hadsereg ütőképességének m e g 
őrzésére, az állomány felfrissítésére törekedett, s az idősebb, az 1867
—1872-es születésű évjáratok hosszú szabadságolásával kívánta a hadi
fogoly munkaerőtől megfosztandó hadigazdaság igényeit kielégíteni.
Az Oroszországból hazatérő foglyok évjárataikat tekintve a fiatalabb
korosztályokból kerültek ki, s amennyiben egészségi állapotuk meg
engedte, a politikai és egészségügyi ellenőrzés, valamint az előírt
szabadság letöltése után, pótlást jelentettek a hadrakelt seregek szá
mára. A tárcaközi értekezlet anyagához mellékelték az állományátcsoportosítás kétfázisos vázlatát. 20 (4. sz. táblázat.) A csere első
fázisában a hadrakelt seregtől pótlás nélkül vonják el a 270 000 hadi
fogoly munkaerőt. A csere szempontjából ekkorra tervezték a tábo
rokban levő munkára nem kötelezett tisztek és legénységiek, valamint
beteg és rokkant foglyok mintegy 85 000 főt kitevő tömegének haza
szállítását is. A Keletről hazatérő foglyok esetében a cserére felaján
lott és Oroszországba hazabocsátandók létszámának a kétszeresével (kb.
700 000 emberrel) számoltak.
A harcoló seregek állományfiatalítására a pótlásügyi főnök elkép
zelése szerint csak a csere második fázisában kerülhetett sor, amikor
is a hadifogoly-táborokba való összpontosítás után megkezdik a h á t 
országban különböző munkán levő foglyok 550 000 főt kitevő tömegé
nek a hazaszállítását Oroszországba. Ezúttal Oroszországból mintegy
800 000 volt hadifogoly hazatérésével számoltak. 21 Ekkorra tervezték
az első fázisban hazatértek szabadságának a leteltét és azok bevonulá20 A jegyzőkönyvhöz mellékelték a csere technikai lebonyolításának elvi vázlatát is.
21 HL. HM. Mg. a. és Mg. b. osztály. 1918. Mg. tétel. 155. ein. sz.
10*
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sát póttesteikhez, majd ott a menetzászlóaljakba történő besorolásu
kat.
A fogolycsere lebonyolítására legkevesebb 6 hónapot szántak, de a
zökkenőket is figyelembe véve 12—14 hónap lebonyolítási időt is el
képzelhetőnek tartottak. (2. sz. dokumentum.)
A pótlásügyi főnök a terv elkészítése alkalmával nem számolt több
lehetőséggel, amelyek hátrányosan befolyásolhatták elképzelésének
megvalósítását. Nem vette figyelembe például a Szovjet-Oroszország
gal való fegyveres harc kiújulásának lehetőségét, az oroszországi pol
gárháború kiéleződésének valószínűségét, a hazatérő foglyok forradalmasodásának méreteit.
A soknemzetiségű cári haderő fogságba esett katonáinak további
sorsát számottevően befolyásolta a Romanovok egykori birodalmának
alkotó részeire bomlása. A népek önrendelkezési jogát, amely a szocia
lista forradalom vívmánya volt, a nemzetiségek burzsoáziája a for
radalmi Oroszországtól való elszakadásra használta fel. Uralmának
fenntartásához külföldi segítséget is igénybe vett saját dolgozó töme
geivel szemben.
A burzisoá-nacionalista ukrán kormány, miután csapatait az ukrán
szovjet erők Kelet- és Közép-Ukrajnából teljesen kiszorították, sietett
mielőbb békét kötni a központi hatalmakkal, hogy igénybe vehesse k a 
tonai segítségüket saját uralmának visszaállítására. A békeszerződés
aláírására 1918. február 9-én került sor. Másnap szakadt meg a béke
tárgyalás Szovjet-Oroszországgal s utazott haza Trockij külügyi n é p 
biztos, aki a kapott utasítás ellenére nem fogadta el a német ultimátu
mot. 18-án indult meg a német csapatok támadása, s néhány n a p
múlva Ukrajna területén az osztrák—magyar csapatok is csatlakoz
tak a németekhez.
A hadműveletek alatt a fogolycsere szünetelt, hiába kötötték meg
az ukránok a békét, az osztrák—magyar fogságban levő ukrajnai ille
tőségűek mégsem juthattak sokkal hamarabb hazájukba. Szkoropadszkij altábornagy német segédlettel 1918. április 29-én végrehajtott ál
lamcsínye után mindössze két gyaloghadosztállyal rendelkezett, a m e 
lyek nem voltak mentesek a forradalom befolyásától. Ez váltotta ki a
Hadsereg-főparancsnokságnak azt a lépését, hogy Freistadtban összpon
tosított ukrán foglyok körében támogatta a toborzást olyan önkéntes
alakulatok felállítása érdekében, amelyeket az ukrán burzsoá-nacionalista kormánynak kívántak átadni. Az önkéntesek gondosan meg
vizsgálták, hogy nem állnak-e bolsevik befolyás alatt, majd Vlagyimir-Volinszkijbe irányították, ahol először egy dandárt, majd az 1.
ukrán hadosztályt állították fel. Parancsnoka az osztrák—magyar hír
szerzés egyik tisztje, Peter Kvaternik lett. 22 Az alakulatot 1918. szep
tember 1-én adták át az ukrán hatóságoknak, vagyis azután, amikor
osztrák—magyar részről megkezdődött a megszállt ukrán területek
tervszerű katonai kiürítése.
22 Ronge, Max: Kriegs- und Industriespionage. Zwölf Jahre Kundschaftsdienst. Wien, 1930.,
335. O.
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A Hadsereg-főparancsnokság az ellentmondásosnak tekintett ukrán
viszonyokra való tekintettel nem szorgalmazta erélyesebben az egész
séges ukrán hadifoglyok cseréjét, amelyet a február 9-én aláírt béke
szerződés helyezett kilátásba. 23 A gyakorlati végrehajtás külön egyez
ményt igényelt, amely a hazabocsátást jelentősen elodázta.
Az osztrák—magyar hatóságok hadifogoly-politikáját lényegesen b e 
folyásolta Breszt-Litovszikban 1918. március 3-án aláírt békeszerződés,
amelyet a központi hatalmak fegyveres ereje kényszerített SzovjetOroszországra, a hadifogoly-kérdésben is a győztes jogait igyekezett
érvényre juttatni, s ez a fogolycsere végrehajtásában is megmutatko
zott. A békeszerződés VIII. cikkelye kimondta, hogy a szerződő felek
a hadifoglyokat hazaengedik. A XII. cikkely leszögezte, hogy a pol
gári és hadifoglyok cseréjét külön pótegyezmény szabályozza. 24 Szov
jet-Oroszország képviselői Németország, Ausztria—Magyarország, Bul
gária és Törökország képviselőivel külön-külön pótegyezményt írtak
alá ugyancsak március 3-án, amelyben a hadifogolycserén kívül a
gazdasági, az állam- és magánjogi kapcsolatok helyreállításának mód
jait stb. rögzítették. A pótszerződés is tükrözte, hogy nem egyenlő fe
lek kötötték.
A VI. cikk értelmében mindkét szerződő fél kicseréli a hadifoglyo
kat, meggyorsítja a sebesült és beteg foglyok cseréjét, visszaszolgál
tatja az elkobzott személyi tulajdonokat, valamint bizottságot szer
veznek a felek képviselőiből a csere részleteinek a megállapítása cél
jából. A nemzetközi hadi jog értelmében mindkét szerződő fél kölcsö
nösen megtéríti a hadifoglyok tartási költségeit. A németek ezen a
címen próbáltak burkolt hadisarchoz jutni, Ausztria—Magyarország
hatóságai viszont örülhettek, hogyha a szovjet-orosz fél nem él túl
nagy követeléssel, miután Oroszországban kétszer annyi osztrák—magya katona és tiszt volt fogságban, mint amennyi orosz Ausztria—
Magyarország területén.
A pótszerződés csak Oroszországot kötelezte az osztrák—magyar
hadifogoly misszió bebocsátására és tevékenységének a támogatásá
ra, 25 Szovjet-Oroszország a szerződés betűi szerint nem rendelkezett
jogi alappal ahhoz, hogy maga is hasonló delegációt küldjön ki. Ez a
körülmény elősegítette a hadifogoly munkaerő további alkalmazását,
a fogolycsere lassítását. Csak a beteg és rokkant foglyok cseréjére ír
tak alá egyezményt, az egészséges hadifoglyok hazabocsátása, mely
a breszt-litovszki béke szövegében szerepelt, csak a szerződés ratifi
kálása után volt lehetséges. A ratifikálás az ukrán—lengyel ellenté
tek s ezek következtében az osztrák parlamentben i e l m e r ü l t nehézsé
gek miatt elhúzódott. Félő volt a kormány számára, hogy a nemzeti
ségi képviselők, köztük a lengyelek, valamint a szociáldemokraták
a rablóbéke törvénybe iktatása ellen szavaznak. Ezért olyan döntés
született, hogy a szerződést a császár ratifikálja. Ez aktusra IV. Ká23 HL. első v i l á g h á b o r ú i r a t a i . 4360. cs. 1. b o r í t é k 31. fol. (Az U k r a j n á v a l k ö t ö t t b é k e s z e r 
z ő d é s 6. cikkelye.)
24 ^OKyMeHTM . . . CTp. 123—124.

25 U o . 190. O.
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roly részéről 1918. május 15-én került sor, viszont a szerződés rati
fikált példányait csak július 4-én cserélték ki Berlinben. 26
1918. április 17-én utazott el Pétervárra Raabl hadbiztos és szűk
körű csoportja, aki Csicserin külügyi népbiztos hozzájárulásával a
dán követség állományában kezdett hozzá a fogolycsere technikai
ügyeinek intézéséhez. A rokkantszállítmányok összeállítása és útbaindítása ezt követően vált rendszeresebbé.
Az egészséges foglyok cseréjéről ideiglenes jelleggel — miután a ra
tifikációs okmányokat még nem cserélték ki — 1918. július 3-án írták
alá Szovjet-Oroszország és Ausztria—Magyarország képviselői egy
egyezményt, amely rögzítette a fej-fej ellenében való cserét. 27
Az orosz hadifoglyok hazaszállítása az osztrák—magyar hadifogoly
misszió július 5-én Pétervárra való érkezése után vált intenzívebbé és
rendszeresebbé. A békeszerződés aláírása és a tényleges hazabocsátás
között több hónap telt el. Ezt az osztrák—magyar hadvezetés előre
látta, s az átmeneti időre módosította az oroszok és az egykori cári
birodalom kebelébe tartozó nemzetiségek vonatkozásában az 1915—
1916-os években kialakult hadifogoly-politikáját.
E politika kialakításánál a szárazföldi hadviselésről 1907-ben elfo
gadott, s az Osztrák—Magyar Monarchia részéről 1913-jban ratifikált
konvenció által nyújtott lehetőségekből indult ki. E konvenció ugyanis
a bókékötés és a hadifogolycsere közötti időre nem rendelkezett rész
letesen a hadifoglyok jogi helyzetéről. Két lényeges körülmény indí
totta az osztrák—magyar hadvezetést arra az elhatározásra, hogy az
oroszországi illetőségű hadifoglyokat a csere lebonyolításáig foglyok
nak tekintse.
Először, a német és osztrák—magyar kormány és hadvezetőség k ü 
lönösen Szovjet-Oroszországgal szemben győztes félnek tekintette m a 
gát. Ausztria—Magyarország kormányát aggasztotta viszont az Orosz
ország területén tartózkodó nagyszámú saját haderejének állományába
tartozó hadifogoly sorsa, s ezért az orosz hadifoglyokkal szemben na
gyobb megértést tanúsított, mint a németek. Ezt bizonyítja az a tény
is, hogy a hadifoglyok cseréje a Monarchia részéről rendszeressé vált.
Német megszállta területen, a vilnai állomáson tevékenykedő osztrák
—magyar katonai kirendeltség, amely a hadifogoly szállításokat intézte,
a német ellenőrzés alatt álló átvételi és átadó állomások információit
összesítve 1918. november 2-án táviratilag jelentette Bécsbe, hogy
1918. július 6. és november 1. között az átadó állomásokon keresztül
1389 rokkant orosz tiszt és 42 647 rokkant legénységi állományú orosz
országi illetőségű katonai személy tért haza. 20 Ugyancsak a jelzett
időben 176 egészséges tiszt és 69 194 sorállományú katonai személy
tért haza az említett átvonulási pontokon. Július eleje és október vége
26 s t e n o g r a p h i s c h e P r o t o k o l l e ü b e r die S i t z u n g e n des A b g e o r d n e t e n h a u s e s
c h i s c h e n R e i c h s r a t e s i n J a h r e n 1917—1918. XXII. Session. Bd. III. 69—83. o.

des

österrei

27 ^loKyMieHTbi . . . CTp. 6 7 8 .

28 A svéd V ö r ö s k e r e s z t u t j á n S v é d o r s z á g o n k e r e s z t ü l ezt m e g e l ő z ő e n 1915-ben 7740, 1916b a n 13 380, 1917-ben 14 579 (+512), 1918-ban 1596 hadifoglyot, összesen 37 807 főt szállítottak
h a z a . E b b ő l 1282 volt a tisztek és 84 az o r v o s o k s z á m a . (KAW K M 1918. 10. Kgf. Abt. Nr. 10—
20/7—2467.) — E z e n k í v ü l N é m e t o r s z á g A u s z t r i a — M a g y a r o r s z á g t e r h é r e s z i n t é n b o n y o l í t o t t le
fogolycserét. A p o n t o s l é t s z á m o t m a m á r n e h é z volna m e g á l l a p í t a n i .
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között összesen 1565 tiszt és 111 841 legénységi hagyta el az Osztrák—
Magyar Monarchia területét. 2 9
Másodszor, a hadvezetőség és az osztrák—magyar kormány — a n é 
meteknél korlátozottabb céllal — elsősorban a magyarországi tavaszi
mezőgazdasági munkák elvégzésére akarta visszatartani az orosz
foglyok tekintélyes részét. Ezúttal azonban tisztában volt azzal, hogy
a visszatartott fogoly munkaerő kizsákmányolásának jelentős korlátai
vannak. A kizsákmányolás foka nem haladhatta meg azt a szintet,
amely a hazai mezőgazdasági és ipari munkásságot sújtotta. Nem való
sult meg a 8 órai munkaidő, a munkamegtagadási jog stb., amit a
szovjet képviselők a petrográdi tárgyalásokon kívántak elérni. E k é r 
désben szerződést sem kötöttek, s a politika kialakításában a Had
ügyminisztérium 10. osztályának az álláspontja érvényesült. Az elve
ket az alsó-ausztriai ipari és kereskedelmi kamara 1918. február 18-án
tartott értekezletén fejtette ki Stutz ezredes, az osztály akkori veze
tője:
1. Elutasította azt a szovjet igényt, hogy szabadságot biztosítsanak
a hadifoglyoknak. Azzal érvelt, hogy a szabad mozgás megadása végső
soron a foglyok kiéheztetését eredményezné.
2. Elutasította a foglyok munkakényszerének felszámolását célzó
javaslatot. Elfogadta a foglyok bérezésének a polgári lakossággal azo
nos elvét, de a természetbeni juttatások árának a levonása m e l 
lett.
3. A munkamegtagadás jogának elutasítását azzal indokolta, hogy az.
orosz foglyok nem kerülhetnek előnyösebb helyzetbe az osztrák—
magyar állampolgároknál, akiket a sztrájkban való részvételért fele
lősségre vonnak.
4. A foglyoknak — mint idegen állampolgároknak — az önrendelke
zési jogát az osztrák—magyar állam nem adta meg. 30
1918. február 19-én adta ki a Hadügyminisztérium az „Alepelvek
az Oroszországgal való tömeges hadifogoly cseréről" c. terjedelmes
rendeletét, amely a hadifogolycsere gyorsabb lebonyolításával szá
molt. 31 A végrehajtás az itt rögzített elképzeléseket módosította.
Az alapelvek kidolgozásánál lényeges szempontként merült fel a
soknemzetiségű cári birodalom felbomlásának a ténye. El kellett dön
teni, hogy az újonnan alakult nemzeti államok területéről származó
foglyokat milyen elvek szerint és mikor cserélik ki. Ebben a vonatko
zásban döntően esett a latba, hogy az adott kormány milyen viszonyt
29 KAW AOK Op. Abt. 1918. F. 666. 16, 126. fol. — Egy 1918. szeptember 22-én kelt kimuta
tás, amely az Osztrák—Magyar Monarchia területén tartózkodó orosz, ukrán, lengyel és orosz
országi illetőségű mohamedánokról készült, a valóságosnál magasabb létszámadatokat tar
talmaz. Ekkor kezdődtek ugyanis a tárgyalások a szovjet-orosz kormánnyal a foglyok tar
tásdíjának a kiegyenlítéséről. A Monarchia hadifogoly tisztjeinek és tisztjelöltjeinek a száma
az oroszokénak több mint tizenegyszerese volt (4755:54 146), akiknek a tartásdiját a szovjet
orosz kormány — az oroszok költségeinek leszámításával — követelhette. Ezért a kimuta
tásba a hazaszállítás alatt állókon kívül felvehették a megszállt területekre már 1917-ben ha
zabocsátott lengyel és ukrán foglyokat is, akiket továbbra is hadifoglyoknak tekintettek.
Az említett szeptember 22-én kelt kimutatás szerint az Ausztria—Magyarország területén
levő táborokban a jelzett időben 1161 orosz tiszt, 135 ukrán nemzetiségű tiszt, 575 586 orosz,
108 284 lengyel, 184 580 ukrán és 20 717 oroszországi illetőségű mohamedán sorállományú ha
difogoly tartózkodott. (KAW KM 1918. 10. Kgf. Abt. Nr. 10—20/1—3925.)
30 KAW KM ( K r i e g s ü b e r w a c h u n g s a m t — t o v á b b i a k b a n KÜA) 1917. Nr. 17 691.
31 HL. Az első v i l á g h á b o r ú i r a t a i . H F B 1918. 550. sz. — 3461. cs. 261—277. fol.
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alakított ki Ausztria—Magyarországgal, hadiállapotban volt-e vele^
fegyverszünetet kötött-e vagy aláírta-e a békét. Jelentősen motiválta
a viszonyt az a körülmény, hogy a régi Oroszország határterületein a
szocialista forradalom által biztosított nemzeti önrendelkezést a n e m 
zeti burzsoázia a helyi hatalom megszerzésére használta fel, s n e m
egy esetben konfliktusba keveredett a szovjet-orosz kormánnyal.
A Monarchia először az ukrán nacionalista kormánnyal kötött bé
két. E kormány hatalmának megszilárdítása érdekében előzőleg mind
az antanttal, mind a központi hatalmakkal tárgyalt. Ugyanakkor 1917.
december 25-től Harkovban már működött egy szovjet—ukrán kor
mány, amely harcban állott a nacionalista kormány csapataival. A
nacionalisták ezúttal a központi hatalmak katonai segítségére támasz
kodtak, a szovjet—ukrán kormány pedig Szovjet-Oroszország támo
gatását élvezte. Az utóbbi, miután a központi hatalmak nem ismerték
el, n e m írhatott alá békeszerződést. Szovjet-Oroszország viszont m á r 
cius 3-án aláírta a békediktátumot, amely az ukrán nacionalista kor
mány elismerésére és a vele előzőleg kötött békeszerződés tudomásul
vételére kötelezte. 32
Az Ukrajnába bevonuló német és osztrák csapatok 1918 májusáig
harcban állottak a szovjet—ukrán kormány erőivel, A Kaukázuson túl
megalakult grúz és azerbajdzsán nacionalista kormányok az antant
és a központi hatalmak támogatását egyaránt keresték. Attól füg
gően, hogy milyen irányzat került előtérbe, tették függővé a fogoly
cserét.
Bármennyire is háborút vesztett félnek tekintették Szovjet-Orosz
országot, különösen a Monarchia igyekezett elkerülni olyan lépéseket,
melyek a szovjethatalommal szembenálló ellenforradalmi rendszerek
nyílt segítését jelentették volna a hadifogolycsere vonatkozásában.
E tekintetben a Monarchia akkor vált engedékenyebbé, amikor 1913
nyarán kétségtelenné vált az antant közeli győzelme. Nem akadályoz
ta, hanem bizonyos fokig elő is segítette az antant szovjetellenes poli
tikáját támogató fogolycseréket is.
Még 1918. augusztus 19-én az osztrák—magyar Keleti Hadsereg
kiürítő osztálya — tartva a szovjet kormány retorziójától — nem
javasolta a grúzokkal való fogolycserét, m e r t hadban álltak a szovjet
hatalommal. 3 3 Hadban állt a szovjethatalommal Krasznov, a doni k o 
zákok atamánja is, aki a németek támogatását élvezte. Augusztus 22-én
— vagyis az osztrák—magyar megszálló csapatok Ukrajnából történő
fokozatos kivonásának megkezdése után — írta alá Babyn Nikolaus
százados Krasznov tábornokkal a hadifoglyok cseréjére vonatkozó
egyezményt Novocserkasszkban. (Ezt megelőzően a cári birodalom
utódállamai közül csak Ukrajnával és májustól Finnországgal volt a
Monarchiának szerződése.) Maga az a tény, hogy az egyezményt a
Monarchia részéről egy százados írja alá, mutatja a felelősségvállalás
fokát. Az atamán az egyezménnyel túl sokat akart markolni, m e r t
az ekkor Voronyezstől délre és keletre, valamint Caricin körzetében
3 2 ^OKyMeHTM . . . CTp. 1 2 2 .

33 KAW KM 10. Kgf. Abt. 1918. Nr. 7/7—771. (Nr. 69 993).
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folyó harcokhoz emberanyagra volt szüksége, s ezért kikötötte, hogy
hozzá irányítsák a doni kozák foglyokon kívül a kubanyi, a tyereki,
az asztrahanyi, az uráli, az orenburgi, a szibériai, a szemirecsjei, a
Bajkálon túli, az a m u r i és az usszurijszki kozákokat, valamint a n e 
vezett területekről származó más hadifoglyokat. 34 Ennek fejében haza
engedték a Don m e n t é n rekedt osztrák—magyar foglyokat. Augusz
tus 8-ig elnézték 6473 ember távozását és 1023 főt adtak át szervezett
keretek között a kozákok az osztrák—magyar megbízottaknak. 3 5
Ugyanakkor arról panaszkodtak, hogy jelentős orosz hadifogoly
szállítmány nem érkezett, s ezért a Rosztovban székelő osztrák—ma
gyar megbízottak kérték, hogy a csere leállításának elkerülése v é 
gett legalább 100 doni kozákot küldjenek mutatóba. 3 6
A Krasznovnak szánt szállítmányok elindítását október 15-re ter
vezték, de ekkorra Bulgária m á r kilépett a háborúból, fegyverszü
netet kötött, s a Hadsereg-főparancsnokság október 8-án leállította
a Románián át vezető forgalmat. 37 Időközben megegyezés született a
grúz burzsoá kormánnyal is, az első szállítmány elindítását — ezúttal
Ogyessza érintésével — október 30-ra tervezték s a hazaszállítást n o 
vember 20-ra akarták befejezni. 38
Végeredményben a német megszállás alá került balti államok, Len
gyelország, Ukrajna és Finnország kivételével (az utóbbi 1918. május
29-én kötött békét Bécsben a Monarchiával 39 ) a szovjet-orosz kormány
ellenőrzése alól kikerült területekre 1918 októberéig csak erősen kor
látozott számban tértek haza hadifoglyok Ausztria—Magyarországról.
Miután nem kötelezték a foglyokat a hazatérésre, nagy tömegeknek
a munkahelyeken és a táborokban maradása bizonyos fokig felért az
ellenforradalmi rendszerek elleni sajátos szavazással. A világháború
végét jelentő fegyverszünet feltételeként 1918 novemberében és de
cemberében az antant ellenőrzés kiterjedt a szétesett egykori osztrák
—magyar állam területére és Németországra is. A szovjetellenes ter
vek kivitelezéséhez jól jött a hazatéréstől addig elzárt orosz hadifo
golytömeg. Megkísérelték őket ellenforradalmi tisztek ellenőrzése
alatt hazaszállítani és ott ágyútölteléknek felhasználni.
A szovjet kormány számára katonai és politikai szempontból is fon
tos volt, hogy minél hamarabb és minél nagyobb számú oroszországi
illetőségű hadifogoly térjen a forradalmi erők által ellenőrzött terüle
tekre haza, s minél kisebb legyen az ellenforradalmi rezsimek poten
ciális élőerő-tartaléka.
A polgárháború kiéleződése egyre sürgetőbbé tette, hogy a szovjet
kormány megbízottai révén ellenőrizhesse a július után intenzívebbé
váló hadifogolycserét, a hadifoglyok egészségügyi, jogi s anyagi hely
zetét. Az aratási munkák előtt és alatt a Monarchia külügyminiszté34 H L . első v i l á g h á b o r ú i r a t a i . 4360. cs. 6. sz. melléklet. 36. o. N é m e t n y e l v ű szerződés
másolat, az eredeti a bécsi hadilevéltárban.
35 K A W K M 10. Kgf. A b t . 1918. N r . 10—20—1/4301.
36 Uo.
37 U o . N r . 10—20/1—4263.
38 U o . N r . 10—20/1—3616.
39 H L . Az első v i l á g h á b o r ú i r a t a i . 4360. cs. 5. sz. melléklet. 34—35. fol. N é m e t n y e l v ű m á 
solat.
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rîuma húzta az időt a békeszerződésre hivatkozva, amelyből a kölcsö
nösség gondolata a hadifogoly bizottság kiküldése kérdésében valóban
hiányzott. A bécsi Hadügyminisztérium, amely nem akarta kiengedni
a kezéből a hadifoglyok ügyét, rádión értésére adta a moszkvai K ü l 
ügyi Népbiztosságnak, hogy szerinte felesleges külön hadifogoly bi
zottságot delegálni Ausztria—Magyarországra, mert a foglyok hely
zetét a béke ratifikációja után kiküldendő szovjet diplomáciai képvi
selet is ellenőrizheti. 40
Az említett rádiótáviratban a Hadügyminisztérium hangsúlyozta,
hogy általános rendelettel niájus 1-től az orosz (hasonlóképpen az ukrán
és a finn) hadifoglyok részére a hadköteles saját munkásokkal azonos
bért, élelmezést és szabadságot biztosítottak.
Ez az állítás azonban csak részben felelt meg a tényeknek. 1918. m á r 
cius 6-án közvetlenül a breszt-litovszki béke aláírása u t á n tárcaközi
értekezlet döntött az orosz hadifoglyokkal való bánásmód kialakítását
illetően. Az értekezleten résztvevőket félelem töltötte el attól a hatás
tól, amit a több mint 900 000 orosz hadifogoly között keletkezhető ele
mentáris mozgalom a Monarchia belbiztonságára gyakorolhat. Ezért
keresték a módját annak, hogy az orosz foglyokat olyan keretek közé
szorítsák hazatérésükig, amely nem vált ki retorziókat Oroszországban
az osztrák—magyar foglyokkal szemben, biztosítja a tavaszi mező
gazdasági munkák időbeni elvégzését, a termelés folyamatosságát s
nem kérdőjelezi meg a fennálló társadalmi rend szilárdságát. 41
Első lépésként a tárcaközi értekezlet a katonai hatóságok és a hadi
foglyok munkaadói között kötött szerződések módosítását tartotta
szükségesnek. A később kiadott végrehajtási utasítás azoknak a m u n 
kaadóknak, akiknek az orosz, ukrán vagy finn hadifogoly alkalma
zása a megemelt díj
gondosabb és ellenőrzőttebb ellátás mellett
nem kifizetődő, lehetővé tette, hogy felmondjanak, s ilyen szándéku
kat május l-ig közöljék az illetékes katonai hatósággal. 42
Már az említett tárcaközi értekezlet kimondta: .,Minden hadifo
golynak igénye van ugyanolyan napszámra, amilyet ugyanazon a
helyen, ugyanabban az időben, ugyanabba a szakmába tartozó sza
bad polgári munkás kap. Ennek a napszámnak a megállapítása az
első fokú közigazgatási hatóság feladata." 4 3 Ugyancsak minden eset
ben az első fokú hatóság állapítja meg a hadifogoly számára nyújtott
természetbeni juttatások értékét, amit béréből a munkaadó levon.
Az orosz foglyok részére — eltérően az olaszoktól és a szerbektől,
akik a régi hadifogoly díjazásban részesültek — új, magasabb bér
minimumot állapítottak meg. A mezőgazdaságban az orosz fogoly n a p 
száma legkevesebb 1 korona, más munkahelyeken 2 korona lehetett. 4 4
Ugyanakkor a 10 naponként kifizethető 25 koronát 50-re, vagy m u n 
kanaponként 5 koronára emelték.
Szabad mozgásában a foglyot elhelyezési körletében nem korlátoz40 «íoKyMeHTw . .

41
42
43
44

cTp. 304—305.

HL. első v i l á g h á b o r ú i r a t a i . H F B 1918. 624. sz. .3461. cs. 478—479., 482. fol.
Országos Levéltár. K—184. 1918—62/h—55001/59814. — 5. p o n t .
u o . 8. p o n t .
u o . 9. p o n t .
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ták, vasúton történő utazását azonban csak kivételesen engedték meg.
Tüntetésen nem vehetett részt, sztrájkjogát nem adták meg. Ezen a
ponton volt a legkomolyabb nézeteltérés a szovjet és az osztrák—
magyar kormányszervek között.
1918. április 5-én a Hadügyminisztérium 10. osztálya a mezőgazda
sági munkán levő hadifoglyok mozgalmainak elfojtására karhatalmi
alakulatokat, sztrájkőrjáratokat szervezett. Ezek az őrjáratok, amelyek
többnyire tisztek parancsnoksága alatt álltak, különleges esetben fel
voltak jogosítva fegyverhasználatra is. A katonai parancsnokságok
ugyan hangsúlyozták, hogy az orosz foglyokkal szemben csak a leg
végső esetben alkalmazhatnak fegyvert, mivel ez retorziót válthat ki
az Oroszországban levő hadifoglyokkal szemben. 45 Az orosz foglyok
kal szembeni bánásmód s az ezzel kapcsolatos parancsok tiltakozásra
késztették Csicserin szovjet-orosz külügyi népbiztost is. 46
Arra számítva, hogy a szovjet-orosz kormány feltehetően figyeli a
sajtót, a hadifoglyokról szóló közleményeket erősen cenzúrázták. Az
utóbbiakkal szembeni fenyegetéseket, ha sztrájkba lépnének, csak
szóban közölték. A Hadügyminisztérium a bánásmódra vonatkozó
tényleges rendelkezéseit, irányelveit utasításban fogalmazta meg. Ezek
közé tartozik a május 3-án kelt bizalmas utasítás is. (5. sz. dokumen
tum.)
A vereség és felbomlás előtt álló Monarchia hatóságai végül is
augusztusban hozzájárultak a szovjet-orosz hadifogoly gyámolító b i 
zottság fogadásához. Már akkorra lényegesen csökkent az orosz hadi
fogoly munkaerő visszatartásában való érdekeltség, az aratás lezajlott,
de megnőtt a gond a súlyosodó gazdasági és politikai problémák,
a munkásmozgalom gyors radikalizálódása, a nemzetiségi ellentmon
dások egyre érezhetőbbé váló feszítése miatt.
A Hadügyminisztérium és a Külügyminisztérium fő törekvése arra
irányult, hogy a kormánykörökkel szembenálló ellenzéki erők (köztük
elsősorban a munkásmozgalom) ne léphessenek közvetlen kapcsolatba
a hadifogoly gyámolító bizottság révén Szovjet-Oroszországgal. A v e 
szélybe került burzsoá-földesúri társadalmi rend védelme volt az
alapvető szempont, amely meghatározta a hadifogoly gyámolító bi
zottság mozgását, cselekvési körének határait.
A szovjet-orosz hadifogoly gyámolító bizottság Jakov Bermann
doktorral az élén egy Petrográdból indított szeretetadományokat szál
lító vonattal érkezett augusztus 7-én Bécsbe. A bizottság az osztrák
Hadi Felügyelő Bizottság adatai szerint 21 főből állott. 47 Ez a létszám
később kiegészült részben a Szovjet-Oroszországból érkezettekkel,
részben az Ausztria—Magyarországon élő bolsevik emigránsokkal.
A szovjet-orosz hadifogoly gyámolító bizottság vezetőjének a Had
ügyminisztérium és a külügyi szervek tudomására hozták, hogy —
miután a békeszerződésben orosz delegáció kiküldése nem szerepel —
az általa vezetett testület jogköre nem azonos az Oroszországba kikül45 KAW KM 10. Kgf. Abt. 10—147/5—3. (10. K g í . Abt. N r . 16163.)
4 6 ^loKyMeHTbl . . . CTp. 3 0 4 .

47 KAW KM KÜA 1918. N r . 34 802.
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dött hadifogoly-bizottságéval, jóval korlátozottabb annál. Csak segé
lyező szerepét ismerték el.
Az osztrák—magyar hatóságok elsősorban a sajtót igyekeztek a
szovjet-orosz delegációtól távol tartani, s emellett a munkásmozgalom
baloldalával, sőt Ausztriában az Otto Bauer irányítása alatt álló cent
rista csoporttal való kapcsolat ellen is felléptek/ 18 .
Állandó megfigyelés alá helyezték a bizottság tagjait. A hadifo
golytáborok a delegáció részéről történő látogatását illetően szeptem
ber 10-én a Hadügyminisztérium részletes utasítást adott ki. (6. sz.
dokumentum.) Ez a bizalmas instrukció korlátozta a bizottság mozgás
szabadságát és agitációs lehetőségeit. így a hadifoglyok csak egyoldalú
tájékoztatást nyertek a szovjethatalom intézkedéseiről, végeredmény
ben a korlátozások áttételesen a foglyok között jelenlevő burzsoáellenforradalmi elemek befolyásának kedveztek.
Az Osztrák—Magyar Monarchia háborús veresége, szétesése a vi
lágháború alatt követett, s a breszt-litovszki fegyverszünet majd b é 
keszerződés aláírása után orosz, ukrán és finn viszonylatban módosult
hadifogoly-politikájának is a végét jelentette. A polgári demokratikus
forradalom mind Ausztriában, mind Magyarországon kinyitotta a
hadifogolytáborok kapuit. Az új polgári kormányok elsősorban az
arcvonalakról hazaözönlő forradalmasodott katonatömegek szállításá
val és leszerelésével voltak elfoglalva, a győztes antant hamarosan
megjelenő missziói szervezték a franciák, olaszok, szerbek hazaszállí
tását, az oroszok és ukránok vonatkozásában viszont bonyolultabb lett
a helyzet.
1918 végén a n t a n t csapatok léptek partra Ukrajna fekete-tengeri
partvidékén, fokozódott az intervenció Szovjet-Oroszország területén
is. Az egykori Monarchia utódállamaiban megjelenő teljhatalmú antant
megbízottak az oroszországi ellenforradalmi rezsimek megbízottait t á 
mogatták, akik az orosz hadifoglyokban a szovjethatalom ellen viselt
háborújuk számára ágyútölteléket láttak. Nem ismerték el a szovjet
hadifogoly gyámolító bizottságot, tevékenységét akadályozták, sőt —
mint az Magyarországon történt 1919 elején — a bécsi és budapesti
szovjet misszió tagjait le is tartóztatták. Fogságukból a Magyar Tanács
köztársaság kormányának segítségével szabadultak ki. Erre az időre
azonban az orosz és ukrán hadifoglyok zöme sok esetben szervezetle
nül, viszontagságoknak kitéve, nemegyszer gyalogszerrel tért haza.
Az olasz, szerb, román foglyok hazaszállítása ennél lényegesen gyor
sabban, kevesebb zökkenővel folyt le. Az antant szovjetellenes inter
venciója az egykori Osztrák—Magyar Monarchia hadifogságában levő
oroszok, ukránok és más nemzetiségű katonák tízezreinek számára is
szenvedést és megpróbáltatást hozott.

48 UO. Nr. 33 995.
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1.
A HADSEREG-FŐPARANCSNOKSÁG 6. SZ. UTASÍTÁSA
A HARCOLÓ SEREGEKNÉL LEVŐ HADIFOGLYOKKAL VALÓ
BÁNÁSMÓDRÓL
[Baden]
Folyószám:

1917. november 30.
1.

Tárgy: Op. Nr. 57 524/2. A hadifoglyok gyors elszállítása és an
nak igazolása.

Rövid tartalom
A Hadsereg-főparancsnokság Op. 52 430 sz. rendelete értelmében a hadrakelt
seregnél folyó hadifogolycsere alkalmából minden, a hátországból érkező hadi
fogoly helyett, a hadrakelt seregtől egy csökkent teljesítőképességű foglyot
kell visszaküldeni. A Hadügyminisztérium több leiratából a Hadsereg-főpa
rancsnokság számára világossá vált, hogy ezt a rendelkezést a csapatok vagy
egyáltalán nem, vagy csak nagyon pontatlanul tartják be. A hátországba vissza
irányított hadifoglyok összlétszáma jelentősen alacsonyabb a hadrakelt sereg
hez beérkezettekénél.
Tekintettel arra, hogy a hadifogolycserével kapcsolatban a hátországtól úgyis
a legjobb munkaerőket vonták el és azokat csökkent értékűekkel helyettesí
tették, csak további kárt okozna a hátországban folyó gazdasági életnek, ha
ezt a pótlást hiányosan teljesítenék.
A Hadsereg-főparancsnokság ezért elvárja a fenti parancs legpontosabb vég
rehajtását.
Cím — a hadifogoly-állomással egyetértésben — köteles legkésőbb folyó év
december 15-ig a Hadsereg-főparancsnokság hadműveleti osztályának és a
Hadügyminisztérium 10. sz. hadifogoly osztályának azt a visszaigazolást meg
küldeni, amelyből kitűnik a Címhez a hátországból beérkezett cserefoglyok
száma a hátországi tábor megnevezésével együtt. Fel kell tüntetni tehát a
hadifoglyok számának növekedését, valamint a hátországi táborokba elszállí
tott hadifoglyok számát, a dátumot, a szállítmány számát és a célállomást.
Ilyen visszaigazolási űrlapokat már az Op. Nr. 57 696 rendelettel együtt ki
adtunk.
A hadifogolypótlás egyéb számszerű eltéréseit, amelyek például egészségügyi
intézeteknek való átadásukból vagy megkésett hadifogoly szállításokból adód
nak, külön fel kell tüntetni.
Folyószám: 2.

Tárgy: Op. Nr. 57 582. A harcoló csapatoknál levő
lyokkal való bánásmód fokozott ellenőrzése.

hadifog

A Hadügyminisztérium
10. hadifogoly
osztályának
55 000. és 64 023. sz rendeletei alapján
Az utóbbi időben feltűnően szaporodnak a hadifoglyok panaszai a rossz bá
násmód, a nem kielégítő élelmezés, a zsold és pénzküldemények visszatartása
miatt.
A munka nehézségéhez mért élelmezés (jelenlegi) elégtelen volta, a hadi
foglyok munkaképességének fenntartása érdekében a parancsnok legszigorúbb
kötelességévé teszi az arról való gondoskodást, hogy az érvényes óvórendsza
bályokat betartsák, nehogy a legyengült emberek teljesen felőrlődjenek a sza
bálytalanságok eltűrése miatt (rossz bánásmód, hiányos ruhaellátás, a leg
elemibb egészségügyi létesítmények elhanyagolása stb.).
A panaszok tényállásának kivizsgálásával gyakran olyan alárendelt szerve
ket bíznak meg, amelyeknek a szükséges tekintélyük nincs meg, vagy nem
alkalmasak a vizsgálatoknak a lefolytatására. Gyakran éppen, azokat a szemé
lyeket bízzák meg a vizsgálatok lefolytatásával, akik az előadott panaszokra
maguk szolgáltattak okot. Az ilyenfajta vizsgálat természetesen mindig a szó
ban forgó panasz alaptalanságának megállapításával végződik.
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Ezért elrendeljük, hogy ne csak a hadifogolyügyekkel megbízott felügyelők,
hanem a seregtestekhez beosztott, a műszaki csapatok kötelékébe tartozó tábor
nokok gyakori ellenőrzésekkel, a hadifoglyoknak a bánásmódra, élelmezésre,
postai forgalomra stb. vonatkozó személyes kikérdezésével győződjenek meg
az ezekkel kapcsolatos parancsok és utasítások betartásáról és a szabálytalan
ságokat azonnal, radikálisan állítsák le. Ismételt ellenőrzések útján gondos
kodni kell arról, hogy az orvoslás tartós legyen.
Az előadott panaszok helytállóságával kapcsolatos vizsgálatokat nem szabad
alárendelt szervekre bízni, hanem azokat magával az ellenőrzést végző szemé
lyekkel, vagy az erre a célra kijelölt, tapasztalt tiszttel a parancsnok (munkál
tató) jelenlétében kell végrehajtani.
A hadifoglyokkal kapcsolatos rossz bánásmód nyilvánosságra kerülése rend
szerint megtorló intézkedésekhez vezet az ellenség országában és jelenleg
Oroszországban súlyos hadifogoly üldözésekre adhat alkalmat, mivel ott a köz
ponti szerveknek a hatalom helyi birtokosaira, a katona- és munkástanácsokra
gyakorolt befolyása teljesen csődöt mond.
Éppen ezért az idegen uralom fennhatósága alatt álló állampolgáraink iránti
bajtársiasság parancsolja az itteni hadifoglyokkal szemben követett humánus
bánásmódot.
Folyószám: 3.

Tárgy: Op. Nr. 57 657. Forradalmi zavargás az orosz hadifog
lyok között.

A Hadügyminisztérium
10. hadifogoly
osztályának
64 796. res. sz. rendeletéből
Az Oroszországban végbement politikai események a fennhatóságunk alatt
álló orosz hadifoglyok soraiban több ízben váltottak ki forradalmi érzelmeket.
Ha ezen mozgalom kezdetén a hadifoglyoknak az oroszországi rendszerrel
szembeni szervezkedéseit hallgatólagosan el is tűrték vagy legalábbis nem
akadályozták meg, a jelenlegi helyzetben a hadrakelt sereg minden parancs
nokának, elöljárójának és munkáltatójának kötelessége a forradalmi áramla
tok nemcsak semmiféle úton-módon való elő nem segítése, hanem azok meggátlása is, hogy az ilyen eszmék átterjedése őrszemélyzetünkre, illetve lakos
ságunkra, amennyiben utóbbiak a munkára kivezényelt hadifoglyokkal kap
csolatba kerülnek, megakadályozható legyen.
Folyószám: 4.

Tárgy: Op. Nr. 57 525. Intézkedések a hadifogoly tisztek szö
kési kísérleteinek megakadályozására.

A Hadügyminisztérium
10. hadifogoly
osztályának
57 568. sz. rendeletéből
Mivel a hadifogoly tisztek szökési kísérletei minden hozott intézkedés és a
megakadályozásuk érdekében ismételten kibocsátott rendeletek ellenére állan
dóan szaporodnak, a Hadügyminisztérium indokoltnak látja, hogy a figyelmet,
nevezetesen az ellenőrző szervekét a következő körülményekre felhívja:
1. A tiszt már járásában, tartásában és fellépésében többnyire különbözik
a legénységtől.
2. Szökésben levő hadifoglyoknak — szinte kivétel nélkül — általában nin
csen alkalmuk arra, hogy csomagot vigyenek magukkal úgy, hogy a hosszabb
távon hátizsák vagy egyéb csomag nélkül utazó katonai személyek szükség
szerűen feltűnnek.
3. Az útitársak azáltal, hogy az ellenőrző szerveket a gyanús momentumok
ról értesítik, jelentősen hozzájárulhatnak a szökött hadifoglyok elfogásához.
4. minden úti okmányt javításmentesen kell kiállítani, hogy bármiféle radírozásról, vagy változtatásról azonnal kiderülhessen, hogy hamisítás.
5. Nagyon hasznos lenne az ügy szempontjából, ha saját tisztjeinket és le
génységünket minderről ismételten és behatóan kioktatnánk, és ennek során
esetenként ismertetnénk azokat a módszereket, amelyeket a hadifoglyok szö
kési kísérleteik megvalósítása során alkalmazni szoktak.
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Folyószám: 5.

Tárgy: Op. Nr. 57 593. Olasz hadifogoly tisztek (dezertőrök) át
helyezése a boldogasszonyi hadifogolytáborba.

A Hadügyminisztérium
10. hadifogoly
osztályának
60 526. sz. rendeletére
A hadrakelt seregnél levő hadifogoly- és karanténállomásoknak, kórházaknak
és más átmeneti tartózkodásra szolgáló helyeknek a jövőben azokat az olasz
hadifogoly tiszteket, akik saját egységeiktől dezertáltak, nem a theresienstadti
hadifogoly tiszti állomásra, hanem a boldogasszonyi hadifogolytáborba kell át
szállítaniuk.
Folyószám: 6.

Tárgy: Op. Nr. 57 608. Az olasz hadifogoly hivatásos vasuta
sokat a hátországba kell továbbítani.

Azokat az olasz hadifoglyokat, akik hazájukban hivatásos vasutasok voltak,
azonnal a sigmundsherbergi hadifogolytáborba kell továbbítani, erre a rende
letszámra való hivatkozással. Az ilyen hadifoglyokat szakmájukban fogják al
kalmazni.
Folyószám: 7.

Tárgy: Op. 52 910/1. Megengedett, hogy hadifogoly tisztek
és a legénység a hadifogolytáborokból és a karanténállomásokról táviratokat küldjenek.

Az újonnan beszállított hadifogoly tisztek és a legénység a jövőben már a
hadifogoly-, illetve a karanténállomásokról küldhetnek táviratot hozzátartozóik
nak, de csak bekövetkezett fogságba esésük fényéről és egészségi állapotukról
szabad távíró útján hírt adniuk.
A távirat díja a feladót terheli.
A feladás helyét a távirat fejlécén nem szabad feltüntetni.
Mivel ezeket a táviratokat, mint külföldi küldeményeket, az illetékes távíró
cenzúra bizottsághoz irányítják, mielőtt semleges országon áthaladnának, a táv
íróvonalak jelenlegi, erősen katonai célú igénybevétele mellett a gyors továb
bítás nem garantálható. Ezt a feladóknak nyomatékosan tudomásukra kell
hozni !
Folyószám: 8.

Tárgy: Op. Nr. 57 602. A hadifoglyok levelezésének korlátozása.

A Hadügyminisztérium
10. hadifogoly
osztályának
64 130. sz. rendeletére
További rendelkezésig olasz, szerb és montenegrói legénységi állományú
hadifoglyok havonta csak 4 postai levelezőlapot adhatnak fel. A levelezés cél
jaira kizárólag csak az előírt kettős postai levelezőlapok használhatók.
Folyószám: 9.

Tárgy: Op. Nr. 57 612. A hadifoglyok levelezése.

A Hadügyminisztérium
10. hadifogoly
osztályának
64130. sz. rendeletére
Az „orosz Vöröskereszt" távirata szerint a hadifoglyoknak a hadsereg köte
lékébe tartozó személyekhez intézett levelei csak nagy késedelemmel érkeznek
meg, mert a harcoló seregnél dolgozó cenzúra túl van zsúfolva munkával. A
hadifoglyok levelezése meggyorsítása érdekében utóbiak tudomására kell hozni,
hogy a harcoló seregben szolgáló személyekkel csak levelezőlapok útján érint
kezhetnek.
Azt is javasolni lehetne számukra, közöljék hozzátartozóikkal, hogy a postai
lapon történő levelezés célszerűbb, mint a levélformájú, mivel a postai lapok
általában gyorsabban és biztosabban eljutnak a címzettekhez.
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Folyószám:

10. Tárgy: Op. Nr. 57 741. A hadsereg más területére kerülő hadi
fogoly munkásszázadok nyilvántartási illetékessége.

Egy hadseregparancsnokság kérdésére válaszolva általánosságban a követ
kezőket tesszük közzé:
Azok a hadifogoly munkásszázadok, amelyek a hadsereg körzetét elhagyják
egy másik körzetben való tartós alkalmaztatás céljából, automatikusan az új
hadifogoly-állomás nyilvántartási illetékessége alá kerülnek. Ezeknek mielőbb
meg kell küldeni a hadifoglyok anyakönyvi lapkivonatát és letétbe helyezett
értékeit.
Ha egy hadifogoly munkásszázad nyilvántartási-illetékessége megváltozik,
erről az új hadifogoly-állomás azonnal köteles a Hadseregparancsnokságnak
(elhelyezési osztály), az pedig a Hadsereg-főparancsnokság hadműveleti osztá
lyának jelentést tenni.
Amennyiben a hadifogoly munkásszázadnak a hadsereg egy más területén
vagy a hátországban való alkalmazása csak átmeneti jellegű, úgy a hadifogoly
munkásszázad ennek az alkalmaztatásnak egész időtartamára az addigi hadi
fogoly-állomáshely nyilvántartásában marad.
A hadifogoly munkásszázad és a hadifogoly-állomáshely közötti postaforga
lom fenntartása érdekében a századparancsnok köteles a hadifogoly-állomás
helyet a század mindenkori tartózkodási helyéről (tábori postaszám) értesíteni.
Folyószám:

11. Tárgy:

Op. Nr. 57 665. Hadifogolynaptár az 1918-as évre.

A Hadügyminisztérium
10. hadifogoly
osztályának
64 540. sz. rendeletére
A [NyegyeljaJ című hadifogolyújság, 1 az elmúlt évhez hasonlóan, naptárt ad
ki orosz hadifoglyok számára. A naptár árát — a jobb kiállítás ellenére is —
a múlt évihez hasonlóan, 1,20 koronában állapították meg.
A naptár többek között Oroszországhoz fűződő kereskedelmi
kapcsolataink
nak a háború utáni helyreállítására vonatkozó gazdasági témájú cikkeket, jegy
zeteket és apróhirdetéseket tartalmaz. Továbbá tanácsokat és intelmeket arra
vonatkozóan, hogy a hadifoglyok hogyan rendeljenek élelmiszert semleges or
szágokból.
Háborús krónikát és az államok felsorolását.
A Közös Központi Nyilvántartóiroda által hadifoglyok számára kiadott hasz
nos címeket stb.
Ezért elő kell segíteni, hogy a hadifoglyok megrendeljék ezt a naptárt, és a
parancsnokságok, a munkaadók stb. hívják fel az összes orosz hadifogoly fi
gyelmét a naptár megjelenésére és ismertessék velük annak tartalmát.
Reklamációk elkerülése végett a naptárt a legpontosaban a következő utasí
tások szerint kell beszerezni:
A naptárt csak postautalványon
a „Kari Harbauer" kiadónál, Bécs VIII/2.
Pfeilgasse 32. címen lehet megrendelni; a postai utalványon fel kell tüntetni
a parancsnokság (a megrendelő) pontos, olvasható címét, amelyre a naptárt
meg kell küldeni, továbbá közölni kell a megrendelt példányok számát. Az
előző évvel ellentétben nem kell tehát a felsőbb parancsnoksághoz való eljut
tatás céljából az idotrabló megrendelés-begyűjtést végrehajtani, és nem kell
kimutatásokat
beküldeni.
l A Nyegyelja (A Hét) c. orosz nyelvű lap 1916 júniusától 1918 novemberéig jelent meg
Bécsben a Hadügyminisztérium és a Hadsereg-főparancsnokság ellenőrzésével. A lap célja
egyrészt az orosz hadifoglyok tájékoztatása, másrészt a frontkatonák soraiban végzendő
propaganda volt. Az állásharc körülményei között a szembenálló felek között gyakran
volt írásos megállapodásban nem rögzített, de kölcsönösen betartott fegyvernyugvás, vagy
olyan szituáció, amikor a harccselekmények csak a járőrörzésre korlátozódtak. Mindkét
harcoló fél részéről ekkor bontakozott ki a frontpropaganda, s folyt ennek keretében a lapok
kölcsönös kicserélése.
1917-ben a Nyegyelja tevékenységét elsősorban a frontpropaganda feladatainak rendelték
alá, a hadifoglyok politikai befolyásolására a szerkesztők mérsékeltebb figyelmet fordítottak.
11 Hadtörténelmi Közlemények
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A naptár és a Nyegyelja című újság egy és ugyanazon postautalványon való
megrendelése nem
megengedhető.
A szöveget nem kell a régebben szokásos módon átvizsgálni, mert azt a sok
szorosítás előtt a Hadügyminisztérium cenzúrázta.
Folyószám:

12. Tárgy: Op. Nr. 57 716. Lengyel hadifoglyok alkalmazása Lublin
Katonai Kormányzóság területén
magántulajdonban
levő mezőgazdasági üzemekben,

A 181 267'/P sz. miniszteri
rendeletből
A Lublin Katonai Kormányzóság területén levő művelhető talaj intenzív
mezőgazdasági hasznosításának előmozdítása céljából a Hadsereg-főparancs
nokság az alábbiakat veszi fontolóra: azokat a lengyel nemzetiségű orosz hadi
foglyokat, akik Lublin Katonai Kormányzóság területére valók és akiknek —
vagy szüleiknek — legalább 4 hold szántóterületük van, saját birtokukon való
alkalmazás céljából a Lublin Katonai Kormányzóság rendelkezésére bocsátja.
Ezeket a személyeket továbbra is mint hadifoglyokat tartják majd számon.
Azért, hogy a hadifoglyoknak szűkebb hazájukba való elszállítása előtt a szá
mításba jövő hadifoglyok számáról tájékozódhassunk és a személyi viszonyokat
felülvizsgálhassuk, elrendeljük :
Ezekről a hadifoglyokról, amennyiben szorgalmazzák a saját birtokukon való
alkalmaztatást, az alosztályparancsnoknak (elöljáró vagy munkáltató) a fogoly
saját közléséből származó és a telekkönyvi lapokon szereplő adatok alapján, a
6. oldalon közölt minta szerint, 3 példányban előjegyzési lapokat kell felfek
tetniük. Ezeket az előjegyzési lapokat azután a saját körzetükbe tartozó hadi
fogoly-állomásra a lehető leggyorsabban el kell juttatni, legkésőb azonban 1918.
január 15-ig. A hadifogoly-állomás összegyűjti ezeket a lapokat és 2 példányt
megküld a hadifogoly lakóhelye szerint illetékes járási parancsnoksághoz. A
3. példány a hadifogoly-állomáson marad későbi felhasználás céljából.
Kapják az I. és II. elosztók szerint az összes, folyó év július 3-i Q. Nr.
109 023-ban megjelölt helyek. (1. sz. közlemény.)
A vezérkar főnöke helyett:
Waldst'átten vezérőrnagy
HL. Az első világháború iratai. 3413/B. I. 29/a./4. A német nyelvű gépelt sokszorosított pél
dány alapján készült fordítás.
2.

AZ OSZTRÁK—MAGYAR EGYESÍTETT FEGYVERES ERŐK
PÓTLÁSÜGYI FŐNÖKÉNEK SZERVEZÉSÉBEN AZ OROSZORSZÁGGAL
KÜSZÖBÖN ÁLLÖ HADIFOGOLYCSERE IRÁNYELVEINEK KIDOLGOZÁSA
CÉLJÁBÓL ÖSSZEHÍVOTT TÁRCAKÖZI ÉRTEKEZLET JEGYZÖKÖNYVE
Bécs XIII.
Park Hotel, Schönbrun

1917. december 29-én délelőtt.

A tanácskozás tárgya: A különbéke létrejötte esetén Oroszországgal folyta
tandó hadifogolycsere irányelvei.
Az ülésen képviselve
voltak:
a Hadsereg-főparancsnokság hadműveleti osztálya von Brosch ezredes ésG j ebié Marušic százados személyében;
a Hadsereg-főparancsnokság vasúti ügyosztályának főnöke, Hassuk főhad
nagy személyében ;
a Hadügyminisztérium 10. hadtáp osztálya, dr. Kelemen főhadnagy, 10. hadi
fogoly osztálya Melzer alezredes;
a Központi Szállítási Főnökség John őrnagy és Severinski alezredes szemé
lyében ;
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a es. és kir. Honvédelmi Minisztérium dr. Lelewer professzor hadbíró ezredes
személyében;
a cs. és kir. Honvédelmi Minisztérium 7. osztálya von Kuttik alezredes,
Exner hadbíró őrnagy, dr. Manlicher. helyettes miniszteri titkár és Hugo Paul
titkár személyében;
a m. kir. Honvédelmi Minisztérium von Diósy ezredes, báró Láng alezredes,
Fischer-Niaméssny őrnagy, Mayer-Csejkovits őrnagy és Stielly százados sze
mélyében ;
a cs. és kir. Vasútügyi Minisztérium Dittes építésügyi főtanácsos személyében;
a Magyar kir. Államvasutak Társasága Strausz felügyelő és Tánczos felügyelő
személyében ;
a cs. és kir. Kereskedelmi Minisztérium dr. Hoffmann miniszteri megbízott
személyében ;
a királyi magyar Kereskedelmi Minisztérium von Tormay osztálytanácsos és
von Tőry igazgató személyében;
a közös élelmezési bizottság dr. Kinböck százados személyében.
A pótlásügyi
főnököt Tombor alezredes, 2 Slawik őrnagy, von Gömbös szá
zados, 3 Woloszczuk százados és Berger főhadnagy képviselte.
Elnök: von Brosch ezredes.
Előadó: von Gömbös százados.
Jegyző: Berger főhadnagy.
Az elnök üdvözli a megjelenteket, majd kifejti: az ülésnek az a célja, hogy
tisztázza az orosz hadifoglyoknak Oroszországgal való esetleges cseréje esetén
sízem előtt tartandó alapelveket. Ma csak arról van szó, hogy nagy vonalakban
rögzítsék a témára vonatkozó kérdéseket.
Mivel ennek során előszöris a front szükségleteit és a folyamatos pótlás biz
tosítását kell figyelembe vennünk, először is a pótlásügyi főnök képviselői
nyilvánítják majd véleményüket.
Ezután Gömbös százados úr megtartja beszámolóját.
Gömbös százados úr kifejti: a mai megbeszélés kiindulópontját egy, a Had
sereg-főparancsnokság által kezdeményezett jegyzékváltás képezte, amelynek
során az a kérdés állt az előtérben, hogy milyen előnyök várhatók a hátország
és a pótlásügy számára egy, Oroszországgal kötendő
fegyverszünettől.
A pótlásügyi főnök megállapította, hogy egy fogolycsere nélküli fegyver
szünet esetében tulajdonképpen csekély előnyök érhetők csak el a pótlásügy
szempontjából, és hogy ugyanakkor egy különbéke
jelentős előnyöket ígér,
mivel Oroszországból több osztrák—magyar katona tér haza, mint amennyit
Oroszországnak átadunk. Az orosz hadifoglyok
Ausztria—Magyarországról
Oroszországba való visszatérése idősebb korosztályok szabadságolását teszi szük
ségessé, akiket az oroszok helyett kell munkába állítani.
Időközben aktuálissá vált az Oroszországgal kötendő különbéke kérdése.
Azért gyűltünk ma itt egybe, hogy minden, a pótlásüggyel és a hadigazdálko
dással kapcsolatos kérdést idejében megtárgyaljunk, hogy később azután ne
kelljen kapkodva dolgoznunk.
Szükségesnek látszik, hogy az egész kérdést először számok segítségével vilá
gítsuk meg. Abból a körülményből, hogy mi 900 000 orosz hadifogollyal ren
delkezünk, míg a mieink közül mintegy 1,3 (orosz adatok szerint 1,8) millió
ember van orosz fogságban, a csere 300 000—400 000 főre tehető tényleges ha
szonnal járna a mi javunkra. Azonban feltehető, hogy valószínűleg — talán
2 Tombor Jenő (1880—1946) a világháború végén vezérkari alezredes. A Tanácsköztársaság
idején a Hadügyi Népbiztosság vezérkari főnöke. Stromfeld mellett részt vesz a felvidéki
hadműveletek előkészítésében. Az ellenforradalmi kormány letartóztatja, majd kényszer
nyugdíjazza. A felszabadulás után rehabilitálják, vezérezredessé nevezik ki; kisgazdapárti or
szággyűlési képviselő. 1945. novembere és 1946. júniusa között honvédelmi miniszter,
3 Gömbös Gyula (1886—1936) az első világháború alatt vezérkari tiszt, a Monarchia fel
bomlása után a Tényleges Tisztek Országos Szervezetének (később Magyar Országos Véderő
Egyesület) vezetője. E törtető tiszt a Tanácsköztársaság idején az ellenforradalom egyik
szervezője. „Fajvédő", fasiszta nézetei révén még a 20-as években közeli kapcsolatba kerül
Hitlerrel és környezetével. 1932 októberétől 1936 októberében bekövetkezett haláláig minisz
terelnök.
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politikai okokból is — nem minden hadifogoly tér majd vissza hozzánk, úgy,
hogy nem várhatunk nagy tényleges létszámnövekedést. A pótlásügyi főnököt
az egész kérdéskomplexum megoldása során az az elv vezérli, hogy a hadrakelt
sereg változatlanul őrizze meg ütőképességét, és a hátország termelőkapacitá
sát, valamint az, hogy az elengedhetetlenül szükséges cserefolyamat során, ame
lyet a továbbiakban még közelebbről megvilágítunk, el kell érni a hadsereg
megfiatalítását
(minőségi feljavítását).
A hadrakelt seregnél 270 000 orosz hadifoglyunk van, ebből 50°/0 az észak
keleti arcvonalon, 50°/0 Albániában, valamint a délnyugati arcvonalon. Felme
rül a kérdés: elvonhatjuk-e pótlás nélkül ezt a 270 000 embert a hadrakelt
seregtől?
Ügy tűnik, hogy ez különösebb nehézség nélkül megvalósítható, mivel azáltal,
hogy a nagy orosz hadszíntéren a hadihelyzet megszűnt, abban a helyzetben
vagyunk, hogy az északkeleti arcvonalon levő nélkülözhető saját munkaerőin
ket áthelyezhetjük a délnyugati arcvonalra és Albániába, ugyanakkor megvál
hatunk az ottani orosz munkásosztagoktól és előkészíthetjük azokat a cserére.
A pótlásügyi főnök egyidejűleg azzal a kéréssel fordul a Hadsereg-főparancs
noksághoz, hogy a hadrakelt seregnél levő orosz hadifoglyokat pótlás nélkül
adja át.
Ha a kérést jóváhagyják, akkor lehetségessé válik a csere első szakaszának
megvalósítása, anélkül, hogy a hátország stabilitását megzavarnánk.
Èz a 270 000 hadifogoly és az a 85 000 a hátországban levő
szolgálatképtelen
vagy nem hasznosított (betegek, hadifogoly táborokba-n levők) közösen képezik
majd a hadifoglyoknak azt az első csoportját, amelyet az oroszok rendelke
zésére bocsátunk. Ennek a csoportnak az az előnye, hogy annak révén az 1
osztrák—magyar — 1,5—2 orosz hadifogoly cserekulcsnak megfelelően saját
embereink csaknem a dupláját (kb. 600 000) nyerjük vissza, akiket azután egy
később még meghatározandó közvetett úton a hátországban levő és pótolandó
orosz hadifoglyok cseréjére használhatjuk fel.
Nálunk^ a hátországban összesen 638 000 orosz hadifogoly van, közöttük a
már említett 85 000 szolgálatra alkalmatlan hadifogoly és 553 000 olyan hadi
fogoly, akik a hátországban az iparban és a mezőgazdaságban dolgoznak. En
nek az 553 000 embernek a pótlás nélküli azonnali elbocsátása a gazdasági élet
jelentős megkárosítását jelentené. Ezért ezt a kontingenst csak akkor szabad
rendelkezésre bocsátani, ha már más munkaerőkkel pótolni tudjuk. Ezen túl
menően az erre hivatott központi szerveknek felül kellene vizsgálniuk, hogy
valóban minden orosz hadifoglyot ésszerűen használnak-e fel. Mindenki tudja,
hogy még ma is vannak olyan hadifoglyok, akiket nem ésszerűen használnak
fel. Minél kevesebb hadifoglyot kell pótolni, annál több katonáról tudunk a
hadsereg javára lemondani.
Azzal a 600 000 emberrel, akiket az első kontingensért (270 000 + 85 000) ka
punk cserébe, a jelenleg a hátországi gazdasági életben tevékenykedő
553 000
embert kívánjuk közvetett módon
lecserélni.
Ez a közvetett lecserélés abban áll majd, hogy hazatért hadifoglyainkat, akik
általában a fiatalabb évjáratokhoz tartoznak, egy legfeljebb négyhetes üdülési
szabadság után fokozatosan beállítjuk a hadseregbe "és ennek fejében a had
sereg az idősebb évfolyamokat fokozatosan a hadigazdálkodás rendelkezésére
bocsátja. A végrehajtás ezen módjával eleget teszünk egyrészt a „hadsereg
megfiatalítása"-val kapcsolatos katonai, másrészt a „pótoljuk a leadott mun
kásokat" hadigazdálkodási követelésnek (lásd az 1. sz. mellékletet) .4
Gömbös százados ezután azokról az előkészületekről
beszél, amelyeket az
egész akció sikeres végrehajtása érdekében meg kell tenni.
Javasolja, hozzák létre szákszervek bevonásával a
fogolycsere-parancsnokságot
az északkeleti hadrakelt seregnél. E legmagasabb parancsnokságnak lennének
alárendelve^ a kicserélő helyek (hadifogoly átadó állomások).
A kicserélő helyek feladata lenne a hadifoglyok közvetlen átvétele. (Azono4 A jegyzőkönyv 1 sz. melléklete a pótlásügyi főnöknek a szovjet-orosz és osztrák-magyar
hadifogolycsere lebonyolítására vonatkozó terve volt, melyet vázlat formájában a 148. ol
dalon közlünk.
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sítás, póttestek szerinti összeállítás, a hátországba való elszállítás.) A póttes
teknél előzetes intézkedéseket kell tenni a hazatérők átvételére és osztályo
zására, valamint az idősebb évfolyamoknak a későbbiek folyamán történő
munkaközvetítésére.
Talán az is célszerű lenne, ha az orosz főparancsnokság mellé osztrák—
magyar szerveket adnának azzal a feladattal, hogy a fogolycserét ellenőrizzék.
Végül azt is sürgetni kellene, hogy Oroszországban hasonló előzetes szerve
zési intézkedések következzenek be, hogy a saját és orosz kicserélő helyek
telefonösszeköttetésben
álljanak a fogolycsere panaszmentes lebonyolításának
biztosítása céljából. Maga a csere vasúton, gyalogmenettel és tengeri úton bo
nyolódik majd le.
Most pedig rátérünk arra a kérdésre, hogyan zajlik majd le a hazatérteknek
a munka révén idekötött orosz hadifoglyokkal való kicserélése.
Az elvnek a következőnek
kell lennie: a hadsereg ütőképességét
meg kell
őrizni és állományát megfiatalítani,
továbbá annyi embert kell a hátország
rendelkezésére
bocsátani, amennyi gazdasági élete szempontjából
szükséges.
(Mellékeljük a csere technikájának" önkényesen feltételezett grafikus ábrázolá
sát — 2. számú melléklet.) [Nem közöljük — A szerk.]
Ezt a célt akkor érhetjük el, ha egyrészt a hazatérő osztrák—magyar katonák
nagy részét a hadsereghez irányítjuk, másrészt, ha a hátország gazdasági életé
ben az ipar egyensúlyának fenntartása céljából mintegy 600 000 osztrák—
magyar munkást a hadseregből elbocsátunk. Ez az 1867—1872. korosztályok sza
badságolása révén megy végbe. Az 1873-as évjáratot a pótlásügyi főnök abból
a célból tartja vissza, hogy közbeléphessen ott, ahol hiányok adódnak. Ez az
évjárat olyan mobil tartalék, amelyet az akció végrehajtása után szükség sze
rint véglegesen a hadsereg vagy a hadigazdálkodás rendelkezésére kell bocsá
tani.
A fenti évjáratok szabadságolása azt eredményezi, hogy mindenekelőtt az
egész 1874-es és részben az 1875-ös születésű korosztályt is a hátország ren
delkezésére bocsássák, és ezeknek az évjáratoknak kell majd a jelenleg a hát
országban alkalmazott 1874—1899. évfolyambeli segédszolgálatosokkal együtt a
belső szolgálatot és az őrszolgálatot a hátországban ellátnia.
Az 1876—1899 között született „A" és „B" minősítésűek, illetve azok a „C"
minősítésűek, akik őrszolgálatra alkalmasak, számításba jönnek a harcoló csa
patoknál való felhasználás szempontjából. A végrehajtási intézkedéseket csak
fokozatosan lehet majd kibocsátani.
A katonailag végrehajtandó előzetes munkálatok során a feladatok a követ
kezőképpen oszlanak majd meg:
A Hadügyminisztériummal
és a pótlásügyi főnökkel egyetértésben
a Had
sereg-főparancsnokságának
a feladata a szervezés a hadrakelt seregnél, továbbá
az, hogy az Oroszországban tartózkodó osztrák—magyar hadifogoly katonákat
megfelelően csoportosítsa (szervezze), valamint az, hogy az Oroszországban mű
ködő bizottságot az 1. melléklet értelmében a tömegek meghatározott mozga
tására utasítsa.
A Hadügyminisztérium, a cs. és kir. Honvédelmi Minisztérium és a m. kir.
Honvédelmi Minisztérium feladata: a hazatértek átvétele a hátországban a pót
testeknél ; a hazatérők nyilvántartásiba vétele, osztályozása és szabadságolása;
azoknak a véglegesen szabadságolandó idősebb évjáratoknak munkaközvetítése
és alkalmazása, akiket folyamatosan a katonai igazgatási szervek rendelke
zésére bocsátanak a munkával foglalkoztatott orosz hadifoglyok leváltása cél
jából. A három katonai igazgatási szervre maradna annak eldöntése, hogy az
orosz hadifoglyokat az idősebb korosztályok (1867—1872) szabadságolása és sza
bad munkára való toborzás révén, vagy az említettek kötelező munkába állí
tásával kívánja-e felváltani.
A Hadügyminisztérium
külön hatáskörébe tartozna a hadifoglyok egykori
alkalmaztatásának pontos azonosítása (már a vonatban); az orosz hadifoglyok
fokozatos összevonása a hátországban aszerint, hogy milyen mérvű az idősebb
évjáratok munkábaállítása a leszerelési utasítás értelmében.
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Az előadó így zárja szavait: feladatunk nagyon bonyolult. Viszonylag rövid
idő alatt több millió embert kell elszállítani a rendszeres szállítmányok igény
bevételén felül. Ez a cseremozgalom csak akkor vezet sikerre, ha egy egységes
gondolat szerint a mindenkori helyzetnek megfelelően bonyolítják le.
Mivel ezen akciónak a során is csak egy célt követhetünk, nevezetesen a
háború győzelmes befejezését, tekintettel az antant várható fokozott katonai
erőfeszítéseire, teljességgel érvényesíteni kell a kiinduláskor felállított elvet:
őrizzük meg a hadsereg ütőképességét és a hátország gazdasági termelését.
A beszámolót a továbbiakban az alábbi vita követi: Tombor alezredes utal
Diósy ezredesnek arra a közbevetett megjegyzésére, hogy a hadifogolycsere
során a hátországban a vasutak mellett elsősorban a mezőgazdaságra kell te
kintettel lenni azzal, hogy a tavaszi és később az aratási munkákra előkészü
leteket tegyenek. A tavaszi munkákat valószínűleg még azoknak a hadifog
lyoknak a közreműködésével fejeznék be, akik jelenleg a mezőgazdaságban
dolgoznak. A munkára kész hadifoglyokat az aratás idejére is vissza kell tar
tani és csak azután kell őket az orosz kormány rendelkezésére bocsátani. Egy
részt helytálló az az ellenvetés, hogy sok hadifogoly meg fog szökni, ha az
ellenségeskedés megszűnése után munkára fogják őket, másrészt azonban is
meretes, hogy sok orosz hadifogoly igen jól érzi magát nálunk. Utóbbiak bizo
nyára itt maradnak, ha munkájukért rendesen megfizetik őket.
A Központi Szállítási Főnökség képviselője, John őrnagy kijelenti: a Köz
ponti Szállítási Főnökség számára a leszerelés mindenekelőtt a vasúton és hajón
való szállítás kérdése. A kicserélésre kerülő hadifogoly vasutasokat pótolni
kell, de az orosz hadifoglyokat nem szabad olaszokkal vagy szerbekkel helyet
tesíteni, mert ebben az esetben azonnal csökkenne a munkateljesítmény. Ép
pen ezért a leadandó orosz hadifoglyok helyett másfél-kétszeres pótlást kell
követelni. Szigorú különbséget kell tenni tanult és tanulatlan munkások között.
John Őrnagy a továbbiakban a következő adatokat adja meg a vasúti szol
gálatra alkalmazott hadifoglyokról:
Az osztrák államvasutaknál
az osztrák magánvasutaknál

7200
2000

összesen

orosz hadifogoly dolgozik.
Dolgozik

még:

a magyar államvasutaknál
a katonai vasutaknál (Északon, Délnyugaton és Délen)
a hajókon (közvetlenül a központi szállításirányításnak
alárendelve)
a polgári hajózási vállalatoknál

9000
4100
1200
1200

összesen

hadifogoly.
Dolgozik

9200

15 500 orosz

továbbá:

az egyes katonai vasútépítő vállalatnál
hadifogoly a vasúti munkacsapatokban
ebből teljesen képzett munkás
továbbá: közönséges munkaosztagok, melyek szintén
oroszokból áUnak
a harcoló csapatoknál, de az építkezéseken foglalkoztatva
atva

11 000 orosz
11 000 fő
17 000 fő
11 000 fő

összesen 39 000 fő
plusz 25 000 fő
összesen
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64 000 fő

Eszerint a szállítással kapcsolatos szolgálati helyeken összesen 64 000 orosz
hadifoglyot alkalmaznak.
John őrnagy hangsúlyozza, hogy ezt a számmennyiséget azért idézte, mert
a vasúti szolgálat fontosságára akart rávilágítani, és azt akarta bizonyítani,
hogy a Központi Szállítási Főnökség kívánságai minden figyelmet megérde
melnek.
Tombor alezredes a pótlásügyi főnök nevében tudomásul veszi a Központi
Szállítási Főnökség képviselőjének közléseit és kijelenti, hogy a vasút igényeit
mindenkor a legmesszebbmenőén tekintetbe fogják venni. Teljesen kizárt dolog
azonban, hogy a 64 000 vasúti munkás kivétel nélkül szakmunkás lenne. Biz
tosan sok olyan szakképzetlen munkás van a 64 000 között, akiknek a speciális
kiképzése nem olyan, hogy ne lehetne őket azonnal pótolni.
Tombor alezredes azt kéri, hogy a Központi Szállítási Főnökség a pótlásügyi
főnökkel részletesen közölje, hány szakember van a munkások között. Ezután
valószínűleg arra a következtetésre lehet jutni, hogy e munkások egy részét
szakemberekkel, másik részét egyéb saját munkásainkkal és a többieket más,
esetleg olasz hadifoglyokkal kell felváltani. Ehhez azonban az kell, hogy a
szállításirányítás változtasson azon az álláspontján, amely szerint olasz hadi
foglyokat eleve nem lehet alkalmazni a vasúti munkások kicserélésére.
A központi szállításirányítás képviselője utal arra, hogy ők már 1916-ban
írtak egy tanulmányt a hadifogolycseréről, és felteszi azt a kérdést, hogy hadi
foglyainknak Oroszországból való elszállításával kapcsolatban nem lehetne-e
m á s gyűjtőhelyeket is létesíteni. Itt különösen Ogyesszára gondol, ahonnan a
hajóval való továbbszállítást meg lehetne valósítani. Lehetetlen lesz az összes
hadifoglyot vasúton elszállítani, sőt a hadifoglyok egy részét a fronton levő
kicserélő helyekig, gyalogmenetben
kell vonultatni. (100 km-en felüli menet
teljesítményre gondolva). A ki cserélőpontokhoz vezető ingaforgalom
létesítése
mellett emel szót. Akkor bizonyos számú embert el lehetne szállítani és ugyan
azzal a szerelvénnyel ugyanannyi embert visszafelé továbbítani. A mozgósítás
és a leszerelés közötti alapvető különbség éppen abban áll, hogy a mozgósítás
a személyi, a leszerelés az anyagi tényezőt állítja előtérbe.
Gömbös százados utal arra, hogy az ilyen természetű részletkérdéseket a
Hadsereg-főparancsnokságnak, a pótlásügyi főnöknek és a Hadügyminiszté
riumnak (Központi Szállítási Főnökség) egymással rendeznie kell majd. A 100^
km-es menetteljesítmények kérdésesek és nem is célszerűek.
Tombor alezredes felveti a kérdést, hogy a katonai központok egyetértenek-e
a legénységnek a pótlásügyi főnök által javasolt korosztályonként,
fokozatos
szabadságolásának elvével, vagy inkább a kategóriánkénti elbocsátást részesí
tenék-e előnyben.
A megjelent képviselők mindannyian az évjáratonkénti
szabadságolás mel
lett emeltek szót.
Egy javaslatra válaszolva Gömbös százados utal arra, hogy ebben a tekin
tetben milyen nagy szerepet játszana a vótcsapattestek
hazai községekbe való
áthelyezése. A pótlásügyi főnök már 4 hónappal ezelőtt ez irányú megkere
séssel fordult a Hadsereg-főparancsnokságához és a minisztériumokhoz. Bizo
nyos okokból azonban nem lehetséges valamennyi pótcsapattestnek a haza te
rületére történő visszavezénylése.
Báró Láng alezredes amellett foglal állást, hogy létesítsenek
pótcsapattest
kirendeltségeket
hazai helységekben, hogy a hazatérőknek ne kelljen a terü
leten kívül elhelyezett pótcsapattesteken keresztül kétszeres utat megtenniük.
Tombor alezredes azzal a felhívással fordul a vasút igazgatóságához, hogy
amint az odairányított munkaerők eléggé beletanultak a munkába, azonnal
alkalmazza a szükséges korlátozásokat is.
A magyar királyi Kereskedelmi Minisztérium képviselője közli, hogy a ta
pasztalatok szerint az idősebb évjáratokból kikerülő munkásoknak gyakran
csak 10%-át lehet alkalmazni.
Brosch ezredes kijelenti, hogy az összes jelenleg tárgyalt kérdés egy részét
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a Pétervárra küldött bizottság fogja rendezni. Az a szándékuk, hogy a hadi
foglyot mint saját országunk polgárát kezeljék, vagyis rá is vonatkozzék a hadi
szolgálatról szóló törvény. Ügy tűnik, hogy ez elérhető és legalábbis egy bizo
nyos időre megkaphatjuk ezen munkások nagy részét. Az utóbbi időben az
oroszok sok esetben türelmesebbek a mi hadifoglyainkkal, mint amilyenek mi
vagyunk az orosz hadifoglyokkal szemben. Ennek bizonyítéka: Pétervárott m á r
szabadon bocsátották a hadifoglyok egy részét. A hadifoglyoknak saját szer
vezeteik vannak.
Gömbös százados azt válaszolja, hogy a hadifoglyok korlátozása tulajdon
képpen hátrányos lenne számunkra katonai szempontból. Igyekeznünk kell
az akciót gyorsan lebonyolítani, hogy azokat a kontingenseket (a fölösleget),
amelyeket esetleg nem von el a munka, a hadseregbe tudjuk irányítani.
Diósy ezredes utal arra, hogy a béke eljövetelének pillanatában az orosz
hadifoglyokat egyáltalán nem tudjuk majd visszatartani, mivel nincs hatal
munk a hadifoglyokkal szemben. A hadifogoly egyszerűen abbahagyja majd a
munkát és hazamegy, ha úgy tartja kedve. Ha tehát a hadifoglyokat vissza
tartjuk, akkor az aratást veszélyeztetjük.
Diósy ezredes azt kívánja, hogy a
hadifogolycsere lebonyolítása az aratás kezdetéig érjen véget. 5
Tombor alezredes úgy véli, hogy a pótlásügyi főnök, amennyire csak lehet,
sürgetni fogja ezt, de nem hiszi, hogy a kicserélés az aratásig véget érne.
Diósy ezredesnek ama javaslatára, hogy először a hátországban foglalkozta
tott orosz hadifoglyokat kellene átadni abból a célból, hogy a munkaerők
stabilitását a hátországban még az aratás előtt elérjék, a pótlásügyi főnök
képviselője azt válaszolja, hogy ez lehetetlen, mivel a legidősebb évjáratokat
pótlás nélkül nem lehet leadni. A legidősebb évjáratokat nagyrészt a haza
térőkkel (indirekt módon) kell felváltani. Ezért célszerű, hogy mindenekelőtt
olyan oroszokat használjunk fel saját katonáink kicserélésére, akiket anélkül
át tudunk adni, hogy pótolnunk kellene őket.
Diósy ezredes ezt tudomásul veszi.
A cs. és kir. Kereskedelmi Minisztérium képviselője törvénytelennek
nevezi
azt az eljárást, hogy a hadifoglyokra alkalmazzák a hadszolgáltatási törvényt.
Brosch_ ezredes kijelenti, hogy e kérdés rendezése a pétervári tárgyalások
menetétől függ majd, amelyekről Hughes útján tudósítani fogja a Hadsereg
főparancsnokságot. Hadszolgáltatási törvényen ő hadkötelezettséget
ért. Orosz
országban már bevezették ezt a mi hadifoglyainkra vonatkozóan.
Gömbös százados: a dezertálás megelőzésének egyetlen járható útja az lenne,
ha felvilágosítanánk
az orosz hadifoglyokat az akció szervezett lebonyolításá
nak szükségességéről, márcsak saját érdekükben is (ellátás, szállás). Ezt a
felvilágosítást mind Oroszországban, mind nálunk végre kellene hajtani.
Diósy ezredes előadja, hogyan képzeli el a legidősebb korosztályok szabad
ságolásának és hasznos foglalkoztatásának kérdését.
Az alapelv a következő: a hadifoglyok pótlása az idősebb évjáratok szabad
ságolása útján
történik.
Ezeknek a korosztályoknak be kell vonulniuk póttesteikhez, miáltal a helyi
illetékesség szerinti elosztás automatikusan szabályozódik. E bevonulásoknak
természetesen meg kell felelniük a hadifoglyok tervezett átadásának. A hadi
foglyok átadása a rendelkezésre bocsátott munkások számához fog igazodni.
Diósy ezredesnek egy, a cs. és kir. földművelésügyi miniszterrel folytatott
megbeszélése szerint a gyakorlati megvalósítás a következőképpen alakulhatna:
mezőgazdasági bizottságainknak
ma már rendelkezésére áll a szabad és fel
szabaduló helyek
jegyzéke.
A póttesteikhez bevonuló emberek kapnak egy ilyen listát a fizetés egyidejű
5 Egy, az ülés után Tombor alezredes és Diósy ezredes között lefolyt megbeszélés során
Diósy ezredes hangsúlyozta, hogy az lenne a legcélszerűbb, ha a mezőgazdaságban foglalkoz
tatott orosz hadifoglyokat az aratás idejére még teljes létszámban visszatartanák. Ha ezen
hadifoglyoknak csak egy részét vonnák ki az aratás idején, elősegítenék a szökési szán
dékok kialakulását. (Az eredeti jegyzőkönyben található megjegyzés.)
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feltüntetésével. Azt az embert, aki munkahelyet választott és aláírta a munka
szerződést, ennek a munkahelynek
a céljaira a csapattól el kell bocsátani. Ezzel
a munkáltató biztosítékot nyer afelől, hogy a munkás nem hagyhatja ott egyik
napról a másikra, másrészről pedig a munkás védelmet nyer a munkáltató
önkényeskedése ellen. A mezőgazdasági
munkabizottságnak
pedig lehetősége
van e szerződések biztosítására, mert az a munkás, aki munkahelyét el akarja
hagyni, ezt csak a mezőgazdasági munkabizottság hozzájárulásával teheti meg.
További, gyakorlati megoldást igénylő kérdés az, hogy a munkáltató, aki
tudja, hogy hajdani munkása a szabadságolt évjáratok soraiban van, lehető
séget nyer arra, hogy ezt az embert már előzetesen a maga számára elkötelezze.
Ez különösen előnyös lenne a mezőgazdaság számára.
"Pontos az önálló gazdálkodók kérdése is.
Igen nehéz lesz arra kényszeríteni egy önálló gazdálkodót, hogy munkásként
vállaljon állást. Ennek folytán bekövetkezhetne, hogy a helyek egy része be
töltetlen maradna. Azt a kérdést kellene tehát eldönteni, hogy lehet-e önálló
gazdálkodókat
ilyen szolgálati helyekre vezényelni.
Tombor alezredes megjegyzi: szükséges, hogy az érintett évjáratokat ne bo
csássuk el teljesen a katonai szolgálatból, hanem csak szabadságoljuk
vagy
mentsük fel, illetve vezényeljük őket. így lehetővé válik a munkások célszerű
szervezése. Az önálló gazdálkodókkal kapcsolatban a következőket kellene fi
gyelembe venni: az önálló gazdálkodók egy része a saját birtokán dolgozó
orosz hadifoglyot váltja fel. A hadsereghez bevonult önálló gazdálkodók egy
része ellenében egy másik részt felmentettek. A pótlásügyi főnöknek nincs
kifogása az ellen, hogy az önálló gazdálkodóknak ez előbbi részét is felmentsék
és hogy ezek otthonukban dolgozzanak, ha azok, akiket helyettük
felmentettek,
most
bevonulnak.
Az ellen sem lehetne kifogást emelni, hogy a többi önálló gazdálkodó is a
saját birtokán dolgozzék, ha ezáltal nem kell emelni a szabadságolandók össz
létszámát.
Lakóhelyén belül azonban a szabadságolt önálló gazdálkodót is kényszerí
teni kellene, hogy ne csak a saját birtokát művelje meg, hanem a kollektív
munkában is részt vegyen, ha a saját birtoka nem igényli munkaerejének
teljes felhasználását.
Dr. Manlicher, a cs, és kir. Honvédelmi Minisztérium képviselője úgy véli,
hogy speciálisan Ausztriában a felmerülő nehézségeket új törvényhozó intéz
kedésekkel keli elhárítani.
A magyar királyi Földművelésügyi Minisztérium képviselője azt válaszolja,
hogy Magyarországon a fennálló törvények és kormánymeghatalmazások teljes
séggel elegendőek.
A cs. és kir. Vasútügyi Minisztérium képviselője, Dittos építésügyi főtanácsos
a lehető leghamarabb intézkedéseket kíván azoknak a hadifogoly munkásoknak
a folyamatos pótlására, akik esetleg megszökhetnek, ugyanakkor hangsúlyozza
(John őrnagy fejtegetéseivel ellentétben), hogy az olasz hadifoglyok közül jobb
minőségű munkaerők kerülnek ki, mint az oroszok közül.
Tombor alezredes kérdésére ez a képviselő kijelenti, hogy a vasutaknál fog
lalkoztatott orosz hadifoglyoknak havonta 20—25%-át kellene olasz hadifog
lyokkal felváltani.
Brosch ezredes: a Hadsereg-főparancsnokságának alapvető érdeke, hogy a
vasutak simán működjenek.
Tombor alezredes azt javasolja, hogy 1:1 arányban hajtsák végre az átadandó
orosz hadifogoly vasúti munkásoknak olasz vasúti munkásokkal való pótlását
és indítványozza, hogy ezen hadifoglyok cseréjének további részleteit külön
ülésen tisztázzák.
Végül kijelenti, hogy ez az akció nem érinti a pótlásigény fedezésére az
1918. évre vonatkozóan hozott valamennyi intézkedést, és azokat a hadsereg
ütőereje fenntartásának érdekében meg kell valósítani.
Minél eredményesebben zárulnak ezek az akciók, annál könnyebb lesz végre
hajtani az előttünk állót, annál gyorsabban bocsáthatók az idősebb évfolyamok
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a kormányok rendelkezésére, és ezzel annak a követelménynek is eleget te
szünk, hogy a lakosság a különbékét megkönnyebbüléssel vegye tudomásul..,
2 melléklet. 6
tanácskozást
berekesztik.7
A
HL. HM. Mg. a. Mg. b. osztály, 1918. Mg. tétel 155. ein. a. sz. — A pótlásügyi főnök, Hazai
Samu vezérezredes 1918. január 2-án kelt s a Honvédelmi Minisztériumhoz intézett átiratához
mellékelt német nyelvű gépelt jegyzőkönyv alapján készült fordítás.
3.

A KÖZÖS HADÜGYMINISZTÉRIUM 10. HADIFOGOLY OSZTÁLYÁNAK
BIZALMAS KÖRTÁVIRATA A BRESZT—LITOVSZKI BÉKESZERZŐDÉS
ALÁÍRÁSA UTÁN AZ OROSZ HADIFOGLYOK LÁZONGÁSÁNAK,
MUNKAMEGTAGADÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN
TEENDŐ INTÉZKEDÉSEKRŐL
Bécs
1918. március 14.
A Hadügyminisztérium felhatalmazott minden katonai parancsnokságot a kö
vetkezők közzétételére: tekintettel arra, hogy egyre több szökési eset és enge
detlenség fordul elő az orosz hadifoglyok között, ki kell hirdetni minden hadi
fogolytáborban, minden munkahelyen és minden egyéb helyen, ahol orosz
hadifoglyok tartózkodnak, hogy azt a hadifoglyot, aki mostantól számítva a
szabályos fogolycsere lebonyolításáig megszökik, megtagadja a munkát vagy
engedetlenkedik, katonai hadifogoly munkacsapatba sorozzák be, és büntetésből
csak az egész csere lezárulásakor bocsátják majd haza. Hozzá kell fűzni, hogy
az osztrák—magyar katonai közigazgatás az orosz és az ukrán kormánnyal
kötött és a jövőben kötendő, a hadifogolycserére vonatkozó minden megálla
podást szigorúan be fog tartani, és semmilyen körülmények között nem tűrheti
el a szükséges katonai rend megbontását, vagy a hadifoglyok bármiféle önkényeskedését. A hadifoglyok intelligensebb része ügyeljen arra, nehogy néhány
lázadó elem a renddel szembeszegülő magatartásával a katonai közigazgatás
által tervezett könnyítő intézkedéseket lehetetlenné tegye és ezáltal saját jó
akaratú bajtársainak is a legsúlyosabban ártson.
Kapja: minden katonai parancsnokság és a Nyegyelja című hadifogoly lap
szerkesztősége. Tudomására hozatik a cs. Belügyminiisztériuinnaik, a cs. Föld
művelésügyi Minisztériumnak, a magyar kir. földművelésügyi miniszternek, a
cs. Landwehr-minisztériumnak és a magyar kir. honvédelmi miniszternek. A
Hadügyminisztérium bizalmasan kéri, gondoskodjanak arról, hogy ez a gazda
sági okokból szükséges rendelkezés nyilvánosságra hozatala ellenére se kerül
jön be a sajtóba, mert ha a semleges, illetve ellenséges országokban tudomást
szereznek róla, akkor orosz részről olyan ellenintézkedések
lennének várhatók,
amelyek árthatnának a hazatérési mozgalomnak. 8
A Hadügyminisztérium 10. hadif[ogoly]
oszt[álya] 19 287. sz.
Országos Levéltár. FM K—184. 1918. 62/h—55 001 (56 680) 8—10. fol. A német nyelvű eredeti
távirat alapján készült fordítás.
6 Az 1. sz. melléklet a tervezett kicserélés két fázsiát, a 2. sz. melléklet a kicserélési folya
mat 6 fázisát ábrázolja grafikusan, amit nem közlünk.
7 A jegyzőkönyv aláírása hiányzik.
8 Az intézkedést a sajtó nem közölhette, a foglyoknak a munkahelyeken és a táborokban
a rájuk vonatkozó mértékben szóban hirdették ki, hogy ne nyújtsanak írásos bizonyító
anyagot egy esetleges szovjet-orosz tiltakozáshoz,
A Fővárosi Gázműveknél dolgozó több száz orosz hadifogoly részére a budapesti katonai
parancsnokság rendeletéből az alábbi kivonatot ismertették a foglyokkal:
„Kivonat a Militärkommandónak 1918. március hó 21-én M. A. 14 013 sz. a. k. rendeleté
ből (Militärkommandoparancs 75/1918.)
1. Orosz foglyok éppúgy tartoznak dolgozni mint eddig. Semminemű könnyebbülés nem
engedélyezhető. A foglyok épúgy mint eddig nem élvezhetnek nagyobb szabadságot. Saját
költségükön nem utazhatnak hazájukba a foglyok,
2. Mindenekelőtt a beteg és rokkant foglyok lesznek útbainditva.
3. Akarata ellenére senki vissza nem tartható, vagy Oroszországba vissza nem küldhető.
(Letelepedés.)
4. A foglyok bevonásának sorrendje: a hadvezetőség tekintettel lesz a gazdasági vi
szonyokra.
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4.

RÉSZLETEK AZ OROSZ NYELVŰ CENZÚRACSOPORT
ÁPRILIS HAVI JELENTÉSÉBŐL A MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁRA
VISSZATARTOTT OROSZ, LENGYEL ÉS UKRÁN HADIFOGLYOK
HANGULATÁRÓL
Bécs
1918. május 2.
A. Lukasevszkij hadifogoly, 110. munkaosztag, „U" hadifogoly-állomáson a
következőket írja 1918. március 10-én: „Itt ülünk a régi helyünkön, mintha
még nem kötöttek volna békét és a háborút tovább folytatnánk. Ha Japánban
a hadifoglyoknak sokáig kellett várniuk, akkor az a Távol-Keleten történt.
Mi azonban Európában vagyunk, méghozzá hazánkhoz közel, de haza nem
juthatunk. Másfél hónap telt el azóta, hogy békét kötöttek Ukrajnával, amely
nek fiai vagyunk, de úgy tűnik, hogy kevéssé vannak tekintettel r á n k . . . "
Kaufmann 9 hadifogoly így ír a Csongrád megyei Szentesről 1918. március
22-én: „Látom, az jutott osztályrészemül, hogy még sokáig levelezzem. Nye
részkedési vágyból tartanak vissza minket. Hiszen a földbirtokos urakat nem
lehet megfosztani az olcsó munkaerőtől, n e m d e ? . . . "
T. Abaskin hadifogoly írja a magyarországi Kecskemétről 1918. március
31-én: „Oroszországból visszatérnek a hadifoglyok. Azt állítják, hogy kicse
rélték ő k e t . . . Azt hiszem, mi leszünk az utolsók, akik hazatérnek, mivel
Magyarország gabonában gazdag. Azért, hogy ne maradjon munkások nélkül,
a foglyokat egy időre visszatartják..."
Andrej Nyecsitajlo hadifogoly így ír Wales-ből 1918. március 12—15-én: „Végre
megértem azt a pillanatot, amikor felhangzott az a nagy szó, hogy béke. A
papíron az áll, hogy az orosz és a német nép mostantól kezdve egyetértésben
és békében él. A valóságban azonban nem ez a helyzet és nem is lesz soha.
Mind én, mind bajtársaim ezrei pontosan úgy dolgozunk, mint régen, és foly
ton ezt halljuk: »Orosz, dolgoznod kell«, vagyis ellenvetés nélkül dolgozni kell.
Mert hát kényszeríthet-e az ember egy barátot arra, hogy 6 kopejkás vagy 25
krajcáros napszámért napi tizenhárom órát dolgozzon? Ez nem baráti bánás
mód, hanem erőszaktétel, rabszolgaság. Az orosz és a német nép közötti baráti
kapcsolatokat azzal a viszonnyal hasonlítom össze, amely a parasztok és
Potocki gróf között uralkodott. A grófnak szokása volt, hogy szükség esetén
befogja a parasztokat igavonónak. A német Potocki nyomdakaiba lép. Felbuk
kantak olyan híresztelések is, hogy mindannyiunkat hamarosan táborokba kül
denek a munkahelyekről, azért, hogy onnan hazaszállítsanak. Gazdáink össze
dugták a fejüket és közösen járási elöljárójukhoz fordultak, hogy biztosítsák
magukat annak támogatásáról abban a tervükben, hogy minden foglyot vissza
tartsanak, azért, hogy a foglyok ingyen elvégezzék számukra a tavaszi munkát.
Ezt a szándékukat el is érték. De egyiküknek sem jutott eszébe, hogy gondos
kodjon ezeknek a reggeltől éjszakáig az ő számukra dolgozó szerencsétlenek
nek a béremeléséről. Egész héten a gazdánál dolgozunk, és vasárnap a fehérKihirdetendő azonnal :
Mindazok a foglyok, akik 1918. március 1-je után megszöktek vagy megszöknek, továbbá
akik fegyelemsértést követnek el, vagy rendellenes, vagy excessiv magatartást tanúsítanak
és ezek miatt büntetést kapnak, vagy március 1-je után kaptak, legutoljára lesznek hazá
jukba visszaszállítva. Minden foglyot a munkahelyén fogják keresni; bárminemű kísérlet
Oroszországba visszaszökni, eredménytelen marad . . .
7. Kihirdetendő továbbá azonnal:
A visszaszállítás közben a legnagyobb rendet és fegyelmet kell tartani. Engedetlen fog
lyokat le kell tartóztatni, a vonatról leszállítani és a legközelebbi fogolytáborba küldeni,
ahonnan a legutolsó transporttal lesz az illető Oroszországba visszaküldve . . .
9. A foglyok panaszait azonnal el kell intézni, miután a foglyok a fogolytáborban el
utazásuk előtt erre vonatkozólag kihallgattatnak . . .
14. Ha orosz foglyok olyan szándékkal távoznak a munkahelyről, hogy oda már vissza
nem térnek, azt szökésnek kell tekinteni és ugyanolyan eljárást kell követni, mint eddig.
Sabotage és röpiratok terjesztése ellen erélyesen kell fellépni; a foglyokat figyelemmel
kísérni.
Felhívom az osztályvezető urakat, hogy az 1., 2., 5. és 14. pontok kihirdetése iránt azon
nal intézkedjenek." (Fővárosi Levéltár. Budapest. Föv. Gázművek iratai, ig. 17. d. 1918—1919.
101. es. 363/1918. Magyar nyelvű gépelt kivonat.)
9 A német nyelvű levélkivonatban „Koifmann" áll.
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neműnket, a csizmánkat stb. kell javítanunk. Én és sok ezer bajtársam állít
juk és megmaradunk ezen állításunk mellett, hogy ez nem barátság és be
látás, hanem erőszaktétel és kizsákmányolás. Ezek a ravasz parasztocskak értik
a módját, hogy hogyan tereljék el magukról minden eszközzel a magasabb
hatóságok figyelmét, és ha egy hadifogolynak eszébe jutna, hogy jogának ér
vényt szerezzen, akkor Tirolba vezénylik, ahol a biztos halál v á r j a . . . "
Kriegsarchiv. Wien, AOK GZNB Z. Abt. ,,D" Res 5086. Fol. 10—11. A német nyelvű gépelt
levélkivonatok alapján készült fordítás.

5.
AZ OSZTRÁK—MAGYAR HADÜGYMINISZTÉRIUMNAK
AZ OROSZORSZÁGBÓL, UKRAJNÁBÓL, FINNORSZÁGBÓL, VALAMINT
A KÖZPONTI HATALMAK MEGSZÁLLÁSA ALATT ÁLLÓ
TERÜLETEKRŐL SZÁRMAZÓ HADIFOGOLY LEGÉNYSÉGGEL SZEMBEN
KÖVETENDŐ BÁNÁSMÓDRA VANATKOZÓ SZOGORÜAN BIZALMAS
UTASÍTÁSA
Bécs

1918. május 3.

A Hadügyminisztérium 10. hadifogoly osztálya 22 222/18. számú rendeletében
foglalt határozatoknak megfelelően az állandóan vagy átmenetileg a hadifogoly
táborokban, hadifogoly munkáskülönítményekben, hadifogoly munkatáborok
ban vagy a hadifogoly tiszti állomáshelyeken tartózkodó hadifogoly orosz le
génységi állományú személyekkel szembeni bánásmódra vonatkozóan a követ
kező határozatokat kell azonnali hatállyal életbe léptetni:
1. Alapelvek: az Oroszországgal és Ukrajnával való békekötés után az egy
kori orosz hadsereg Ausztria—Magyarország területén tartózkodó tagjait még
nem lehet szabadnak tekinteni, mert a Hágai Egyezmény nem a hadifoglyok
békekötés utáni szabadonbocsátását, hanem csak mielőbbi
hazaszállításukat
követeli meg. A hazaszállítás végrehajtásának
módját külön megállapodások
szabályozzák és minden államban a kényszerítő jellegű gazdasági mérlegelések
és a szállítási lehetőségek határozzák meg.
A hadifogoly katonai minőségében került hatalmunkba és állandóan katona
marad, amíg a Monarchiában vagy a Monarchia által elfoglalt területeken
tartózkodik.
A Hágai Egyezmény értelmében mint katona alárendelt a saját katonáinkra
nézve érvényes törvényeknek, előírásoknak és szokásoknak. Ezen a jelenlegi
oroszországi viszonyok sem változtathatnak.
Ezért semmilyen körülmények között sem szabad megtűrni a szociális-forra
dalmi eszmék és azok propagandájának terjesztését a hadifoglyok között.
Az ilyenfajta vétséget elkövető elemekkel szemben a legszigorúbban kell el
járni. A legsürgősebben megbízhatóan el kell különíteni őket a többi hadi
fogolytól.
2. Szabadságkorlátozások:
az a körülmény, hogy a hadifoglyok olyan állam
hoz és olyan hadsereghez tartoznak, amely még rövid idővel ezelőtt ellenséges
viszonyban állt velünk, továbbá a hadifoglyok katonai mivolta megkíván, il
letve megenged bizonyos szabadságkorlátozásokat
a hadifoglyok szabadonbocsá
tásáig.
Továbbra is érvényes az a tilalom, hogy a csoportokba elkülönített hadi
foglyok nem érintkezhetnek más zárt csoportok tagjaival a táboron belül.
Tilos gyűléseket tartani, továbbá a tiszti részlegekbe a hadifogolytábor pa
rancsnokának engedélye nélkül belépni.
Fegyelmi okokból nem engedhető meg az érintkezés tiszt és közlegény között.
Különösen kivételes esetekben a hadifogolytábor parancsnoksága engedé
lyezheti, hogy közeli rokonságban levő hadifoglyok felügyelet mellett beszél
getést folytassanak egymással.
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Az előírásoknak
nem engedelmeskedő
hadifoglyok
magukra vessenek, ha
hátrányos helyzetbe jutnak azáltal, hogy megbüntetik, majd szigorúan rendszabályozott, katonai szervezettségű, kevesebb szabadságot biztosító munkacsa
patokba vezénylik őket és később kerülnek sorra a hazaszállításkor.
3. Munkakötelezettség:
a népre és az államra ránehezedik a háborús helyzet,
amelyet ellenségeink erőszakos és a nemzetközi jogba ütköző intézkedései te
remtettek. A semmittevők számára nálunk nincs kenyér. Csak az tarthat igényt
a manapság nagyrészt az állam által előteremtett táplálékból való részesedésre,
aki dolgozik. Nagyon téved az a hadifogoly, aki azt hiszi, hogy megtagadhatja
a munkát, anélkül, hogy az ellátásban hiányt szenvedne. Néhány hadifogoly
nak az Oroszországban levő osztrák—magyar
hadifoglyok
szabadságára való
hivatkozása a valódi helyzet elferdítése. Embereink ezreit, akik az ellenség
földjéről hazatértek, nem humánus, baráti indítékok miatt bocsátották szaba
don, hanem táplálék nélkül űzték el őket, akik keserű nyomorúságban fáradal
mak és hányattatások közepette keresik hazájukat. 10
4. Adminisztratív
rendelkezések:
a költségekre, az ellátásra és a ruházatra
vonatkozóan az eddig érvényben levő alapelvek és rendelkezések továbbra is
fennállnak.
5. Letétbe helyezések: a hadifogolytáborokban levő orosz hadifoglyok szá
mára tíz naponként maximálisan 50 korona, vagyis naponként 5 korona he
lyezhető letétbe.
6. Munkarend: a munkaidőt, a pihenést és a munka közbeni szüneteket ille
tően ugyanazok a normák érvényesek, mint amelyek a tábori személyzetünkre
vonatkoznak.
7. A szabad mozgással kapcsolatos
engedmények:
a) Kíséret nélküli kimenő. Megbízható, jó magatartású orosz hadifoglyok
nak, különösen az egyéves önkénteseknek a szolgálat adta lehetőség
szerint
megengedhető, hogy a napi elfoglaltság befejezése után a takarodóig a hadi
fogolytábor közvetlen közelébe — mintegy 2 km távolságnyira — kísérősze
mélyzet vagy kíséret nélkül szabadon kimehessenek. Ezt a körzetet a tábor
parancsnokságnak a katonai állomásparancsnokságával és a politikai hatóságok
kal egyetértésben pontosan meg kell határoznia. A fontos jelzőtáblákon a sza
bad mozgási terület határát feltüntető jelekkel (fatábla orosz nyelvű „állj —
vissza* felirattal) lehetőség szerint jelezni kell.
A hadifoglyok számára a legszigorúbban tilos kíséret és írásbeli szolgálati
megbízatás nélkül a nagyobb városok (tartományi székhelyek) területére lépni.
b) Vendéglők, nyilvános helyek látogatása: a vendéglők, nyilvános helyek,
valamint mozi- és színházi előadások megbízható orosz hadifoglyok részéről
történő látogatása ellen a Hadügyminisztériumnak általában semmilyen kifo
gása nincsen. Az ilyen látogatások azonban nem szolgáltathatnak alkalmat tö
meges csoportosulásokra, rendzavarásokra és kihágásokra.
Általában ajánlatos lenne az ilyen helyek látogatására vonatkozóan ezek tulaj
donosaival, a katonai állomásparancsnokságával és a politikai hatósággal egyet
értésben közelebbi megállapodásokat kötni.
A színházi, mozi- és zenei előadásokon, amelyeket a tapasztalatok szerint
több hadifogoly együttesen szokott felkeresni, a rendbontások elkerülésére min
dig jelen kell lennie saját felügyeleti szerveinknek (egy tiszt néhány tiszt
helyettes kíséretében), valamint egy hadifogoly orosz tiszthelyettesnek, tolmacsi
minőségben.
c) Igazolványok: az orosz hadifoglyok csavargásának elkerülése céljából min10 A szocialista forradalom osztályalapon állva tett különbséget a foglyok között. A le
génység helyzete javult, a tiszteké romlott. Más volt a hadifoglyokkal szembeni bánásmód az
ipari központokban és más vidéken, ahol a szovjetekben még az eszerek voltak többségben.
A munkanélküliség réme az elmaradott munkások egy részét a foglyok ellen hangolta,
kenyerüket félették tőlük, s befolyásukat az utóbbiaknak a termelésből való eltávolítására
használták fel. Az osztrák—magyar hadvezetés a szocialista forradalom benyomásait az
összefüggésükből kiragadott tényekkel akarta ellensúlyozni.
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den olyan hadifogolynak, aki engedélyt kapott a hadifogolytábor környékén
való szabad mozgásra, pontos személyi adataival és személyleírásával ellátott
piros színű igazolványt kell kiadni, amelynek hátlapján fel kell tüntetni a
hadifogolytábor által megállapított körzet vázlatát.
d) Rokkant és gyengélkedő hadifoglyok: a rokkant és gyengélkedő, jó maga
tartású hadifoglyoknak, amennyiben állapotuk ezt lehetővé teszi, alkalmat
kell adni arra, hogy kísérettel és megbízható hadifogolytársaik (egészségügyi
személyzet) segédletével szintén élhessenek a biztosított kedvezményekkel.
e) Őrjáratok: a helyi viszonyoknak megfelelően, valamint a szerzett tapasz
talatok alapján a hadifogolytábor készenléti állományából, majd pedig az őr
személyzetből olyan járőröket kell a hadifogolytábor közvetlen környékére
irányítani, akik mellé egy vagy több szolgálatot teljesítő hadifogoly orosz tiszt
helyettest vagy közlegényt kell adni tolmácsi minőségben, akiknek a feladata,
hogy az orosz hadifoglyok magatartását hatékonyan ellenőrizzék.
Különösen az első időben igen ajánlatos, hogy ezeket a járőröket saját tiszt
jeink is elkísérjék.
f) A kapott kedvezményekkel
való visszaélés: a szabad mozgás terén kapott
kedvezménnyel való mindenfajta visszaélést szigorúan üldözni kell.
Kisebb kihágások ennek a kedvezménynek 60 napig, illetve 3 hónapig terjedő
megvonását vonják maguk után.
Rossz magatartás és rendbontás esetén, valamint akkor, ha a kedvezmények
a helyi lakossággal való súlyos viszályokra adnak alkalmat (lopások, vereke
dések, a közerkölcs megsértése és ehhez hasonlók), a kedvezményeket általáno
san be kell szüntetni és a fölöttes katonai parancsnokságnak, valamint közvet
lenül a Hadügyminisztériumnak jelentést kell tenni.
g) A politikai hatóságokkal való egyetértés: nyilvánvalónak látszik, hogy a
hadifogolytáborokban tartózkodó orosz hadifoglyok életvitelében bekövetkező
ilyenfajta változtatás kezdete nem valósítható meg különböző fajta súrlódások
nélkül. Ezért szükség lesz az összes hivatott szervek minden előrelátására, ta
pasztalatára és energiájára ezeknek a kérdéseknek a rendezése céljából, ame
lyekre a kölcsönösség elvárása, valamint más fontos tényezők miatt minden
tekintetben kielégítő megoldást kell találni. A helyi viszonyoknak megfelelő
szűkebb keretek között megállapítandó normákat ezért a politikai hatóságok
kal egyetértésben kell megfogalmazni. Ennek során a katonai fegyelem és rend
szigorú betartatását mind a hadifoglyokat, mind saját legénységünket illetően,
valamint a szolgálat zökkenőmentes további ellátását, súlyosan megpróbált
lakosságunk javának a legmesszebbmenő figyelembevételét és a közerkölcsöt
állandóan szem előtt kell tartani.
h) A kedvezményeket
ellenző megfontolások: egyrészt a hatóságok, valamint
a helyi lakosság részéről néhány alkalommal előadott súlyos megfonto
lások eloszlatása, másrészt az orosz hadifoglyok magatartásának helyes irányba
terelése céljából célszerű lesz először csak azoknak az orosz hadifoglyoknak
engedélyezni a szabad kijárást, akiknek a magatartása, neveltetése és intelli
genciája biztos garanciát nyújtanak arra nézve, hogy viselkedésük semmiféle
visszásságra nem nyújt alkalmat, és ezt a kedvezményt fokozatosan kell majd
kiterjeszteni nagyobb számú hadifogolyra.
i) A szomszédos helységek lakosságának felvilágosítása: az illetékes politikai
hatóságok a hadifogolytáborokkal szomszédos helységek lakosságát minden eset
ben újra ki fogják oktatni a hadifoglyokkal szemben tanúsítandó magatar
tásról.
8. Saját személyi állományunk
viselkedése: saját személyi állományunk vi
selkedése változatlanul a szolgálati szabályzatnak
megfelelő, következetes
és
jóindulatú marad, amilyen eddig is volt.
9. Kérelmek és panaszok: erre a saját legénységünkre nézve érvényes fenn
álló rendelkezések vonatkoznak.
Orosz hadifoglyoknak a Monarchiában való letelepedés iránti kérelmeire,
házasságkötések engedélyezésére stb. a 10. hadifogoly osztály 8888/18. számú
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hadügyminiszteri rendeletének 17. pontja, továbbá a 22 222/18. számú rendele
tének 19. pontja érvényes. 11
10. Büntetések: a visszaélések fegyelmi és hadbírósági üldözését illetően az
eddigi határozatok maradnak érvényben.
11. A jelenleg nem Ooroszországhoz tartozó területekről származó
egyének:
az Oroszországból kivált korábbi orosz területekről származó egyénekre nézve
a jelenlegi rendelkezések érvényesek, amennyiben ezeket külön intézkedések
nem szabályozzák.
12. Más ellenséges nemzethez tartozó hadifoglyok: a többi államhoz tartozó
ellenséges hadifogolyra nézve az eddigi rendelkezések maradnak érvényben.
13. Megkeresések:
amennyiben az illetékes katonai vagy polgári szerv úgy
véli, hogy valamely idevonatkozó
szükséges döntésért nem viselheti
egyedül
a felelősséget vagy, hogy elvi döntést kell hoznia, úgy a felvilágosítást kérő
ívet az illetékes katonai parancsnoksághoz kell eljuttatni, amelynek elsősorban
feladata az ügy elintézése. Az ilyen kérdéseket különösen akkor kell a Had
ügyminisztériumhoz továbbítani, ha általános egységes intézkedés vagy a nem
katonai központi szervekkel való egyetértés szükségesnek látszik. Olyan kér
désekről, amelyek a közbiztonságra, a népgazdaságra vagy magukra a hadi
foglyokra nézve komoly veszélyt jelentő ügyekre vonatkoznak, táviratilag (te
lefon útján) kell értesíteni a katonai parancsnokságot, amely azután szükség
szerint egyetértésre jut a Hadügyminisztériummal.. ,12
A miniszter helyett:
Dáni vezérőrnagy
Kriegsarchiv. Wien. KM. Kriegsüberwachungsamt. 1918. Nr. 21 036. Német nyelvű sokszoro
sított másolat alapján készült fordítás.

6.

AZ OSZTRÁK—MAGYAR KÖZÖS HADÜGYMINISZTÉRIUMNAK
A SZOVJET HADIFOGOLY GYÁMOLÍTÓ BIZOTTSÁGGAL,
ANNAK TAGJAIVAL SZEMBENI MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ
SZIGORÚAN BIZALMAS INSTRUKCIÓJA 13
Bécs

1918. szeptember 10-én.

A hadifoglyok hazaszállításával kapcsolatosan a legnagyobb nehézségekkel
küzdő, Oroszországban működő missziónk munkájának megkönnyítése céljából
a Hadügyminisztériumnak úgy kellett döntenie, hogy engedélyezi az orosz
szovjet kormány egy hadifogoly gyámolító bizottságának Ausztria—Magyar
országra való beutazását.
Az orosz misszió székhelye Bécs és három úgynevezett helyi bizottságot alkot,
amelyek a különböző katonai parancsnokságokhoz tartozó körzetekben a hadi
foglyokról való gondoskodással foglalkoznak.
•-'
1. Az I. Helyi Bizottság először a bécsi katonai parancsnokság körzetében,
majd Felső-Ausztriában és Salzburgban látogatja meg a hadifoglyokat.
11 A letelepedésre vonatkozó kérelmeket a helyi hatóságok véleményezték, egynéileg bí
rálták el. A döntést általában halogatták a fogoly háború előtti lakhelyéről beszerzett iratok
megérkezéséig, a viszonyok ottani rendeződéséig. 1918. szeptember 13-án a Hadügyminisz
térium körlevelet adott ki, s ebben összefoglalta azokat a jogszabályokat, amelyek az orosz
hadifoglyok ügyeinek folyamán érvényesítésre kerültek. Ezek közé tartoztak családjogi,
letelepedésre, az állampolgárság megszerzésére vonatkozó rendelkezések is. (HL. HM. Mg.
a) és Mg. b) osztály. 1919. Mg. tétel. 155. ein. a. sz.)
12 A továbbiakban azoknak a szerveknek a felsorolása található, amelyeknek a címére
megküldték az utasítást.
13 Hosszas huzavona után az osztrák—magyar kormány hozzájárult egy szovjet-orosz
hadifogoly-gyámolító bizottság bebocsátásához. A bizottság 21 tagja dr. Jákov Bermannal az
élen egy szeretetadományokat szállító szerelvénnyel érkezett meg 1918. augusztus 7-én a bécsi
pályaudvarra. A bécsi Hadi Felügyelő Bizottság (Kriegsüberachungsamt) azonnal megfi
gyelés alá helyezte a szovjet delegáció tagjait, korlátozta a sajtóval való kapcsolatát, meg
tiltotta, hogy politikai tevékenységet folytasson. (KAW KM KÜA 1918. Nr. 3395, 34 802.)

— 175 —

2. A II. Helyi Bizottsághoz tartozik a pozsonyi és budapesti katonai parancs
nokság körzete.
3. A III. Helyi Bizottság leitmeritzi katonai parancsnokság körzetében fogja
meglátogatni a hadifoglyokat.
Ennek során elsősorban a hadifogolytáborokat lehet majd megtekinteni, majd
olyan hadifogoly munkaosztagokat, ahol biztosra vehető, hogy nem tesznek
szóvá komoly panaszokat. A valamely hadiszükségletét kielégítő üzemekben
dolgozó hadifoglyokat nem lehet meglátogatni.
Mivel szükség van ezeknek az orosz bizottságoknak a szigorú ellenőrzésére,
egyelőre nem engedélyezték számukra az általuk elérni kívánt decentralizált
elhelyezést a katonai parancsnoksági körzetekben. Mindig visszatérnek majd a
főbizottság székhelyére, amint kőrútjuk egy részét megtették.
A missziókat a Hadügyminisztérium képviselői vezetik be kerületeikbe, mégis
feltétlenül szükséges, hogy a legnagyobb gondossággal kiválasztott kísérőket
adjanak melléjük, akik egyaránt garantálják a tapintatos magatartást és a
küldöttek valamely kétes tevékenységének a megakadályozását. A nyelvtudás
nem követelmény, mert a bizottságok összes tagjai a szükséges mértékben bir
tokában van a német nyelvnek.
A hadifogolytáborok felügyelőinek a katonai parancsnokságok területén a
missziókat — jelenlétük egész ideje alatt — állandóan szem előtt kell tarta
niuk és amennyire csak lehetséges, el is kell kísérniük őket. Ennek szükséges
sége érthetővé válik, ha utalunk arra, hogy az ezekkel a missziókkal szembeni
bánásmódban vétett minden hibáért saját, Oroszországban tartózkodó miszsziónknak kell majd bűnhődnie, és hogy másrészt az orosz szovjet köztársaság
által delegált misszió tagjainak politikai és katonai nézetei a mi katonai és
államrendünk elveivel teljességgel összeegyeztethetetlenek.
Minden kísérő szervnek szigorúan szem előtt kell majd tartania, hogy annak
a természetesen meglevő ellenszenvnek, amelyet minden császári és magyar
királyi tiszt érez az ilyen nézeteket valló személyekkel szemben, sohasem sza
bad megmutatkoznia. Az orosz szovjet köztársasággal békét kötöttünk, szerveik
nyomatékosan támogatják hadifogoly-evakuációnkat. Politikai és társadalmi
nézetek, bármilyen kevéssé is rokonszenvesek számunkra, nem okozhatnak kárt
nekünk, amíg nem kísérlik meg, hogy katonáinkra vagy állampolgárainkra
hatást gyakoroljanak. Tévedés lenne azt hinni, hogy a bizottságnak szabad a
hadifoglyok között politikai vagy társadalmi propagandát kifejteniük. Egyrészt
hadifoglyainknak a lakossággal való szoros kapcsolata, másrészt a hadifog
lyoknak Ausztria—Magyarország gazdasági élete terén kifejtett sokoldalú tevé
kenysége nem engedi, hogy a hadifoglyok olyan eszméket fogadjanak be, ame
lyek alkotmányos és társadalmi körülményeinkkel összeegyeztethetetlenek. Az
orosz bizottság egy hadifoglyokról gondoskodó bizottság, és nem agitációs szerv.
A békeszerződés ide vonatkozó része így hangzik:
„A szerződő felek a másik fél kormánya vagy állami s hadügyi intézményei
ellen irányuló mindennemű izgatást vagy propagandát mellőzni fognak. Ez a
kötelezettség, amennyiben Oroszországot is1 illeti, a négyes szövetség hatalmai
által megszállt területekre is vonatkozik." * Az erről a tényről megfeledkező
bizottsági tagokat nyomatékosan, de éppen ezért különösen nyugodtan és ud
variasan vissza kell vezetni a számukra megszabott keretek közé.
Nem áll szándékunkban a mellékelt okmányban biztosított jogokat valóban
teljes mértékben megadni. Egy erre vonatkozó formális korlátozás azonban
nem volt lehetséges, mert a szovjet kormány a mi missziónknak egészen rend
kívüli mozgásszabadságot biztosított Oroszországnak azon a részén, amely ennek
a kormánynak engedelmeskedik. Ezért szükséges, hogy az orosz bizottságoknak
papíron bizonyos jogokat megadjunk, amelyeknek a szó szerinti felhasználását
némely vonatkozásban a gyakorlatban lehetőleg feltűnésmentesen megakadá
lyozzuk.
Ebben a vonatkozásban különösen a 2. pontot említjük meg, miszerint a fenl'i A Szovjetunió a Nagy Októberi Szocialista Forradalom, a polgárháború és az újjáépítés
időszakában (1917—1926). (Válogatott dokumentumok.) Olvasókönyv a Szovjetunió története
tanulmányozásához. Ili/l. k. Budapest, 1961., 210. o.
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tiek értelmében mi csak azt fogjuk megmutatni, ami nekünk megfelel. Semmi
olya.t nem szabad megmutatnunk az oroszoknak, ami közvetve árthatna Orosz
országban levő hadifoglyainknak, vagy ami lehetőséget nyújtana számukra
nemkívánatos tevékenység kifejtéséhez. Ez a nyilvánvalóan nem könnyen meg
oldható feladat megköveteli a katonai parancsnokságoknál és a hadifogoly
tábor parancsnokságoknál ezekkel a kérdésekkel foglalkozó szervek legnagyobb
figyelmét és teljes ügyességét. Ha ez időnként különösen fáradságos és kevéssé
kellemes lenne, akkor gondoljunk arra, hogy Oroszországban levő hadifogoly
bajtársainknak időt kell nyerniük a hazatéréshez. Ha befejeződött hadifog
lyainknak a szovjet kormány fennhatósága alá tartozó orosz területekről való
evakuálása, akkor, mivel csökken az érdekeltségük abban a tevékenységben,
amelyet az ilyen bizottságok Oroszországban kifejtenek, sor kerülhet és sor
kell hogy kerüljön a nálunk működő orosz bizottságok tevékenységének felül
vizsgálatára is.
A bizottságok hírforgalmára vonatkozólag elrendeljük, hogy a hadifoglyok
n a k a helyi bizottságokkal és a bécsi főbizottsággal való közvetlen levélbeli
érintkezése éppen olyan kevéssé megengedett, mint ahogyan az eddig a bécsi
spanyol királyi követség esetében volt. Eszerint a hadifoglyoknak az említett
bizottsághoz intézett leveleit előzetesen szolgálati úton a Hadügyminisztérium
nak kell benyújtani, lehetőleg már felvilágosító vagy helyesbítő kiegészítéssel
ellátva.
A helyi bizottságoknak a főbizottsággal zárt levelek útján történő érintke
zését akadálytalanul engedélyezni kell. A táviratokat Bécsben ugyan alávetik
az előírt cenzúrának, mégis előnyös lesz, ha a tartalmilag fontos táviratokat
a Hadügyminisztériumnak bizalmasan külön tudomására hozzuk, esetleg szin
tén táviratilag.
Az oroszoknak a hadifoglyok meglátogatása során előadott kívánságaira vo
natkozóan azt a taktikát kell folytatni, hogy olyan kérdésekben, amelyek nem
igényelnek különösebb megfontolást, lehetőleg tanúsítsunk előzékenységet. Némi
udvariasság gyümölcsöző lesz éppen ezeknél a személyeknél, akik a velük
szembeni beállítottságunk következtében több mint bizalmatlanok.
Ezzel szemben ott, ahol elvekről és szilárd előírásokról van szó, következe
tes kitartásra lesz szükség. Erre vonatkozóan az egyes esetekben kell eldön
teni, hogy valamely teljességgel jogtalan követelés esetén nyugodt, precíz
„nem", vagy pedig az oroszok számára megszokott és ezért nem különösen
feltűnő halogató magatartás célszerű-e.
A fontos eseteket jelenteni kell a Hadügyminisztériumnak, amelyet akkor is
meg kell kérdezni, ha egyes előzetes jogi döntést igénylő eseteket kell elintézni.
Másrészt a nyugodt megfontolás és ennek az utasításnak a szellemét megértés
sel fogadó hozzáállás megakadályozhatja azt, hogy túl sok legyen a kérdés.
A bizottsági tagok ellenőrzésének gondosnak és egyszersmind feltűnésmentes
nek kell lennie. Nemcsak a táborban való jelenlét tartamára terjed ki, hanem
a bizottsági tagok szolgálaton kívüli magatartására is, annál is inkább, mivel
a hadifogoly oroszok számára jelenleg biztosított nagyobb szabadság a táboro
kon kívüli találkozásra is lehetőséget nyújt.
Különös gonddal kell figyelni a bizottságok tagjai és a polgári lakosság kö
zötti kapcsolatteremtési kísérleteket. Nem feltételezhető, hogy a magukat amúgysem túl nagy biztonságban és idegenül érző bizottsági tagok valamiféle agitációba bocsátkoznának. Ugyanakkor nincs kizárva, hogy bizonyos vidékeken
akadnak olyanok, akiknél nemzeti és szociális helyzetük megfontolásokra szolgál
tat alkalmat és a lakosság köreiből kísérletet tesznek a kapcsolatok megterem
tésére. Ezzel kapcsolatban a katonai parancsnokságok a politikai, illetve az admi
nisztratív hatóságokkal legszorosabb együttműködésben kell eljárniuk azért, hogy
semmiféle zökkenő vagy kár csíráját se hagyják kifejlődni.
Magától értetődik, hogy a bizottsági tagok katonailag fontos kérdésekbe sem
miféle betekintést nem nyerhetnek és hogy kerülni kell a politikai és gazda
sági természetű kedvezőtlen benyomások kialakulásának lehetőségét. Az erre
vonatkozó intézkedéseket azonban ügyesen kell végrehajtani, hogy ne kelljen
a bizottság minden egyes látogatása alkalmával előforduló esetben hiábavaló
12 Hadtörténelmi Közlemények
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kísérletet tenni a nemkívánatos benyomások kialakulásának feltűnésmentes
megakadályozására.
Ha esetleg utalás történik az Ausztria—Magyarország területén tartózkodó ha
difoglyok nem kielégítő ellátására, akkor erre hatásosan válaszolhatunk azzal,
hogy utalunk saját lakosságunknak a nyugati antant blokádintézkedései követ
keztében előállott nehéz helyzetére.
A jelenlegi oroszországi helyzetre vonatkozó fejtegetéseket, legyen bár szó
a hadifoglyokkal kapcsolatos bánásmódról vagy általános természetű kérdések
ről, jobb ha elkerüljük, mivel a politikai és katonai igazgatási központokon k í 
vül állandóan változó helyzet körülményei között nincsen eléggé világos bete
kintésünk ahhoz, hogy a hibás lépéseket megbízhatóan elkerüljük.
A hadifogoly-missziók saját költségükön utaznak, szállásukért és ellátásukért
maguknak kell fizetniük. Ha azonban az egyes missziók vagy azok tagjai elfo
gadnak egy étkezésre szóló meghívást, akkor nem szabad fizetséget elfogadni.
Kincstári elhelyezésért és kincstári járművek használatáért sem jár költség
térítés.
Mivel olyan bizottságokról van szó, amelyek előreláthatólag hosszabb ideig
itt-tartózkodnak, kívánatos, hogy a megtekintések és az egyes utazások lassan
menjenek végbe. A helyi parancsnokok nem diktálhatnak sietős tempót azért,
hogy a számukra kényelmetlen megtekintést lehetőleg lerövidítsék, mert külön
ben a program túl gyorsan véget érne és mert a tapasztalatok azt mutatják,
hogy a munka nélküli missziók sokkal terhesebbek, mint az olyanok, amelyek
nek a szorgalmas és fizikai erőfeszítésékkel járó munka után újra és újra bi
zonyos nyugalomra és békességre van szükségük.
A fenti felvilágosítások segítségével lehetővé válik az egész ügy célszerű ke
zelése. A további részletek megadása csak azt eredményezné, hogy olyan ren
delkezéseket hoznánk, amelyéket nem lehet mindenütt végrehajtani. A továb
biak elrendelése a katonai parancsnokságok feladata, amelyek a kísérő szervek
kiválasztásával a kérdés alakulását továbbra is jelentősen befolyásolják. Az eset
leg a későbbiekben szükséges kiegészítő rendelkezések nyomban következnek,
amint a missziók kísérőinek hetenként beterjesztendő beszámolóiból (csak a sür
gős jelentéséket és a kérdéseket kell soron kívül továbbítani) képet nyerhetünk
az egyes bizottságok munkájáról.. .15
Stöger-Steiner
vezérezredes
Kriegsarchiv, Wien, KM. KÜA. 1918. Nr. 35 505. A német nyelvű gépelt eredeti alapján ké
szült fordítás.

15 Az utasítást megküldték a katonai kerületi parancsnokságoknak, valamint a látogatás
szempontjából érintett fogolytáborok parancsnokságainak.
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SZEMLE

VADÁSZ SÁNDOR:

LENIN ES A ZIMMERWALDI BALOLDAL
(Budapest,

Akadémiai

Kézbe véve Vadász Sándor munká
ját, az olvasó joggal teszi fel a kérdést:
ad-e valami újat a szerző a címben
megjelölt és a kézikönyvekben talál
ható útmutatásokhoz képest? Gazda
gítja-e ismereteinket az első világhá
ború antiimperialista
mozgalmainak
történetét illetően?
Kétségtelenül, magyar kutatónak új
tényekét, összefüggéseket feltárni olyan
témában, amelynek alapvető levéltári és
könyvészeti forrásai külföldön talál
hatók, valóban nehéz. Nemcsak több
nyelv jó ismeretét követeli meg, hanem
jelentős többleterőfeszítést is kíván —
az elméleti és módszertani igényekről
nem is szólva. A szerző a Kommunista
Internacionálé előtörténetének egyik
jelentős állomását, a centristák és a
baloldali szocialisták első világháború
alatt létrejött Zimmerwaldi Egyesülésé
nek létrejöttét és nemzetközi szerepét
kívánja bemutatni, miközben nem ke
rüli ki a mozgalom bonyolult belső és
külső ellentmondásainak
tárgyilagos
feltárását.
A könyv először mutatja be plaszti
kusan a magyar történelmi irodalomban
a II. Internacionáléhoz tartozó európai
szocialista pártok politikai súlyát a
szervezett párttagság és a választási
eredmények tükrében.
A háborút közvetlenül megelőző
parlamenti választásúikon Németország
ban 4 250 000 választópolgár szavazott a
szociáldemokratákra, Franciaországban
1400 000, Ausztriában több mint 1
millió, Oroszországban 800 000, Belgium
ban 600 000, Angliában 370 000, Szerbiá
ban 25 000. Németországban 397 man
dátumból 110 került a szociáldemokrata
12*

Kiadó, 1971., 231 p.)
frakció kezébe, Franciaországban 597ből 101, Ausztriában 516-ból 82, Angliá
ban 670-ből 42, Belgiumban 185-ből 39,
Oroszországban 442-ből 14, Szerbiában
166-ból 2.
A szerző a szocialista pártok békében
elért politikai előretörését kritikusan
kezeli. Rámutat, hogy az elért eredmé
nyek mennyiségi mutatói önmagukban
nem nyújtanak elég biztos támpontot
az értékítélethez. A II. Internacionálé
pártjai nem állták ki a történelmi erő
próbát az imperialista háború kitörése
alkalmával. A szerző kísérletet tesz
annak megválaszolására, hogy a hadvi
selő országok munkássága már a kez
det kezdetén miért nem szállt szembe
tömegakciókkal a kormányok háborús
tömegpolitikájával.
Tudatunkban általában a szubjektív
okok rögződtek meg: a szocialista pár
tok opportunista vezetőinek megalku
vása, az osztályharc beszüntetése a há
ború ideje allatt stb. A könyv rámutat
azokra az objektív körülményekre is,
amelyek elősegítették a szocialista ve
zetők soviniszta állásfoglalását, a kor
mányok háborús politikájának támo
gatását. „A hadviselő országok ipari
munkásságának többsége — írja a szer
ző — nem volt szervezett, és még a
szervezett munkások jelentős része sem
rendelkezett szocialista politikai öntu
dattal. A háború kitörése egy csapásra
felszínre hozta, és tömegméretekben
megnyilatkozó gyűlöletté változtatta át
az addig többnyire csak lappangva lé
tező nacionalista előítéleteket. A tom
boló sovinizmus árja olyan szocialista
vezetőket is magával ragadott, akik
korábban éppen a militarizmus és a
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háború elleni harcban tüntették ki
magukat." (7—9. o.)
A szerző — bár nem részletezi —
utal azokra a tervezett intézkedésekre,
melyeket a német ós francia kormány
kívánt alkalmazni a háború ellen fel
lépő szocialistákkal szemben. A német
hadvezetés és maga a császár, számolva
a szociáldemokraták vezetésével eset
leg kibontakozó széles háborúellenes
népi ellenállásai — amire a bázeli kiált
vány elveinek érvényesítése esetén
sor kerülhetett volna —, valamennyi
funkcionárius bebörtönzésével kívánta
a mozgósítás zavartalan lebonyolítását
biztosítani. A francia belügyminiszter
feketelistát készíttetett mintegy két és
félezer szocialistáról és szakszervezeti
vezetőről, akiknek a letartóztatását a
kormány mozgósítás esetén tervbe
vette. A cél ezúttal a háború alatt a
hátország tőkés rendjének a biztosítása
volt.
Az imperialista hatalmak kormányai
készültek a munkásszervezetekkel való
összecsapásra, de minél inkább csök
kent — a szocialista vezetők megalku
vására való készségének mértékében —
az összeütközés veszélye, növekedett a
háborús kalandba bocsátkozó kormá
nyok bátorsága, belpolitikai stabilitása.
Az osztályharcban általában megnyil
vánuló opportunizmus a háború küszö
bén a munkásmozgalom egyik legfon
tosabb elvének, a proletár internacio
nalizmusnak a feladásához is vezetett.
A központi hatalmak hadvezetése
gyors döntésre számított, az antant kor
mányok sem gondoltak kezdetben egy
évekig elhúzódó háborúra. A szerző a
dolgok logikájából indul ki. A mun
kásság soraiban — ezen belül különö
sen a nők és fiatalok között — a háború
kezdetétől számított néhány hónapon
belül növekedett az elégedetlenség a
kormányokat támogató, azokban részt
vevő renegát szocialista politikusokkal
szemben. Ez az elégedetlenség szolgált
a munkásmozgalom baloldali, interna
cionalista elemei fellépésének, szervez
kedési kísérleteinek hátteréül.
Vadász Sándor a magyar szakiroda
lomban először tekinti át összefüggé
seiben vizsgálva az első orosz, német,
francia, svájci, szerb, bolgár, román,
svéd, osztrák—magyar, angol, holland
stb. háborúellenes csoportok kialakulá
sát és azok tevékenységének kezdeteit.
Ezek a politikai irányzatok, csoportok
az egyes országokban egymástői több

nyire függetlenül jöttek létre, de to
vábbi fejlődésük — mint erre a könyv
nyomatékosan utal — egymással köl
csönhatásban ment végbe.
Még a baloldali csoportok első ön
álló fellépése előtt a skandináv álla
mok, Svájc, Olaszország és Hollandia
szocialista pártjai országaik semleges
ségére támaszkodva tettek kísérleteket
a szocialisták nemzetközi kapcsolatai
nak helyreállítására, a Nemzetközi
Szocialista Iroda összehívására. Ezúttal
a hivatalos pártvezetőségek kapcsolat
felvételéről volt szó. E kísérletekkel
párhuzamosan megkezdődött az impe
rialista háborúval, a kormányok hábo
rús politikájával szembenálló csopor
tok szervezkedése is. Az internaciona
lista erők tömörítését a legnagyobb
következetességgel — mint ez a könyv
ben felsorakoztatott gazdag tényanyag
ból is kitűnik — bolsevikok végezték.
Elméletileg és szervezettség tekinteté
ben a Lenin vezette párt állta ki leg
inkább a világháború megrázkódtatá
sait.
Az OSZDMP külföldi szekcióinak
konferenciája, melyre 1915 február vé
gétől március elejéig került sor, elfo
gadta Leninnek a háborúról és a párt
ezzel kapcsolatos feladatairól szóló té
ziseit. Ezzel helyreállt a bolsevik emig
ráció eszmei-politikai egysége, amelyre
támaszkodva kibontakozhatott a szö
vetségesek
megnyeréséért
folytatott
küzdelem.
Az internacionalista erők tömörítését
szolgálta a szocialista nők Bernben tar
tott nemzetközi konferenciája (1915.
március 26—28.) és röviddel ezt köve
tően a szocialista ifjúmunkások nem
zetközi tanácskozása.
1915 tavaszán és nyarán érlelődtek az
elszigetelten küzdő internacionalisták
egyesítésének feltételei. A szerző — s
ez munkájának egyik érdeme — komoly
figyelmet fordít a németországi és fran
ciaországi baloldali és centrista cso
portok kialakulásának, fejlődésének s
politikai arculatának megrajzolására.
Vízválasztó az említett csoportok között
a szocialista forradalomhoz, az impe
rialista háborúhoz, kormányukhoz fű
ződő viszonyuk volt.
Vadász Sándor sokoldalú forrásanyag
felhasználásával írja le a háborúelle
nes szocialista pártok és csoportok első
nemzetközi konferenciájának előkészí
tését és lefolyását, amelyre 1915. szep
tember 5—8-a között a Bern melletti
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Zimmerwald falucskában került sor.
Ezen — mely a konspiráció szabályai
nak megfelelően titokban folyt le —
Oroszországból, Németországból, Fran
ciaországból, Olaszországból, Svédor
szágból, Svájcból, Norvégiából, Romá
niából, Bulgáriából, Hollandiából és
Lengyelországból összesen 38 küldött
vett részt: baloldali és centrista
szocialisták, szindikalisták és baloldali
eszerek. A konferencián alakult ki Le
nin körül egy baloldali mag, amely
élesen
elítélte a
szociáldemokrata
vezetők árulását, síkraszállt a hadihi
telek elutasítása s a háborúnak pol
gárháborúvá történő átváltoztatása mel
lett.
A centrista többség a baloldal követ
kezetes elvi állásfoglalását — miután
nem kívánta a szociálsovinisztákhoz
fűződő kapcsolatok hídjának a felége
tését s a forradalmi polgárháborúnak
még a gondolatától is félt — elfogad
hatatlannak tartotta. A kibocsátott
kiáltvány kompromisszum eredménye
ként született meg. Ennek ellenére Le
nin haladásnak minősítette a dokumen
tumot az „opportunizmussal és a szociálsovinizmussal való eszmei és gyakor
lati szakítás útján", ugyanakkor nem
hallgatta el annak hiányosságait, azt,
hogy homályosan fogalmaz, nem nevezi
meg a forradalmi harc konkrét módsze
reit, s csupán a forradalmi szellem fel
élesztéséről szól.
A szerző részletesen kitér a zimmerwaldi konferencia franciaországi, né
metországi és ausztria—magyarországi
hatására. A kompromisszum árán szü
letett kiáltvány a háborúellenes szocia
lista mozgalom két útjának lehetőségét
rejtette magában. Az egyik, amely
megmarad a háború pusztításainak ál
talános elítélésénél s nem lépi át a
pacifizmus kereteit, a másik, amely a
tömegek radikalizálódására támaszkod
va szakít az opportunista pártvezetés
sel s felkészíti a nemzetközi munkás
osztályt a békéhez elvezető szocialista
forradalomra.
A hágai Nemzetközi Szocialista Iroda
tevékenysége a háború kirobbanása
után gyakorlatilag megszűnt. Ennek
pótlására hozták létre a berni Nemzet
közi Szocialista Bizottságot, amelyre a
baloldal mint egy új internacionálé
lehetséges magjára
tekintett. 1916
februárjában
az említett bizottság
Bernben kibővített ülést tartott, ame
lyen elítéltették a II. Internacionálé

feltámasztását célzó 'kísérleteket. Az
ülés kibocsátott körlevelében magáévá
tette Lenin több javaslatát, amelyek
a hadihitel elvetését, a polgári minisz
tériumokból való kilépést, az osztály
béke feladását, az uralkodó osztályok
és kormányaik elleni gazdasági és poli
tikai harc felújítását célozták. Bekerült
a bázeli kiáltványnak az a kitétele is,
hogy a munkásosztály a háború által
előidézett válságot használja fel a
burzsoá osztályuralom felszámolására.
Lenin ezt követően egy újabb konfe
rencia összehívását sürgette, remélve,
hogy a berni tanácskozás eredményeit
a baloldal tovább szélesítheti. A máso
dik nemzetközi konferencia 1916. ápri
lis 24. és 30. között Kienthalban ülé
sezett — melynek eseményeit részle
tesen tarja az olvasó elé a szerző —,
eredményeit tekintve csak mérsékelten
igazolta a bolsevikok reményeit.
Az egyhangúan elfogadott kiáltvány
a tőkéseken kívül a háborúért a szociálsovinisizta pártokat is felelőssé tette.
Követelte az annexió nélküli azonnali
békét. Kimondta: „Csak egy hatékony
eszköz létezik a jövőbeni háborúk meg
akadályozására; a politikai hatalom
meghódítása és a tőkés magántulajdon
megszüntetése a dolgozó osztályok ál
tal. A tartós béke csak a szocializmus
szülötte lehet." (153. o.)
1916 második felében fordulat állt be
a hadviselő nagyhatalmak politikájá
ban. Félve a gazdasági összeomlástól
és a tömegek radikalizálódásától. kísér
leteket tettek egy imperialista jellegű
megegyezéses béke megkötésére. Ennek
érdekében különösen a központi hatal
mak késznek mutatkoztak különbékét
kötni a cárral, vagy a szociáldemokrata
vezetők közvetítő szerepét is felhasz
nálva egyengetni az ellenségeskedések
beszüntetésének az útját a nyugati had
színtéren is. „A világpolitikában bekö
vetkezett fordulatot tehát — írja a
szerző — nyomon követte a szocialista
világmozgalom fordulata, a szociálsoviniszták és zimmerwaldisták mérsékelt
szárnyának közeledése a szociálpacifizmus elvi alapján." (168. o.)
A kormányok háborús politikáját
eddig közvetlenül vagy közvetve támo
gató pártvezetőségek a megegyezéses
béke jelszavát helyezték előtérbe, tet
tek egy lépést balra, a centristák irá
nyába. A centrum és a jobboldal köze
ledése új helyzetet teremtett. Lenin ki
látásba helyezte a baloldalnak a Zim-
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merwaldi Egyesülésből való kilépését
is, ha a viszonyok nem változnak.
Zimmerwald az oroszországi polgári
demokratikus forradalom után fokoza
tosan vesztett jelentőségéből. A baloldal
orosz képviselői Leninnel együtt haza
tértek, a Nemzetközi Szocialista Bizott
ság áprilisban Stockholmba tette át a
székhelyét. Az említett bizottság az
oroszországi
szocialista
forradalom
után tovább veszített befolyásából, amit
a szerző többek között a centristák
megváltozott magatartásával, a jobbol
dalhoz való közeledésével magyaráz.
A Zimmerwaldi Egyesülés formális
feloszlatása a Kommunista Internacio
nálé első moszkvai alapító kongresszu
sán történt meg, amikor is a jelenlevő
egykori résztvevők — köztük Lenin —

nyilatkozatban mondták ki: „A Zim
merwaldi Egyesülés túlélte önmagát.
Mindaz, ami benne forradalmi volt,
átmegy a Kommunista Internacionáléba." (211. o.)
Vadász Sándor széles levéltári és
könyvészeti kutatásokon alapuló köny
ve, melyet a szerző rövid életrajzi
adatokat tartalmazó névmutatóval is
ellátott, segítséget nyújt a nemzetközi
munkásmozgalom egy fontos periódu
sának megismerésén túl az első világ
háború alatt a háborúról és a hadse
regről vallott lenini tanításoknak a
bonyolult, ellentmondásokkal terhes
történelmi viszonyokat figyelembe vevő
mélyebb megértéséhez is.
Józsa

Antal

M. V. ZAHAROV:

DÉLKELET- ÉS KÖZÉP-EURÓPA FELSZABADÍTÁSA
1944—1945*
(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1973., 592 p.)
Ez a könyv az 1418 napig tartó, mé
reteiben és elkeseredettségében párat
lan küzdelem történetének „csak" egy
szakaszát, az 1944 augusztusa és 1945
májusa között Délkelet- és Közép-Euró
pa térségében lezajlott eseményeket
eleveníti fel.
Noha a második világháború történeti
eseményeit már számos mű — többek
között az átfogó igénnyel készült Nagy
Honvédő Háború története is — igyeke
zett megörökíteni, mindez nem csökken
ti e könyv időszerűségét. Sőt, a máso
dik világháború befejezése óta eltelt
csaknem huszonhét év eseményei, a
múló idő, nagyon is indokolttá teszik
e térség felszabadításának részletes,
igaz és átfogó megírását.
Indokolttá teszi továbbá az a meg
változtathatatlan tény, hogy egyre szű
kül azoknak a személyeknek: hadvezé
reknek, történészeknek, íróknak és ha
ditudósítóknak a köre, akik szemtanúi,
személyes részvevői, illetve tervezői

szervezői és irányítói voltak az immár
történelemmé patinásodott események
nek. A fennmaradt néma, megsárgult
dokumentumokat soha senki sem fog
ja szóra bírni úgy, mint ők, akik egy
koron nem a történelem számára, ha
nem nagyonis élő, megoldandó feladat
céljára készítették azokat, ök, csakis
ők, e nagy idők szereplői képesek rá,
hogy pontosan megírják saját terveik
indító okait és vérehajtásának legjobb
módját.
A kiadvány megismerteti a jelen és
a jövő nemzedékkel: mi tette lehetővé
Délkelet-Európa népei számára, hogy
az oly sok viszály, gyűlölet forrása^—
a nacionalizmus és sovinizmus helyébe
a testvéri összefogás; az elnyomás és
j ogfosztottság helyébe a szabadság és
a demokratikus jogrend; a burzsoá ki
zsákmányoló állam helyébe a kizsák
mányolástól mentes, független, szabad,
szocialista állam lépett e térség orszá
gainak élére.

* E nagyszerű alkotás egyik kezdeményezője és szerkesztője, Matvej Vasziljevics Zaharov, a Szovjetunió kétszeres hőse, a szovjet nép hú fia, a Szovjetunió marsallja éppen e
mű magyar nyelvű kiadásának előkészítése közben, 1972. január 1-én hunyt el. (A szerk.)

A mű szerzői leleplezik azoknak a
világuralomra törő imperialista hatal
mak bértollnokainak történelemhamisí
tó mesterkedését, amellyel a régi ellen
tétek kihunyt tüzét szeretnék lángra
lobbantani e térség soknemzetiségű
országaiban.
Az olvasó hű képet kap arról, hogy
a Vörös Hadsereg — ezen belül a 2. és
a 3. Ukrán Front — miként tervezte,
szervezte és hajtotta végre Délkeletés Közép-Európa népeinek felszabadítá
sát szolgáló hadműveleteit; hogy az itt
elért katonai sikereik és jelenlétük
miként teremtette mëg a feltételeket
ahhoz, hogy e térségben levő országok:
Románia, Bulgária, Jugoszlávia, Ma
gyarország, Csehszlovákia dolgozó népe
szervezett politikai életet élhessen;
hogy kibontakozhasson a néptömegek
alkotó készsége, kezdeményező ereje;
hogy hozzáláthassanak a belső reak
ciós erők felszámolásához, az állami és
társadalmi rend megváltoztatásához ;
az új szocialista társadalom felépítésé
nek megkezdéséhez.
És itt helyénvaló megemlíteni, hogy ez
a mú nem egyszerűen valamiféle me
moárok gyűjteménye, hanem egy tudós
kollektíva által készített katonapolitikai
irodalom, a hadművészet-történet és a
legobjektívabb dokumentáció felhasz
nálásának ötvözete. A könyv szerkesz
tői a történetíró jó arány érzékével
egyeztetik a tudományos ismeretterjesz
tés és a történelmi dokumentáció nem
könnyű kettősségét. Ily módon a pontos
és hiteles eseménytörténet párosul a
nagy — a témához illő és szükséges —
politikai összefüggések ismertetésével.
Például a náci Németország vezetői és
Churchill kulisszák mögötti balkáni
játszmájával. A valóság hű ábrázolásá
val pedig kirántják a talajt az ese
mények agyonhallgatói, vagy éppen az
illúziók diktálta tudatos meghamisítói
lába alól.
A könyv — éppen a drámai esemé
nyek ismertetése, a katonai és társadal
mi erők nagyságának, erejének és el
tökéltségének pontos ábrázolásával —
az iasi—kisinyovi, a belgrádi, a debre
ceni, a budapesti, a balatoni, a bécsi és
a csehszlovákiai hadműveletek elsöprő
sikerével intő példa is azok számára,
akik nyíltan vagy burkoltan vissza sze
retnék forgatni a történelem kerekét.
A szerzők munkájuk során — a nyo
mon követhetőség, a könnyebb megér

tés érdekében — a könyv szerkezeti
felépítésénél a szovjet—német arcvonal
déli szárnyán végrehajtott harctevé
kenységet abban a sorrendben vizsgál
ják, amelyben a 2. és a 3. Ukrán Front,
együttműködve a Fekete-tengeri Flot
tával és a Dunai Katonai Flottillával
megvívta.
A tizenhárom fejezetből, zárszóból
és roppant gazdag illusztrációból (kép
és vázlat) és tudományos apparátusból
álló mű megírásának alapjául főként
hiteles, eredeti okmányok — közöttük
a Szovjetunió Honvédelmi Miniszté
riumának Levéltárában őrzött zsák
mányolt anyagok —, továbbá a hadmű
veletek /előkészítőinek és vezetőinek
dokumentumai
és visszaemlékezései
szolgálnak. Az értékes függelék-anyag
ba a szerzők közölnek olyan részt is,
amilyet eddig egyetlen hasonló alkotás
ban sem találhatunk meg. Ilyen pél
dául az egyes országok városainak,
nagyobb helységeinek felszabadítását
végrehajtó csapatok hadrendi megne
vezése, a parancsnokok nevének is
mertetése, a harccselekmény lefolyásá
nak pontos határideje stb., stb. Ebben
a részben például 52 magyar város és
fontosabb helység adatai szerepelnek.
Ezek minden bizonnyal hasznos segít
séget nyújtanak mind a helytörténeti
kutatóknak, mind a különböző iskolai
szakköröknek.
A munkaközösség tagjainak írásán
az egyéni íz, stílus természetesen eltér
egymástól. De ezt az egyéni ízt a mű
szerkesztői — nagyon helyesen — nem
is szándékoztak uniformizálni. De e
nagyszerű alkotás esetében nem is a
megírás ilyen vagy olyan stílusában
keressük a sajátos hatóerőt, az olvasás
örömét, külső megjelenítési szépségét,
hanem a történelmi eseményeket meg
örökítő tárgyi, ténybeli igazságban, és
az igazság megcáfolhatatlan erkölcsi
súlyában.
Végül megemlíteném, hogy ez a mű
mementóként szolgál minden népnek
és nemzetnek. Nemcsak azért, mert a
benne leírt események sok-sok millió
emberéletet, felmérhetetlen szenvedést
és anyagi áldozatot követeltek, hanem
azért is, mert a rettenetes múlt felidé
zése jelenkori világunk hamis prófétái
nak leleplezésére ösztönöz minden be
csületes, a hazájáért, népéért és más
nemzetek szabadságáért
felelősséget
érző embert.
Sztana Béla
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VTORÁJA MIROVAJA VOJNA I SZOVREMENNOSZTY*
(Moszkva

„Náuka" Kiadó, 1972. 346 p.)

A mű a második világháború kitöré
sének
30. évfordulója
alkalmából
Moszkvában rendezett tudományos kon
ferencián elhangzott előadások gyűjte
ménye.
A válogatást P. A. Zsilin, a Szovjet
unió Tudományos Akadémiája levelező
tagjának vezetésével működő szerkesz
tő bizottság (P. M. Gyerevjanko, a
történettudományok kandidátusa, V.
M. Hvosztov akadémikus, G. D. Koňa
kov, a történettudományok kandi
dátusa, A. M. Számszonov, a Szovjet
unió Tudományos Akadémiájának le
velező tagja és G. N. Szevasztyánov, a
történettudományok doktora) végezte.
A 21 tanulmányt tartalmazó gyűjte
mény szerzői a második világháború
történetének alapvető problémáit vizs
gálják. Aprólékos, mély és sok olda
lú elemzését adják a háború okainak,
kitörésének. Bemutatják a Szovjetunió
harcát a kollektív biztonságért, a há
ború megakadályozásáért. Leleplezik
a nyugati hatalmak reakciós, a fasiszta
agressziót keletre, a Szovjetunió felé
terelő politikáját.
A szerzői kollektíva különösen fi
gyelmet szentel a fasiszta agresszió
elleni küzdelem osztálytartálmának, va
lamint a háború előtti és alatti katona
politikai kérdések, továbbá Európa,
Ázsia, Afrika hadszínterein kialakult
helyzetek elemzésére és értékelésére.
A második világháború eredményeivel,
tapasztalataival, a Szovjetuniónak a
hitlerista Németország és szövetségesei
legyőzésében vállalt szerepével is meg
ismertetik az olvasót.
Ezek mellett jelentős helyet kapott
a kötetben a partizánharc és az euró
pai ellenállási mozgalom, valamint a
gyarmati népek részvétele a második
világháborúban.
Az Amerikai Egyesült Államok és
Anglia második világháborús politiká
ját isimertetve és értékelve a szerzők
tárgyilagosan bemutatják a szövetsége
sek helyét és szerepét a fasiszta Német
ország és az imperialista Japán felett
aratott győzelem kivívásában. Jelentős
hozzájárulásukat elismerve az olvasó

elé tárják a szövetségesek katonapoliti
kájában rejlő ellentmondásokat, ame
lyeknek fő célkitűzése nem a fasizmus
szétzúzása volt, hanem az imperialista
konkurrensek megfékezése, hatalmuk
megtörése és helyük elfoglalása a vi
lágban. E mellett bemutatják az ame
rikai—angol imperialista körök háború
előtti, alatti és utáni szovjet- és szocia
lizmus ellenes politikájának gyökereit.
A mű háború utam katonapolitikai
kérdésekkel foglalkozó szerzői elemzik
az Egyesült Államok és más imperia
lista hatalmak szélsőjobboldali köreinek
háború utáni kalandor
politikáját,
amely nemcsak egy új háború előké
szítésének útját egyengette, hanem
hozzálátott a katonai blokkok összeko
vácsolásához és a német, japán milita
rizmus, revansizmus újjáélesztéséhez.
A második világháború és a jelenkor
című könyv alapjában tehát olyan há
ború előtti, alatti és utáni történelmi
eseteket, katonapolitikai
kérdéseket
elemez, értékel és tár az olvasóközön
ség elé, amelyek napjainkban is hatnak,
iiletve érezzük azok pozitív vagy éppen
negatív vonatkozú megnyilvánulásait:
a nemzetközi életre, a béke és bizton
ság időszerű problémáira, a két rend
szer békés egymás mellett élésére sitb.
így kapcsolódik a könyvben a múlt a
mához.
A szerzők különös figyelmet szentel
tek azoknak a történelmi események
nek, katonapolitikai kérdéseknek, ame
lyeket a nyugati sajtótermékekben, tör
ténelmi irodalomban a szocialista t á 
bor elleni imperialista propaganda ha
tására gyakran elferdítenek és megha
misítanak.
A könyvet nem az új levéltári forrá
sok feltárása és közreadása teszi érté
kessé (bár sok új adatot is találunk
benne), hanem a dokumentumok figyel
mes marxista elemzése, a ferdítések
leleplezése és a történelmi események
tárgyilagos bemutatása.
A szerkesztő bizottság jó munkáját is
hangsúlyozva azonban nem mehetünk el
szó nélkül amellett, hogy — különösen
a háború előtti időszakra visszanyúló
tanulmányokban — sok az ismétlés, az

*A második világháború és a jelenkor.
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azonos probléma. Ilyen jellegű gyűjte
mény-kötetben az ismétlés bizonyos
mértékben elfogadható, de jelen esetben
túl sok és ez a tény némileg csökkenti
a mű értékét, az olvasó érdeklődését.
A könyv azonban így is jelentős segít

séget ad a propagandistáknak, törté
nészeknek — egyszóval mindazoknak,
akik meg akarnak ismerkedni a máso
dik világháború történetével.
ölvedi

Ignác

E. KÖNNEMANN—H. J. KRUSCH:

AKTIONENSEINHEIT CONTRA KAPP-PUTSCH*
(Berlin, Dietz Verlag, 1972.. 575 p.)
A Német Demokratikus Köztársaság
marxista történettudománya az elmúlt
két évtizedben fokozott érdeklődést ta
núsított a német történeti fejlődés
utolsó száz évének tudományos, elemző
feltárásia iránt. Viszonylag sok kutató
vizsgálja napjainkban is a két világ
háború közötti időszakot, ebben is a
weimári köztársaság történetét. Ez az
alig több mint egy évtized a figyelmet
több okból magára vonja. A weimári
időszakkal kapcsolatban a tudomány
nak mindenekelőtt arra kell megkeres
nie a választ, hogy az 1918-as polgári
demokratikus forradalom nyomán lét
rejött polgári köztársaság összeomlása
és a német társadalom eljutása a fasisz
ta diktatúráig hogyan és miképpen
vált lehetségessé? A történeti folyamat,
az okok és összefüggések keresésének
eme bonyolult útján a kutató az 1920
márciusi ellenforradalmi Kapp-puccs
szövevényes problémájával is azonnal
szembetalálja magát. Ez az időben alig
néhány napot, hatásában néhány hó
napot felölelő puccskísérlet első pilla
natban csak jelentéktelen epizódnak,
néhány „reakciós politikus" felelőtlen
„kalandjának" tűnik, holott a valóság
ban, a történelmi tények feltáruló va
lóságában a legújabbkori német nem
zeti történelem s vele a német mun
kásmozgalom történetének jelentőségé
ben kiemelkedően fontos szakasza.
A puccsal' kapcsolatos történelmi va
lóság és igazság feltárásának nehéz, de
eredményes munkájára E. Könnemann
és H. J. Krusch vállalkozott. Több éves
kutatásuk összegezéseként a szóban
forgó terjedelmes, nagy tárgyi ismeretet

felmutató, marxista monográfia jött
létre.
A monográfia sikeres fogadtatását
annak következetesen véghezvitt mód
szertani elvei és tartalmi eredményei
biztosítják. A szerzőpár elismerésre
méltó szorgalommal kutatta fel a téma
hozzáférhető levéltári anyagát. E kuta
tómunka nem korlátozódott csupán a
Német Demokratikus Köztársaság köz
ponti archívumainak helyi hatóságai
nak és üzemeinek anyagára, hanem
kiterjedt a Német Szövetségi Köztársa
ság hasonló levéltárainak állagaira is.
Ezen túlmenően a szerzők kitartó mun
kával összegyűjtötték a puccs meghiú
sításában szerepet játszó egykori har
cosok, munkások, parasztok, értelmisé
giek jelentős táborának visszaemléke
zéseit s azokat alkotó módon beépítet
ték a monográfiába.
Kutatómunkájuk során terjedelmes
sajtó- és képanyag birtokába jutottak.
Nem kerülte el figyelmüket a kérdésre
vonatkozó, mennyiségében igen számot
tevő memoár- és szakirodalom sem.
Az említettek gondos tanulmányozása
— a feltárt források tükrözte valóság
ismeretében — lehetőséget nyújtott a
két világháború közti reakciós fasiszta
és szociáldemokrata történeti hamisítá
sok, továbbá a jelenkori nyugatnémet
történetírás valóságot elferdítő, sok
szor céltudatos koholmányainak lelep
lezésére.
A vázolt kutatási-módszertani elvek
gyakorlatba való átültetése kiegészült
a már eddig írott marxista történészi
produktumok eredményeinek kritikus
vizsgálatával és alkotó továbbfejleszté-

* Akcióegység a Kapp-puccs ellen.
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sével. E munka során szerzők elsősor
ban a Német Munkásmozgalom törté
nete című reprezentatív kiadvány meg
állapításaira támaszkodtak, de azokat
jelentős mértékben korszerűbbé tették
az újabb eredményekkel.
Az elkészült mű elsősorban a politi
katörténet jellegét viseli magán, de a
kérdéses időszak mélyreható gazdasági,
társadalmi, kulturális és katonai elem
zésével a különböző történész szakte
rületek kutatóinak várakozását is nagy
mértékben kielégíti.
A monográfia tudományos értékét —
az említettek mellett — tartalmi mon
danivalója határozza meg, illetve emeli
azt a szokványos alkotások fölé. A
csaknem 600 nyomtatott oldalas mű
gazdag forrásbázisra építve tárja fel
az ellenforradalmi Kapp-puccs hátte
rét és okait; behatóan tárgyalja a mun
kásosztály s a vele szövetséges többi
dolgozó osztály és réteg szervezett és
sikeres harcát a puccs leverésében, az
1918-as forradalomban kiharcolt de
mokratikus jogok védelmében, kimerí
tően foglalkozik a kommunista párt
stratégiájával és taktikájával, az ún.
Független Szocialista Párt, a Szociálde
mokrata Párt és a szakszervezetek sze
repével; feltárja az uralkodó osztályok
népellenes politikáját
és összegezi
1920 tavasza hatalmas osztályösszecsa
pásának figyelemreméltó eredményeit,
tanulságait.
A mű nem elégszik meg a puccsot
közvetlenül kirobbantó okok, körülmé
nyek elemzésével, hanem visszanyúl a
vesztes imperialista háborút lezáró no
vemberi polgári demokratikus forrada
lom és az azt követő weimari köztár
saság összes ellentmondásához, mint
olyanokhoz, amelyek az alig 2 év múl
va bekövetkező ellenforradalmi kato
nai diktatúra-kísérlet belső (és külső)
forrásai, gyökerei voltak. A szerzők
nyomatékosan kiemelik, a novemberi
forradalom, amelynek ugyan egyik leg
fontosabb eredménye az imperialista
háború azonnali befejezése volt, a tu
lajdon és hatalmi viszonyokat nem vál
toztatta meg s erejéből csupán arra
tellett, hogy a félabszolutisztikus Hohenzollern monarchia helyébe egy pol
gári demokratikus köztársaság állam
rendjét ültette. Az új államrend kon
szolidációjának gyötrelmes folyamata
a Noske-i véres ellenforradalomban öl
tött testet, amely a reakciós katonatisz
ti különítmények garázdálkodásának

szabadjára engedésével a munkásosztály
szocialista forradalmi erőit — pártjával,
a Kommunista Párttal együtt — átme
netileg felszámolta, a burzsoá köztár
saság társadalmi rendjét, a háborút
vesztett imperialista nagytőke és nagy
birtok osztályuralmát pedig a jobbol
dali szociáldemokrácia teljes támogatá
sával ideiglenesen stabilizálta.
A konszolidáció folyamata azonban
még ugyanabban az évben súlyos vál
ságba került. A stabilizálódó militaris
ta nagytőke és nagybirtok bosszújának
kiszolgáltatott munkásosztály és a
versaillesi békediktátum minden súlyos
következményével sújtott dolgozó töme
gek 1919 második felében fellángoló
sztrájk- és egyéb megmozdulásai, vál
ságba juttatták a tömegek elől a jun
kereknél és a Rajna-menti nehézipar
tőkéseinél menedéket kereső jobboldali
szociáldemokráciát. Az Ebért—Bauer—
Noske féle „republikánus" rezsim csőd
je azonban csakhamar felsorakoztatta
a szélsőséges militarista—imperialista
köröket is „minden baj forrásának",
azaz magának a weimari köztársaság
nak az elpusztítására. E körök képvi
selői közül egyesek már 1919 nyarán
Hindenburg tábornagy köztársasági el
nökké választásának gondolatával ko
vácsolták „a novemberi bűnözők" meg
semmisítésének tervét
(Ludendorff—
Bauer akció), mások Berlin tisztikülö
nítményekkel való elfoglalásában ke
resték egy nyílt katonai diktatúra meg
valósításának lehetőségét. (Pabst meg
hiúsult akciója 1919. július 21-én.) A
munkásosztály várható ellenállásiától
való félelem mindinkább arra ösztökél
te az összeesküvőket, hogy terveik
megfelelő „társadalmi alátámasztást",
értsd: a nagytőke és nagybirtok egyér
telmű támogatását nyerjék el. Nem
sokkal a Pabst kísérlet meghiúsítása
után az Elbán túli junkerek támogatá
sát élvező Wolfgang Kapp vezetésével
a „Nemzeti Egyesülés" mozgalmában
csoportosultak és szoros kapcsolatot
építettek ki az ún. „.Nemzeti Klubbal".
Ez utóbbi H. Stinnes, E. Kirdorf, E. v.
Borsig, A. Vögler nagyiparosok, K. Gr.
v. Westarp, E. Gr. zu Reventlow, K.
Helfferich, A. Hugenberg, R. Heinze,
O. Hergt reakciós politikusok támogatá
sát biztosította. Az említett klub kato
nai szárnya E. Ludendorff vezetése
alatt állt. A készülő puccs szervezői
fontos szerepet juttattak V. v. Lüttwitz
tábornoknak, a Közép- és Kelet-Német-
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ország területén elhelyezkedő Reichs
wehr alakulatok parancsnokának, az
1919. januári berlini tömegvérengzések
felelősének, aki 1920. január 13-án a
Reichstag előtt a reakciós üzemi ta
nácstörvény elfogadása ellen tüntető
tömegre újabb sortüzet vezényelt.
A 42 halottat eredményező vérengzés
a Noske Reichswehr-miniszter kezébe
adott kivételes hatalomhoz vezetett —
nem a szervezkedő ellenforradalom, ha
nem a munkásosztály ellen.
Mindez a puccsisták szervezkedésé
nek felgyorsulását hozta, akik március
elején — támaszkodva a jobboldali
pártokra, a hadsereg jelentős részére s
az ún. lokális fegyveres testületekre —,
nyílt támadásba mentek át. A sarokbaszorított kormány letartóztatása paran
csainak, amelyek a készülő Kapp—Lütt
witz puccs főkolomposainak elfogatását
rendelték el, foganatja nem lett, mivel
a rendőrapparátus a puccsistákkal ro
konszenvezett. A kormány elszigeteltsé
gét csak fokozta, hogy v. Seeckt tábor
nok, a Reichswehr feje, a kormány tá
mogatását megtagadta. Március 13-án
az ún. Ehrhardt-dandár Baltikumból
hazatért zsoldosainak Berlinbe történt
bevonulásával a hatalom Kapp és
Lüttwitz kezébe került, s a kormány
előbb Drezdába, majd Stuttgartba me
nekült. A magát birodalmi kancellárrá
kinevezett Kapp demagóg szólamaival
a munkásosztály s egyéb dolgozó tö
megek várható ellenállásának akart
elébe vágni, miközben reakciós tiszti
különítmények és Reichswehr-alakulatok a puccsisták stabilizálásának fel
adatát vállalták magukra. A reakciós
katonai alakulatok terror- és bosszú
hadjárata — Németország szerte —
mindenekelőtt a nagy iparvidékek
munkásságát sújtotta, de a vérfürdők
elérték a falvak szegényparasztságát,
sőt a középrétegeket is. A véres terror,
a forradalom vívmányainak lábbal tiprása, köztük a Hohenzollern monarchia
restaurálásának kísérlete széles nemzeti
egységfrontba sorakoztatta fel a mun
kásosztályt, a dolgozó kisembereket. Az
ellenállás mozgatóereje nem a Stutt
gartban gyáván megbújó kormány, ha
nem az újjáéledt kommunista párt és
a Független Szocialista Párt balszárnya
volt.
A KP kiemelkedő szerepe a Kapppuccs elleni tömegakciókban képezi a
monográfia fontos fejezeteit. A felsora
koztatott tényanyag egyértelmű cáfola

ta a nyugatnémet történetírás azon rá
galmainak, amelyek szerint a K P a
Kapp-puccs ellen nem szállt harcba,
illetve tétován az eseményekkel sodor
tatta magát. A valóság az, hogy éppen a
KP kezdeményezte az egész országra
kiterjedő sztárjkmozgalmat, amely a
puccsisták csakhamar bekövetkező bu
kásának egyik előidézője volt. A puccs
napján megfogalmazott körlevelében kö
vetelte a Kapp—Lüttwitz-kormány le
mondását, a politikai foglyok szabadonbocsájtását, a Reichswehr, a biztonsági
rendőrség és a lokális fegyveres testü
letek lefegyverzését és feloszlatását, a
burzsoázia fegyvereinek lefoglalását és
a munkástanácsok kontrollja alatt álló
forradalmi munkásmiliciák felállítását,
s a német társadalom valamennyi dol
gozó osztályát, réteget átfogó egység
frontot a puccsisták megdöntésére. A
KP, a Független Szocialita Párt balszár
nya, s a szakszervezet tevékenysége
nyomán kibontakozó fegyveres ellenál
lás Szászországban, Thüringiában, Ke
let-Poroszországban,
Mecklenburgban,
Brandenburgban, majd Dél-Németor
szágban a március 15-én életbe lépett
általános sztrájkkal együtt válságba
sodorta a puccsistákat. A válság néhány
nap múlva bukássá szélesedett, mivel
a proletariátus ellentámadásba lendült
az 1918-ban kiharcolt demokratikus jo
gok és a köztársaság védelméért, a
reakciós puccsisták hatalmának meg
döntéséért.
A Kapp—Lüttwitz elleni harc átfog
ta egész Németországot. E históriai ese
ménysor elmélyült ábrázolása képezi a
mű legizgalmasabb fejezeteit. Az ábrá
zolás menetében eddig ismeretlen rész
letek tárulnak fel a berlini tömegak
ciókról, a Thüringiában szervezett I.
Néphadsereg alakulatának tevékenysé
géről, a Niederlausitz-i "Vörös Gárdák
harcairól, a Ruhr-vidéki Vörös Hadse
reg küzdelmeiről, a sziléziai, kelet-po
roszországi, dél-németországi, közép
németországi fegyveres akciók meneté
ről. De képet kapunk arról is, hogy a
fegyveres proletariátus katonai sikerei
hogyan idéztek elő meghasonlást az
uralkodó osztályokon belül és hogy az
osztályuralom megdöntésének feltáru
ló veszélye hogyan aktivizálta a Stutt
gartban székelő kormányt, késztette
ingadozásra, majd meghátrálásra a Füg
getlen Szocialista Párt, továbbá az álta
lános sztrájkot meghirdető szakszer
vezetek vezetőit. Mindez oda vezetett,
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hogy 1920. március 20-án tárgyalások
kezdődtek a szociáldemokrata kormány
és a szakszervezetek vezetői között. A
Bauer—Légien vezette
tárgyalófelek
közötti megegyezés az általános sztrájk
lefújását eredményezte és következmé
nyeiben a proletariátus vereségének
beveztő aktusa lett. A garanciák nél
kül vállalt egyezmény napján pedig
v. Seeckt tábornok ostromállapotot hir
detett ki s 3 napos vérfürdő után a szo
ciáldemokrata kormány számára sza
baddá tette Berlint, a munkásellenállás
gerincét. A március 22-i tárgyalások
egy „munkás-kormány" létrehozásáról
a szakszervezetek és a Független Szo
cialista Párt részéről ezek után csak
szánalmas kísérletek voltak, amit sem a
többségi szociáldemokrata párt, sem a
tőkés nagybirtokos osztály nem vett
komolyan.
Vajon a március 22-ét követő napok
ban nem akadt erő, amely útját állta
volna a kibontakozó baljóslatú szociál
demokrata—burzsoá szövetségnek? A
mű szerzői erre a kérdésre a KP-nek
az új helyzethez alakított taktikája
részletes elemzésével bizonyítják az
igent. A KP megfeszített erővel harcolt
a március 22-i egyezménnyel s egyéb
megalkuvásokkal megbontott egység
front helyreállításáért és egy munkás
kormány létrehozásáért. A harc fokozó
dott a reakció szervezett ellentámadá
sainak kibontakozása idején. A reak
ciós ellencsapás célpontja ezúttal &
munkásosztály egyik fellegvára, a to
vábbra is sztrájkoló és a töretlen ellen
állást tanúsító Ruhr-vidék és annak
Vörös Hadserege lett. A proletariátus
megtörésének trójai falovát pedig a
kormány és az áruló szakszervezeti ve
zetőség bielefeldi egyezménye szolgál
tatta: a sztrájk lefújásával, az élel
mezési blokád kilátásba helyezésével,
továbbá a kormány demagóg ígéretei
vel megbontották a munkásegységet s
ezzel előkészítették a talajt a Reichs
wehr általános támadására. A v. Seeckt
által becsempészett Reichswehr alaku
latok túlereje rövid idő alatt felszámol
ta a Vörös Hadsereg hősies ellenállását,
amely egyben elindította az uralkodó
osztályok és szövetségeseik, a jobboldali
szociáldemokrácia véres bosszúját Né

metország földjén az ellen a munkás
osztály ellen, amely a dolgozó tömegek
élén megmentette a polgári köztársasá
got, de ugyanakkor a szocialista forra
dalom rémét villantotta fel.
Nem kétséges, hogy a megszilárdult
tőkés-nagybirtokos
szociáldemokrata
osztályszövetség „hálája", azaz bosszúja
ÍM émetország dolgozótömegeinek gúzs
bakötésével szabadjára engedte a szél
sőséges militarista reakció újbóli meg
erősödését, amely néhány év múlva a
szociáldemokrata pártot is lesöpörte
a hatalom éléről s előkészítette a talajt
a hitleri fasizmus hatalomra jutásához.
A Kapp-puccs elleni küzdelem — a
vereség ellenére — a német munkás
mozgalom kiemelkedő fejezetei közé
tartozik. Tanulságai azonban még na
gyobbak. Ezek közül is legfontosabb az,
hogy a munkásosztály végső sikerének
záloga annak egysége egy marxista—
leninista párt vezetése alatt. Ennek
birtokában képes arra, hogy az imperia
lista—militarista nagytőkés-nagybirto
kos osztályelnyomásnak véget vessen s
ezzel nemcsak a saját, hanem a dolgozó
tömegek felszabadítását is valóra vált
sa. Sajnos, a német történelem követ
kező évtizedének alakulása éppen az
ellenkező irányban haladt s nemcsak
a német nép nemzeti katasztrófájához
vezetett, hanem a békeszerető emberi
ség számára is a szenvedések sorozatát
hozta. A tanulságok összegezése, amit
a fentiekben csak nagyon kivonatosan
érintettünk, a mű legjobb fejezetei közé
tartozik.
Az értékes mű egészére vonatkozóan
csupán egy szerény megjegyzés kíván
kozik a recenzens tollára: talán még
plasztikusabb és átfogóbb lett volna
1920 bonyolult történéseinek ábrázolása,
ha a középrétegek ellentmondásos sze
repének bővebb kifejtésére sor kerül
hetett volna.
A fenti megjegyzés azonban semmi
képpen nem csökkenti az alapos mű
tudományos értékét. Sőt úgy hisszük,.
hogy E. Könnemann és H. J. Krusch
monográfiája az utóbbi évek marxista
német történetírásának egyik igen fi
gyelemre méltó alkotása.
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Farkas

Márton

JULIUS MAD ER:
HITLERS SPIONAGE-'
(Berlin, Verlag der
Julius Mader, a Sebhelyes arcú gyil
kos, a Dr. Sorge jelenti Tokióból és
más nagysikerű és érdekfeszítő olvas
mány szerzője, jól ismert a magyar ol
vasóközönség előtt is. A hitlerista kémtábornokok vallanak című könyv 1970—
1971-ben egymás után két kiadást ért
meg. A siker titka ugyanaz, mint a
többi Mader-munkáé: a hitleri Német
ország történetének olyan közérdeklő
désre számot tartó kérdéseire igyekszik
választ adni, amelyek mindmáig nem
csak a német, de a nemzetközi közvé
leményt is foglalkoztatják.
Jelen könyv forrásanyagát a szerző
három kontinensen fellelhető iratok, le
velezések, vallomások, jegyzőkönyvek
megismerése során állította össze azzal
a szándékkal, hogy bemutassa a hitleri
hadigépezet egy igen rafinált szerveze
tét a katonai kémközpontot, amely a
köztudatban Abwehr néven vált ismert
té. Aki tehát meg akarja ismerni a náci
katonai kémszervezet célkitűzéseit, he
lyét, szerepét az agresszív háborús ter
vek előkészítésében és megvalósításá
ban, az Abwehr felépítését, tevékeny
ségét és vezéralakjainak pályafutását,
olvassa el Mader e legújabb könyvét;
a témával kapcsolatos kérdéseire meg
bízható ismereteket szerezhet belőle.
A fejezetcímek tolmácsolása helyett
célszerűbb a munka tartalmi felépítését
ismertetni, mivel a szerző a következő
célok érdekében csoportosította monda
nivalóját :
1. Be akarja mutatni az Abwehr lét
rejöttét, fejlődéstörténetét, helyét és
szerepét az agresszív tervek előkészíté
sében, más országok belső gazdasági,
politikai, katonai erejének bomlasztásában, viszonyát a Gestapóhoz és más
hitlerista
erőszakszervezetekhez,
az
ezekkel együtt folytatott partizánva
dász tevékenységet a megszállt országok
területén, az Abwehr együttműködését
a külföldi titkosszolgálatokkal és így
tovább.
2. Megismertetni az olvasót a hitte-,
rista kémszervezet kiemelkedő szerep-

RALE SAGEN AUS*
\, 1971. 475 p.)
lőivel, így Wilhelm Canaris admirális
sal, aki 1935—1944 között az Abwehr
főnöke volt, a „nemesi diverzáns ve
zérnek" becézett Erwin von LahousénVivremont vezérőrnaggyal, az „ötödik
hadoszlop" teoretikusával és gyakorlati
megszervezőjével.
Bemutatja
Hitler
„kém-nagyágyúját", Hans Piekenbrock
tábornokot, akinek jellemzését így ve
zeti be: „az az ember, akiről itt szó
lesz, a német militarizmus tipikus kép
viselője" (45. o.). Éles kontúrokkal raj
zolja meg a szerző a hitlerista szabotázsfőnök, Hitler „2. számú diverzánsemberének", Erwin Stolze ezredesnek
a portréját. Tájékoztatást ad többek kö
zött arról is, hogy ez a hírhedt ember
hamis papírokkal, civil egyénként ke
rült 1945. május 31-én a 2. Szovjet
Gárda-harckocsihadsereg
fogságába.
Mader behatóan foglalkozik munkájá
ban a náci titkosszolgálat szinte minden
számottevő alakjával és külön teret
szentel azok bemutatására, akik ma az
NSZK-ban folytatják a második világ
háború idején elkezdett haladásellenes
tevékenységüket. Kurt Georg Kiesinger
bonni exkancellár például 1940-től állt
az Abwehr szolgálatában; 1942-től a
háború végéig a náci titkosszolgálat
rádióadásainak propagandafőnöke volt.
Különben 1933-tól a hitlerista párt tag
ja, 2 633 930 tagsági számmal.
Ebbe a kategóriába tartozik többek
között Franz Josef Strauss;
Eugen
Gerstenmaier; Albrecht Allman; Josef
Muller; dr. Hermann Götz, az Abwehr
egykori csehszlovákiai vezetője, ma a
hesseni CDU egyik vezéralakja; dr.
Viktor Hoven, egykor a hírhedt „Bran
denburg" diverziós különítmény száza
dosa és zászlóalj parancsnoka, aki az
Abwehr megbízottjaként szervezte meg
a belgiumi „ötödik hadoszlopot", és
1957-től a Bundestag képviselője; vé
gül dr. Klaus Mehnert professzor, az
Abwehr ügynöke Japánban, aki jelen
leg a Politikai Gazdaságtani Intézet,
valamint a Technikai Főiskola igazga
tója az NSZK-ban.

* Hitlerista kémtábornokok vallanak.
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A szerző e kettős célkitűzésnek meg
felelően kezelte a rendelkezésére álló
forrásanyagot és ez meghatározóan ha
tott vizsgálati és logikai módszerére is.
Mind a hét fejezetben érvényesült lo
gikai elgondolása, hogy a személyek te
vékenységének bemutatása során meg
ismertesse az olvasót a náci titkosszol
gálat mechanizmusával, működésével,
ugyanakkor a titkosszolgálat feladatai
nak és tevékenységének konkrét tényein keresztül rámutasson az egyes
személyek, szereplők
elgondolásaira,
kapcsolataira, végső soron felelősségére
is — az Abwehrnek, mint kollektív
testületnek háborús bűnössége keretén
belül.
Nagyon érdekes időrendi összeállítás
áll az olvasó íendelkezésére a 305—392.
oldalakon, amelynek alapján megismer
heti a hitleri Németország katonai tit
kosszolgálata által 1933—1944 között
végrehajtott fontosabb kém- és szabotázstevékenység céljait és időpontját.
Néhány, kizárólag magyar vonatkozású
tényt idézek Mader könyvéből:
1935. Az Abwehr kisebb bázisokat
épít ki több ország (területén, így Ma
gyarországon, Bulgáriában, Romániá
ban, Törökországban, Iránban, Afga
nisztánban, Kínában és Japánban.
1935. február. Canaris titkos megbe
szélést folytatott a magyar katonai hír
szerzés főnökével, Hennyey ezredessel.
Az elfogadott együttműködési terv
Csehszlovákia, valamint a kelet- és
délkelet-európai államok ellen irányult.
(306. o.)
1936. december 1. Az Abwehr meg
erősíti kémhálózatát Csehszlovákia el
len. Ebben támaszkodik a magyar
kemszolgálat minden csatornájára, és
együttműködik az osztrák és magyar
titkosszolgálattal. (310. o.)
1938. szeptember. Canaris titkos tár
gyalásokra küldi von Tippelskirch ve
zérkari ezredest, az Abwehr „Idegen
hadseregekkel foglalkozó osztálya" ve
zetőjét a magyar vezérkarhoz a Cseh
szlovákia elleni tevékenység megbeszé
lésére (315. o.)
1941. március 28. Von Lahousen-Vivremont, az Abwehr II. csoportjának
főnöke megszervezi Budapesten a ju
goszláviai „ötödik hadoszlop" felfegy
verzésére irányuló akciót és a fegyver
csempészést részükre a magyar—ju
goszláv határon át. (346. o.)

1944. március 7. Felkészülés a Ma
gyarország elleni támadásra. A „Tro
janisches Pferd", a Trójai faló-akció.
(391.o.)
1944. március 12. Az Abwehr II. cso
port emberei von Freytag-Loringhoven
vezetésével megkezdik a Trójai faló
diverzánsakció magyarországi előkészí
tését. (391. o.)
1944. március 19. Ausztria és Jugosz
lávia területéről a „Brandenburg" had
osztály részei, von Pfuhlstein vezérőr
nagy parancsnoksága alatt részt vesz
nek
Magyarország
megszállásában
Egyesülnek a már előzőleg ide települt
Abwehr-különítménnyel és elfoglalják
Budapest hadászati jelentőségű objek
tumait.
1944. március 20. Az Abwehr III
ügyosztályának emberei megkezdik a
magyar
antifasiszták
összeszedését.
(391. o.)
Igen érdekesen mutatja meg Julius
Mader, hogyan hálózta be a hitlerista
katonai titkosszolgálat a különböző or
szágokat, mikor, mi volt tevékenységé
nek súlypontja. Például 1936-ban, ami
kor az említett Piekenbrock átvette az
Abwehr I. ügyosztályának vezetését, a
fő súlyt elsősorban az Ausztria, Cseh
szlovákia majd Lengyelország elleni
kémtevékenység kiépítésére helyezte.
1939. augusztus 25-től megkezdte műkö
dését a Jablonka hágónál a dr. Alb
recht Herzner hadnagy vezette Abwehr-különítmény, amely a Lengyel
ország elleni agressziót készítette elő.
Hasonló feladattal működött a német—
norvég—belga határ mentén egy 6 ta
gú ejtőernyős Abwehr-különítmény a
Norvégia és Belgium elleni támadás
előestéjén. És ugyanígy nyomon követ
hető a hitlerista agresszió minden lépé
se és minden újabb célpont elleni kém
es diverzánstevékenység előkészítése,
végrehajtása. 1940 őszétől az Abwehr
minden csoportjának és osztályának fő
figyelmét a Szovjetunió elleni agresszió,
a „Barbarossa-terv" megvalósítása kö
tötte le. Ennek érdekében még szoro
sabbá vált az együttműködés az Ab
wehr, valamint a román, a magyar, az
olasz és más katonai titkosszolgálat kö
zött.
A könyv 96—97. oldalain közölt tér
kép az Abwehr nemzetközi kiépítését
mutatja be. E szerint:
— Az Abwehr központja Berlinben
volt.
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— Külföldi ügyosztály (idegen álla
mokkal kapcsolatos kül- és gazda
ságpolitikai kérdések, idegen had
seregek stb.).
— Abw. I., (hírszerző) ügyosztály.
— Abw. II. ügyosztály (diverziós kü
lönítmények stb.).
— Abw. III. ügyosztály (a politikai,
gazdasági, propaganda stb. terüle
tén kémelhárító tevékenységgel
foglalkozó szervek).
— Külföldre irányuló postai ellenőr
zés.
— Külföldre irányuló távirat-ellen
őrzés.
Az Abwehr-főnökség közvetlen alá
rendeltségébe tartozott a szárazföldi, a
haditengerészeti és a légi csapatok fő
parancsnokságain működő
Abwehrcsoport is.
A hitlerista katonai titkosszolgálat
általános szerveiben, továbbá egyes
osztályok, alosztályok keretében külön
„magyar szakértők" is működtek, akik
egyrészt
koordinálták
a
szervezet
együttműködését a horthysta katonai el
hárítással, másrészt felderítő és kém
tevékenységet folytattak ügynökhálózatukoin keresztül Horthy-Magyarország, különösen a Horthy-hadsereg
irányában — főként 1943-tól. Ilyen
szakértők dolgoztak a Külföldi ügyosz
tály III. csoportjának D. alosztályán;
az Abw. I. ügyosztály H. (hadsereg)
csoportjának 1. alosztályán, az 1. cso
port „M", azaz kelet-európai alosztá
lyán, és az 1. csoport „P", azaz sajtó
alosztályán. Az Abw. II. ügyosztály ke
retében a 2/OS alosztályon, valamint
az Abw. III. ügyosztálya „F" csoport
jának 3. alosztályán — ez utóbbi fog
lalkozott a külföldi titkosszolgálattal
való együttműködéssel.

— Abwehr-főhivatal (főkirendeltség)
működött Párizsban.
— A „Walli" különítmény törzs Sulejowban.
— Abwehr
katonai
képviselet
(Kriegsorganisation)
Madridban,
Lisszabonban, Ankarában, Tabrisban.
— Abwehr-kirendeltség
(hivatal)
Brémában, Stuttgartban,
Mün
chenben, Nürnbergben, Drezdában,
Kölnben, Frankfurtban, Münster
ben, Amszterdamban, Brüsszel
ben, a franciaországi Brestben,
Seine et Oiseban, Dijonban, Lyonban, Bordeauxban, Marseilleben,
Angersban, az afrikai Tangerban,
továbbá
Königsbergben
(Kali
n i n g r a d ) , Danzigban (Gdansk),
Stettinben (Szczecin), Posenban
(Poznan), Breslauban (Wroclaw),
Krakkóban, Prágában, Bécsben,
Budapesten, Belgrádban, Szófiá
ban, Bukarestben.
— Abwehr-fiókhivatalok
működtek
még Wiesbadenben, Lilleben, Freiburgban, Limogesban, Toulouseban. Tetuánban, Rabatban, Casa
blancában, Algírban és Tunisz
ban.
— Abwehr összekötő-törzs tevékeny
kedett Tripoliszban.
Ez az áttekintés bizonyítja, hogy a
második világháborút közvetlenül meg
előző évektől egészen a háború végéig
a német katonai titkosszolgálat gyakor
latilag behálózta egész Európát, fiókvállalatokat épített ki Afrika északi te
rületein és ügynökei százszámra mű
ködtek minden országban. Ezeknek a
bizalmi embereknek egy része elkerül
te a háború utáni felelősségre vonást,
sokan új gazdára leltek a francia, de
főként az angol és az amerikai katonai
titkosszolgálat különböző szerveinél.
Végezetül felhívnám a figyelmet Ju
lius Mader könyvének 414—451. olda
laira, ahol a szerző az Abwehr felépí
téséről ad vázlatokat. Tájékoztatása
szerint az Abwehr szervezete:
— Törzs. Ide tartozott a Központi
nyilvántartás (a „Z" ügyosztály) is.

Sajnos, egy ismertetés csak szűk ke
retekben képes bemutatni egy olyan
munka értékeit, amelynek szinte min
den lapja hasznos ismeretekkel gazda
gítja az olvasót. Julius Mader könyvét
ilyen kategóriába sorolom.
Godó
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KÜLFÖLDI HADTÖRTÉNELMI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE
VOENNO ISZTORICSESZKIJ ZSURNAL (Szovjetunió), 1972. 7—9. sz. —
A három számban több olyan cikk je
lent meg, amely a Szovjetunió megala
kulásának 50. évfordulójával kapcsola
tos. Ezek közül kiemeljük N. MAKAROV: „A kommunista párt és a sok
nemzetiségű Vörös Hadsereg megerősí
tése (1922—1925)" (7. sz. 3—9. o.) című
tanulmányát. A Szovjet Szocialista
Köztársaságok Szövetségének létrehozá
sa egyesítette a szovjet köztársaságok
gazdasági tartalékait, lehetővé tette az
ésszerűbb társadalmi munkamegosztást,
a természeti kincsek jobb kihasználását.
Lehetővé tette azt is, hogy a hadiipar
megszervezése, a katonai építéshez
szükséges
intézmények
létrehozása
össz-szövetségi méretekben történjen
meg.
Mindennek
eredményeképpen
még a nemzetgazdaság rekonstrukciója
előtt megvetették a repülőgépgyártás
alapjait, 1924-től pedig elkezdődött a
régi, elavult fegyvertípusok lecserélése,
előbb a lövészalakulatoknál, majd az
egész hadseregben.
Az SZSZKSZ létrehozásával kiszéle
sedett a Vörös Hadsereg társadalmi bá
zisa. A lakosság létszáma 131,3 millió
fő lett, ebből orosz volt 68,6 millió,
vagyis 52,2 százalék, nem orosz nem
zetiségű 62,7 millió, vagyis 47.8 százalék.
A Szovjetunió védelmi képességét
erősíteni kellett, de egyes nemzetisége
ket nem volt könnyű bevonni ebbe a
munkába. Sok helyen vallásos meggyő
ződés, az oroszok iránti bizalmatlanság
zavarta a katonai építést, különösen
azoknál a népeknél, amelyek korábban
nem teljesítettek katonai szolgálatot.
Hosszas felvilágosító munkával kellett
ezeket rávezetni a közös haza védelme
szükségességének felismerésére. A had
seregbe való bevonásuk 1924-től kezdő
dött meg. Az 1925-ben elfogadott tör
vényt „A kötelező katonai szolgálatról"
Közép-Ázsiára 1926-ban terjesztették
ki, ekkor szélesítették ki a katonai nyil
vántartást ezeken a területeken.
Az egységes, soknemzetiségű Vörös
Hadsereg kiépítésében nagy szerepet
játszottak a nemzeti alakulatok, ame
lyeknek létrehozása 1924 közepéig
akadozott a trockisták ellenállása miatt.
Nagy figyelmet fordítottak a nemzeti
katonai káderek nevelésére is. Míg
1923. október 1-én a katonai iskolák

növendékeinek 23,7 százaléka volt nem
orosz nemzetiségű, 1925-ben arányuk
33,9 százalékra nőtt. 1924. április 1-én
hat új nemzeti katonai iskolát hoztak
létre. 1924. október 1-én az összes nö
vendékek (21 554 fő) közül 4995 tanult
nemzeti katonai iskolákban, 1925-ben
számuk elérte a 9460 főt, és ezek 76,6
százaléka nem orosz nemzetiségű volt.
Felgyorsult a hadseregbe való be
áramlás. 1925 végére a Vörös Hadsereg
katonáinak és tisztjeinek több mint
egyharmada nem orosz nemzetiségű
volt, míg a Szovjetunió megalakulása
kor ez az arány csak egyötödöt tett ki.
A Szovjetunió létrejöttének folyama
tában tehát kialakult az igazi interna
cionalista hadsereg, a szovjet népek ba
rátságának és testvériségének hadsere
ge, mely fényesen kiállta a második
világháború rendkívül súlyos megpró
báltatásait.
Két tanulmány is foglalkozik a szov
jet légierők történetével. Az egyik P.
KUTAKOV: „A légierőkkel való ma
nőverezés" (8. sz. 11—19. o.) című, had
tudományi kérdéseket is
fejtegető
munkája. A háború idején a szovjet
légierők nehéz harcot folytattak az
erős és tapasztalt ellenséggel, több
mint 3 millió 800 ezer felszállást haj
tottak végre, és ennek során megszerez
ték az osztatlan uralmat a levegőben.
A légierők tömeges alkalmazásának
alapelveit a szovjet hadtudomány már
a háború előtt kidolgozta, a háború
alatt pedig állandóan tökéletesítették
a szervezeti felépítést.
A háború előtt a légierők a követke
zőképpen tagozódtak: a főparancsnok
ság távolsági bombázó erői, front-, had
sereg-, csapat-légierők, a haditengeré
szet légierői. 1940-ben a légierőket át
szervezték, a dandárok helyett hadosz
tályokat szerveztek, amelyek 3—5 ez
redből álltak.
A háború előtt néhány hónappal át
szervezték a légierők hátországát is, te
rületi elv szerint. Repülőtéri kiszolgáló
zászlóaljakat hoztak létre, melyek
sokkal mozgékonyabbak voltak, mint a
bázisok.
1941 nyarán alakították meg az ún.
tartalék repülőcsoportokat, amelyekbe
3—8 vegyes ezred tartozott, és ame
lyek a Legfelsőbb Főparancsnokság
rendelkezésében voltak. Később létre-
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nozták még a csapásmérő repülőcso
portokat, amelyek szintén a Legfelsőbb
Főparancsnokság tartalékát képezték és
arra használták őket, hogy megváltoz
tassák az erőviszonyókat az egyes leg
fontosabb irányokban.
A háború kezdeti tapasztalatai azt
mutatták, hogy a légierők összfegyvernemi hadseregnek való szétosztása (a
frontparancsnokság kezében csak 30—
40 százalék maradt), nehezítette a ma
nőverezést és a tömeges alkalmazást a
kiválasztott irányban. Ezért 1942 no
vemberében a légierők szervezését gyö
keresen megváltoztatták. Minden fron
ton létrehoztak egy hadműveleti egy
séget — a repülőhadsereget, amelybe
egynemű (bombázó-, csapatrepülő-, va
dászrepülő-) hadosztályok
tartoztak.
A kölünböző összetételű tartalék és
csapásmérő csoportok helyett 1942 nya
rán kezdték megszervezni a Legfelsőbb
Főparancsnokság tartalékának repülő
hadtesteit. A háború alatt 30 hadtestet
hoztak létre. Ezek a frontok erősítésé
nek hatékony eszközét alkották, segít
ségükkel biztosították a túlerőt a fő
irányokban. Pl. a 10. vadászrepülő
hadtest folytatólagosan részt vett a
harcokban a Sztálingrádi, a Sztyeppéi,
az Észak-Kaukázusi, a Voronyezsi (1.
Ukrán) és a 4. Ukrán Front keretein
belül.
A háború alatt a légierőkkel való
manőverezésnek két módszerét alkal
mazták: az arcvonal mentén való ma
nőverezést (hogy biztosítsák a légierők
összpontosítását a szárazföldi csapatok
főcsapásának irányában), valamint a
mélységben való manőverezést (hogy
biztosítsák a frontok, hadseregek táma
dásának állandó támogatását).
A szerző a továbbiakban elemzi a
szovjet hadsereg fontosabb támadó
hadműveletei folyamán
végrehajtott
manőverek fajtáit, és értékeli a kiszol
gálás, a repülőterek átépítése terén
végzett hatalmas szervező munkát. En
nek eredményeképpen csupán 1944 fo
lyamán 1200 repülőteret építettek és
800-at állítottak helyre.
A légierőkkel foglalkozó másik írás
Sz. RUGYENKO: „A légierő a sztálin
grádi csatában. (A védelmi időszak —
1942. július—november)" (7. sz. 27—
33. o.) című tanulmánya. A sztálingrá
di védelmi szákasz 1942. július 17-től
november 18-ig tartott. A fölény erő
ben és eszközökben az ellenség olda
lán volt, ő tartotta kézben a kezdemé
13 Hadtörténelmi Közlemények

nyezést a földön és a levegőben. A
helyzet bonyolultsága meghatározta a
szovjet légierők harctevékenységének
néhány sajátos vonását.
Az ellenség 4. légiflottájának 1640
gépe közül 1200-at itt összpontosítottak.
A Sztálingrádi Front 8. légi hadsere
gében július 17-én 454, nagyobbrészt
elavult gép volt. Hamarosan ide irá
nyítottak 10 repülő ezredet (200 gép),
amelyeknek
75 százaléka
modern
(JAK—1, JAK—7b, IL—2, PE—2) tí
pusokból állt, távolsági bombázókat
(150—200 gép), a légvédelem 102. va
dász hadosztályát (50—60 gép), amelye
ket a 8. hadseregnek rendeltek alá.
Augusztus közepéig még további 21
ezredet (447 gép) irányítottak át, szep
tember—november
folyamán
pedig
984 repülőgépet.
A védelmi időszakban a tevékenység
alapvető formája a szárazföldi csapatok
közvetlen támogatása volt. Erre esik
a felszállások 52 százaléka, a csapatre
pülőgépek és bombázók kísérését is be
leszámítva 85 százalék.
Augusztus 18-a és 22-e között több
mint 1000 felszállást hajtottak végre a
Donon való átkelés megakadályozására.
A városharc kialakulásával a légierő
az utcai harc támogatásának szokatlan
feladatát kapta, ami magas fokú szer
vezettséget és pontosságot igényelt. A
vadászokban mutatkozó nagy hiány
miatt egyre nagyobb arányú lett az éj
szakai repülés, ami a városharc idősza
kában már elérte az 57 százalékot.
Sikeresen alkalmazták a könnyű
PO—2-es és P—5-ös bombázókat, ame
lyek 1000—2000 m magasan közelítették
meg a célt és 600—800 m-ről kioltott
motorral vitorlázva bombáztak.
A harci formák közül alkalmazták
még a légi harcot és néhány esetben a
légi hadműveletet is az ellenség re
pülőterei ellen intézett koncentrált
csapásoknál.
A védelmi időszakban a szovjet gé
pek 77 ezer felszállást hajtottak végre,
ledobtak 23 ezer tonna bombát, kilőttek
38 ezer reaktív lövedéket, 1,2 millió
gépágyú lövedéket és kb. 4 millió töl
tényt. Légiharcban és a földön megsem
misítettek 1400 ellenséges repülőgépet.
Bizonyos mértékig szintén ebbe a té
makörbe tartozik A. CVETKOV: „A
légi- és tengeri deszant alakulatok har
ca az ellenség mögöttes területein" (8.
sz. 20—25. o.) című munkája, A háború
előtti harcszabályzatok a tengeri és lé-
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gideszantok széles körű alkalmazásával
számoltak. A Nagy Honvédő Háború
kezdeti
időszakára
öt
légideszaní
dandár
alapján
megkezdődött
a
légideszaní
hadtestek
kifejlesztése.
Egy hadtesí több mint tízezer em
berből állt. Bár a háború kezdeíére
nagy számú kiképzeíí egység állt ren
delkezésre, a katonai
szállítógépek
állapoía nem tette lehetővé a tömeges
alkalmazást.
Nagy szerepet szántak a tengeri deszaníoknak is, de a haditengerészetnek
akkor nem volt tengerészgyalogsága,
ezért tengeri deszantként lövészegységekeí szállítottak ki. A flottának nem
voltak speciális deszaní-hajói.
A háború kezdetekor a nyugati or
szágrészeken állomásozó deszantalakulatok kénytelenek voltak lövészalakulatckként harcolni, csak 1941 október—
novemberében vonták ki őket az arc
vonalról. 1941. szeptemberében létre
hoztak még ö. hadtestet, és megkezdték
a speciális repülő alakulatok szervezé
sét, amelyeket 1942-ben U—2, R—5,
TB—3, PSz—84 gépekkel láttak el.
Ezek az intézkedések lehetővé tették
a Főparancsnokság számára .1941 de
cembere—1942 márciusa között néhány
légideszaní sikeres leszállítását a mö
göttes terüleíein. Széles körben alkal
mazták őket a moszkvai csatában,
Ogyessza védelmében és a Krimben.
A deszantok létszáma néhány tucat
emberfői néhány százig íerjedt. Fegy
verzetük alapjában véve lövészfegy
verzet volt: géppisztoly, karabély, gép
puska, páncéltörő fegyver, aknavető,
robbanó anyag. A deszantok alkalma
zásának mélysége különböző volt, el
érte, sőt időnként meg is haladta a
100—150 km-t.
A háború második szakaszában az
alkalmazás módszerei tovább fejlődtek,
tökéletesedtek. Amikor a Főparancs
nokság az 1943-as támadó hadművele
teket készítette elő, megparancsolta,
hogy az egységek fokozott ütemben ké
szüljenek fel hídfők létrehozására a
nagy vízi akadályok leküzdésénél. Még.
ebben az időszakban sem rendelkeztek
azonban a légierők olyan szállító esz
közökkel, amelyek alkalmasak lettek
volna nehézfegyverzet szállítására.
A háború befejező szakaszában sike
res deszant-hadműveletekef hajíottak
végre az északi arcvonalon, és deszant
tal foglaltak el a Fekeíe-íengeren
több romániai várost.

A távol-keleti hadszíntéren a de
szantok alkalmazása még nagyobb je
lentőségű volt. A három front szállító
légierői 7650 felszállásának 20 százaléka
a deszantok, 17 ezer ember és 6 ezer
tonna felszerelés szállítására esett.
Egy hosszabb tanulmány első része
P. BATYICKIJ: „A légvédelmi alakula
tok fejlődése a Nagy Honvédő Háború
éveiben" I. rész. (9. sz. 14—20. o.) című
műve. A háború alatt a légvédelmi
alakulatok mennyiségileg és minőségi
leg is sokat fejlődtek, lényegében
önálló fegyvernemmé váltak.
A légvédelem szervezésénél a fő fi
gyelmet a veszélyeztetett övezetek ob
jektumaira fordítoííák. A nyugati ha
tár meníén ez az övezeí 500—600 km
széles volí.
Az országban az összes objekíumoí
nem leheíett egyenlő mértékben véde
ni, ezért az erőket a legfontosabb he
lyekre koncentrálták, mini pl. Moszkva,
Leningrád, Baku. Ezek közül minde
gyik védelmét 300—400 vadászrepülő
gép, kb. 600 közepes és 50 kis űrmé
retű löveg, 300—400 fényszóró, 200—400
záróléggömb látía el. Ez messze meghaladía Berlin, London és más nyugaii
cenírumok légvédelmét. Pl. Berlinben
1941 májusában 264 közepes és 200 kis
űrméretű löveg, kb. 220 fényszóró volt.
London védelmi rendszerét 1940 júliu
sában 338 közép és nagy űrméretű,
124 kis űrméretű löveg és 336 vadászre
pülőgép alkotta.
A háború kezdetekor a légvédelmi
csapatok emberállománya 182 ezer fő
volt és a csapatok 3329 közepes és 330
kis űrméretű löveggel, 650 géppuskával,
1500 fényszóróval, 850 záróléggömbbel
rendelkeztek. A légierőkből ide osztot
tak be 40 vadászrepülő ezredet, kb.
1500 repülőgéppel. A csapatoknak nem
volt elég új fegyverük, a repülőgépek
90 százaléka elavult típus volt.
A háború első szakasza. Németország
4900 repülőgépet összpontosított a Szov
jetunió ellen, amelyek a háború első
napján 500 km mélységben méríek
csapásokat a Balti-tengertől a Feketetengerig és megsemmisítettek 1200 szov
jet repülőgépet, ebből 900-al a földön.
Ezek többsége nem volt felkészülve a
harcra. A háború kezdetén az ellenséges
légierő tömeges csapásaival nem sike
rült tömeges légelhárítást szembeállí
tani.
1941 novemberében a légvédelmet
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átszervezték, létrehozták a csapatok
irányítását hadászati—hadműveleti mé
retekben. Fokozták a fő központok,
Moszkva, Leningrád, Baku, Gorkij,
Sztálingrád, Kujbisev stb. védelmének
szervezését. 1941 júliusában a Főhadi
szállás külön csoportot hozott létre a
főváros védelmére, amely 600 vadász
repülőből, több mint 1000 közepes és
kis űrméretű lövegből, kb. 370 légvédel
mi géppuskából, 1000 fényszóróból állt.
A főváros elleni támadásokban 9000
repülőgép vett részt, de csak 243-nak
(nem egészen 3 százalék) sikerült át
törni. Hasonló volt a helyzet Lenin
grádnál is, ahol csak 1941—1942 folya
mán 1438 ellenséges repülőgépet sem
misítettek meg.
A légvédelmi csapatok a háború első
szakaszában, különösen 1942-től kezdve
új technikát kaptak: vadászrepülőgé
peket (JAK—1, MIG—3, LAGG—3), 85
és 37 milliméteres légvédelmi ágyúkat
és nagy űrméretű géppuskákat, lokátor
állomásokat.
1941—1942 folyamán a légvédelmi
csapatok megsemmisítettek 4652 repü
lőgépet, amelyek közül a vadászok
2617-et lőttek le, a légvédelmi tüzérek
pedig 2035-öt.
Egy kiváló szovjet katonai vezetőről
emlékezik meg A. VASZILJEVSZKIJ :
„B. M. Saposnyikov marsall" (9. sz.
32—37. o.) című írása, amely a tehetsé
ges hadvezér születésének 90. évforduló
jára jelent meg. Saposnyikov a Nagy
Októberi Szocialista Forradalom kitö
résekor a régi cári hadsereg vezérkari
ezredese, a 16. gránátos ezred parancs
noka volt. Első pillanattól kezdve fel
ajánlotta tudását a forradalomnak. A
katonabizottságok követelésével össz
hangban leváltotta az ellenforradalmi
tiszteket és altiszteket, fellépett az
anarhista tendenciák ellen és megőrizte
ezredét, mint harcképes egységet. A
hadsereg leszerelésekor, 1918 márciusá
ban, polgári pályára lépett, de május
ban a régi tisztekhez intézett felhívásra
azonnal önként jelentkezett, és 16 éves
katonai, 3 éves fronttapasztalatát a
"Vörös Hadsereg szervezetében hasznosí
totta. A polgárháború idején különféle
irányító szervezetekben töltött be fon
tos tisztségeket. 1919-ben a Gyenyikin
elleni harcokban ismerkedett meg Frunzéval, majd 1920-ban a Vrangel elleni
harcokban találkoztak ismét. 1921-ben
Frunze, aki ekkor a munkás—paraszt
Vörös Hadsereg törzsének vezetője volt,
13*

ismerve kiváló képességeit, helyettesé
vé nevezte ki.
Saposnyikov elméleti tevékenységet is
folytatott. Előbb a polgárháború tapasz
talatait általánosította tanulmányokban,
majd a francia, német, osztrák—magyar
és orosz vezérkarok tevékenységét ta
nulmányozva megírta „A hadsereg
agya" (Mozg armii) című háromkötetes,
alapvető fontosságú művét. Ebben ki
fejtette a szovjet hadtudomány tételeit
a jövő háborújának jellegéről, részle
tesen kidolgozta a vezérkarniak, mint a
legfelsőbb főparancsnokság szervének
struktúrájára vonatkozó elképzeléseket
és azokat a követelményeket, amelyeket
a korszerű háború vet fel a hadvezérek
kel, az operatív irányítás szerveivel és
dolgozóival szemben. Végül megmutat
ta, mi a vezérkar szerepe az ország
nak a védelemre való felkészítésé
ben. Bár azóta a körülmények gyöke
resen megváltoztak, munkájának egy
sor alaptétele ma sem vesztette el je
lentőségét. Saposnyikovnak elméleti és
gyakorlati téren is nagy szerepe van
abban, hogy a Vörös Hadsereg törzse
valódi vezérkarrá alakult át.
1925 őszétől Saposnyikov a Lenin
grádi, 1927-től a Moszkvai Katonai Kör
zet parancsnoka, 1928-tól a munkás—
paraszt Vörös Hadsereg törzsének fő
nöke volt. 1930-ban az SZKP Központi
Bizottsága tag jelöltség nélkül felvette
a pártba. 1931-ben a Volgai Katonai
Körzet parancsnoka, 1932-ben a Frunze
Akadémia parancsnoka és komisszárja,
1935-ben akadémiai professzor és ismét
a Leningrádi Katonai Körzet parancs
noka, 1937-ben a Vörös Hadsereg vezér
karának főnöke és a honvédelmi nép
biztos helyettese lett. 1940-ben nevezték
ki a Szovjetunió marsalljává. 1941 jú
liusától ismét vezérkari főnök, 1942
májusától a Vorosilov Katonai Akadé
mia parancsnoka. A háború első idő
szakának súlyos körülményei között
végzett nehéz és felelősségteljes munka
aláásta egészségét. 1945. március 26-án
hunyt el. (Lenqyel István)
WOJSKOWY PRZEGLAD HISTOEYCZNY (Lengyelország) 1972. 2. sz. —
Mieczyslaw . WIECZOREK : Az Armia
Ludowa (Népi Hadsereg) eredetéről"'
(3—34. o.) 1942—43 tele fordulópont
volt a második világháború történeté
ben. A németek vereséget szenvedtek
Sztálingrádnál, a szovjet
hadsereg
megindította hatalmas támadását. Kö-
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zeledett a megszállt Lengyelország fel
szabadulásának pillanata is. Az esemé
nyek nagy hatással voltak a lengyel
nép fegyveres ellenállási harcára. A
Lengyel Munkáspárt fegyveres ellenálló
csoportjai, melyek a Gwardia Ludowa
(Népi Gárda) nevet kapták, a német
terror 1943. évi erősödésével fokozták
akcióikat. 1943 második felében a párt
koncepciója értelmében a Népi Gárdá
nak Népi Hadsereggé kellett fejlődnie,
egyesítve az ország demokratikus fegy
veres szervezeteit: Paraszt Zászlóaljak,
Szocialista Harci Szervezet stb. A tanulmány e koncepció megvalósításáért
folytatott harcot, a Lengyel Munkás
párt Központi Bizottsága agitációs és
szervezési tevékenységét vizsgálja — a
népfront megteremtéséért tett erőfe
szítésének keretében. —
Kazimierz
XACZMAREK: „A 2. Lengyel Hadse
reg felállítása, 1944. augusztus—1945.
január" (35—71. o.) 1944 második fe
lében a Lengyel Munkáspárt erőfeszí
tései eredményeként megalakult a 2.
Lengyel Hadsereg, Karol Swierczewski
vezetésével. Állománya 1944. december
31-én 286 ezer fő volt. A tanulmány
e számban közölt 2. része a hadtáp
alakulatok felállítását és a hadsereg
ellátásának megszervezését
ismerte
ti, pontos kimutatásokkal a személyi
állományról és a felszerelési anyagok
ról. — Jan PO WAL A: „A 4. gyalogos
hadosztály három nehéz átcsoportosí
tása Sumy körzetéből Lublin körzetébe
és a Visztulához, 1944. január 4.—szep
tember 23." (72—97. o.) Az 1944 elején
szovjet földön megalakult 4. gyalogos
hadosztály három nehéz átcsoportosí
tást hajtott végre, míg Varsó alatt be
vetésre került. Jelen tanulmány a had
osztály vezetésének hatalmas erőfeszí
téseit, a katonák helytállását mutatja
az ellátás biztosításában, a kiképzés
végrehajtásában a felvonulások alatt.
— Wincenty IWANOWSKI: „A KnollKownacki hadműveleti csoport harcai
1939. szeptember 16—17-én a német
XVI. páncéloshadtesttel" I. rész. (98—
138. o.) 1939. szeptember 1-én a német
csapatok átlépték a lengyel határt. A
majdnem egymilliós lengyel hadsereg
felszerelése elavult és elégtelen volt.
A német légierő a támadás első órái
ban szétbombázta a legfontosabb va
sútvonalakat, így a lengyel hadsereg
még felvonulni sem tudott s a három
irányból támadó német gépesített egy
ségek könnyen leverték a lengyel „lo

vasságot" s a kisebb egységekre bontott
lengyel gyalogságot, amelynek még
megfelelő tüzérsége sem volt. Szeptem
ber 16-ára a németek körülvették Var
sót, ahol még napokig küzdöttek na
gyobb lengyel csapattestek hősies el
szántsággal. A Knoll—Kownacki had
műveleti csoport (14., 17., 25. gyal. ho.)
narctevékenységét írja le lengyel és
német hadműveleti okmányokra, gaz
dag levéltári forrásanyagra és vissza
emlékezésekre támaszkodva. — Marian
ZGÖRNIAK: „Harccselekmények DélLengyelországban 1914—15-ben" (176—
212. o.) 1945 után a legújabb események
eltörölték' a lengyel történetírásból az
első világháború problematikáját. Az
50. évforduló újra ráirányította a figyel
met. Dél-Lengyelország, a
galíciai
front a háború első időszakában, de
különösen az 1915 tavaszi—nyári offen
zíva idején a központi hatalmak fő
hadszíntere volt. Lengyelországnak ez
a területe az Osztrák—Magyar Monar
chiához tartozott. A tanulmány nem
csak a lengyel, de a magyar hadtörté
nelem szempontjából is figyelemremél
tó, bár elsődlegesen csak a katonai
események leírásával foglalkozik s a
politikai hátteret nem vizsgálja. Jelen
tősége azonban, amely a cári Oroszor
szág megrendülését és a lengyel nép
szabadságát vetítette előre, túlnő a
pusztán
katonai
eseményeken.
Juliusz MALCZEWSKI: „A Lengyel
Néphadsereg veszteségeiről 1943—1945
között" (213—221. o.) A lengyel nép
fegyveres harca jelentős mértékben já
rult hozzá a náciellenes koalíció győ
zelméhez és komoly szerepe volt abban,
hogy a lengyel nemzet megmenekült a
teljes pusztulástól. Ezért azonban Len
gyelország és a lengyel nép nagyon nagy
árat fizetett: több mint 6 millió lengyel
vesztette életét, nagyobbrészt a polgári
lakosságból. A lengyel hadsereg hábo
rús veszteségeit és költségeit egy 1946ban felállított bizottság állította össze.
A bizottság jelentése szerint a második
világháborúban összesen 1 millió 215
ezer lengyel katona halt meg, 740^ ezer
a sebesültek és 995 ezer az eltűntek
száma, összesen közel 3 millió fő. A
tanulmány több, később
közzétett
veszteségi adatot vet össze és részle
tesen közli 1943—1945 között az egyes
csatákban és az egyes alakulatoknál
elesettek és eltűntek létszámadatait. —
Figyelemre méltó a Vitarovat, amely
az alábbi érdekes témaköröket bocsátja

— 196 —

vitára: Franciszek SKIBINSKI: „A ve
zetési művészet
tanulmányozásáról''
(381—402. o.) Hadtörténeti példákkal
támasztja alá a vezetés és a parancs
nok fontosságát a háborúban, a vezetési
funkciókról, az elhatározáshozatalról
közli nézeteit. — Igor BLAGOWIESZCZANSKI: „Az 1. Lengyel Hadsereg
tüzérsége. Tények, következtetések, ész
revételek" (403—428. o.) Sok évi kutató
munka alapján veti fel a problémákat:
az 1. Lengyel Hadsereg tüzérségének
szervezési struktúrájára, vezetési törzse
szervezésére, anyagi eszközeire és an
nak veszteségeire, a tüzérségi felderí
tésire, az alkalmazási elvekre, a tüzér
ség vezetésére, anyagi—technikai ellá
tására, a harckiképzésre, a személyi
állományra és annak veszteségeire vo
natkozóan, amelyeik helyes értékelése,
illetve a helyes következtetések levo
nása a tüzérség jelenkori alkalmazására
és fejlesztési irányára is hatással van
nak. — Jan MALISZEWSKI : „A 2.
lengyel köztársaság hadi doktrínájának
történetéből" (429—437. o.) Vizsgálja az
első világháború és az Osztrák—Magyar
Monarchia, valamint a húszas évek
nemzetközi helyzetéből adódó francia
irányultság hatásait, a külső és belső
feltételek jeleit a lengyel hadsereg sza
bályzataiban, mozgósítási, felállítási és
hadászati elveiben — egészen 1939-ig.
— Zygmunt WALTER—JANKE : „Né
hány megjegyzés a partizántaktikáról"
(438—442. o.) Lengyelországban a par
tizánháborúnak hagyományai vannak,
érdemes közelebbről megvilágítani a
kisháborúk harcászati feladatait s en
nek szervezeti feltételeit. — A szám, tá
jékoztatást közöl még „A lengyel ka
tonai levéltári anyagok helyzetéről a
megszállás időszakában" (476—481. o.),
a lengyel Történelembarátok Társasá
ga (TIT) hadtörténeti szekciójának
1971. évi tevékenységéről és a második
világháború újabb bibliográfiai anya
gáról. (Windisch
Alädámé)
MILITÄRGESCHICHTE (Német De
mokratikus Köztársaság) 1972. 5. sz. —
A folyóirat e számával a Szovjetunió
megalakulásának 50. évfordulójára em
lékezik. Waldemar WERNER: „A Szov
jetunió és haderői" (517—524. o.) A
Szovjetunió megalakulása pillanatától a
béke és a szocializmus világméretű
győzelme jegyében tevékenykedett. Az
ellenforradalom és a polgárháború har
caiban megedzett szovjet köztársaságok

proletár internacionalizmusa cselekvő,
aktív ideológiát jelentett. A Szovjet
unió katonapolitikája egy új korszak
katonai biztosítéka volt és maradt a
mai napig. — I. Sz. MEDNYIKOV:
„Internacionalizmus — a szovjet had
sereg alapvető jellemvonása" (525—535.
o.) A Szovjetunió első ízben 1936—39ben, a spanyol
szabadságharcban,
majd 1937—40-ben, a kínai forradalom
idején nyújtott anyagi és erkölcsi tá
mogatást a haladó forradalmi erőknek.
Az internacionalizmus legnagyszerűbb
példáját azonban a második világhá
borúban mutatta felszabadító missziója
során. A kollektív biztonságot szolgálta
a Varsói Szerződés megalakítása is
1955-ben. A proletár internacionaliz
mus jegyében nyújtott segítséget 1956ban a magyar, és 1968-ban a cseh
szlovák ellenforradalmi kísérlet elleni
küzdelemben és leverésében. Ez a had
sereg az elmúlt évtizedekben küzdel
mes és dicsőséges múltra tekinthet
vissza. — V. KULAKOV—Sz. TJUSKEVICS—V. LOGIN: „A szovjet hadtör
ténettudomány 'metodológiájához" (4.
sz. 389—440., 5. sz. 536—543. o.) A
hadtörténet-tudomány metodológiája a
hadtörténelmi események és tényezők
elméleti alapelveinek, módszereinek,
felismeréseinek, a dialektikus módszer
alkalmazásának tana a hadtörténelmi
kutatásban. A metodológia alapja a
dialektikus és történelmi materializmus
és háborúról szóló marxi tanítás. A
marxista irodalom többféleképpen ér
telmezi a metodológia fogalmát, de kö
zös minden definícióban, hogy filozófiai,
általános elméleti és speciális összete
vőből áll A cikk másik része a metodo
lógia néhány problémáját elemzi, me
lyek egyrészt a hadtörténet-tudomány
tárgyára, másrészt struktúrájára vonat
koznak. A hadtörténet-tudomány tárgyá
ról eltérőek a vélemények a Szovjet
unióban, bár alapvető nézeteltérésről
nem beszélhetünk, csupán a tárgy meg
közelítése történik más és más irány
ból. Fontos feladat a nyugati hadtör
ténet-tudomány tanulmányozása, hibái
nak, tévedéseinek korrigálása. A még
nyitott kérdések helyes megoldásához
hadtörténészek, filozófusok és szocio
lógusok felelősségteljes szoros együtt
működése szükséges, — Stanislaw GAC :
„A lengyel hadsereg 1945—49-ben"
(551—561. o.) Az ideiglenes nemzeti
kormány 1945-ben súlyos politikai hely
zetben kezdte el működését, melyet a
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Londonban tartózkodó emigráns jobb
oldali kormány felforgató tevékenysé
gével még fokozott. A demokratikus
erők gyakran fegyveres harcra kény
szerültek a szélső jobboldali csoportok
kal és bandákkal, amelyek katonai
erőkkel is rendelkeztek. A reakciós
erőkkel való leszámolásban a Szovjet
unióban alakított 1. és 2. Lengyel Had
sereg és a páncéloshadtest játszott
döntő szerepet. Egységei a határbizto
sítás mellett a belső rendfenntartást is
ellátták és biztosították a szabad vá
lasztások nyugodt lefolyását. 1947-ben
az egységeik gyárakat biztosítottak, ob
jektumokat védelmeztek, segítettek a
gazdaság helyreállításában. Az új len
gyel hadsereg harcedzett, biztos mag.iát. alkották. — B. N. GRIGORJEV: „A
földrajzi tényezők hatása a harccselek
ményekre" (561—571. o.) Ahogy a má
sodik világháború eseményei bizonyít
ják, a földrajzi tényezők döntő módon
hatnak a harccselekményekre. A szov
jet sarkvidék és Karélia erdős, mocsa
ras vidéke nem tett lehetővé nagymé
retű erő- és eszközbevetést, hanem a
harc különleges formáit igényelte. A
Pripjaty mocsarak nehezítették a pán
célos bevetést, de kiváló terepet jelen
tettek a partizántevékenység számára.
A légierő főleg zuhanóbombázókkal
ért el félelmetes pusztító és lélektani
hatást, a légi fölény itt döntő tényező
vé vált. A kaukázusi és kárpáti harcok
az erdős-hegyes terep leküzdésének
szép példái. Különleges helyzetet te
remtenek a folyó- és állóvizek, amelyek
kiváló védelmet nyújtanak a menekü
lő ellenségnek és megnehezítik a tá
madást. A földrajzi tényezők mellett az
időjárás viszontagságai nemcsak a Szov
jetunió Nagy Honvédő Háborújában
játszottak nagy szerepet, hanem a kor
szerű háborúkban is mindig döntő je
lentőségűek lesznek. — Hans-Joachim

BETH—Gerhard FÖRSTER: „A Vörös
Hadsereg felszabadító
tevékenysége.
Dokumentumok 1944—45-ből" (572—
586. o.) A közzétett dokumentumok
felhívások, amelyeket a szovjet hadse
reg adott ki felszabadító harcai során.
Internacionalista misszióját teljesítette,
amikor felhívta a román, lengyel, cseh
szlovák, magyar, bolgár, finn és oszt
rák népet, csatlakozzon a felszabadí
tókhoz, és közös erővel küzdjenek a
fasizmus
teljes
megsemmisítéséért.
Ezek a közös harcok képezik az alap
ját a fegyverbarátságnak. — Hans
HÖHN—Gerhard LUX: „Az NDK had
történelmi
fejlődésének
ábrázolása
(587—591. o.) Az eddigi feldolgozá
sok sokoldalúan méltatják a demok
ratikus német állam szerepét és je
lentőségét a szocialista fegyverbarát
ság szempontjából. Súlyponti kérdések,
amelyek még feldolgozásra várnak:
hadtörténelmi témák internacionalista
szempontjai, az együttműködés további
lehetőségei a Varsói Szerződésen belül,
a német és szovjet hadsereg közötti
baráti kapcsolat és együttműködés for
mái, a katonadelegációk látogatásának
jelentősége a fegyverbarátsiág szem
pontjából. — Johannes STREUBEL: „A
német Hadseregmúzeum a katonai kép
zés és nevelés otthona" (607—613. o.)
Az újonnan létesített német Hadsereg
múzeum alapvetően különbözik a nem
rég Ingolstadtban megnyitott nyugat
német katonamúzeumtól, amely az im
perialista, német hadseregek „dicsőség
csarnokává" vált. A Drezdában meg
nyílt reprezentatív múzeum feladata
az objektív törvényszerűségek és tár
sadalmi hajtóerők megvilágítása, me
lyek a katonai tényezőket meghatároz
zák. Gazdag anyag dokumentálja az
állandó kiállításokban a haladó német
erők küzdelmét a XIV. századtól nap
jainkig. (Rákóczi Katalin)

KRONIKA

BESZÁMOLÓ AZ INTERVENCIÓ SZÉTZÜZÁSÁNAK ÉS A SZOVJET
OROSZORSZÁGI POLGÁRHÁBORÚ BEFEJEZÉSÉNEK 50.
ÉVFORDULÓJÁN RENDEZETT TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKRÓL
1972. június 6—9. között Moszkvában
a Szovjet Tudományos Akadémia, az
Októberi Forradalom Történetét Kutató
Komplex Tudományos Tanács, a Szov
jetunó Történetének Intézete, a Szlavjanisztikai és Balkanisztikai Intézet, az
Egyetemes Történeti Intézet, a Kelet
kutató Intézet, a Szovjetunió Honvé
delmi Minisztériumának Hadtörténeti
Intézete és a Levéltári Főigazgatóság
szervezésében nagyszabású tudományos
ülésszak zajlott le az intervenció leve
résének és a szovjet-oroszországi pol
gárháború befejezésének 50. évforduló
ja alkalmából.
Az ülésszakon mintegy 500 tudomá
nyos kutató vett részt a Szovjetunió
minden köztársaságából, a történettudo
mány különböző intézményeiből (aka
démiai intézetek, IML, levéltárak, egye
temek, főiskolák). A résztvevők és a
felszólalók között volt a polgárháború
számos harcosa, a szovjet hadsereg
több aktív marsallja, tábornoka és
nyugdíjas veteránja is. Az ülésszak
munkájába bekapcsolódtak a bolgár, a
csehszlovák, a lengyel, a magyar, a
mongol, a német, a román akadémiák
küldöttségei, köztük a magyar delegáció
is (Mucsi Ferenc, a Történettudományi
Intézet és Milei György, a Párttörténeti
Intézet tudományos főmunkatársai).
A tudományos ülésszak szervezésében
és vezetésében kiemelkedő szerepe volt
I. I. Mine akadémikusnak, aki a pol
gárháború története kutatásának vezető
tudósa, s annak ma is fáradhatatlan
művelője, szervezője és kezdeményező
je.
Az ülésszak bevezető előadását is ő
tartotta — „Lenin a szovjet állam ve
zetője a polgárháború időszakában"

címmel. Ehhez csatlakoztak az első
napi plenáris ülés előadásai — P. A.
Zsilin, akadémiai levelező tag: A szov
jet katonai stratégia forrásai a polgár
háború éveiben; Ju. P. Petrov prof.:
A kommunista párt a Szovjet Köztár
saság győzelmének szervezője az in
tervenció és a polgárháború éveiben;
M. P. Kim, akadémiai levelező tag:
Ideológiai harc a kultúra területén a
polgárháború éveiben; Ju. I. Korablev,
a tört. tud. doktora: V. I. Lenin és a
Szovjet Közitársaság hátországának szer
vezése a polgárháborúban; A. Ja.
Manuszevics, a tört. tud. doktora: A
polgárháború, a proletár internaciona
lizmus és a világforradalmi folyamat.
A polgárháború volt harcosainak üd
vözletét Konyev marsall, s táviratilag
Eugyonnij marsall közvetítette.
Az ülésszák második-harmadik nap
ján a munka a következő szekciókban
folytatódott: 1. A Bolsevik Párt a pol
gárháború éveiben. 2. A Szovjet Köz
társaság fegyveres erői a polgárháború
időszakában. 3. A szovjet hátország a
polgárháború idején. 4. A proletár in
ternacionalizmus és a világforradalmi
folyamat a polgárháború éveiben. 5. A
polgárháború és a katonai intervenció
historiográfiája.
Minden
szekcióban
több mint harminc referátum és kor
referátum hangzott el, összesen majd
nem 180. (A szovjet felszólalók rövid
téziseit szekciókként sokszorosított for
mában előre kiadták.)
A negyedik napi záróülésen az egyes
szekciók vezetői adtak számot szekció
juk munkájáról, vázolták a felmerült
problémákat, a további feladatokat. E
plenáris ülés határozatot fogadott el a
további főbb feladatokról, felhívást in-
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tézett a polgárháború volt résztvevői
hez. Az ülésszak Mine akadémikus zár
szavával fejeződött be.
A külföldi delegációk (a magyar is) a
plenáris ülések mellett elsősorban a 4.
szekció (a proletár internacionalizmus
és a világforradalmi folyamat) munká
jában vettek részt, itt szólaltak fel. E
felszólalások többsége a saját országuk
ban lezajlott szolidaritási mozgalmak
ról (cseh, német), valamint a pc^-L
háborúban részt vett külföldi interna
cionalisták harcairól, tevékenységéről
(bolgár, lengyel, román) szóltak. A ma
gyar felszólalás (Milei György) a nem
zetközi proletariátus különböző oszta
gainak kölcsönös egymásra hatását,
egymásra utaltságát törekedett bemu
tatni a magyar munkásmozgalom tör
ténetének 1917—1921-es szakasza alap
ján. A mongol küldött a népi állam
létrehozataláért szovjet segítséggel ví
vott küzdelmet vázolta fel.
A szekció szovjet előadásainak több
sége is a külföldi internacionalisták
szerepét (14 felszólalás), illetve a kül
földi szolidaritási mozgalmak történe
tének különböző vonatkozásait (12 fel
szólalás) ismertette. Egyes előadások
foglalkoztak elvi, módszertani problé
mákkal, a téma forrásanyagaival, az
internacionalisták
tevékenységének
ideológiai hatásával Közép- és DélkeletEurópa országainak kommunista moz
galmaira, a Magyar Tanácsköztársaság
nak nyújtott szovjet segítséggel, vala
mint október, s a szovjetállam későbbi
hatásával a szocialista világrendszer
kialakulásában.
Az ülésszak a szovjet történész tár
sadalomnak az esemény jelentőségéhez
méltó demonstratív megmozdulása volt.
Mindenekelőtt a legutolsó 15 év kuta
tásainak eredményeiről adott számot,
vont le tanulságokat s jelölte ki e té
makörben a további feladatokat. Az
ülésszak — kimondatlanul, s gyakran
kimondva — egyben a 15 év előtti tör
ténetírás kritikája is volt. (Különösen
világosan ütközött ki ez a historiográ
fiai szekcióban, amelynek néhány ülé
sén magyar küldött is részt vett.) Az
elhangzott előadások és hozzászólások
jelezték a téma kutatóinak megnöveke
dett számát, a kutatások sokirányú és
elmélyült voltát, a növekvő elméleti,
módszertani érdeklődést, azt, hogy a
figyelem a legfontosabb kérdések ku
tatására irányult és irányul. Számos
új, eddig nem vagy kevéssé vizsgált

kérdés merült fel (historiográfia, a
burzsoá történetírás kritikája, a hátor
szág kérdései,
ideológiai—kulturális
kérdések). Az ülésszak több vonatko
zásban képet adott a személyi kultusz
eredményeként
bekövetkezett
hibás
nézetek, álláspontok kijavításáról. (Min
denekelőtt Lenin katonai szerepének
helyreállításával, a tömegek s a szov
jetország összes népei közös erőfeszí•"'"•"ňnek, a párt vezető szerepének, a
proletár szolidaritás
legkülönbözőbb
megnyilvánulásainak sokoldalú ábrá
zolásával.) Bár az ülésszak egészében
ünnepélyes, demonstratív jellegű volt,
helyenként viták, kritikus megjegyzé
sek, javaslatok is helyt kaptak. (PL:
egyes, a közelmúltban megjelent mun
kákról, amelyekben eltúlozták a ko
zákság pozitív szerepét, illetve tévesen
ábrázolták az 1918—1920-as években
Grúziában tevékenykedő mensevik-polgári kormány „függetlenségi" törekvé
seit stb.)
Az ülésszak minden szekciójában
számos javaslat hangzott el, amelye
ket a szekciók külön-külön tervezetben
összegeztek. Emellett a záróülésen kö
zös ajánlásban is összefoglalták a pol
gárháború történetével kapcsolatos to
vábbi feladatokat. Ezek nagy vonalak
ban a következők: általánosító, össze
foglaló munkák készítése Lenin, a Bol
sevik Párt és Központi Bizottsága, a
legfőbb államhatalmi és katonai szer
vek szerepéről a polgárháború vezeté
sében, elvi és gyakorlati irányításában,
a partizánharcok tapasztalatairól, az
internacionalista szolidaritás sokoldalú
megnyilvánulásairól, az Bolsevik Párt,
a szovjet állam segítő szerepéről a vi
lágforradalmi folyamat előmozdításá
ban ; feldolgozni október, a szovjetállam,
a lenini nézetek későbbi hatását a vi
lágforradalmi folyamatra, különös te
kintettel a szocialista forradalmak ál
talános törvényszerűségeire és orszá
gonkénti, korszakonkénti sejátosságaíra; nagyobb gondot fordítani az inter
venció története fehér foltjainak fel
számolására; erősíteni a tudományos
harcot a polgárháború történetének
burzsoá meghamisítói ellen; elkészíteni
a polgárháború történetének legkiemel
kedőbb párt-, állami és katonai veze
tőinek tudományos életrajzát; publikál
ni a polgárháború történetének legfon
tosabb dokumentumait, valamint a
legértékesebb, a nehezen hozzáférhető
sajtóanyagokat; előkészíteni és kiadni
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tájékoztató-útmutató kötetek (szpravocsnyiki) sorozatát a polgárháború
különböző kérdéseiről; tematikus gyűj
temények formájában kiadni az ülés
szak anyagait.
A tartalmában, méreteiben és külső
ségeiben is reprezentatív tudományos
ülésszak átfogó képet adott a szovjet
oroszországi
polgárháború
története
szovjetunióbeli és nemzetközi kutatá
sának reneszánszáról. Amint Mine aka
démikus zárszavában megjegyezte: az
ülésszak munkája megcáfolta azokat a
felületes nézeteket, amelyek szerint ki
merítettük volna a polgárháború tör
ténetének a kutatását. Az előadások és
felszólalások új és új, feltáratlan kér
dések légióját vetették fel. Minél mé
lyebbre hatolunk a kutatásokban, mi

nél inkább növekszik az elméletileg,
szakmailag felkészült kutatók tábora
— az elmúlt évek tendenciája ilyen
irányú fejlődést mutat —, annál több
probléma vetődik fel, s megoldásuk
napjaink számára is tanulságot nyújtó
újabb feldolgozásokat eredményezhet
nek. Az ülésszakon elfogadott ajánlások,
javaslatok az eddigi eredményeken túl
mutató fellendülés körvonalait vázolták.
A szovjet és a külföldi történészek
számadása a polgárháború történetével
foglalkozó munkásságukról méltó elő
készítése és bevezetője volt a Szovjet
unió megalakulása 50. évfordulójá
val kapcsolatos tudományos rendezvé
nyek sorozatának.
Müei

György

HÍREINK

PETŐFI SÁNDOR születésének 150.
és az 1848—49. évi forradalom és sza
badságharc 125. évfordulója alkalmá
ból a Hadtörténelmi Intézet és Mú
zeum, valamint a Zrínyi Miklós Kato
nai Akadémia 1972. december 18—
19-én a múzeum dísztermében tudo
mányos konferenciát rendezett, ame
lyen hazai és külföldi meghívott tör
ténészek vettek részit.
Gencso Kamburov ezredes a bolgár,
dr. Vojtech
Dangl tudományos fő
munkatárs a csehszlovák, dr. Kari
Schmiedel tudományos főmunkatárs az
NDK, Victor Atanasiu ezredes a román,
M. M. Malahov és P. I. Szurin ezre
desek a szovjet testvérinitézményt kép
viselték.
DR. LIPTAI ERVIN ezredes, a tör
ténelemtudományok
kandidátusa,
a
a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum
parancsnoka üdvözlő sziavai után a két
napos konferenciát DR. NAGY GÁBOR
ezredes, a hadtudományok kandidá
tusa, a Magyar Néphadsereg politikai
főcsoportfőnökének általános helyet
tese nyitotta meg. Ezt követően
BALÁZS JÓZSEF alezredes, a Had
történelmi Közlemények főszerkesztője
„Petőfi a forradalom és szabadságharc
költője", SZABÓ LÁSZLÓ alezredes, a
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia fő
tanára „Petőfi a szabadság
fegyveres
védelmezője, DR MOROIÁN GYÖRGY
alezredes, a Kossuth Lajos Katonai Fő
iskola tanára „Petőfi példája az ifjú
ság hazafias nevelésében a múltban és
ma" címmel tartott előadást.
1972. december 19-én folytatódott
konferencia
első referátumát
DR.
URBAN ALADÁR, a történelemtudo
mányok kondidátusa, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem
Bölcsészettudomá
nyi Karának docense tartotta „A már
ciusi ifjúság a forradalmi háborúról és
a haza védelméről"
címmel. Ezután
DR. BORÚS JÓZSEF, a történelem
tudományok kandidátusa, az MTA Tör

ténettudományi Intézetének főmunka
társa „Honvédek, tisztek,
tábornokok
1848—49-ben. Adalékok a magyar hon
védsereg személyi összetételének
kér
déséhez", KEREKES ZOLTÁN alezre
des, a Hadtörténeti Múzeum osztály
vezetője „Szabadcsapatok a szabadság
harcban" és DR. BÖHM JAKAB, a
Hadtörténelmi Levéltár helyettes ve
zetője „Külföldi önkéntesek
alakulatai
a szabadságharc honvédelmében"
cím
mel tartott előadást. Az előadásokat
követő vitában a testvérintézmények
képviselői is részt vettek.
A kétnapos konferencia előadásaira
és vitájára folyóiratunk következő szá
mában visszatérünk.
A NÉPSZABADSÁG HALHATAT
LAN KÖLTŐJE 1823—1973 címmel
1972. december 19. és 1973. január 14.
között mutatta be közösen rendezett
kiállítását a Hadtörténeti Múzeum és
a
Magyar
Néphadsereg
Politikai
Nevelőmunka Anyagi és Módszertani
Központja. Az impozáns vándorkiállí
tást, amely Petőfi Sándor életútját és
korának társadalmát mutatta be, hét
ezren tekintették meg.

JAKAB

(BÖZÖDI) GYÖRGY, a

Marosvásárhelyi Politikai és Társada
lomtudományi Akadémia tudományos
főmunkatársa 1972. december 20-tól
1973. január 5-ig kutatómunkát vég
zett a Hadtörténelmi Levéltárban. A
román történész az 1848—49-es magyar
forradalom és szabadságharc anyagát
tanulmányozta.
GEORGIJ NESEV, a Bolgár Tudo
mányos Akadémia Történettudományi
Intézetének tudományos munkatársa
1973. január 11—16 között a bolgár—
magyar kapcsolatok című témához
anyagot
gyűjtött
a Hadtörténelmi
Levéltárban a török hódoltsági és a
pesti hadbíróság 1882. évi iratanyagá
ban, valamint a családi gyűjtemények
ben.
Molnár Pál
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sz. 196—198. p.

TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSOK ÉS KONFERENCIÁK
Guber, A. A.: A moszkvai történész
kongresszus, 1970. augusztus 16—23.
— VI, 1970. 3. sz. 3—12. p.
Guber, A. A.: Az új- és legújabbkori
történelem kérdései a 13. nemzet
közi történészkongresszuson. — NNI,
1970. 3. sz. 3—8. p.
Parot'kin, I.—Kiszelev, A.: A törté
nészek 13. nemzetközi kongresszu
sán. Az összehasonlító hadtörténet
nemzetközi bizottsága és a második
világháború történetének nemzetkö
zi bizottsága. — VIZs, 1970. 11. sz.
94—99. p.
Jordan, K.: A 13. nemzetközi törté
nészkongresszus.
—
Historische
Zeitschrift, 211. köt. 2. sz. 1970. 518—
524. p.
Malinowski, H.: Nemzetközi történész
konferencia Budapesten. — Z Pola
Walki, 1969. 3. sz. 262—265. p.

Nawroth, Wolfgang: Tudományos kon
ferencia a szocialista történelmi tu
datról. — ZM, 1970. 2. sz. 214—
216. p.
Jaeck, Hans-Peter: Nemzetközi kol
lokvium a marxista—leninista tör
ténettudomány világnézeti és elmé
leti problémáiról. — ZM, 1970. 5.
sz. 608—611. p.
Francev, O. : Jubileumi konferencia a.
„Znanie" központi felolvasó termé
ben 1969. november 27—28-án Le
nin elméleti katonai hagyatékáról.
— VIZs, 1970. 4. sz. 119—121. p.
Vaszil'ev, M.: Konferencia Lenin el
méleti katonai hagyatékáról. —
VIZs, 1970. 9. sz. 98—100. p.
Lenin és a hadtörténetírás. Moszkva,
1969. június 18—19-i tudományos
ülésszak. — Vesztnik Akadémii
Nauk SzSzR, 1969. 9. sz. 26—28. p .
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Wolff, Willy: A szocialista országok
hadtörténelmi intézeteinek Varsó
ban megtartott nemzetközi szimpó
ziuma. — ZM, 1970. 2. sz. 211—
214. p.
Kruglov, L. : Hadtörténészek nemzet
közi s zimpóziumai Franciaország
ban 1969-ben. — VIZs, 1970. 1. sz.
109—113. p.
Kkrwawicz, Marian: A kommunista és
munkáspártok szerepével foglalkozó
nemzetközi szimpózium Közép- és
Kelet-Európa felszabadító harcai
ban a második világháború alatt.
— WPH, 1970. 1. sz. 409—432. p.
Brandes, D.: Nemzetközi konferencia
a „Fasizmus Európában" címmel
Prágában. — VfZ, 1969. 4. sz. 455—
456. p.
Nettes, Toni: Tudományos konferencia
Brnoban a csehszlovák nép felsza
badításának 15. évfordulója alkal
mából. — ZM, 1970. 4. sz. 481—
485. p.

Sztavickij,
I.: A történelem felejthe
tetlen tanulsága. Tudományos kon
ferencia a fasiszta Németország fö
lötti győzelem 25. évfordulóján. —
VIZs, 1970. 8. sz. 11—17. p.
Hennicke, Otto: Moszkvai tudományos
konferencia a fasizmus felett ara
tott győzelem 25. évfordulója alkal
mából. — ZM, 1970. 4. sz. 476—
479. p.
Hoszkov, A.—Izmajlov, A.: A máso
dik világháború tanulságai és a je
lenkor. Tudományos konferencia a
Szovjet Hadsereg Központi Házá
ban, 1969. szeptember 18-án. —
VIZs, 1970. 1. sz. 105—107. p.
Beth, Hans-Joachim—Petrich, Fritz—
Wolf, Hans-Joachim: „1945—1970.
Harc a békéért, a demokráciáért és
a biztonságért a Keleti-tenger térsé
gében." Tudományos
konferencia
479—481. p.
Greifswaldban. — ZM, 1970. 4. sz.

A HADTÖRTÉNELEM TANULMÁNYOZÁSÁNAK ÉS TANÍTÁSÁNAK
JELENTŐSÉGE ÉS PROBLÉMÁI
Miljavszkij, M.: Az iskolákban végzett
katonai-hazafias nevelőmunka ta
pasztalataiból. — VIZs, 1970. 1. sz.
98—100. p.
Nazarova, N.: A hazafias-honvédelmi
nevelés tapasztalatai az odesszai
műszaki főiskolán. — VIZs, 1970.
3. sz. 99—102. p.
Dejkun, V.: A Komszomol szerepe az
ifjúság hazafias-honvédelmi neve
lésében. — VIZs, 1970. 9. sz. 94—
97. p.
Szebenyi Péter: A második világhá
ború alatti ellenállási mozgalom
történetének oktatása a magyar is
kolákban. — Wk, 11. sz. 1970. 30—
32. p.
Schickel, Alfred: Hadtörténelemoktatás
az iskolában. — Mitteilungen für
die Reserveoffiziere der Bundes
wehr, 1969. 5. sz. 20—26. p.

Vlad, C : Internacionalizmus, nemze
ti szuverenitás, hazafiság. — Lupta
de Clasa, 1970. 4. sz. 52—59. p.
Nejedlý, Miloslav: A hadtörténészek
és a revizionizmus. — Lidova Arma
da, 1970. 25. sz. 38—39. p.
Schweinitz, Kurt: A hadtörténelem fel
használásáról. — W, 1970. 8. sz.
424—425. p.
Lisowski, Witold: A harci tradíciók
helye és szerepe a Lengyel Nép
hadsereg politikai-nevelő munkájá
ban. — HV, 1970. 4—5. sz. 651—
657. p.
Stysiak, Marian: A lengyel tudomá
nyos ismeretterjesztő társulat had
történeti szekciójának 1969. évi te
vékenységéről. — WPH, 1970. 2. sz.
369. p.

A HADTUDOMÁNY ÉS A HADMŰVÉSZET TÖRTÉNETÉNEK
ELMÉLETI KÉRDÉSEI
Kohle, Klaus: A béke kérdése az ál
lamelméleti gondolatokban az ókor
óta. — Politische Studien, 189. sz.
1970. 5—17. p.
14*

Juillard: Történelmi visszapillantás a
háború és béke fogalmának fejlő
déséről. A háború és béke hatá
rainak elmosódása korunkban. —
FAF, 267. sz. 1970. 271—296. p.
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McQuie, Robert: A hadtörténelem és
a matematikai analízis. — MR, 1970.
5. sz. 8—17. p.
Matute, Edgardo B.: A hadijátékok
keletkezése és fejlődése. — MR,
1970. 7. sz. 49—56. p.
Larionov, V : A háború intenzitása és
időtartama
változásának
tenden
ciái. — VIZs, 1970. 12. sz. 68—71.
P.
Lepotier: A stratégia különböző for
máinak kölcsönös függősége. —
RMG, 1970. 9. sz. 507—518. p.
Greaves, Fielding L.: Machiavelli né
zetei a vezetésről. — MR, 1970. 1.
sz. 26—33. p.
Gizewski, Andreas: Személyes és for
mális tekintély az első és második
világháborúból vett példák alapján.
— WR, 1970. 5. sz. 264—274. p.
Zaharov, M.: A mélységi hadművelet
elméletéről. — VIZs, 1970. 10. sz.
10—20. p.
Groehler, Olaf: A légi hadviselés el
mélete fejlődésének problémái a két
világháború között. — ZM, 1970. 4.
sz. 406—420. p.
Przeniczny, A.: A légvédelmi tüzérség
tüzének hatékonysága. Történeti át
tekintéssel. — WPL, 1970. 12. sz.
43—45. p.
Thuillier, H. S.: Globális stratégia a
két világháborúban és ma. — AQ,
99. köt. 2. sz. 1970. 214—221. p.

Cserednicsenko,
M. : A hadművészet
fejlődése a második világháború
utáni időszakban. — VIZs, 1970. 6.
sz. 19—30. p.
Vnotcsenko, L.: A támadó és védelmi
hadműveletek néhány elméleti kér
dése a háború utáni időszakban. —
VIZs, 1970. 8. sz. 30—38. p.
Kodola, D.: A váratlanság tényezője a
tengeri deszant hadműveletekben.
— VIZs, 1970. 3. sz. 15—24. p.
Eychenié: A kétéltű hadműveletek tör
ténete a második
világháborútól
napjainkig. Kétéltű hadműveletek
Vietnamban. — L'Armée, 97. sz.
1970. 50—57. p.
Maszlennikov,
P.: Az Egyesült Álla
mok szárazföldi csapatai vietnami
harcászatának néhány sajátossága.
— VIZs, 1970. 8. sz. 105—110. p.
Roschlau, Wolfgang: A nyugatnémet
szárazföldi
haderő gyalogságának
vezetési és bevetési elvei az atom
ütőerő fejlődésének időszakában. —
ZM, 1969. 5. sz. 563—575. p.
Allen, W. A.: Bertrand Stewart-díjjal
kitüntetett tanulmány a légifölény
értékéről egy jövendő európai há
borúban — történeti áttekintéssel.
— AQ, 99. köt. 2. sz. 1970. 189—
209. p.

FEGYVERNEMEK ËS CSAPATTESTEK TÖRTÉNETE
Levin, V.: Történeti áttekintés az orosz
és szovjet műszaki csapatok fejlő
déséről. — VZ, 1970. 1. sz. 28—29. p.
Kurtov, D.: A 2. Lovashadsereg. Fel
állításának 50. évfordulójára. —
VIZs, 1970. 7. sz. 122—127. p.
Hogyan jött létre a reaktív tüzérség?
írták: G. Petrovics, Ju. Pobedonoszcev stb. — VIZs, 1970. 6. sz. 93—
98. p.
Cejka, Eduard: Dokumentumok a cseh
szlovák légierő történetéhez. — Le
tectvo a PVO, 1970. 8. sz. 10—13.,
9. sz. 1—4., 10—11. sz. 4—7., 12.
sz. 7—9. p.
Tvaruzek,
Bretislaw: A csehszlovák
légvédelmi tüzérség történetéből. —
Atom, 1970. 9. sz. 268—270. p.
Konarovsky, Jozef: A csehszlovák ve
gyivédelmi
csapatok
az 1945—
1954-es években. — Bojová Prípra
va, 1970. 6. sz. 54—57., 7. sz. 58
—61. p.

Maly, Josef: 25 éves a vasúti szolgá
lat a Csehszlovák Néphadseregben.
— Atom, 1970. 10. sz. 289—290. p.
Urrisk, Otto: Az osztrák páncélos csa
patok 35 éve. — S, 1970. 19. sz.
12. p.
Redlin, Karl: A porosz királyi első
gyalogsági gárdaezred utolsó nap
jai és hagyományainak átvétele a
Reichswehrbe. — ZfH, 1970. 227.
sz. 16—18., 228. sz. 45—51. p.
Tiefenbach, Werner: A 9. porosz kirá
lyi lovas vadászezred. — ZfH, 1970.
227. sz. 11—12. p.
Redlin-Fluri, Reinhold: A romániai I.
Károly királyi dragonyosezred és a
westfáliai 5. ulánusezred. — ZfH,
1970. 227. sz. 18—26. p.
Redlin-Fluri,
Reinhold: A 7. Vilmos
király huszárezred alakulat, ezred
lobogó és üstdobtörténete. — ZfH,
1970. 228. sz. 60—67. p.
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Redlin-Fluri,
Reinhold: A
braunschweigi 17. huszárezred. — ZfH,
1970. 229—230. sz. 120—132. p.
Buchheit, Gert: A Brandenburg ezred
megalakulása és első évei. — Fg,
1970. 6. sz. 125—132. p.
Höhne, Heinz: A Rote Kapelle: Legen
da vagy valóság. — ASM, 1970. 3.
sz. 148—156. p.
Klietmann:
Adalékok az 1918—1923
között fennálló német önkéntes ala
kulatok történetéhez. — Fg, 1970.
3. sz. 56—60., 4. sz. 81—86., 5. sz.
104—107. p.

Koch, Horst-Adalbert: A Landespolizei
története 1933—1936 között. — Fg,
1970. 1. sz. 1—15. p.
Lissarrague: A francia katonai repü
lés történetének vázlata. 1918—1945.
— FAF, 269. sz. 1970. 555—570. p.
Barjaud, Yves: Az „Etat Francais"
rendőrcsoportja, 1940—1944. — Fg,
1970. 5. sz. 108—114. p.
Smits, F. J. H. Th.: 1665. december
10-én alapították a tengerészcsapa
tok testületét. — Fg, 1970. 1. sz. 22—
24. p.

HADIJOG
Roon, Gerd van: Moltke mint nem
zetközi jogász a Wehrmacht főpa
rancsnokságán. — VfZ, 1970. 1. sz.
12—61. p.
Alekszandrov,
G.: Nürnberg tanulsá
gai. — MZs, 1970. 11. sz. 85—89. p.
Pilichowski, Czeslaw: A náci hábo

rús bűnök üldözésének és megtor
lásának problémája az NSZK-ban.
— Wk, 9. sz. 1970. 49—51. 68. p.
Raet, André de: A volt ellenállók és a
nácizmus üldözöttéinek jogai Bel
giumban. — Wk, 10. sz. 1970. 65—
70. p.

A HADITECHNIKA TÖRTÉNETE
Raffaelli, Pierro: A fegyverek és a
fegyverzet
fejlődése
az
ókori
Egyiptomban. — RM, 1970. 2. sz.
260—272. p .
Colaprisco,
Marcello: Leonardo da
Vinci tüzérségi tervezetei. — RM,
1970. 1. sz. 89—106. p.
Morawietz, Otto: Lövés tüzes ágyúgo
lyóval. — SuT, 1970. 10. sz. 578—
579. p.
Zirojevië, Olga: Palánk. (Települési és
erődítési forma a török hódoltság
korában.) — VoG, 1970. 1. sz. 263—
270. p.
Schofield, B. B.: Egy XVII. századi
hadihajó: a Vasa. — RUSIJ, 115.
köt. 658. sz. 1970. 63—65. p.
Seifert, Gerhard: Mameluk kardok. —
DWJ, 1970. 7. sz. 562—563. p.
Magyar huszárkard 1700 körül. —
DWJ, 1970. 5. sz. 396—397. p.
Három tiszti kard XIX. század ele
jéről. — DWJ, 1970. 4. sz. 306—
307. p.
Dolinek, Vladimir:
Crespi karabély
1770-ből. — Atom, 1970. 11. sz.
334. p.
Mavrodin,
VI.—Mavrodin, Val.: Az
orosz Berdan-puska bevezetésének
100. évfordulójára. — VIZs, 1970. 9.
sz. 90—93. p.

Marciano, Emanuele—Turello, Guglielmo: A Winchester elődei. — DWJ,
1970. 12. sz. 1010—1017. p.
Stammel, H. J.: „Replikas", a törté
nelmi amerikai tűzfegyver. — DWJ,
1970. 6. sz. 484—489. p.
Klietmann:
A német Maxim-gépfegy
ver az 1914—1918-as világháború
előtt és alatt. — Fg, 1970. 6. sz. 133—
139. p.
[Godin] Gogyin, L.: Régi pisztolyok
között. [Arkagyij Luppol történész
házi tűzfegyver-múzeuma.] — Fák
lya, 1970. 1. sz. 22—23. p.
Lauber,
Georg :
Kerekeszávárzatú
pisztoly a XVII. századból. — DWJ,
1970. 12. sz. 1030—1035. p.
A német .,98. M. oldalfegyver" fejlő
dése 1918-ig. — DWJ, 1970. 3. sz.
200—202. p.
Unger, H.: A szovjet Makarov-pigztoly.
— DWJ, 1970. 8. sz. 646—647. p.
„Armimus" típusú revolver. — DWJ,
1970. 7. sz. 554—559. p.
Pankarten, Johann: A gyalogsági fegy
verek fejlődése a második világhá
ború után. — Tr. 1970. 5. sz. 432—
433. p.
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Clede, Bill: John Mahlon Marlin vadászfegyvergyárának 100 éves tör
ténete. — DWJ, 1970. 3. sz. 210—
214., 4. sz. 286—291., 5. sz. 366—
369. p.
Kvale, Nils: 75 éves a Norma fegy
vergyár. — DWJ, 1970. 11. sz. 890—
894. p.
Sullivan, A. E.: A La Manche-csatorna
alatti alagút tervének katonai tör
ténete. — AQ, 100. köt. 2. sz. 1970.
207—213. p.
Saundby, Robert: Léghajók az amerikai
polgárháborúban. — RAF, 1970. 2.
sz. 97—101. p.
Clarke, Basil: Léghajózás a porosz—
francia háború idején. — RAF,
1970. 3. sz. 217—219. p.
Kreker, Hans-Justus: Francia erődít
mények 1870—1871-ben. — WR,
1970. 9. sz. 505—517. p.
Kreker, Hans-Justus: Két technikai sa
játosság az 1870—1871-es háború
ban. — SuT, 1970. 5. sz. 278. p.

Hannemann, Rudolf: Az első világhá
borúban használt Siemens-Schuckert
(SSW) D III. és D IV. vadászrepülő
gépek. — ZfH, 1970. 232. sz. 201—203.
P.
Czajor, J.: A repülőgépipar a két vi
lágháború közötti Lengyelországban.
— WPL, 1970. 2. sz. 64—75. p.
Haralik, Vladimir: A harmadik biro
dalom titkos fegyverei. — Atom,
1970. 1. sz. 13—14. p.
Orlov, A.: A nagy hatósugarú rakéták
a német fasizmus terveiben. —
VIZs, 1970. 11. sz. 51—60. p.
Vladimírov, V.: A győzelem hatalmas
arzenálja. A szovjet hadiipar és
fegyverzet a Nagy Honvédő Hábo
rúban. — VIZs, 1970. 5. sz. 114—
116. p.
Lepotier: A torpedóktól a rakétákig.
— A torpedók fejlődése a második
világháború befejezéséig. — RDN,
1970. 3. sz. 421—432. p.

HADTÖRTÉNELEM AZ ÓKORTÓL NAPJAINKIG
ÓKORI HADTÖRTÉNELEM
Giorgetti Lucio: A sumér hadsereg. —
RM, 1970. 4. sz. 586—596. p.
Cowdrey, A. E.: Rabszolgából katona.
— History Today, 20. köt. 10. sz.
1970. 714. p.

Moscardelli, Giuseppe: Caesar mond
j a . . . A „De bello Gallico" olvasá
sakor. — RM, 1970. 9. sz. 1373—
1400., 10. sz. 1558—1592., 11. sz.
1746—1778., 12. sz. 1933—1970. p.

KÖZÉPKORI HADTÖRTÉNELEM
Uhrig, Henry T.: Dzsingisz kán hadá
szata. — MR, 1970. 8. sz. 75—82.
P.
Ascik, Kazimierz: A balti népek csa
tarendjéről és hadművészetéről a
XII—XIII. században. — SMHW,
16. köt. 1. sz. 1970. 3—10. p.
Gozdzielewski,
Jerzy: Az 1414. évi
lengyel keresztes háború. — SMHW,
16. köt. 2. sz. 1970. 19—61. p.
Lacaze, Y.: Jó Fülöp és a huszita kér
dés: burgundi
kereszteshadjárat
terv 1428—1429-ben. — Revue His
torique, 241. sz. 1969. 69—98. p.
Schieder, Th.: Niccolo Macchiavelli.
Egy jubileumi év epilógusa. — His
torische Zeitschrift, 210. köt. 2.
sz. 1970. 265—294. p.
Papacostea, S.: A XV. századi lengyel—
magyar ellentét egy epizódja: Cor
vin Mátyás
hadjárata Moldvába
(1467), egy kiadatlan forrás fényé-

ben. — Revue Roumaine d'Histoire,
1969. 6. sz. 967—979. p.
Decei, A.: Szeben város a török tör
téneti forrásokban. XV—XVIII. szá
zadi török politikai, gazdasági, ka
tonai jelentések, levelezés. — Re
vue Roumaine d'Histoire, 1969. 3.
sz. 575—591. p.
Ulicny, Ferdinand: Lengyel katonai
betörések Szlovákiába a XV. szá
zad második felében. — Historické
Studie, 15. köt. 1970. 253—263. p.
Múdra, Miroslav: A cseh csapatok
anyagi és technikai ellátása a XVI.
században. — HV, 1970. 1. sz. 49—
73. p.
Kopcan, Vojtech: Martalócok a török—
szlovák határvidéken a XVI—XVII.
században. — Historické Studie, 15.
köt. 1970. 245—253. p.
Kotarski, Henryk: A lengyel—litván
hadsereg szervezési kérdései az
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1576—1582 közötti háborúkban Bá
thory István
konfliktusaiban. —
SMHW, 16. köt. 2. sz. 1970. 63—
123. p.
Wisner, Henryk: Az 1625—1629 közötti
lett háború. — SMHW, 16. köt. 1.
sz. 1970. 27—94. p.

Wolinski, Janusz: Adatok az 1672—
1676 közötti lengyel—török háború
történetéhez. — SMHW, 16. köt. 1.
sz. 1970. 275—302., 2. sz. 233—267. p.
Bertin, Pierre: A harmincéves háború
egyik hadművelete: Dole ostroma
1636-ban. — RHA, 1970. 2. sz. 7—
33. p.

ÚJKORI HADTÖRTÉNELEM
Gras, Yves: „Korlátozott" háborúk a
18. században. — RHA, 1970. 1. sz.
22—36. p.
Braubach, M.: Az 1712—1714. évi bé
ketárgyalások Utrechtben és Rastattban. — Historisches Jahrbuch,
1970. 2. félkötet. 284—298. p.
Muraise, Eric: Szász Móric hadjáratai
Flandriában, 1744—1748. — RMG,
1970. 2. sz. 159—186. p.
Savory, Reginald: Francia elözönléstől való félelem. 1755—1756. — AQ,
101. köt. 1. sz. 1970. 64—69. p.
Eckert, Helmut: Svájci tisztek a II.
Frigyes-korabeli
hadseregben. —
ZfH, 1970. 229—230. sz. 97—103. p.
Eckert, Helmut: Tisztek a Benelux-államok és Franciaország területéről
a II. Frigyes-korabeli hadseregben.
— ZfH, 1970. 231. sz. 154—158. p.
Beaumont,
Maurice: Bazaine marsall
és Frigyes Károly herceg kapcsola
tai. — RDN, 1970. 12. sz. 1848—
1857. p.
Schubert, Marieluise: Hogyan reagált
Bécs a francia forradalomra? —
ÖGL, 1970. 10. sz. 505—522. p.
Scheel, Heinrich: A német—francia
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