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ADALÉKOK A MAGYAR URALKODÓ OSZTÁLYOK
KATONAPOLITIKÁJÁHOZ* (1927—1936)
A katonai ellenőrzés 1921—26-ig terjedő időszakában a magyar politika fő
törekvése az volt, hogy az ellenőrzés kijátszásával lehetőség szerint megőrizze
a hadsereg rejtett felszerelését, s a politikai célkitűzéseknek megfelelően, mi
nél kedvezőbb előfeltételeket teremtsen a fegyverkezés kellő időben való
megkezdéséhez. A cél egyértelmű volt: harc a trianoni döntések megváltoz
tatásáért, az elvesztett területek visszaszerzéséért, egyelőre a politika, később
a fegyveres harc eszközével.
A helyzet alakulása 1927-ben tette lehetővé az ország számára, hogy ki
lépjen külpolitikai elszigeteltségéből, aktív külpolitikát és katonai előkészüle
teket kezdhessen. Ez év március 31-vel ugyanis a Nagykövetek Tanácsa
megszüntette a Katonai Ellenőrző Bizottság működését. A közvetlen ellen
őrzés megszűnt, helyébe az alkalmi vizsgálatok rendszere lépett, amit a Nép
szövetség rendelhetett el. A külföldi kölcsönök hatására bekövetkezett gaz
dasági stabilizáció nyomán javuló gazdasági helyzet is aktivitásra serkentette
a kormányt. Bethlen miniszterelnök Horthyhoz írt levelében már 1926 végén
a katonai ellenőrzés mielőbbi lezárását és a hadsereg kiépítésének megkez
dését jelölte meg következő lépésként, valamint olyan külpolitikai erőfeszí
téseket, melyek alkalmasak a kisantant szétrobbantására. 1 Olyan szövetséges
partnert kell keresni, mely támogatást tud nyújtani mind a nemzetközi poli
tika porondján, mind pedig a fegyverkezésben. Maga Horthy is úgy ítélte
meg a helyzetet, hogy a jövő háborúja szövetséges államcsoportok össze
csapása lesz, ezért a kis nemzetek sorsa attól függ, kinek az oldalán harcol
nak majd. Az ország teljesen védtelen a kisantanttal szemben, ha megfelelő
patrónust nem talál. 2 Ezt ő és miniszterelnöke a békeszerződéssel elégedetlen
* A magyar hadtörténet még jószerével adós a Gömbös Gyula működéséhez kapcsolódó idő
szak katonai történetének megírásával. Több kiváló monográfia és tanulmány foglalkozott már
eddig is Gömbös bel- és külpolitikájával, a korszak gazdaságtörténetével, sőt újabban ideológiaés társadalomtörténeti munkák is segítenek a korszak jobb megismerésében. Ezek a munkák
természetesen legfeljebb csak érintik a katonai vonatkozásokat, a hadtörténetnek hagyva meg
az események teljes feldolgozásához nélkülözhetetlen katonapolitikai háttér megrajzolását.
A szerző jelen munkáját műhelytanulmánynak szánja. Nem célja a mintegy évtizednyi idő
szakot felölelő, igen bonyolult és sokágú téma megközelítően teljes feldolgozása sem, csupán arra
törekszik, hogy bemutassa a gombosi katonapolitika fő vonulatát, különös tekintettel azokra a
csomópontokra, melyek későbbi részletes kimunkálása még igen gondos feltáró és feldolgozó
munkát igényel. Felvetései ennélfogva sok esetben hipotetikus jellegűek, további megvitatásra
várnak. Tekintettel a rendelkezésre álló szűkös forrásbázisra, mely a jövőben sem bíztat a szen
záció erejével ható újabb adatokkal, az együtt gondolkodás, a vita vihetne közelebb az eleddig
még tisztázatlan kérdések megoldásához.
1 Horthy Miklós titkos iratai. Budapest, 1962. 62. o.
2 Uo. 73. o.

Olaszországban vélte feltalálni. Az olaszok délkelet-európai aspirációi
ugyanis ekkor Jugoszlávia elszigetelésére és felbomlasztására irányultak, mi
vel benne látták terjeszkedési politikájuk első számú akadályát. E politikához
óhajtották megnyerni Romániát és Magyarországot. Romániával szembeni
magatartásuk kezdetben óvatosságra intette a magyar kormányt. Az 1926
szeptemberében aláírt olasz—román szerződést, majd a besszarábiai egyez
mény olasz részről történő ratifikálását ugyanis úgy értékelte, mint ami
„Romániának oly jelentős súlyt adott, amely közte és Magyarország között
felmerülő vitás kérdésekben Magyarországgal szemben előnyhöz juttatja". 3
Az olasz lépések Jugoszláviához közelítették a magyar külpolitikát, remélve,
hogy az ily módon izolálódó Jugoszlávia hajlandó lesz a fennálló függő kér
dések rendezésére. Ez vezetett Horthynak a mohácsi csata 400. évfordulóján
elmondott beszédében meghirdetett magyar—jugoszláv közeledéshez. Az ola
szok azonban csakhamar megtorpedózták az ez irányú magyar törekvéseket,
az olasz—magyar kapcsolatok szorosabbá tételét és revíziós törekvések tá
mogatását ajánlva cserébe. A magyar kormány örömmel fogadta a várt kö
zeledést, és gondolkodás nélkül szakított a jugoszláv orientációval. Megnyug
vással töltötte el, hogy ezáltal mód nyílik az olaszoknál szerzett román előny
semlegesítésére is.
Az olasz—magyar tárgyalások hamar sikerre vezettek. Bethlen minisz
terelnök 1927. április 5-én aláírta az olasz—magyar barátsági és együttmű
ködési szerződést. A tárgyalások során Bethlen kifejtette Mussolininak, hogy
Magyarország legfőbb célja a közép-európai újjárendezés, amihez elsősorban
Olaszországban lát politikai és katonai szövetségest. Áttekintették Magyaror
szág hadászati helyzetét és katonai felkészültségét. Megállapították a kétség
bevonhatatlan tényt, hogy Magyarország még a jelenleginél sokkal jobb ka
tonai felkészültség esetén sem képes többfrontos akcióra, ezért csak úgy
kezdhet bármilyen hadműveletet, ha a kisantant államokat megosztja, egy
séges fellépésüket elkerüli. Az olasz diktátor a Magyarországra nézve leg
veszélyesebb ellenfelet, annak katonai felkészültségét és politikai szerepét
figyelembe véve, Csehszlovákiában látta. Ezzel szemben a Romániához való
közeledést ajánlotta Bethlennek. Jugoszlávia semlegesítését pedig magára
vállalta.
Bethlen az eredményes együttműködés legfontosabb feltételét a hadsereg
felfegyverzésének támogatásában látta. Elsősorban a zsákmányként olasz
kézen maradt volt osztrák—magyar fegyverek átadását kérte, de fontosnak
tartotta a két vezérkar sokoldalú együttműködésének kialakítását is.
Katonai szempontból is nagy fontosságot tulajdonítottak a tárgyaló felek az
Ausztriával szembeni közös politikai irányvonal kialakításának. Elhatározták,
hogy támogatják a Heimwehrt és élesen fellépnek az Anschluss-törekvésekkel szemben. Közös érdekük volt, hogy a Heimwehr segítségével végrehajtott
puccs jobboldali kormányzatot segítsen a hatalomra Ausztriában, amely aztán
erőszakos úton megszünteti az erős szociáldemokrata befolyást. A magyar
kormány ettől nemcsak Ausztria jelenlegi csehszlovák orientációjának meg
szüntetését, hanem az országot körülvevő gyűrű felnyitását, s ennek nyomán
az osztrák szociáldemokraták által akadályozott, Ausztrián keresztüli olasz
fegyverszállítások zavartalan lebonyolítását várta. Bethlen magára vállalta az
olaszok és a Heimwehr vezetői közötti közvetítést. A bécsi magyar katonai
3. H L . HM. Ein. VI—2. biz. 1927/15816.
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attaséra várt a kapcsolat fenntartása, az olasz pénzsegélyek és utasítások
eljuttatása.
A magyar kormány igyekezett kihasználni az olasz ígéretet. Már 1928
áprilisában 300 millió líra kölcsönt, a már említett fegyveranyag egy részé
nek átengedését és 400 repülőgépet kértek az olaszoktól. Ezzel kapcsolatban
kérték, hogy magyar pilóták utazhassanak kiképzésre Olaszországba.
A külpolitikai háttér biztosítása után — miközben lépéseket tett az angol
kapcsolatok kiépítésére is — Bethlen elérkezettnek látta az időt a nyílt re
víziós politikai meghirdetésére. Az 1928 márciusában elmondott debreceni be
szédében a nyílt kormánypolitika szintjére emelte a trianoni határok meg
változtatásának programját.
A politikai helyzet ilyetén való alakulása lehetővé tette, hogy a magyar
vezérkar hozzákezdjen a békeszerződés tilalmait megszegő katonai előkészü
letekhez. Olyan haderő kiépítését tűzték ki távolabbi célul, amely „megfelelő
baráti támogatással" képes a kisantant egy vagy több tagja elleni támadó
háborúra.
Az első világháborút követő években a német és magyar katonai körökben
és szakirodalomban egyaránt általánossá vált a nézet, miszerint a háború
„politikailag" veszett el, ami a politikai és katonai vezetés háború előtti és
alatti összhangjának teljes hiányában leli magyarázatát. Amíg ugyanis a
győztes államok politikai vezetői egyúttal a háborús vezetésnek is lelkei vol
tak, addig a központi hatalmak politikai és katonai vezetése mindvégig külön
utakon járt, ami a végzetessé váló hibák sorozatát eredményezte. 4 E felisme
rés vezette a vezérkart, hogy a hibákat elkerülendő, már most, a felkészülés
időszakában, a kívánatos összhang megteremtésére törekedjék a politikai és
katonai vezetés között. Széles körű polémia alakult ki katonai berkekben a
politikusokkal való együttműködés, a kialakítandó katonapolitika elveinek
mielőbbi tisztázására.
Egyöntetűvé vált és a hivatalosan is elfogadott nézet rangjára emelke
dett, hogy az állam politikájának, mely megszabja az elérendő célokat, döntő
befolyással kell lennie az előkészületekre. A kitűzött célt az állam politikai
és gazdasági teherbírásától, a külpolitikai helyzettől, a várható szövetségesek
és ellenségek erejétől, majd a hadvezetésnek az ezekkel, illetve az esetleges
háborúval kapcsolatos elképzeléseitől, tanácsaitól és igényeitől kell függővé
tenni. Mindezek figyelembe vételével kell megtenni a szükséges bel- és kül
politikai, gazdasági intézkedéseket a katonai felkészülés terén, azaz kialakí
tani az állam katonapolitikáját. 5
Az adott szituációban különös fontosságot tulajdonítottak a külpolitikai
előkészítésnek. A legfontosabb feladatok egyikének tekintették a közös ér
dekeken és világnézeti alapon nyugvó szövetség kiépítését, a katonai együtt
működést is magában foglaló szerződések megkötését, gazdasági kapcsolatok
kiépítését, ugyanakkor az ellenséges szövetségi rendszerek minden eszközzel
való gyengítését és felbomlasztását.
Az elkövetkező háborúval mint világháborúval számoltak, melyben — az
első világháborúhoz hasonlóan — szövetségi rendszerek fognak összecsapni.
Épp ezért a célnak megfelelő szövetségi rendszer kialakulásának ösztönzését,
az ahhoz való mielőbbi csatlakozást, a háború előkészítése fontos straté4 Csejkovits Károly: A jövő háború katonai, politikai és pacifista
Katonai Közlöny, 1926. 3—4. sz., 192. o.
5 Náray Antal: Politika és hadvezetés. Budapest, 1933. 18. o.
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megvilágításban.

Magyar

giai lépésének tartották. Elszigetelt, kis államok közötti önálló fegyveres
konfliktust szinte elképzelhetetlennek tartottak, ilyen háborút csak mint egy
világméretű összecsapás részét, vagy valamely nagyhatalmi csoportosulás,
szövetségi rendszer által támogatott helyi összetűzést képzeltek el.
Nem kisebb fontosságot tulajdonítottak a belső felkészítésnek, a szellemi
és gazdasági erőknek a hadsereg ütőképessége érdekében történő mozgó
sításának. 6
A hadseregvezetés kötelességévé tették, hogy a fenti alapelveknek meg
felelően tájékoztassa a politikai vezetést az ellenséges hadseregek felké
szültségéről és terveiről, a saját erőkifejtés lehetőségeiről, s ennek megfe
lelően a katonai akciók — háború — várható sikeréről vagy elkerülésének
szükségességéről, s az ennek megfelelő külpolitikai vonalvezetésről. Köteles
sége továbbá a háború sikeres megvívása érdekében gondoskodni a haderő
megszervezéséről, kiképzéséről és felszereléséről, a mozgósítási előkészületek
ről és elkészíteni a haditervet, amely lehetővé teszi a hadsereg tervszerű
felvonultatását és a hadműveletek megkezdését. 7
A fenti alapvetésnek megfelelően került sor a magyar katonapolitika ki
építésére, s ugyanakkor annak elméleti oldalaként a magyar katonai doktrína
kialakítására. 8
A húszas évek második felében világszerte nagy figyelmet fordítottak a
katonai teoretikusok a jövő háborúja előkészítésének, eszközeinek és vár
ható lefolyásának kérdéseire. Nem vonhatta ki magát ez alól a katonai el
mélet kérdéseivel foglalkozó kisszámú magyar katona sem. Ez utóbbiak az
ismert nyugati teoretikusok, Fuller, Douhet, de legfőként v. Seeckt hatása
alá kerültek. Magukévá tették az „elit hadseregről" alkotott elméleteket és
igyekeztek azt a magyar viszonyokra alkalmazni. A jövendő magyar had
seregét többen olyan elit haderőnek képzelték el, amely megfelelő szövetségi
rendszerben, azáltal támogatva és fedezve, gyors és hatásos csapást tud
mérni valamelyik szomszédos ország felé, azaz a fő hadászati elvet a táma
dásban látja. A hangsúlyt természetesen a szövetségesek támogatására he
lyezték.
,,A jövő háborújában a számba jöhető politikai, technikai és gazdasági
összerők egységes és egyidejű fellépése fogja megadni a hadviselés jellegét és
az alkalmazandó új harcmodort — olvashatjuk Csejkovits Károly tanulmá
nyában — ugyanis a cél a gyors döntésre törekvés, a lerohanás lesz. Ennek
záloga az elithaderő, melynek erőssége a hadigéptömeg, amellyel egyrészt a
mozgást gyorsítani, másrészt az élőerőt és a tömeg lökőerejét mechanikai
úton pótolni, a haderő rombolóképességét pedig aránylag kis létszámok mel
lett fokozni képes. Harceszközei tehát általában a szállító- és harci motor, a
különféle korszerű fegyverek és gáz".9 Ez a haderő biztosítja a meglepetés
szerű támadást, úgy hogy az ellenség visszacsapásra képtelenné váljon. Ha
ezzel sikerül megakadályozni az ellenség mozgósítását és felvonulását, akkor
a további komolyabb ellenállással már nem kell számolni. Az ellenségnek
az elit által történő megrohanása közben folyik az általános mozgósítás, a
6 Uo. 20. o.
7 Bán Mihály—Rakolcai László: Korszerű honvédelem. Budapest, 1942. 35. és 275. o.
8 A hadsereg vezetése, valamint a korabeli katonai szakirodalom nem használta a „katonai
doktrina" meghatározást. Természetesen ez nem jelentette azt, hogy a katonai doktrina nem lé
tezett, hiszen annak fogalmi jegyei a horthysta katonai elméletben is feltalálhatók, azok első
sorban a ,,haditerv"'-ben fogalmazódtak meg, melyben a katonapolitikai célkitűzések kifejezésre
jutottak. Ügy véljük, igazunkat jelen dolgozatunk megfelelőképpen alátámasztja.
9 Csejkovits Károly: A jövő hadviselése és annak eszközei. Magyar Katonai Közlöny, 1926. 1.
sz., 23. o.
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tömeghadsereg felállítása, amelynek felszerelése, harceljárása elmarad a
gépesített elittől. Ennek siker esetén a megszállás, a megrohanás sikertelen
sége esetén viszont, až elit alakulatok hirtelen, nehezen pótolható veszteségei kö
vetkeztében — mely esettel is reálisan számolni kell —, azok harcának folytatása
a feladata. Az elit hadsereget — kisebb államok esetében különösen — döntő
csatára csak egyszer lehet „kijátszani". Fejtegetéseinek végén Csejkovits eljut
annak felismeréséig, hogy világháború esetén, amivé a fegyveres konfliktu
sok nagy valószínűséggel mélyülni fognak, a tömeghadseregek hosszas küz
delmére kerül sor.10
Äz elit hadseregről alkotott elvek vezették Werth Henrik tábornokot is,
akkor a hadiakadémia tanárát, a követendő magyar katonai doktrína meg
fogalmazásában. A hadiakadémia számára 1930-ban írt tankönyv előszavában
fejtette ki a jövő háborújáról és ebben a magyar hadsereg várható helyéről
alkotott elméletét. Szerinte a békediktátumok teremtette feszültség békés
úton meg nem oldható, hanem soha nem tapasztalt, brutális jellegű háború
hoz fog vezetni. Ez a háború a benne részt vevő országok összes energiáit
igénybe vevő totális harc lesz, s nem lesznek olyan néposztályok, amelyek
nem vesznek benne részt. Seeckt elméletét elfogadva kifejti Werth, hogy az
új fegyverek nagy hatóképessége a háborút messze az országok belsejébe is
kiterjeszti. A technika döntő tényezővé válik. Az új harceszközök — repülők,
harckocsik — „elsőrendű jellegű támadó eszközök", a védelemmel szemben
nagy erőgyarapodást jelentenek, annak fölényét nemcsak kiegyenlítik, de
felülmúlják, az ezekkel felszerelt hadsereg „a mozgó háború biztos vivője és
így a gyors döntés erős tényezője" lesz.11 Ezért a fejlődés világviszonylatban
is, méginkább a kis államokban, a kisebb létszámú, de technikailag gazdagon
felszerelt elit hadsereghez kell, hogy vezessen. „Természetesen — írta — a
jövőben is kívánatos lesz minél nagyobb erővel a háborúba kivonulni, de a
számnak nem szabad a korszerű felszerelés és alapos kiképzés rovására
menni; lehetne ugyan hasonlóan mint a múltban, milliós hadseregeket fel
állítani és azokat gépekkel gyengébben felszerelni, de ezzel az erőtényezőket
csak csökkentjük." 12 A jövő „elit" hadseregében a harckocsik és repülők a
többi fegyvernem rovására fognak szaporodni, ezt a tömeg és bátorság nem
tudja kiegyenlíteni. Ilyenformán a jövő hadserege a „gazdag felszerelés és
nagy szám közötti kompromisszum" eredménye lesz.13 A gépekkel bőven el
látott hadsereg viszont gondos szervezést és vezetést, jó technikai és üzem
anyagellátást, jól képzett személyzetet igényel.
Voluntarista módon Werth a fenti, magyar viszonyok között megoldhatat
lan feltételek ellenére is lehetségesnek tartotta egy magyar elit ütőerő meg
teremtését a magyar hadiipar kiépítése és maximális kihasználása révén. Az
adottságokkal nem számolva felhívta a figyelmet, hogy a szükséges, igen
drága és komplikált, ugyanakkor gyorsan elavuló hadianyagok gyártása, rak
táron tartása és pótlása az országtól igen élénk gyártási tevékenységet, nagy
tőkebefektetést igényel, ezért a gazdasági tényezők fokozottan előtérbe lép
nek. Ezért már jó előre „okunk van a gazdasági háború lehetőségeivel és
valószínűségével behatóan foglalkozni és annak lényegét és jelenségeit tanul
mányozni." 14 A — majdani — katonai „mozgósítással párhuzamosan vagy le10 u o .
11 A h a d v e z e t é s elmélete, ö s s z e á l l í t o t t a és bevezetéssel e l l á t t a : W e r t h H e n r i k . B u d a p e s t , 1930.
14. o.
12 Uo. 27. őrz. egys. 1. l a p .
13 Uo. 16. o.
14 Uo. 17. o.

hetőleg azt megelőzően egy anyagi mozgósításnak kell folynia, mely a béke
gyártásról a háborús gyártásra való átmenetet", illetve a háborús gazdálko
dást biztosítja és a rendelkezésre álló anyagi eszközök maximális kihasználá
sával teremti elő a hadsereg és hátország szükségleteit.15
A nagy gazdasági megerőltetés, a lehetőségek végessége offenzív jellegű,
rövid háborút követelnek meg, „amiből természetszerűleg következik, hogy
törekednünk kell az ellenséget saját országában felkeresni, ott csatára kény
szeríteni, felmorzsolni, azután az ország belsejébe behatolni és mindazon
anyagokat és eszközöket tőle megvonni, melyek újabb haderők felállítására
alkalmasak." 16
A kis létszámú, jól felszerelt magyar elit hadsereg elképzelése minden rea
litást nélkülöző vágyálom lehetett csak a hadseregvezetés számára. A gya
korlatban a fenti elmélettel szemben csak legfeljebb gépesített egységekkel
szerényen ellátott, nagy létszámú tömeghadsereg létrehozására törekedhettek,
minthogy az ország körülményei ezt tették lehetővé. Ennélfogva a későbbi
hadrendfejlesztési programok megvalósítása során mennyiségi fejlesztésre ke
rült sor. A hadsereg elé kitűzött offenzív célok és adottságok közti ellent
mondást az erkölcsi-politikai tényezők túlzott felnagyításával és előtérbe he
lyezésével próbálták feloldani. Werth érezte ezt, maga is hangsúlyozza, hogy
a háború új vonásai ellenére is nagy szerep jut majd a lelkesedésnek. A végső
döntés, mint a múltban is, a népek harci erényeitől és ebből eredően a szer
vezettség és a kiképzés fokától fog függni. A harci erény — írta — fő té
nyező marad, és így az erkölcsi tényezők és az anyag együttesen döntik el a
jövő háborújának sorsát.17 Az erkölcsi tényezők mérhetetlen felnagyítása
vezetett a későbbiekben a „faji harcászat" képtelen elméletéhez és a körülötte
kialakuló vitához. Sokan voltak a tisztikarban, akik úgy hitték, hogy a ma
gyar faj állítólagos eredendő katonai erényeinek hangoztatásával, a faji ön
tudat növelésével pótolni lehet a hadsereg modern felszerelésének súlyos hiá
nyosságait, szuronyrohammal operálni lehet a harckocsik ellen.
Az elit hadsereggel kapcsolatos elképzelések a gyakorlatban sehol sem
valósultak meg. Egy ilyen hadsereg technikával, üzemanyaggal való ellátása
meghaladta még a fejlett nyugati kapitalista országok gazdasági válságtól
terhelt lehetőségeit is. A harmincas évek elejétől már az erős páncélos és légi
kötelékekkel ellátott tömeghadsereg került az érdeklődés középpontjába.
Elsősorban Eimannsbergernek és Guderiannak a páncélos seregtesteknek,
mint a főcsapás eszközének szerepéről alkotott teóriái voltak nagy hatással
a magyar katonai vezetésre. Különösen Gerbert Károly altábornagy és Hor
váth László ezredes számos tanulmánya foglalkozott a magyar szakirodalom
ban a páncélos technika fejlődésével, a harckocsik hadműveleti és harcászati
alkalmazásával. Egyelőre csak az elmélet síkján igyekeztek belopni a tiszti
kar gondolkodásába a páncélosokkal és a gépesített csapatokkal kapcsolatos,
a kor színvonalán álló ismereteket. Ügy vélték, elméleti megalapozói lehetnek
a majdan létrejövő magyar páncélos fegyvernemnek. Látták, hogy a táma
dásra alapozott magyar katonai doktrína megköveteli, ha nem is az elit had
sereg, de a fő offenzív ütőerő, a harckocsi beállítását a hadrendbe és a
páncélos-gépesített erők létrehozását.
A magyar vezérkar — mint a későbbiekben érre utalunk — már az év
tized fordulóján tett lépéseket a páncélos és gyors fegyvernem kialakításának
15 uo. is. o.

16 Uo. 25. o.
17 Uo. 12. O.
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előkészítésére, sőt a magyar páncél járműgyártás megteremtésére is. Ezek a
magyar hadsereg számára tiltott munkálatok azonban az adott gazdasági kö
rülmények között ekkor még csekély eredményre vezettek, ami alig volt
több a semminél.
A gazdasági helyzet alakulása csak 1936-ban tette lehetővé a páncélos és
gépesített csapatok fejlesztésének érdemi megkezdését. Ekkor már — első
sorban Guderian hatására — egyértelműen elfogadottá vált a nézet, hogy a
külpolitikai helyzet bármilyen kedvező alakulása mellett is a magyar hadá
szati elképzelések csak a támadás fő erejét képező gyorscsapatokkal valósít
hatók meg. Nagy Vilmos tábornok 1936 februárjában fejtette ki a gyorscsa
patoknak a honvédségben betöltendő szerepét, s egyben meghatározta a fej
lesztés irányát. 18 A Werth által kifejtett elvek újrafogalmazásaként beszélt a
hadsereg gyorsanmozgó erőinek a magyar hadászati elképzelésekben betöltött
csatadöntő szerepéről. Olyan gyorsan harcba vethető erőt kívánt szervezni,
mely meglepetésszerű támadással a további hadműveletekre döntő hatással
lehet. A győzelem kivívásának előfeltétele lesz a „megfelelő lökőerőt gyorsan
és meglepetésszerűen a döntő helyen összefogni, hogy ott helyi fölényben,
túlsúlyban legyünk", a gyorsanmozgókat az áttörés nyomán keletkezett
„résen át kell a még kitartó rész hátába vetni". A „mozgékonyság, gyorsaság,
meglepetés új értelmet fog kapni a jövő háborújában, sikerre csak ezen le
hetőségeket kihasználva számíthatunk a várható túlerő elleni harcban". 19
Nagy Vilmos jól látta, hogy a fentiekben kifejtett helyes elvek gyakorlati
alkalmazására a szükséges feltételek hiányában aligha kerülhet sor. A tech
nikai, pénzügyi hiányok következtében csak legfeljebb vegyes felépítésű gép
kocsizó, lovas és esetleges kerékpáros dandárok felállítását tartotta lehetsé
gesnek . magyar viszonyok között, s ezek szervezésére tett javaslatot.
*
A Koronatanács 1927 decemberében fogadta el a hadseregfejlesztés tervét.
A létszám és az alakulatok számának emelése mellett fő célkitűzésül a
fegyvernemek közötti aránytalanságok megszüntetését, valamint egy preven
tív háborúhoz elengedhetetlenül szükséges korszerű fegyvernemek fejleszté
sét határozták el. Döntést hoztak a „K" toborzás, azaz a rejtett sorozás alap
ján történő bevonultatás bevezetéséről.
A meghirdetett program „csekély" méretei, végrehajtásának vontatottsága
csalódást keltett a tisztikarban. A fejlesztés megkezdését követő három év
során általánossá vált az a vélemény, hogy a Bethlen által nagy hévvel
meghirdetett revíziós politika közel sem áll arányban a hadsereg fejleszté
sének lehetőségeivel.
Az olasz orientációjú külpolitika sem bizonyult oly hatásosnak, mint azt a
miniszterelnök remélte. Optimizmusát, amely még 1926-ban arra a megálla
pításra ragadtatta, hogy „4—5 év múlva Trianont liquidálni fog lehetni", 20
nem igazolták az események. Nem csoda, hogy ezek után bíráló hangok
hallatszottak a gyors változásokat remélő tisztikar részéről. Csalódtak az olasz
szövetségben, amely a túlzott várakozással ellentétben semmivel sem vitt kö
zelebb a revízió megvalósulásához. A remélt katonai támogatás elmaradt.
18 Nagy Vilmos: A gyorsanmozgó seregtestek. Magyar Katonai Szemle, 1936. 4. sz., 2. o.
19 Uo. 25. o.
20 Horthy Miklós titkos iratai. I. m. 73. o.

— 9 —

A szentgotthárdi sikertelen fegyvercsempészési kísérletet angol segítséggel
tisztázni lehetett ugyan, azonban a további olasz fegyverszállítások sorsa
bizonytalanná vált. Az osztrák Heimwehr támogatása egyelőre eredményte
lennek bizonyult, a kapu nem nyílt meg az olaszok felé. Ezzel szemben a
megerősödött magyar külpolitikai aktivitás és a „titkos" hadseregfejlesztés
kiváltotta a kisantant államok akcióját. Korábbi egyezményeik meghosszabításával megerősítették szövetségi rendszerüket, tovább növelték fegyveres
erőiket.
Nagy gondot jelentett a kormánynak a tisztikar elégedetlensége a változat
lanul rossz anyagi körülmények miatt. Az 1928—1929-es kiképzési évről ké
szült zárójelentés kétségbeejtőnek nevezte a tisztikar helyzetét: „A tisztikaron
kezdenek a fáradtság és fásultság jelei mutatkozni, s az ma tagadhatatlanul
bizonyos lelki depressio alatt áll. A szolgálat terhének a békével (világháború
előtti állapot — D. L.) szemben hatványozott volta, az anyagi gondok, vala
mint a hadviselt tisztikar fizikai és idegerejének romlása következtében a
tisztikar ma nem képes úgy ellátni a szolgálatot, mint ahogyan a katonai
hivatás fennsősége megkövetelhetné tőle".21 A tisztek egészségügyi helyzete
katasztrofális, a háborúban szerzett reuma, gyomorbaj, neuraszténia és tüdő
csúcshurut kínozza nagy részüket. Ezek után félő, hangsúlyozza a jelentés,
hogy „ha a tisztikar helyzetében gyökeres változás nem áll be, az ugyanoda
kerül, mint a helyzetének sanyarúságát állandóan hangoztató elégedetlen kis
hivatalnok. Pedig a mai agyonterhelt hivatalnoktiszt típusa helyett — kinél
nyomorúságos anyagi helyzetéből kifolyólag a várt karácsonyi segély elma
radása is hetekre éreztette hatását — az ízig-vérig katona és úr típusa volna
visszaállítandó." 22 Sürgős feladat a tisztikart a nyomasztó anyagi gondoktól
megszabadítani. Annál is inkább halasztást nem tűrő feladat ez, mivel „igen
erősen azon évfolyamok szenvednek, melyek amúgy is mint szakasz és
századparancsnokok legsúlyosabban viselték a háború terhét és a legsúlyo
sabb véráldozatokat hozták." 23
A kormány katonapolitikájával szembeni elégedetlenség adta meg az alap
hangját Rőder Vilmos tábornok, vezérkari főnök a Legfelső Honvédelmi Ta
nács 1929 áprilisi ülésén elmondott helyzetértékelésének. A felkészülésről
szólva alapvető kritériumként jelölte meg a békeszerződés határozványainak
nyílt vagy burkolt enyhítését, illetve azok be nem tartása esetén a követ
kezmények elhárítását. Ha ezen előfeltételek külpolitikailag nem biztosítha
tók, akkor a külpolitikai célokat idejekorán korlátozni kell, vagy egészen
megváltoztatni.
Mindebből következik, hogy a politikai és katonai vezetésnek a külpolitikai
célok érdekében a legszorosabban együtt kell működnie. A politikai vezetés
nek idejekorán biztosítania kell azokat az eszközöket, melyek a megvalósítás
hoz szükségesek. Rőder hangsúlyozottan aláhúzta a kormányfő és a katonai
vezetők közös felelősségét az együttműködésben.
A továbbiakban a hadsereg kiépítésének mennyiségi és minőségi követel
ményeit tárta hallgatósága elé. Ismertette a vezérkarnál kidolgozás alatt álló
és két előkészületi év után 1931-től megvalósításra kerülő tervet, melynek
megvalósíthatóságát a tervszerű politikai, katonai és anyagi megalapozottság
tól tette függővé. Figyelmeztetett, hogy korszerű hadsereg még optimális
21 HL.
22 Uo.
23 Uo.

HM.
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esetben sem építhető ki egyik napról a másikra, márpedig „háborút bevezetni
anélkül nem lehet".
Összegezésképpen megállapította a vezérkar főnöke: „Katonapolitikai hely
zetünk súlypontja ma teljesen külpolitikai téren van: külpolitikai előfeltételek
nélkül nem hogy támadó háborúra nem lehet gondolnunk, de még csak egy
adott helyzet előnyeit sem tudjuk kihasználni, sőt még az ehhez szükséges
katonai előkészületeket sem valósíthatjuk meg. Ha külpolitikai céljaink el
éréséhez a hadsereg közreműködése szükséges (akár mint előzmény, akár
mint következmény), ahhoz ennek megfelelően kell a hadseregnek a cse
lekvési előfeltételeket megadni, éspedig minél valószínűbb és minél közelebb
az eshetőség, annál alaposabban és annál hamarabb." 24
A fentiekben kifejtett követelményekkel szembe állítva az elmúlt három
esztendő katonapolitikájának alakulását, Rőder elégedetlenségének adott han
got. Sokkal célratörőbb politikát kért a kormánytól, mivel a kitűzött célok
megvalósítása csak így képzelhető el.
Aligha tévedünk, ha az új, aktív honvédelmi politikát követelő előterjesz
tés mögött már a honvédelmi miniszteri szék közvetlen közelében álló hon
védelmi államtitkárt, Gömbös Gyulát látjuk. A gombosi hatolmátvétel ekkor
már befejezés felé közeledik a Honvédelmi Minisztériumban. A Gömbös—
Bethlen ellentét egyezséggel zárult. A „tékozló fiú" visszatért az Egységes
Pártba, és mint honvédelmi államtitkár, 1928 októberében megjelent a Hon
védelmi Minisztériumban. Nyílt titok volt, csak átmeneti állapotról van szó, a
megegyezés ára — mint ez 1929 októberében be is következett — a honvé
delmi tárca. Bethlen e taktikai lépéssel kívánta leszerelni Gömböst és a mö
götte álló, politikájával szemben elégedetlen tisztikart.
Gömbös Gyula, a volt vezérkari tiszt, az ellenforradalom egyik vezéralakja,
a MOVE és több jobboldali egyesület alapító tagja, a tizenkét kapitány
egyike, 1923 és 1928 között a fasiszta-antiszemita fajvédő párt megteremtője
és vezére, az erőszakon alapuló jobboldali diktatúra bevezetésének szüksé
gességét nyíltan valló politikus és „katona", a hadsereg és tisztikar ügyének
a Bethlen-kormány ellenzékeként éveken át lelkes szószólója, nagy népszerű
ségnek örvendett, elsősorban a tisztikar közép- és alsó rétegei között. Ugyan
akkor az uralkodó osztály különböző körei is úgy beszéltek róla, mint a
rendszer tartalékáról, aki majd végső esetben, ha minden egyéb erőfeszítés
csődöt mondott, jönni fog a hadsereggel és rendet teremt.
Gömbös a hatalom megszerzésének tervét, a különböző titkos társaságok és
félfegyveres egyesületekben tömörülő erők mellett, elsősorban a hadsereg
tisztikarára építette. Itt is elsősorban a vezérkart akarta egyértelműen maga
mellé állítani. Növelni igyekezett az amúgy is meglevő vezérkari öntudatot,
hangsúlyozta a vezérkar elsőrendű fontosságát. A hadsereg vezetésének elit
testülete vezetése alatt kezdett túlnőni a hadseregen és követelt egyre na
gyobb beleszólást az ország bel- és külpolitikájának irányításába. A vezér
kari tisztek zömének erősen szélsőjobboldali vagy effelé tendáló beállítottsága
következtében ez a befolyás — a gombosi politikának megfelelően — az ország
jobbratolódása érdekében érvényesült és kapott egyre nagyobb teret. Gömbös
az államvezetés funkcionáriusainak tekintette tisztjeit, akikkel mindig szá
molhat hatalmi terveiben. Ennek érdekében fogott hozzá mint honvédelmi
miniszter a hadseregvezetés teljes átalakításához. Meg akart szabadulni a
számára kellemetlen emberektől, és híveivel, elsősorban volt hadiakadémiai
24 H L . T a n u l m á n y o k g y ű j t e m é n y e . 2015. sz.
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évfolyamtársaival s a vele azonos elveket valló fiatalabb tisztekkel kívánta
körülvenni magát. A fentiekben már érintett, elégedetlen közép-tisztikarra
támaszkodott, mely helyzeténél fogva fogékony volt a radikális jobboldali
eszmék iránt. A volt osztrák—magyar hadsereg heterogén elemeiből alakult
tisztikar szellemének egységesítésére való törekvés szolgált jó ürügyül, hogy
— mint ezt gyakran hangoztatta — az „osztrák szoldateszka" szellemét kép
viselő konjunktúra- és „zsoldostípusokat", akik nem valók az új nemzeti jel
legű honvédségbe, kiközösítse a hadseregből, s helyükbe emelje azokat, akik
ben az ellenforradalom kezdetétől, sőt azt megelőzően, hagyományosan élt a
nemzeti gondolat és a vágy a magyar nemzeti hadsereg után. 25 E hangzatos
jelszóval — ami Horthy fülében is jól csengett — szabadult meg rövid úton
a többnyire legitimista és konzervatív öreg tábornokoktól és törzstisztektől,
akiket alkalmatlanoknak talált tervei végrehajtására. Rövid másfél év alatt,
nyugdíjaztatással, átszervezéssel elérte, hogy a vezérkar és a minisztérium
összes osztályvezetője felváltásra került. A vezérkar és a minisztérium vezető
tisztjei között feltűnnek az új emberek, köztük nem egy olyan — mint Rátz
Jenő, Ruszkay Jenő —, akik később dicstelen szerepet töltenek be a hadse
reg vezetésében. A vezérkar osztályainak vezetését szinte kivétel nélkül
azokra a tisztekre bízta, akik 1912—1914 között vele együtt voltak hallgatói a
bécsi hadiakadémia évfolyamainak.
A radikális átszervezés természetesen csak Horthy beleegyezésével történ
hetett meg. A kormányzó azonban ekkor szívesen enged kedvenc szegedi
kapitánya kéréseinek, hiszen nagy várakozással tekint szereplése elé. Gömbös
is hajlandó messzemenően figyelembe venni a legfelsőbb hadúr kívánságait.
Kettőjük kompromisszumának tűnik a hadseregfőparancsnok, Janky Kocsárd
felváltása Kárpáthy Kamilló tábornokkal, de nem járunk messze az igazság
tól, ha úgy véljük, a vezérkar főnökének, Rőder tábornpknak meghagyása is
Horthy nyomatékos kívánságára történt. Igaz, maga Gömbös is többször úgy nyi
latkozott, hogy Rőder, mint annak idején tanára a felsőbb tiszti tanfolyamon,
a legnagyobb hatással volt Fá, tőle tanulta a legtöbbet és nagyszerű útravalót
kapott tőle katonai pályájára. 26 Rőder Vilmos valójában jól képzett, a had
sereg érdekeit mindenek elé helyező katonának bizonyult mint a vezérkar
főnöke. Nem volt azonban érzéke a politika iránt abban az értelemben,
ahogy ezt Gömbös megkívánta vezérkari főnökétől, ez aztán a későbbiek
során ellentéthez is vezetett köztük.
A tisztikar lelkes örömmel fogadta Gömböst a hadsereg élén, és ő meg is
próbált eleget tenni a várakozásnak. Szinte korteshad j arattál ért fel, mikor
kinevezése után, elődeivel ellentétben, azonnal végigjárta az összes vegyes
dandár parancsnokságokat és személyesen győződött meg a csapatok elhelye
zéséről, ellátásáról, kiképzéséről és vezetéséről; közben lelkes szónoklatokat
tartott a csapattiszti karnak. Ezek során nem fukarkodott az ígéretekkel.
A minisztériumban addig tapasztalt visszaélések, panamák felszámolását, a
felelősök megbüntetését ígérte, mint legfőbb okozóját a tisztikar nehéz
anyagi helyzetének. A jövőt mint a hadsereg fellendülésének időszakát hir
dette meg, ami gyökeres változást hoz majd a tisztikar megbecsülésében,
anyagi dotálásában.
Gömbös a húszas évek gazdasági fellendülésében bízva ígérgetett a tisz
teknek, sőt ezen túlmenően a hadsereg számos nyugdíjasának és hadirok25 Révay József: Gömbös Gyula élete és politikája. Budapest, 1934. 194. o.
26 Uo. 60. o.
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kantjának is. Azonban ezen ígéretek maradéktalan megvalósítása még további
kedvező gazdasági helyzet esetén is meghaladta volna az ország lehetőségeit.
Ezt Gömbös nyilván jól látta, ígéreteit propagandafogásnak tekintette, me
lyek mindenkor alkalmasak arra, hogy megvalósulásuk elmaradásáért az ál
lamvezetést tegye felelőssé a tisztikar előtt, s egyben saját hatalomátvételé
től, az általa kialakítandó új rendtől tegye függővé azok maradéktalan meg
valósítását. Parancsuralmi rendszerének megteremtésében nagy szerepet szánt
a hadseregnek, anélkül azonban, hogy katonai diktatúra megteremtésére tö
rekednék. Az adott bel- és külpolitikai szituációban a nyílt katonai diktatúra
visszaállítására nem is volt lehetőség. Azonban a hadsereg fejlesztése, súlyá
nak növekedése, az ebből adódó következmények így is olyan hátteret ké
peztek, mellyel óhatatlanul befolyásolta a kormány politikáját.
1928-ban megalakult a Legfelső Honvédelmi Tanács (LHT) azzal a céllal,
hogy összefogja ,,az állami élet mindazon hivatalos és nem hivatalos szer
veinek működését, melyekre egyrészt a védelem korszerű kiépítése, másrészt
a háború korszerű és eredményes vezetése szempontjából akár közvetlenül,
akár közvetve szükség van illetve lehet, egységes alapon akként előkészíteni
és megszervezni, hogy az ország élet-halál harcában a nemzeti erők minden
vonatkozásában a teherbírás legvégső határáig kihasználhatók legyenek". 27
Feladatai közé tartozott mindazon az „országvédelem szempontjából jelentő
séggel bíró ügyek eldöntése, melyek alkotmányjogilag a törvényhozás által
volnának ugyan elintézendők, melyek törvényes és így nyilvános letárgyalása
azonban a trianoni korlátozások miatt nem lehetséges". 28
A LHT döntései az összes tárcák minisztereire nézve kötelező erővel bírtak.
Ennélfogva természetszerűleg nemcsak a trianoni kötöttségek kijátszására
voltak alkalmasak, hanem a vezetés olyan intézkedéseinek elfogadtatására is,
melyek az országgyűlés, illetve különböző politikai körök, csoportok ellenke
zését váltották volna ki. A katonai vezetés a LHT-n belül is igyekezett biz
tosítani saját súlyát a döntésekben. Az erről készült vezérkari előterjesztés
a Legfelső Honvédelmi Tanácsban részt vevő katonák (HM, Hfpk., Vkf.) egy
séges fellépésének szükségességét hangsúlyozza. A tanács katonatagjainak a
különböző kérdésekben teljes megegyezésre kell jutniok azok megtárgyalása
előtt, s jó előkészítő munkával fel kell világosítani és meg kell győzni a
javasolt döntések helyességéről azokat a tényezőket, akik ,,az állami életben
betöltött kimagasló szerepük dacára — megfelelő előképzettség és tapasz
talatok híján — alig rendelkeznek azzal a tudással és ennek következtében
azzal a látókörrel, mely őket képessé tenné arra, hogy az LHT-ban a felme
rülő kérdésekben helyesen dönthessenek, illetve döntéseik kihatását áttekint
hessék".29
A hadsereg növekvő befolyását biztosította, hogy a titkosság következtében
a döntések és intézkedések zöme kikerült az országgyűlés ellenőrzése alól.
A kormány olyan törvényes felhatalmazásokat is kapott, mint az 1931.
XXVI. törvény, mely szabad kezet adott rendeleti intézkedések megtéte
lére. 30
Gömbösnek csakhamar alkalma nyílt, hogy a hatalom megragadására való
törekvésében túllépjen a hadsereg adta lehetőségeken. Az élesedő gazdasági
válság következtében a dolgozó tömegek forradalmasodásától való félelem a
27
28
29
30

HL. HM. Ein. Vi—1. 1928/3346/T.
Uo.
HL. HM. Ein. VI—1. 1928/5469.
M a g y a r T ö r v é n y t á r . 1931. XXVI. te.
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magyar uralkodó osztályt arra késztette, hogy további engedményeket tegyen
a gombosi erős kéz politikájának. A Bethlen-kormány kudarca majd Károlyi
Gyula sikertelen kísérlete után Gömbösben látták a megfelelő embert, aki pa
rancsuralmi módszerekkel képes úrrá lenni a veszélyes helyzeten. Az egyez
ségben azonban csak a válság leküzdésére adtak szabad kezet az 1932 októ
berében hivatalba lépő miniszterelnöknek, aki a honvédelmi miniszteri tárcát
is megtartotta. A nagyburzsoázia és nagybirtokosok korántsem értettek egyet
a kormányzati rendszer teljes diktatórikus átalakításával, egy teljes fasiszta
fordulat végrehajtásával, amely a hatalomból való kiszorításuk veszélyét hor
dozta magában. Ez az ellentét azonban ekkor még nem akadályozza Gömböst,
hogy hozzákezdjen a hatalomátvétel kísérletéhez. Úgy érezte, hogy a hadse
reggel a háta mögött megnyílt előtte az út dédelgetett elképzelései megvaló
sításához.
*
A gazdasági válság nyomán kialakult nehéz gazdasági helyzet a harmincas
évek közepéig éreztette hatását a hadsereg fejlesztésében. A költségvetésben
bekövetkezett csökkentések, a szűkös anyagi eszközök erősen megnyirbálták
a vezérkar által kialakított és már 1929-ben bejelentett hadrendfejlesztési
terveket, melyek a húszas évek végén kialakított magyar katonapolitikai és
doktrinális elvek megvalósítását célozták volna.
Nem sok jóval bíztatta a hadseregvezetést, hogy gondosan kitervelt fejlesz
tési terveinek megvalósításához a honvédelmi költségvetés megnyirbálása kö
zepette kellett hozzákezdenie. Márpedig az országos takarékoskodás, az állami
költségvetés általános csökkentése érintette a honvédelmi tárcát is. A fenntar
tás és szervezés költségeit 1932—1933-ban 95,5 millió pengőre emelték ugyan
a HM költségvetésében azonban ezt a szükségesnek mindössze a minimumát ki
tevő összeget is csak az operatív szervek és a nagyszámú honvédségi nyugdíjas
járandóságának jelentős csökkentése révén sikerült biztosítani.
A gazdasági nehézségek ismeretében, annak megfelelően módosítva és kissé
megkésve fogadta el a Legfelső Honvédelmi Tanács 1932-ben a hadsereg
perspektivikus fejlesztési tervét. 31 A vezérkar főnöke felhívta a Tanács fi
gyelmét, hogy mivel a fejlesztésre csak a meglevő békehadrend fenntartási
költségeiből megmaradó igen csekély összeg áll egyelőre rendelkezésre, a
fejlesztés üteme csak igen lassú lehet. Változás csak akkor következhet be, ha
a kedvező körülmények együtthatása következtében a költségvetés jelentős
emelésére kerül sor.
Mivel a fejlesztési terv és az annak megvalósulása közötti ellentmondás a
vizsgált időszakban döntő befolyással volt a magyar katonapolitika alakulá
sára, ki kell térnünk rövid ismertetésére.
Az új hadrend, egyszeri maximális erőkifejtést véve alapul, hadrendi vég
célként 21 egyforma szervezésű és felszereltségű gyaloghadosztály, valamint
gépesített alakulatok felállítását írta elő. Megvalósítását a személyi és anyagi
feltételeknek megfelelő egymás utáni fejlesztési ütemekben kívánta elérni,
amit azonban az adott gazdasági és pénzügyi helyzetet figyelembe véve nem
naptári és költségvetési időszakokkal, hanem szervezési célokkal határol
tak el.32
Közvetlen célként a jelenlegi békeszervezetből kifejlesztendő 7 gyaloghad31 HL. HM. Ein. VI—1. 1932/9135. Hr.
32 Uo.
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osztály, továbbá kerékpáros zászlóaljak, egy motorizált csoport és az ezeknek
megfelelő fővezérségi közvetlen alakulatok teljes kiépítését és anyagi felsze
relését tűzték ki. Ezeket az alakulatokat a vezérkar főnökének határozott kí
vánságára a legszigorúbb hadműveleti és harcászati követelményeknek is.
megfelelő fegyverzettel szándékozták ellátni. Az első vonalbeli 7 hadosztály
tüzérségét 12—12 üteggel tervezték, de hadosztályonként előirányoztak 1—1
közvetlen gépvontatású üteget is. A légierő 18 századának kialakítása szinte
megoldhatatlan feladatnak látszott ekkor. 33
Fontos kikötés volt, hogy az első vonalbeli hadosztályok, illetve a gépesí
tett csoport a menetkészültséget 48 óra alatt érjék el. Ez szigorú követel
mény volt, ha figyelembe vesszük, hogy a meglevő erők mozgósításának ideje
optimálisan 4—5 nap volt.
Kimondták, csak az első ütem végrehajtása után kerülhet sor a második
ra, a 8—14. hadosztály, valamint a légierő újabb 18 századának a felszerelé
sére. Végül a harmadik ütemben alakul majd ki a 21 hadosztályos hadrend*
amikor a légierő már összesen 48 századdal rendelkezne. 34
Habár csak az első ütem maradéktalan megvalósítását tűzték ki közvetlent
célként, ezt annak meghagyásával tették, hogy közben — a lehetőségek sze
rint — a második lépcső fejlesztésének megkezdését is szorgalmazni kell.
Mindazonáltal Rőder vezérkari főnök nyomatékosan hangsúlyozta, a katona
politika alakításánál feltétlenül figyelembe kell venni, hogy mozgósítás ese
tén az első 7 hadosztályt is csak akkor lehet majd — mint tábori alakulatot
— felvonultatni, ha felszerelése teljes egészében befejeződött; a többi másod
vonalbeli egység pedig csak mint hátországi alakulat jöhet szóba. Rődernek
ez az igen szigorú, a minőségi fejlesztést előtérbe helyező kikötése nem túl
nagy megértésre talált Gömbösnél, aki a mennyiségi fejlesztést türelmetlenül,
a minőség rovására is siettetni akarta.
Az ismert magyar hadászati elképzeléseknek megfelelően egyik legfonto
sabb feladat volt a gyorscsapatok kialakítása. Mint láttuk, az első ütemben
csak motorizált csoportot — úgynevezett tancsapatot — akartak felállítani.
Ez az igen szerény alakulat a maga gépkocsizó lövész századával, motorke
rékpáros szakaszával és gépvontatású ütegével valóban csak kiképzési célo
kat szolgálhatott. A páncélosokat egyelőre meghatározatlan számú és típusú
páncélgépkocsi és esetleg harckocsi képviselte volna.
A fejlesztés második ütemében tervezték a tancsapat gépkocsizó zászlóal
jának felállítását, amit majd a harmadik ütemben gépkocsizó ezreddé é&
gépvontatású osztállyá fejlesztenek. A harckocsiegységek szervezésének
anyagi, technikai nehézségei oly nagyok voltak, hogy azok egyelőre még
távlati célként sem szerepelhettek.
Végül a fejlesztés alapvető célként jelölte meg a véderőrendszer beveze
tését, a hadkiegészítés rendszerének tökéletesítését, valamint a vámőrség át
szervezését határvadász alakulatokká.
Az új véderőrendszert, azaz az általános védkötelezettséget, a fennálló
tilalom ellenére, 1932-ben bevezették. 35 A júliusban megjelent rendelet ki
mondta, hogy az addig több részben és nem az adott korosztály egészére
kiterjedően bevonuló „K" toborzott újoncok ezután egy időben, minden év
október 1-én vonulnak be. A szolgálati időt 18 hónapban szabták meg, de
33 Uo.
34 Uo.
35 HL. HM. Ein. VI—1. 1933/105307.
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12 hónap után -a katonák leszerelhetők voltak. A bevonuláson meg nem je
lenőket ettől kezdve karhatalommal előállították. Külön intézkedések szület
tek a megbízhatatlanok számontartásáról és külön „kezeléséről".
A már korábban tervbe vett úgynevezett „belbiztonsági gyakorlatok" meg
valósításához is hozzákezdtek 1933-ban. A könnyebb rejtés okából „ellenőr
zési szemlére" keresztelt kiképzés során kerültek rövidebb-hosszabb, három
négy hetes kiképzésre azok, akik még nem voltak katonák.
Ha ezek után megvizsgáljuk a fejlesztésnek a harmincas évek közepéig,
három-négy év alatt elért eredményeit, kétségtelenül megállapítható bizonyos
mennyiségi és minőségi fejlődés. A tüzérség számának gyarapodásával a
fegyvernemek közötti arány némileg javult, s ez irányban hatott az új ke
rékpáros zászlóaljak felállítása is. A 7 jól felszerelt gyaloghadosztályról azon
ban nem beszélhetünk. A mozgósítható erők — közel sem 7 hadosztály —
igencsak vegyes, gyenge felszereléssel vonultak volna el, ha erre sor kerül.
A motorizálás terén mi sem történt. A páncélos fegyvernemet az olaszok
tól 1935-ben beszerzett mintegy 90 Ansaldo kisharckocsi jelentette. Ezeket
a vegyes dandárok között osztották el. A légierő változatlanul igen kevés,
sokféle típust képviselő géppel rendelkezett, melyek harci alkalmazhatósága
igen kétséges volt.
A honvédség „Fr." (felriasztás) hadrendje gyakorlatilag a békehadrenddel
egyezett meg, ugyanis fegyverzet hiányában a mozgósított alakulatok leg
feljebb csak hátországi szolgálatra voltak használhatóak. A vezérkar ennek
következtében — mint látni fogjuk — arra kényszerült, hogy mindennemű
fegyveres konfliktustól való távolmaradást ajánljon a kormánynak.
A hadsereg elmaradottsága a modern követelményektől rányomta bélyegét
a kiképzésre is. A gépesítés hiánya következtében a tisztikarnak csak kis
része, az is inkább csak elméletben ismerkedett a modern háború eszközei
vel, azok alkalmazásával. Ennek következtében a hivatalos elképzelésekkel
szemben a gyalogság és lovasság szerepét túlontúl feldicsérő, a modern fegy
verek — elsősorban a harckocsik — jövőbeni feladatát lebecsülő nézetek vi
rultak a tisztek között, s ebben a szellemben képezték katonáikat. A felsze
relési hiányokat változatlanul a magyar harci erények emlegetésével pótolták.
A hadsereg szűkében volt nagyobb együttműködési gyakorlatoknak. A gya
korlatokon csak jelzésszerűen voltak jelen a páncélos és gépesített alakulatok.
Az újonnan beszerzett gyalogsági fegyverek, új lövegek, vontatók és gépjár
művek kímélése akadályozta a katonákat, hogy azokat működés közben is
jól megismerjék.
A véderőrendszerre való áttérés következtében, ésszerű anyagi okokból,
1933-tól sor került az immár több éve szolgáló „valódi" önkéntes legénység
leszerelésére, akik ezáltal egyik napról a másikra a munkanélküliek tömegét
növelték. Ezek az eredeti foglalkozásukból már kikopott, az előrejutást több
ségükben a katonai pályán remélő emberek, akik bár az 1931. III. törvénycikk
értelmében szolgálatukkal „igényt szereztek" a köz-, illetve magánszolgálat
ban való elhelyezkedésre — s ennek megfelelően az államapparátus alsó réte
geiben előbb-utóbb elhelyezést is nyertek 30 —, mélységesen csalódtak a kormány
ban, személy szerint Gömbösben is, és csalódásuknak hangot is adtak. De ha
sonlóképpen ellenzésre talált a lépés a tisztikar körében is, akik ezekben a
kiképzett, a katonáskodást hivatásuknak tekintő emberekben a kiépítendő
hadsereg gerincét, annak majdani altiszti karát látták. Ügy vélték, ez a
36 Magyar Törvénytár. 1931. III. te.

— 16 —

lépés akadályozza a hadseregfejlesztést. A hadrendfejlesztés lassúsága külön
ben is némi csalódást keltett a Gömbösben bízó, tőle — ígéretei nyomán —
sokkal gyorsabb ütemű fejlődést remélő tisztekben.
*
A magyar katonapolitika alakításában döntő szerepet szánt Gömbös a kül
politika megfelelő alakításának. Miniszterelnöki megbízásával lehetőséget
nyert a magyar külpolitika irányítására, annak revideálására. Célul tűzte ki
az egyoldalú olasz orientáció megszüntetését, s a meglevő kapcsolatok meg
tartásával sőt fejlesztésével egyidőben, intenzív németbarát politika kialakí
tását. A fasiszta Németországban látta az alakuló erőt, amely döntő tényezővé
válhat az új közép-európai rendezés során, s amelyre épp ezért a magyar
külpolitikának támaszkodnia kell. Kedvenc eszméjévé vált az olasz—német
együttműködés, melynek kialakításában való tevékeny közreműködést törté
nelmi feladatának tekintette. Kormányprogrammá tette, hogy a magyar kül
politikának a közbenjárásával majdan kialakuló Róma—Berlin tengelyre kell
támaszkodnia: „Amikor Olaszországban biztosítva látom az egyik erős bará
tot, s Németországból látok egy olyan baráti kezet felém nyúlni, amelynek
becsületességében semmi körülmények között sem kételkedem, akkor azt
mondom, hogy igenis olyan úton járok, amely a magyar reálpolitikát szol
gálja". 37 A miniszterelnök tehát a németek oldalán látta reális lehetőségét
elődei revíziós politikája folytatásának. Ez a politika szervesen illeszkedett
bele a vezérkar elképzeléseibe, megegyezett a külpolitika rugalmas megvál
toztatásának szükségességéről Rőder által kifejtett elvekkel.
Szükségesnek találjuk megjegyezni, hogy a továbbiakban nem célunk " a
Gömbös-kormány külpolitikájának részletes kifejtése, azt csak a magyar ka
tonapolitika alakításában betöltött szerepének aspektusából vizsgáljuk.
Mint ismeretes, Gömbös szakított elődjének, Károlyi Gyulának a nyugati
kölcsönök reményében folytatott francia orientációjával. Felismerte, hogy a
Tardieu-terv csődje, de nem utolsó sorban Angliának a közép-európai poli
tikával szemben mutatott érdektelensége, meggyengítette a nyugati befolyást
Közép- és Délkelet-Európában, s ezzel nagyobb tér nyílt a német behato
lásnak.
A német fasiszta vezetőkkel és katonai körökkel korábbról meglevő köz
ismert kapcsolatait felhasználva, a nácik hatalomátvétele után azonnal hozzá
látott elképzelése keresztülviteléhez. Nem kis meglepetést keltett, mikor
1933 júniusában, a külföldi államférfiak közül elsőnek utazott Hitlerhez. Tá
jékoztatta őt a magyar revíziós politika célkitűzéseiről. Biztosította, hogy a
magyar külpolitika olasz orientációja nem áll ellentétben a Németországhoz
való közeledéssel. Örülne, ha a két ország közeledésében közreműködhetne.
Hangsúlyozta, hogy az Anschluss sincs ellenére, legfeljebb még nem tartja
időszerűnek. Elsősorban az osztrák piac elvesztése kelt aggályokat benne,
ami azonban megváltozna, amennyiben a német—magyar viszony kedvező
alakulása megnyitná a magyar gazdasági érdekek kielégítésének útját. Hitler
már akkor kifejtette Gömbösnek, hogy a magyar revíziós igények csak Cseh
szlovákia felé számíthatnak egyértelmű német támogatásra: Romániát és
Jugoszláviát a német érdekszférába akarja vonni.
37 Révai: i. m. 342. o.
2 Hadtörténelmi Közlemények
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A Hitlernél tett látogatás előtt, még 1932-ben, Gömbös Mussolininál is járt
Rómában. A régi szövetségesek mindenekelőtt megegyeztek a további szoros
együttműködésben, majd Gömbös a magyar fegyverkezési egyenjogúság el
ismertetésének támogatását, valamint a hadsereg felfegyverzésének az eddi
ginél fokozottabb segítését kérte olasz szövetségesétől. Ennek legfőbb akadá
lyát a Heimwehr sorozatos kudarcaiban, s az ennek következtében elmaradó
jobboldali hatalomátvétel elmaradásában látták. Az osztrák kormány soroza
tos ígéretei ellenére sem távolították el a fegyverszállítások szempontjából
fontos ausztriai vasútvonalakról a „megbízhatatlan" szocialista elemeket, így
a szentgotthárdi kudarcot követő években sem sikerült biztosítani az olasz
fegyverszállításokat. A sikertelenség ellenére, ami a Dúcét végtelenül bőszí
tette, a támogatás folytatásában állapodtak meg. Különösen fontossá tette ezt
Mussolini és ekkor még Gömbös számára is a nácik ausztriai befolyásának
növekedése, s ennek nyomán az Anschluss-barát osztrák nemzetiszocialisták
aktivizálódása.
Lényeges pontja volt tárgyalásaiknak a Jugoszláviával szemben folytatott
közös politika, s ennek részeként a horvát usztasák támogatása.
A Károlyi-kormánynak a kisantanttal szembeni mérsékeltebb politikája
után a magyar külpolitika aktivizálódása, a genfi leszerelési konferencián
várható német és olasz támogatás azonnal kiváltotta a kisantant államok
együttes akcióját. Az Arbeiter Zeitung 1933. január elején hírül adta, hogy
Olaszországból nagy mennyiségű fegyver érkezett a hirtenbergi fegyvergyárba
a Heimwehr de főleg Magyarország számára, amit az osztrák szociáldemok
rata vasutasok lelepleztek.33 A kisantant lapok azonnal támadásba kezdtek
a békeszerződést ismételten megszegő agresszív magyar kormány ellen. A
közvetlenül a leszerelési konferencia megkezdése előtt kirobbantott botrányt
a kisantant államok és Franciaország igyekeztek érvként felhasználni a titkos
magyar és osztrák fegyverkezés bizonyítására, ami akadályát képezi saját le
fegyverzésüknek.39 Egyben felhasználták ezt az alakuló magyar—olasz—
osztrák szövetségnek, mint a kisantant ellen irányuló csoportosulásnak a
diszkreditálására is. Az eset nyomán az addig kétoldalú szerződéseken nyugvó
paktumot 1933 februárjában többoldalú szerződéssé alakították át. Genfben
megalakult az Állandó Tanács, a kisantant államok legfőbb fóruma, külpo
litikájuk koordináló szerve. A fegyvereknek a kisantant által követelt vissza
szállítása Olaszországba mindazonáltal az ígéretek és a hosszas huzavona után
sem történt meg. Később, az európai politikai helyzetben a náci hatalomát
vétel révén bekövetkezett drámai fordulat következtében, valamint a propa
gandahatás kellő kiaknázása után, az eset hullámai elültek, s a fegyverek
lassan Magyarországra szivárogtak/' 0
A közép-európai befolyását Németországtól egyre jobban féltő Mussolini
annak berlini látogatása után fogadta a magyar miniszterelnököt, s végtele
nül engedékenynek mutatkozott. Hajlandó volt a magyar revíziós igények
maradéktalan támogatására, valamint megértően fogadta Gömbös ajánlkozását a Németország felé való közvetítésre. Megállapodtak ugyanakkor, mint
közös érdekben, Ausztria függetlenségének védelmében azzal, hogy ugyanak
kor mindent megtesznek a német—osztrák viszony normalizálásáért.
Gömbös ekkor, a valós szituációt rosszul megítélve, saját vélt jelentőségé
től eltelve, a Duna-medencében folyó politika irányítójának képzelve magát,
38 H L . H M . Ein. V I — 2 . 1934/118931 és 119129.
39 H L . H M . Ein. V I — 2 . 1933/119421.
40 H L . H M . Ein. V I — 2 . a. 1932/119129.
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hangoztatta : „ . . . én úgy érzem, hogy a legreálisabb úton haladunk, amikor
felismerjük és hirdetjük kelet-európai jelentőségünket és hangoztatjuk, hogy
nélkülünk a Duna-medencében politikát csinálni nem lehet"/' 1
A német befolyás erősödésétől való olasz és osztrák félelem következmé
nyeként a februári jobboldali osztrák fordulat után 1934 márciusában aláírt
olasz—magyar—osztrák római jegyzőkönyv közelebbi politikai és gazdasági
kapcsolatokat teremtett a három ország között: Ausztriának támogatást nyúj
tott az Anschlussal szemben, Magyarország számára pedig biztosította az
annyira fontos nyugati kaput. Ugyanakkor nem tartalmazott az egyezmény
semmiféle katonai megállapodást. Ennek ellenére azonnal kiváltotta Német
ország rosszallását. A németek ismételten és nyomatékosan kifejtették, aktív
németbarát politikát várnak Magyarországtól. Ennek kritériumaként elsősor
ban a magyar revíziós politikának a Csehszlovákia elleni német tervek
alá rendelését határozták meg, de fontosnak tartották — különösen az
1934 júliusi sikertelen náci puccs után — a magyar—osztrák politika felül
vizsgálatát is. Ezen kívánságok teljesítésétől tették függővé a gazdasági és
katonai kapcsolatok elmélyítésének lehetőségét. A magyar külpolitika nyug
talanul szemlélte a németek közeledését Romániához és Jugoszláviához és
megingott feltétlen bizalma. De ugyanilyen bizalmatlanságot táplált az olasz—
francia közeledéssel szemben, ami az olasz kisantant politika módosulásának
veszélyét rejtette magában. Az ausztriai náci puccskísérletre való reagálás,
valamint az a vágy, hogy afrikai érdekeit elismertesse, Mussolinit Francia
ország és Anglia felé közelítette; a német—olasz viszony mélypontra zuhant.
Az európai külpolitikai helyzet tehát nem úgy alakult, mint ezt Gömbös
és a magyar vezérkar remélte. A magyar revízió ügye egy helyben topogott.
Türelmetlen hangok hallatszottak a katonák részéről, akik a miniszterelnöktől
beígért külpolitikai koncepciójának dinamikusabb megvalósítását várták. A
magyar katonapolitikai helyzet változatlanul lehangoló volt. Az 1934 novem
berében készült vezérkari értékelés megállapította, az „egységes és szilárd"
kisantanttal szemben a magyar revíziós külpolitika változatlanul nincs arány
ban sem a magyar katonai erő súlyával, sem pedig a szövetségesek jelenlegi
támogatásával. A békés revízió kilátásai pedig csekélyek, még részmegoldá
sokhoz sem vezethetnek. „Magyarország integritásának teljes helyreállítását
csak egy olyan általános háború eredményeképpen érheti el, amely jelenlegi
ellenfeleit és azoknak szövetségeseit annyira leköti, hogy azok követeléseink
elfogadására kényszerülnek". 42 Iyen háború közeli kitörése, bár kizárni nem
lehet, nem valószínű. Mindazonáltal ez világháborúvá fejlődne, amiből Ma
gyarország jelenlegi állapotában, „jól felfogott érdeke ellenére sem marad
hat ki". Az ország — földrajzi elhelyezkedése, ebből eredő hadászati hely
zete, határozott olasz orientációja és hivatalosan vallott revíziós politikája
következtében — a háborúba sodródást sehogysem tudja elkerülni.
Az olasz szövetség is könnyen lehetetlen helyzetbe hozhatja a magyar
haderőt. Egy olasz—jugoszláv háború esetén a jugoszlávok hátában, sőt a
konfliktus esetleges továbbgyűrűződése következtében a németek ellen had
műveleteket kezdő csehszlovák hadsereg hátában is álló magyar hadsereg,
még tétlenség esetén is, bénítólag hathat a két hadseregre, bizonytalanná
teszi mozgósítását és főként veszélyezteti a jugoszláv főerők Olaszország
elleni tervszerű felvonulását. Egy csupán védelmi jellegű határbiztosítás
41 Révai: i. m . 338. o.
42 HL. HM. Ein. VI—1. 1935/9010 H r .
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nem nyújthat a jugoszlávok részére hathatós védelmet, mert „bármily gyön
ge is a magyar haderő, összehozva egy irányba eredményesen működhet —,
másrészt tetemes erőknek a lekötöttségét jelenti"/' 3 Ez a helyzet várhatóan
arra indítaná a kisantantot, hogy Magyarországot összehangolt katonai akció
val kikapcsolja a hadviselő felek köréből. Ezért, figyelembe véve hadászati
helyzetünket és az egyes kisantant országok hadseregének egyenként is több
szörös túlerejét, feltétlenül „arra a megállapításra kell jutnunk, hogy Ma
gyarország fegyveres kikapcsolása — ha csak a magyar haderő ellen kell a
kisantant hadseregeknek küzdeni — egy aránylag könnyű és biztosan meg
oldható hadműveleti feladat". 44
A fentiekből kitűnik, hogy a vezérkar a katonapolitika szempontjait figye
lembe véve nem egészen úgy ítélte meg az olasz szövetségest, mint az a
magyar politikai köztudatban élt. Ök olyan partnert láttak benne, amely
könnyen nem kívánt konfliktusba kergetheti az országot, a vezérkar megíté
lése szerint anélkül, hogy ilyen esetben tevőleges segítséget tudna nyújtani a
szorult helyzetben levő magyar csapatoknak. A magyar fegyveres erők nö
vekedése a jugoszlávok hátában az olaszok számára egyre értékesebb. Ezzel
szemben az olasz támogatás mind a politika, mind pedig a fegyverkezés terén
igen mérsékelt, nincs arányban a nekünk szánt szereppel és a fenyegető
veszéllyel. Az olasz hadsereg gyenge felszereléséről érkező hírek, melyek a
gyakori kölcsönös látogatásokon szerzett tapasztalatokon alapultak, az elma
radó fegyverszállítmányok, kiegészülve az olaszok katonai erényeiről és harci
szelleméről az első világháború óta élő előítéletekkel, igen lerontották az
olasz szövetséges hitelét a tisztikar előtt. Mindehhez hozzájárult az olasz—
német ellentét, amelynek elsimításán a várakozás ellenére vajmi kevés ered
ménnyel fáradozott a magyar külpolitika.
Az adott katonapolitikai helyzetben a vezérkar kénytelen egyértelműen le
szögezni: Magyarország számára a hadviselés szükségessége változatlanul
fennáll, azonban jelenleg „nincs abban a helyzetben, hogy háborút viseljen,
foľdrajzi, katonapolitikai helyzete, hadseregének felkészületlensége, gazdasági
helyzete erre képtelenné teszi".45 A legfontosabb politikai cél változatlanul
a hadviselés lehetőségének a megteremtése a belső erőforrások maximális
felhasználásával, valamint megbízható szövetséges bevonása révén szilárd
katonai szövetség kiépítésével. A meglevő olasz—osztrák kapcsolatot a néme
tek bevonásával mielőbb katonai szövetséggé kell mélyíteni. Ugyanakkor min
den külpolitikai eszközzel törekedni kell a kisantant egységének megbontá
sára, hogy lehetőleg „egyszerre csak eggyel kelljen megküzdeni". A revíziós
politikát csak oly mértékben lehet folytatni, amely még nem jár közvetlen
háborús veszéllyel. Kerülni kell minden olyan helyzetet, mely fegyveres öszszetűzés lehetőségét rejti magában.
A hadsereg vezetése részéről időközben elhangzó megnyilvánulások nem
győzték követelni az országos áldozatvállalás szükségességének fontosságát a
hadsereg felkészülése érdekében. Szerették volna meggyorsítani a fejlesztést,
hogy legalább olyan fokot érjenek el a felkészülésben, amelyen a hadsereg
az országot ért támadás esetén legalább késleltetni tudja az ellenség előnyomulását addig, míg a nagyhatalmak közbeavatkozása a konfliktust remél
hetőleg felszámolja. Az ország gazdasági mozgósítására több terv is készült
ebben az időszakban, de ezek a békeszerződés tilalmaiba ütköző, ennélfogva
43. U o .
44 UO.
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ez irányból is erősen akadályozott munkálatok végül fennakadtak a gazda
sági válság okozta pénzügyi nehézségeken.
A magyar tisztikar egyre nagyobb érdeklődéssel fordult az ekkor már ro
hamos fejlődésnek indult német hadsereg felé, melynek első világháborús
szereplése az olaszokkal ellentétes emlékeket és illúziókat váltott ki bennük.
Sürgették a kapcsolatok elmélyítését a német hadsereggel, tőlük várták a
hathatós segítséget terveikhez. A vezérkar sem elégedett meg a külpolitiku
sok ez irányú törekvéseivel, hanem Gömbös személyes támogatását is elnyer
ve, saját kapcsolatai révén is igyekezett alakítani a két hadsereg közti kap
csolatot és ennek révén hatni a német külpolitikára. Az 1934-től növekvő
számú találkozások a két hadsereg vezérkari tisztjei között nemcsak a két
hadsereg szakmai tapasztalatcseréjét szolgálták. A magyar vezérkariak a
tradicionális fegyverbarátságra hivatkozva a hivatalos német külpolitika el
lenében is igyekeztek megnyerni tárgyalópartnereiket a magyar revíziós po
litika fenntartás nélküli támogatására. Fontos szerep várt a kapcsolatok ala
kításában a különböző európai fővárosokban működő katonai attasékra is.
Az 1934 októberi Marseilles-i merénylet, Sándor jugoszláv uralkodó és
Barthou külügyminiszter meggyilkolásának híre, bombaként robbant. A vár
ható következmények a vázolt katonapolitikai körülmények között méltán
hozták zavarba a magyar politikai és katonai vezetést. Franciaország és
Anglia, külpolitikai céljaiknak megfelelően, nem kívánták felvetni az ügyben
elsősorban gyanúsítható Olaszország valamint Németország felelősségét, és
igyekeztek mielőbb ad acta tenni az ügyet. Bűnbak azonban mindenképpen
kellett és ezt — a merényletben részt vevő három, korábban Jankapusztán
kiképzett usztasa terrorista révén, valamint mivel a terrorista csoport néhány
tagja feltehetően Magyarországon keresztül oldott kereket Olaszország felé
— Magyarországban találták meg. Természetesen a magyar kormány túlzott
elmarasztalására sem gondoltak, hiszen jól tudták, Magyarország szerepe má
sodrendű az ügyben. Ennek megfelelően a Népszövetség decemberi határo
zata Magyarországot a felelősök felkutatására és megbüntetésére kötelezte,
amiről jelentést kellett a Népszövetség elé terjesztenie. A nagyhatalmak köz
beavatkozása viszonylag hamar lezárta a problémát, addig azonban a kor
mány kellemetlen napokat élt át.
A kisantant államok sajtója a merénylet után azonnal Magyarország szi
gorú felelősségre vonását követelte, a katonai beavatkozás lehetőségét is
feltételezve. Jugoszlávia mozgósította határ menti erőit. A csetnik alakulato
kat Jugoszlávia déli területeiről is a magyar határra összpontosították és
felfegyverezték. A vezérkar értesülései szerint számolni kellett ezek be
törésével. A felháborodás első hullámának elültével Jugoszlávia a Népszö
vetségnél keresett elégtételt, annak meghagyásával, hogy amennyiben meg
felelő elégtételt nem kap, katonai lépésre is elszánja magát. Ennek során
számolt a többi kisantant állam támogatásával is. Még december elején, a
Népszövetség ülésének összehívása előtt is kedvezőtlen hírek érkeztek a
szomszédok katonai előkészületeiről. A románok a Magyarország elleni fel
lépés közeli lehetőségével számolnak — jelentette a bukaresti katonai at
tasé. Bizonyos előkészületek „komoly alapot képeznek annak feltételezésére,
hogy a románok készen akarnak lenni egy Magyarország elleni katonai akció
bármikori megindítására" egy kedvezőtlen népszövetségi döntés esetén.46 Meg46 HL. HM. Ein. VI—2. 1934/124628.
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nyugtatásként azonban azt is megjegyezte az attasé, hogy olasz kapcsolatai
révén Románia nem szívesen csatlakozna egy erőszakos jugoszláv és cseh
fellépéshez. A helyzetmegítélés helyességét maga Titulescu román miniszter
elnök is csakhamar alátámasztotta, aki a nagyhatalmaknak az ügy sima
lezárására és a fegyveres konfliktus elkerülésére irányuló szándékát ismerve,
„magas állású diplomaták előtt" kijelentette, Románia csak addig fogja
Jugoszláviát minden eszközzel támogatni, míg az fegyverhez nem nyúl.
„A kisantant katonai szerződései nem kötelezik Romániát egy önkényes ju
goszláv katonai büntető hadjárat támogatására Magyarország ellen, így tehát
ha Jugoszlávia megtámadja Magyarországot, Románia nem fog beavatkoz
ni." 47 A helyzet alakulása Benešt is hasonló meggondolásokra indította. A két
kisantant állam mérsékelt magatartása, valamint a nagyhatalmak nyomása
végül is rávette a jugoszlávokat, hogy elvessék a fegyveres elégtétel gondola
tát és megnyugodjanak a Népszövetség döntésében.
A háborús veszély napjaiban a magyar kormány Olaszországban kereste a
támaszt. Gömbös november elején Mussolinihoz utazott és segítségét kérte.
Nem hallgatta el azt sem az olasz diktátor előtt, hogy a segítség megtaga
dása és Magyarország magára hagyása esetén kénytelen lesz nemzetközi fó
rumok elé tárni bizonyos adatokat az olasz—usztasa kapcsolatokról és a me
rénylet hátteréről. A Duce azonnali támogatásáról biztosította Gömböst.
Hajlandó volt mindent megtenni a Marseilles-i ügy Magyarországra nézve
kedvező elintézéséért. A támogatás fejében viszont a lazuló magyar—olasz
kapcsolatok erősítését kérte. Ezt elsősorban a hármas egyezmény kiterjeszté
sében, Ausztria függetlenségének garantálásában jelölte meg, ami a német
kapcsolatait erősíteni igyekvő Gömböst igen kényelmetlenül érintette.
December elején a római magyar követ a Mussolinival történt eredményes
beszélgetéséről jelentett. Ezt a Külügyminisztérium — megnyugtatásként —
azonnal megküldte a vezérkarnak is. A követnek Mussolini elmondta, kizárt
nak tartja, hogy a jugoszláv kormány erőszakos cselekedetre ragadtassa ma
gát Magyarországgal szemben. „Mussolini ugyanis ebben az esetben azonnal
mozgósítaná az olasz hadsereget és az osztrák kormányhoz fordulna az át
vonulás engedélyezéséért. Szerinte ez esetben Franciaország nem támadná
meg Olaszországot, illetve Jugoszláviát fegyverrel nem támogatná. Valószínű
nek tartja, hogy ezt Jugoszlávia is tudja". Bár a genfi helyzetet kényesnek
tartotta az olasz diktátor, megnyugtatta a magyar követet, hogy „baj nem
lesz belőle, noha valószínűleg három napig nagy küzdelmet kell ott folytat
nunk". 48 Mussolini hálára és engedékenységre akarta kötelezni a németek
felé kacsingató magyar kormányt. Ezt annál is inkább könnyen tehette,
hiszen már ismerte a nagyhatalmaknak az ügy elintézésével kapcsolatos
szándékait.
A Marseilles-i ügy kedvezően végződött a magyar kormány számára, igen
kedvezőtlenül befolyásolta azonban Németországgal szembeni közeledési szán
dékait. Az olaszokhoz való kényszerű közeledés legalább annyira taszította a
németeket. A Sándor király temetésén részt vevő Göring tüntető szívélyessé
get tanúsított Jugoszlávia iránt és felhasználta az alkalmat, hogy kijelentse,
Németország nem támogatja a magyar revíziós törekvéseket Jugoszláviával és
Romániával szemben.
47 HL. H M . Ein. VI—2. 1934/124672.
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Az amúgy is szorult helyzetben levő magyar kormányt hideg zuhanyként
érte Göring kinyilatkoztatása, de hasonló volt a hatás a vezérkar berkeiben
is. Német kollégáik ezzel kapcsolatos megnyilvánulásai eddig konciliánsnak
mutatkoztak a magyar igényekkel szemben. Rőder vezérkari főnök azonnal
jelentést kért a vezérkar 2. osztályától arról, vajon módosult-e a német had
sereg vezetőinek véleménye Göring megnyilatkozása után.
Miklós Béla berlini katonai attasé október 26-án kelt bizalmas magánleve
lében számolt be Ruszkay Jenő ezredesnek, a vezérkar 2. osztálya vezetőjé
nek. Miklós Stülpnagel tábornokkal beszélgetett aktuális katonapolitikai té
mákról és szóba hozta Göring megnyilatkozását is. Stülpnagel Göring bel
grádi szerepléséről kijelentette, hogy azt a német katonai körök elítélik. Arra
kérte Miklóst, nyugtassa meg Ruszkayt, miszerint a Birodalom és Jugoszlávia
közt semmiféle politikai közeledés nincs, habár — tette hozzá — a németek
és jugoszlávok között nem állnak fenn komoly nézeteltérések. 49 Stülpnagel
még az olasz—német viszonyról is megnyugtatóan nyilatkozott a magyar at
tasénak. Szerinte az előbb-utóbb javulni fog és a sok politikai balfogás, ami
az olaszokat a németek ellen hangolja, meg fog szűnni. Most már Ausztriá
ban sem fejtenek ki többé kormányellenes propagandát és az osztrák emig
ránsokat lef egyvérzik. Ami pedig az olasz—francia közeledést illeti, az ola
szok komoly megegyezésre nem számíthatnak, mert „nem kapnak a franciák
tól az afrikai kérdésben lényeges koncessziókat, úgyszintén a földközi-tengeri
flottaparitást sem engedi meg Franciaország. A franciák elutasító és fenn
héjázó magatartása az olaszokkal szemben előbb-utóbb azt fogja eredmé
nyezni, hogy Olaszország újból keresni fogja a jóviszonyt Németországhoz". 50
A Göring-nyilatkozat hatásával foglalkozik Vattay Antal vezérkari alezre
des is németországi tanulmányútjáról írt beszámoló jelentésében. Vattay
Patzig századossal, az Abwehrabteilung vezetőjével folytatott beszélgetést
november 12-én. Patzig kijelentette, végtelenül zavarják Göring Belgrádban
tett, nem hivatalos kijelentései. Ezzel szemben — mint ezt ő annak idején,
júliusban közölte — a német—jugoszláv viszonyban nem állt be közeledés.
Ha van ilyen, az csak gazdasági természetű. „Göring kijelentései lehetetle
nek, megtörténtek a lépések azok kellő nívóra való leszállítására". 51 Vattay
hozzátette, meg van .győződve, Patzig őszinte híve a magyar—német együtt
működésnek, s Göring kijelentései igen kellemetlenül érintik.
Patzig bemutatta Vattayt Reichenau tábornoknak, a véderő miniszterhe
lyettesének. Öt is meglepték Göring kijelentései, azokat impulzív egyéniségé
nek tulajdonította. Állítólag jelentést tett Hitlernek is, aki Göring kijelen
téseit kifogásolta. Ez alkalommal Hitler Reichenaunak azt mondta volna —
írja Vattay — „ő (Hitler — D. L.) teljesen méltányolja és egyetért Ma
gyarország revíziós törekvéseivel, azonban nézete szerint Magyarországnak
is a revíziós politikában súlypontot kellene képeznie, vagyis nem egyszerre
az összes szomszédjával szembeni követeléseit hangoztatni, hanem az egyik
szomszéddal szemben, de teljes erővel. Ez Hitler szerint Csehszlovákia. Végül
újból hangoztatta a német—magyar együttműködés szükségességét és bizto
sított — közölte Reichenau —, hogy abban változás nem állt be. Kijelen
tette, hogy privát nézete szerint Göring azért cselekedett így, mert az ola
szoknak akart kellemetlenséget okozni".52 Vattay a Patziggal folytatott be49
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szélgetés őszinteségével szemben most úgy érezte, hogy Reichenau csak egy
részükről ügyetlenül beállított politikai lépés következményeit akarta eny
híteni.
Végül nézzük, mit jelentett Szabó László vk. őrnagy római katonai attasé.
Fischer tábornok, a német katonai attasé, Berlinből visszatérve beszámolt
neki arról a tájékoztatóról, amit Hitler tartott katonai attaséi részére. Fischer
közölte Szabóval, felhatalmazása van Hitlertől annak kinyilvánítására, hogy
„Göring barátságos nyilatkozatai ellenére Jugoszláviát és Romániát illetően a
politikában nincs változás, ezekkel az államokkal nincsenek különös céljaik",
továbbá „békés politikát akarnak folytatni, de a revíziós gondolatot nem vetik
el".53 Reichenauhoz hasonlóan Fischer is hangot adott az olasz—német közeledés
gondolatának, a Róma—Berlin—Budapest vonal jövőbeni erősödésének.
Ügy véljük, a vezérkar főnöke kellő választ kapott érdeklődésére. Világossá
válhatott előtte, hogy ha a külpolitikai taktikában, a következő megteendő
lépés megítélésében lehetnek is időleges különbségek Hitler, a náci párt ve
zetői, valamint a hadsereg tábornokai között, a hódító politika fő célkitűzései
szempontjából ezek nem lényegiek. Lehetséges, hogy Göring túljátszottá sze
repét, de ez legfeljebb csak a magyarok érzékenységét sértette, ami nincs
arányban azokkal az előnyökkel, amiket az érdekelt államok megnyerésében
elértek. A katonák ostyába csomagolva, kíméletesebben adták be a magyar
vezérkari tiszteknek a keserű pirulát: Németország csak a csehekkel szem
beni revíziós igényeket támogatja fenntartás nélkül, a többi országgal „jó
viszonyban" akar élni. Ez alól nem kivétel Olaszország sem, amely előbbutóbb kiábrándul a nyugati politikából és közeledni fog Németországhoz.
A magyarok tehát ne számítsanak túlzottan olasz szövetségesük védelmére.
Amennyiben Magyarország folytatni kívánja revíziós politikáját, s ehhez
meg akarja nyerni Németország támogatását, sőt alkalmasint védelmét, úgy
egyértelműen, kifogások nélkül fogadja el a német utat.
*
Miniszterelnöksége harmadik évének kezdetén Gömbös elérkezettnek látta
az időt a magyar fasiszta tömegpárt létrehozására és a totális parancsuralmi
kormányzat megvalósítására. Külpolitikai irányvonala megvalósításához is e
fordulattól várta a szabad kezet. Terveinek megvalósításához szükségesnek
tartotta a mögötte állók sorainak erősítését, ami személycseréket tett szük
ségessé az államapparátusban és hadseregvezetésben egyaránt. Az új kor
mány megalakulását és a parlament feloszlatását megelőző tárgyalások során
Gömbösnek sikerült rávennie a kormányzót a honvédség legfelső vezetőinek
leváltására is. Horthy 1935. január 16-án saját kérelmükre és egészségi álla
potuk figyelembe vételével nyugdíjazta Kárpáthy Kamilló altábornagyot, a
honvédség főparancsnokát és helyettesét, Vogt Valdemár altábornagyot, va
lamint Rőder Vilmos altábornagyot, a vezérkar főnökét. Hasonlóképpen nyug
díjba ment még több tábornok és vezető beosztású főtiszt. A nyilvánosság
előtt a szokásos ötévenkénti tábornoki nyugdíjazással indokolt változások
mögött Gömbösnek azon törekvése állt, hogy a korlátlan hatalom megterem
tése előtt a honvédség vezetésében is a hozzá közel álló, megbízható embe-
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rekkel töltse be azokat a pozíciókat is, ahol még nem saját, feltétlen híveit
tudta.
Felmerül a kérdés, milyen ürüggyel sikerült meneszteni Rődert, és hogyan
sikerült ehhez megnyerni a kormányzó hozzájárulását. Macartney szerint a
Marseilles-i ügy folytán a Népszövetségnek 1935. januárjában benyújtott iga
zoló jelentés tartalmazott egyes honvédtisztekre nézve kompromittáló meg
jegyzéseket és az ez ellen való tiltakozásként kérte nyugdíjazását Rőder és
Kárpáthy. Részünkről nem tartjuk indokoltnak, és épp ezért valószínűnek
sem, hogy végeredményben egy csendőrőrnagy és két rendőrkapitány tesséklássék elmarasztalása és felelősségre vonása miatt a vezérkar főnöke és vele a
hadseregfőparancsnok lemondott volna.54 A római német katonai attasé
Kónya Sándor által idézett véleményével sem érthetünk egyet, miszerint a
német orientációt támogató Rőder félreállítása Gömbös részéről az olaszokkal
szembeni gesztus volt.55 Gömbös maga is a német politika híve volt, nem
valószínű, hogy a vele egy véleményen levő Rődert ezért leváltotta volna.
Véleményünk szerint az okot a Rőder és Gömbös között együttműködésük
során kialakult nézetkülönbségekben kell keresni. Gömbös a katonai szakmai
szempontokat mindenkor és mindenkivel szemben érvényre juttató, a poli
tikai kalandokba való beleavatkozástól magát és a hadsereget is óvni igyek
vő, konzervatív és nehézkes Rődert nem tartotta alkalmasnak, hogy a ter
vezett jobboldali fordulat során partnere legyen.
Horthy nem szívesen engedett Gömbösnek. Nem is sikerült a változtatáso
kat kedve szerint végrehajtania, kompromisszumra kényszerült a kormányzó
val szemben. A honvédség főparancsnokává Shvoy István altábornagyot, a
vezérkar főnökévé pedig Somkuthy József altábornagyot nevezte ki a leg
felsőbb hadúr. Mindkettő régi, lelkes híve. Somkuthy, aki meglehetősen szür
ke egyéniség volt a tábornokok között, Horthy kabinetirodájának vezetését
váltotta fel öt év után a vezérkari főnöki beosztással. Gömbös kénytelen volt
elfogadni a számára semleges Somkuthyt — aki legalább társa volt a hadi
akadémián — saját jelöltjével, a sokkal megbízhatóbb „politikus katonával",
Rátz Jenővel szemben, aki csak a vezérkar főnökének helyettese lett. Ez a
kompromisszum érvényesült a többi, kisebb jelentőségű kinevezéseknél is.
Miért engedett, ha fenntartásokkal is, Horthy? Az ok véleményünk szerint
az, hogy ekkor még szimpátiával kísérte és Bethlennel szemben is támo
gatta Gömböst a keményebb kéz politikájának, egy parancsuralmi rendszer
bevezetésének a kísérletében. Nem akarta zavarni terveinek végrehajtásában,
hanem némi fenntartással hozzájárult kéréseinek teljesítéséhez. Attól tartott,
hogy Gömbös kudarca esetén a belpolitikai harc tovább éleződik. Kónya
Sándor helyesen mutat rá Gömbös diktatórikus kísérletéről írt kitűnő mo
nográfiájában: „Horthy attól félhetett, hogy a kormánypárton belüli ellen
tétek, a Kisgazdapárt fokozódó támadása, a nagybirtokellenes demagógia
olyan hangulatot és olyan politikai hullámokat kavar, amelyek a rendszer
stabilitását is veszélyeztetik".56
Egyet kell értenünk viszont Macartney-val abban, hogy Gömbös taktikai
hibát követett el, amikor rávette a kormányzót kipróbált öreg tábornokainak
félreállítására. Horthy, bár engedett ebben, nem szívesen tette. Ez tulajdon54 C. A. Macartney:
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képpen megingatta jóindulatát Gömbös iránt, amit nem sokkal később érvényre
is juttatott vele szemben.57
•
A fasiszta Németországnak a status quo közeli felborítását előrevetítő ak
tivizálódása, kísérve a nyugati hatalmak elnéző politikájától, egyre nagyobb
hatást tett a magyar politikai és katonai vezetésre. A Népszövetségből és a
genfi leszerelési konferenciáról kivonuló, az általános hadkötelezettséget ön
kényesen bevezető és 1936 márciusában a Rajna-vidékre bevonuló Németor
szág kétségtelenné tette számukra, hogy a közép-európai rendezésben a fő
szerepet Németország fogja játszani. Ezzel szemben a külpolitikai és csak
hamar a katonai balsikerek nyomán elbizonytalanodó Olaszország értéke egy
re csökkent a szemükben. Egyre világosabbá vált, az olasz politika csőd
je előbb-utóbb arra kényszeríti Olaszországot, hogy Németországhoz köze
ledjen, melynek közép- és délkelet-európai előretörését egyre kevésbé tudta
befolyásolni. Ez arra indította a Gömbös vezérelte magyar külpolitikát, hogy
az uralkodó osztály nyugatbarát köreinek fenntartásai ellenére, a katonáktól
is támogatva, igyekezzen eloszlatni az olasz politika miatti német bizalmat
lanságot és igyekezzen meggyőzni a németeket őszinte csatlakozási szándé
kairól.
Göring 1935 májusi magyarországi látogatása során a magyar revíziós tö
rekvéseknek a német külpolitikához való közelítését szorgalmazta. Megis
mételte a többször kinyilvánított német kérést, Magyarország közeledjen
Jugoszlávia felé és koncentráljon Csehszlovákia ellen.
Gömbös levonta a következtetést: engedmények árán is meg kell szerezni
a németek barátságát. A magyar kormány közeledési szándékairól ő maga
igyekezett meggyőzni német partnereit szeptemberben sorra került berlini
látogatása alkalmával. Hitlerrel és más náci vezetőkkel való tárgyalásai so
rán nemcsak a magyar külpolitika vonalát igyekezett egyeztetni a németek
kel, hanem — jóindulatukat megnyerendő — valószínűleg ígéretet tett arra
is, hogy két esztendőn belül bevezeti a totális fasiszta rendszert Magyaror
szágon.58 A Hitlerrel folytatott bizalmas tárgyalás folytán biztosította a
Führert, hogy Magyarország nem vállalt és a jövőben sincs szándékában
Olaszország oldalán katonai kötelezettséget vállalni, így nincs elkötelezve ar
ra, hogy európai konfliktus esetén Olaszországnak katonai segítséget nyújt
son. Gömbös gondolkodás nélkül ejtette el korábbi szövetségesét, de mintegy
önmaga megnyugtatásaként is, örömmel jelentette a minisztertanácsnak út
járól való beszámolója során, hogy Hitler hajlandó közeledni a másik fasiszta
nagyhatalomhoz, mivel „Németország a dolgok természetéből kifolyólag ér
dekelt a jobboldali európai államok fennmaradásában", amiben egyben kész
séget látott arra is, hogy ,,az osztrák kérdésben megegyezést hozzanak lét
re". 59 Gömbös kevésbé lelkesedett a jugoszlávokhoz való közeledés gondola
táért, de azért a tárgyaló felek „elismerték és üdvözölték, hogy bizonyos
javulás állt be a magyar—jugoszláv viszonyban, amit a két ország közötti
kereskedelmi tárgyalások igen kedvező alakulása is jól szemléltet."60 Gömbös
határozott ígéretet tett, hogy a tervezett Dunai Paktumot elutasítja.
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A helyzet katonapolitikai megítélése egyértelmű volt. A vezérkar novem
beri helyzetmegítélésében megállapította, az európai politikai helyzet stabi
litása „szűnőfélben" van. Az európai államok fegyverkezése soha nem látott
mértéket ért el, ami előbb-utóbb összetűzéshez vezet, amelyben a vártnál
gyorsabban fejlődő német hadseregnek jelentős szerepe lesz. „Németország
előbb-utóbb a fegyverek súlyával fogja megoldani a függő kérdéseket. A né
met törekvések, illetve célkitűzések idejekoráni felismerése és kiértékelése
sorsdöntő lehet Magyarország jövőjére." 61
Az ország az elmúlt időszakban az olaszok révén nem jutott közelebb
politikai céljai megvalósításához. Olaszország, bár magyar oldalon áll, „nem
várhatunk tőle semmi anyagi segítséget, mert önmagát sem tudja ellátni".
A római egyezmény sokat vesztett értékéből, mióta az olaszok Franciaország
felé hajoltak, s Jugoszláviával szemben is barátságos magatartást tanúsíta
nak. Az abesszin akcióval elszigetelték magukat. Ezzel ellentétbe kerültek a
francia és angol politikával. Feltehetőleg a franciák erőteljes olaszellenes
szankciókra fognak kényszerülni. Mindez előreláthatólag Németországhoz
való közeledésre fogja indítani Olaszországot.62
Az olasz hadsereg ázsiója különben is meredeken zuhant honvédségi kö
rökben. A már régebben sejtett valóság beigazolódott, az olasz hadsereg szá
nalmasan vergődött Afrikában. „Ha nem történik valami csoda, mint pl. egy
irtózatos pánik az abesszin hadseregben, s ennek következtében tömeges átpártolások az olaszokhoz, úgy Olaszország elvesztette a j á t s z m á t . . . a háború
nemcsak, hogy diplomáciailag nem lett kellőleg előkészítve, de katonailag is
helytelenül lett organizálva és megindítva. Ha nem jön közbe valamelyes
megegyezés, legkésőbb márciusban befullad az olasz támadás, megöli az
utánszállítási nehézség" — jelentette a párizsi magyar katonai attasé novem
ber végén.63
Már a Gömbös-látogatást megelőzően, a vezérkar főnökének és helyette
sének 1935 márciusi, berlini látogatását követően, a vezérkar is hozzáfogott
a német kapcsolatok megerősítéséhez, az érdekellentétek ad acta tételéhez.
A németekkel összehangolt revízióban, a csehek elleni fellépésben, a kom
munizmus elleni küzdelemben, s a régi fegyverbarátság alapján „bizonyos
fokú" katonai együttműködésben látták a németekkel közös célokat. Amenynyiben a magyar politika egyértelmű lesz, úgy a hadsereg kiépítésében
„gyors és jelentős segítséget kaphatunk." 64 Az „együttműködés a revíziós
igényeink felülvizsgálása árán is" gondolatát Rátz Jenő mondta ki és fogad
tatta el a vezérkarban, majd a külpolitikától támogatva igyekezett azt a
magyar katonapolitika vezérgondolatává tenni. „Már most is világos, hogy
Németország oldalán a helyünk, mert csak itt várhatunk előnyöket. Csak el
kell képzelnünk Németországot határainkon akkor, ha ellenségként kerülne e
helyzetbe" — figyelmeztetett Rátz.65 Ennélfogva Németország oldalán először
Csehszlovákiával kell leszámolni. Ugyanakkor a Németországhoz barátságos,
sőt külföldi források szerint katonai kapcsolatokat is kiépítő Jugoszláviával
szemben áldozatok árán is felül kell vizsgálni viszonyukat. Hasonlóképpen
nem hagyható figyelmen kívül a német—román barátkozás sem. Rátz úgy
ítélte meg, hogy a német befolyás növekedésével lazulni fog a kapcsolat a
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két kisantant ország és Franciaország, valamint Csehszlovákia között, ami a
kisantant széteséséhez fog vezetni. Megtörténhet azonban, hogy a német be
folyás révén ekkor nem az általunk várt helyzet fog előállni. Ha renitens
magatartást tanúsítunk a németekkel, bekövetkezhet hogy egy szép napon
nemcsak a németekkel kerülünk szembe, hanem a két volt kisantant állam
mal is, mint Németország szövetségeseivel. Ebből csak egy következtetést
vonhatott le Rátz a katonai és politikai vezetés számára: Németországnak
tett engedményekkel mindenképpen előnyöket kell szerezni szomszédainkkal
szemben, amit kamatoztatni lehet a revíziós igények megfelelő pillanatban
való felvetésénél.
A honvédség állapotát vizsgálva megállapította a vezérkar, hogy annak
felszerelése változatlanul gyenge, nincs felkészülve háborús alkalmazásra.
Ezért minden összetűzéstől tartózkodnia kell. A külső támadás esetére ki
dolgozott védelmi tervek csak halogató harcokat vettek figyelembe. Fel
vetődött annak a gondolata is, hogy megtámadás esetén a hadsereg ne álljon
ellen, hanem bízza magát a Népszövetség közbelépésére, ezt azonban elve
tették.
A kisantant államok szövetségének jövőbeni széteséséről vázolt vezérkari
elképzelésekkel szemben a jelen valósága állt: a három kisantant állam
egyelőre egységes és szilárd. „Ha van is némi ellentét a három állam között,
ezek egyike sem olyan jelentőségű, hogy képes lenne a nagy kérdésekben
tanúsított egységes magatartásukat megváltoztatni". 66 A revízió és a magyar
fegyverkezési egyenjogúság akadályozása számukra létkérdés. Ez utóbbi
kérdésben — bár már Magyarország fegyverkezése is nyílt titok volt — a
mindkét oldalról mutatkozó merevség, az 1933 óta ülésező genfi leszerelési
konferencián is minden előrehaladást kizárt. Csak akkor lettek volna hajlan
dóak beleegyezni a magyar fegyverkezési egyenjogúság megadásába, ha Ma
gyarország kész lett volna velük kölcsönös támogatási szerződéseket kötni.
Mivel minden ilyen szerződés a revízióról való lemondást jelentette volna,
Magyarország elzárkózott ez elől.
Nagy figyelmet szentelt a vezérkar a kisantant államok vezérkari főnökei
belgrádi értekezletének, ahol az 1934 februárjában létrejött balkáni paktum
tagjaként Törökország katonai küldöttsége is részt vett. Az értekezlet fő
feladata új, egybehangolt hadműveleti terv kidolgozása volt. Ezt az élesedő
német—cseh, illetve német—lengyel viszony tette szükségessé. Ennek lényege
az volt, hogy a cseh hadsereg zöme Németország ellen vonul fel, míg Romá
nia és Jugoszlávia az eddigieknél nagyobb erőket összpontosítva, támadó fel
lépéssel biztosítja Csehszlovákiát Magyarország ellen. Ezt annál inkább meg
tehetik, mivel a jugoszláv—olasz viszony javulása és az olaszok lekötöttsége
következtében Jugoszlávia háta fedezve van. Románia akciószabadságát pedig
Törökország biztosítja Bulgária sakkban tartásával. Románia feltehetőleg erő
ket szabadíthat fel azáltal is, hogy csatlakozik a Németország ellen kialakult
francia—csehszlovák—szovjet szerződési rendszerhez. A magyar vezérkar
mindenesetre reménykedett, hogy a francia közvetítéssel megindult román—
szovjet tárgyalások kevés eredményre vezetnek.67
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Gömbösnek a magyar fasiszta tömegpárt létrehozására és a totális fasiszta
diktatúra létrehozására tett kísérletét, a gombosi demagógia és németbarát
külpolitika nyomán egyre radikalizálódó fasiszta csoportok szaporodását nem
jó szemmel nézték a Bethlen mögött csoportosuló nagybirtokos és finánctőkés
körök. A gazdasági helyzet javulása következtében helyzetük stabilizálódott,
ennélfogva felmondták a Gömbössel kötött, egyre veszélyesebbé váló alkut.
Gömbös megbuktatásához sikerült megnyerniök a kormányzót is. Horthynak már nem tetszett a vezéri ambícióit nyíltan hangoztató Gömbös, aki >
egyre kevésbé volt lojális a kormányzóhoz. Nem tudta megbocsátani neki,
hogy egyre kevésbé vette figyelembe igényét a hadsereg feletti legfelső irá
nyításra és ellenőrzésre. Most rótta fel neki azokat a változásokat is, melye
ket a hadsereg vezetésében korábban „kierőszakolt". „Mint honvédelmi mi
niszter magasabb állásokba nagyon is sok fiatal elvbarátját helyezte el, ez
zel olyan irányzatot juttatott erősebb érvényesülésre, melyet az én szempont
jaimmal egyre kevésbé tudtam összeegyeztetni" — írta később Horthy em
lékiratában.
Erősítette a Gömbös-ellenes tábor hadállásait a német politika taktikai
közeledése is Csehszlovákia felé. A cseheknek felajánlott megnemtámadási
szerződés megzavarta a németbarát magyar külpolitikát, mely ily módon a
Csehszlovákiával szembeni revíziós igények támogatását is veszni látta. Ez
a tény megingatta a németekbe vetett hitet a hadsereg tisztikarának egy ré
szében is, akik még nem voltak feltétlen hívei az egyoldalú elkötelezettség
nek, de a vezérkariak biztosították, hogy ez lehetőleg ne kapjon hangot a
hadsereg vezetőinek hivatalos megnyilvánulásaiban, ne hasson meghatározóan
a katonapolitikai elképzelésekre.
Növelte Gömbös gondját, hogy a benne korábban feltétlenül bízó tisztikar
egyre inkább csalódásának adott hangot, mivel sorsának alakulását nem tar
totta kielégítőnek. A hadsereg fejlesztésének lassúságát, saját anyagi helyze
tük megváltozását kérték számon. A miniszterelnök nem tudta maradéktalanul
teljesíteni a honvédelmi miniszter korábbi ígéreteit. Félt, hogy a tisztikar számá
ra oly fontos bizalma végleg megrendül. Jól látta, hogy a hadsereg tisztikarának
tett ígéretét csak totális fasiszta rendszerének megteremtése révén tudja be
tartani.
Gömbös kísérlete megbukott, ami a fasizálódás menetét időlegesen meglas
sította. A hadseregben Gömbös által kiépített szellem és hadállások azonban
szilárdak maradtak. A tisztikar a Gömböst követő kormányokra nyomást gyako
rolva élharcosává vált a fasizálódásnak.
Домбради

Лоранд

МАТЕРИАЛЫ О ВОЕННОЙ ПОЛИТИКЕ ПРАВЯЩИХ
В Е Н Г Р И И 1927—1936 ГГ.

КЛАССОВ

Резюме
Автор первым берется показать военную политику эпохи Гёмбёша. Он не ставит сво
ей целью полностью разработать весьма сложную и многостороннюю тему, охватыва
ющую почти десятилетний период, а стремится к показу основных черт военной поли
тики премьер-министра Венгрии Гёмбёша, уделяя особое внмание тем наиболее важным
узлам, знание которых необходимо для дальнейшего раскрытия и разработки темы.
Связь Дюлы Гёмбёша с венгерским офицерством была одним из главных аргументов
правящих класссв Венгрии в конце двадцатых годов для т о ю , чтобы поставить его во
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главе армии, а затем и во главе правительства. От Гёмбёша, как сильного человека ре
жима, ожидали, что он расправится с левыми движениями, усилившимися в результате
экономического кризиса, и стабилизирует режим.
В статье можно до конца пронаблюдать за стремлением Гёмбёша своей демагогией
привлечь и повести за собой офицерский состав и сформировать руководство армии из
своих людей. Читателю станут известны те усилия, которые были сделаны премьер-ми
нистром в интересах тайного, более крупного, — чем это позволяли экономические воз
можности, — развития армии. Основной целью такого рода стремлений было то, что
бы армия, как надежная гвардия поддерживала его в осуществлении его намерений зо
внутренней и внешней политике. Таким образом, как он считал, можно было достичь
фашизации страны, установления собственной диктаторской власти, а также реа
лизации приверженности немцам во внешней политике. В подтверждение этого в статье
приводится широкий документальный материал.
В заключительной части своей работы автор показывает, что несмотря на то, что
крупные землевладельцы и буржуазные круги, считавшие для себя обременительными
амбиции Гёмбёша, направленные на упрочение его собственного диктаторства, выступили
против него и свергли этого политика, поставившего под угрозу их власть, однако стрем
ления премьер-министра Венгрии — главным образом в отношении пронемецкой ориен
тации — продолжали жить в высшем рукеводстве армии и в кругу офицерства.

Löränd D o m b r ä d y
BEITRÄGE ZUR MILITÄRPOLITIK DER UNGARISCHEN
KLASSEN 1927—1936

HERRSCHENDEN

Resümee
Der Verfasser unternimmt es als erster die Militärpolitik der Ära Gömbös
darzustellen. Es ist nicht sein Ziel, das etwa ein Jahrzehnt umfassende, sehr
komplizierte und weitverzweigte Thema total zu bearbeiten, sondern er will die
hauptsächlichsten Züge der Gömböschischen Militärpolitik beschreiben; er berücksichtigt dabei ihre wichtigsten Knotenpunkte, deren Kenntnis zu ihrer weiteren Erschließung und Bearbeitung unerläßlich ist.
Die Verbindung zwischen Gyula Gömbös und dem ungarischen Offizierskorps
war für die ungarischen herrschenden Klassen am Ende der zwanziger Jahre
das Hauptargument, um ihn an die Spitze der Armee, dann der Regierung zu
verhelfen. Von ihm, dem starken Mann des Systems wurde erwartet, der infolge
der Wirtschaftskrise erstarkenden Bewegungen der Linken Herr zu werden und
das System zu stabilisieren.
In der Studie kann fortlaufend verfolgt werden, wie Gömbös bestrebt war,
mit Demagogie das Offizierskorps für sich zu gewinnen und die Führung der
Armee aus seinen Leuten herauszugestalten. Der Leser erfährt von seinen Anstrengungen zur geheimen, durch die wirtschaftlichen Möglichkeiten »erlaubten Entwicklung der Armee. Hauptziel seiner Bestrebungen war zu erreichen, daß zur
Verwirklichung seiner innen- und außenpolitischen Ziele die Armee als verläßliche
Garde hinter ihm stehe. Er meinte, die Faschisierung des Landes, die Schaffung
seiner eigenen diktatorischen Macht, sowie die Geltendmachung seiner Orientierungsplane zum Deutschland in der Außenpolitik so erreichen zu können. Die
Studie bringt reichliches Beweismaterial über diese Bestrebungen.
Als Abschluß verweist der Verfasser darauf, daß obzwar die die Machtambitionen von Gömbös satt habenden Kreise der Großgrundbesitzer und der Bourgeoisie in Gegensatz zu ihm gerieten und ihn, den ihre Macht bedrohenden Politiker stürzten, seine Bestrebungen — hauptsächlich bezüglich seiner deutschen
Orientation — in der höheren Führung der Armee, und im Offizierskorps weiterlebten.
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TAKÁTS LÁSZLÓ—FÄLLER JÁNOS—LEITNER FERENC

KATONAEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATUNK MEGALAKULÁSA
ÉS MŰKÖDÉSE A FELSZABADULÁS ÉVÉBEN (1945)
Üj hadseregünk megalakulásának körülményeit, katonai, politikai, személyi és
anyagi nehézségeit, úgyszintén a felszabadulás első éveiben elért eredményeit hi
vatott hadtörténészek már sok oldalról elemezték. Az adatok ismétlése
helyett uta
lunk az idevonatkozó tanulmányokra és adatgyűjteményekre.1 Rajtuk kívül még
több száz azoknak az egykori katonáknak a száma, akik írásban rögzítették, vagy
a napi élet eseményei közben szóban emlékeznek vissza a hadseregépítés első hó
napjaira.
A különböző tanulmányokban és memoárokban a katonaegészségügy fej
lődésének korai időszakáról legfeljebb csak kisebb utalásokat találunk, de a né
hány csapatorvostól nyomtatásban megjelent visszaemlékezés is csak szűk
körben mozog.2 Ilyen alapon joggal állíthatjuk, hogy a katonaegészségügy
kezdeti lépéseiről készített munkánk hiányt pótol. Kutatócsoportunkat az a
célkitűzés vezette, hogy a nagy mennyiségű levéltári anyagból kihámozza a
fejlődés leglényegesebb, de folyamatában mégis szemléltető adatait. Az ál
talunk gyűjtött, közel 40 írásos kortársi emlékezésből a levéltári anyag hiány
zó, vagy nem teljesen érthető adatait igyekeztünk megvilágítani. A források
maradéktalan feltárása erőinket meghaladta volna, de a ma még nem tanul
mányozható iratok miatt sem tűzhettük magunk elé a teljesség igényét. Az
összegyűlt hatalmas mennyiségű adatot úgy igyekeztünk néhány főbb kérdés
komplexumba csoportosítani, hogy azok együttesen átfogó képet adjanak a
katonaegészségügy 1945. évi működéséről.
A felső- és középvezetés működését főleg a csapategészségügy, a kór
házi és egyéb szakosított ellátás biztosítása szempontjából vizsgáljuk. A pol
gári egészségüggyel való kapcsolatot sok vonatkozásban érzékeltetjük, rész
letesebben taglaljuk a Vöröskereszt (MVK) és ezen keresztül a Népjóléti Mi-

1 Gazsi József—Németh Júlia: Dokumentumok az MN történetéhez. Hadtörténelmi Közlemé
nyek (a továbbiakban — HK) 1961. 286—371. o.; Kis András: A magyar néphadsereg megalaku
lása. Közli Gazsi József—Kis András—Nagy Gábor—M. Malahov—ölvedi Ignác—Száva
Péter^Tóth Sándor—Váradi György: Magyarország felszabadítása. Budapest, 1975. 367—395. o.; Molnár
Pál: A dolgozó honvéd (Az 1. honvéd műszaki hadosztály, később Műszaki t ö r z s . . . 1945—1947).
HK. 1955. 267—303. o. ; Mues Sándor: A magyar néphadsereg megszervezése és fejlődése. Buda
pest, 1963. Passim.; Műnk Károly: A hadsereg helyzete az 1945-ös válarsztások után. HK. 1961.
35—37. o.; Nagy Gábor—Móricz Lajos: Üj haza, új hadsereg. Budapest, 1970. Passim; ölvedi Ig
nác: Visszaemlékezések a MN 1945—46-os éveire. HK. 1960. 173—197. o.
2 Ákos Károly: Egy zászlóalj orvos emlékei; Felkai Dénes: Orvos és nevelő; Mindkettőt közli:.
Nagy Gábor—Móricz Lajos: Új haza . . . i. m. 61—73. o., ill. 110—119. o.
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nisztérium (NM) és a honvédség kapcsolatait. Jelentősnek tartjuk végül an
nak ismertetését, hogy a háború romjain, az ország kifosztottságában hogyan
sikerült létrehozni a hadsereg egészségügyi anyagi bázisát.

I. A katonaegészségügyi felső- és középvezetés kialakulása és működése
1945-ben
Hatalmas felelősség hárult a kormányra és a pártra, hogy a fasizmus el
leni harcra szerveződő új magyar hadsereg magasabb vezetői posztjaira meg
felelő embereket állítson. Az egészségügyi szolgálatnál is egy időben jelentke
zett a politikai megbízhatóság és a szervezésben való jártasság igénye. Az első
vezetők a Horthy-kor mellőzött-üldözött, a különböző ellenállási mozgalmak
ban részt vett, vagy börtönt is megjárt volt ht. és kényszernyugdíjazott, vagy
éppen a szovjet hadsereg oldalára átállt orvos-gyógyszerész tisztjeiből kerül
tek ki. Igaz, hogy kis számban, de voltak szovjet partizán- és antifasiszta
iskolát végzett volt hadifogoly tisztek és származásuk miatt rangjuktól meg
fosztott munkaszolgálatos tartalékosok, akik önként vállalták a harcot. Pozi
tívan kellett akkor fogadni azokat a tiszteket is, akik a nyugatra település
megtagadásával már állást foglaltak a fasizmus kegyetlenkedéseivel szemben.
Rendkívüli események rendkívüli tettekre serkentik az embereket: sok tar
talékos gyorsan felnőtt feladatához és magasabb beosztásban is megállta
helyét.
1. A debreceni Honvédelmi Minisztérium kis Egészségügyi alcsoportja feb
ruár 1—10. között alakult meg. Vezetője, a honvédorvosi kar főnöke (hotif).
a miskolci „MÓKÁN" ellenállási mozgalomban részt vett Petrássy Miklós ht.
orvostiszt lett. A beosztottak szovjet hadifogságból elbocsátott orvosok és
gyógyszerészek voltak (Balogh László, Ferenczesi Sándor, Halber György, Korényi Ernő, Kovács János, Vogel István). A kari főnökségnek elsősorban a
Debrecenben és a többi kerületi parancsnokságnál felálló egészségügyi ala
kulatok személyi és anyagi szükségleteit kellett kielégíteni, de a Budapesten
visszamaradt szép számú orvossal már a távolabbi fejlődést is kellett mun
kálnia. A budapesti HM-részleg irányítása jóformán abban merült ki, hogy
előbb az 1. kerület vezető orvosának (Telbisz Albert), majd március 26-tól a
kirendeltség orvosfőnökének (Király László) a ht.-állomány összeszedésére, az
egészségügyi anyaggyűjtés végzésére és a svéd vöröskereszttel való kapcsolat
tartására adott megbízatást. 3 Magának a debreceni egészségügyi törzsnek feb
ruár—márciusban úgyszólván minden tevékenységét lefoglalta a hadműveleti
területre induló 6. hadosztály felállítása. Debrecenben, a kiürítés és a város
körüli súlyos harcok után, alig volt valami egészségügyi anyag található.
Tartalékos és volt munkaszolgálatos gyógyszerészekből felállításra került egy
ideiglenes Egészségügyi Anyagszertár,4 amely az elhagyott,- vagy elrejtett hon
védségi anyagokat gyűjtötte össze, bevásárlásokat eszközölt. A nagyon szű
kösen előteremtett anyagot rögtön ki kellett adni a Pavilon-laktanyában fel
szerelendő egészségügyi oszlop, továbbá a csapatsegélyhelyek számára. A fek3 H a d t ö r t é n e l m i Levéltár. H o n v é d e l m i Minisztérium E l n ö k i i r a t a i (a t o v á b b i a k b a n — HL. HM.
Kin.) 1770., 3011., 20 034., 20 887., 20 967/1945.
4 UO. 2417., 3014/1945.

— 32 —

vőbeteg-ellátást a városban a Hatvan u. 6. sz. alatt működő vöröskeresztes
kórház útján szervezték meg. Az egészségügyi alcsoport aktivitását jellemzi,
hogy a debreceni egyetem kórtani intézete közegészségügyi állomásán (vezető
Herpay Zsombor) a meglevő baktériumtörzsekből tetra oltóanyagot készít
tetett. Nemcsak a debreceni személyi állomány első oltását tudták ebből meg
szervezni, hanem még a Jászberényben alakuló 1. hadosztály részére is juttattak
vakcinát. 5
Az akkori megbízott 1. kerületi vezetőorvos a fővárosban már februárban
kezdte összegyűjteni a volt ht. katonaorvosokat, gyógyszerészeket és a HMkirendeltség hatáskörébe vonni.6 Jó néhányan voltak itt olyan egészségügyi
tisztek, akik józan meggondolásból tagadták meg a kitelepítési parancsot, vagy
már nyugdíjban voltak és elkerülték a nyilas razziákat. A budapesti törzs
nagyjából már előre elosztotta az épülő hadsereg fontosabb egészségügyi stá
tusait. A körülményes összeköttetés és a híradás hiánya miatt a debreceni
részleg szabad kezet adott a szervezkedéshez. A budapesti csoport bizonyos
mértékig kórházakkal is tudott diszponálni (Budai és Pajor vöröskeresztes
[VK] kórház, az itt maradt kecskeméti csapatkórház). Egészségügyi anyag is
maradt a fővárosban a teljesen ki nem ürített régi Egészségügyi Anyagszer
tárban, illetve a Pesten és Budán levő decentrumokban. Tehát személyileg is,
anyagilag is jobban állt, mint a debreceni orvoskari főnökség.7
Nem állítható, hogy a budapesti egészségügyi részleg függetleníteni akarta
volna magát a debreceni HM-től, amit már csak azért sem tehetett, mivel a
Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) csak az utóbbival tárgyalt. A minisz
tériumnak Pestre való átköltöztetése után (április 10—12.), az egészségügyi
alcsoport feltöltésénél (új orvosfőnök, 3 orvos előadó, 1 gyógyszerész, 2\ eü.
anyagi előadó és 4 orvos a HM rendelőben: Király László, Balogh László, Irá
nyi Jenő, Kovács János, Márkus Pál, Matáncsevits György, Petrássy Miklós,
illetve Bartos Dezső, Bónis István, Gerenday Géza, Kőnek László) és a pa
rancsnoki beosztásoknál azonban a budapesti részleg befolyása már érvé
nyesült. Súrlódásokról, hatalmi villongásokról nem maradt fenn levéltári adat.
A debreceni két hónap alatt az ottani tartalékos orvosok és gyógyszerészek
nagyobbrészt elvonultak a csapatokkal, vagy a 101. vöröskeresztes hadikór
házhoz kerültek, de közülük néhány le is szerelt.8
A HM egészségügyi csoportja (orvosi osztálynak is nevezték) a SZEB-bel
történő elvi tárgyalásokat a vezérkari főnök útján, vagy közvetlenül foly
tatta. Központi feladata volt akkor a hátországi kórházak (pótkeretek) létre
hozása, az egészségügyi anyagi bázis megteremtése, a Magyar Vöröskereszt
felélesztése és nem kompromittált, lehetőleg igazolt orvosokból és gyógyszeré
szekből a csapatok, illetve a szerveződő kórházak személyi állományának biz
tosítása. A SZEB a tervezett beosztások közlése alapján szabadította ki a
Pest-környéki hadifogolytáborokból a HM által kért orvosokat. A szervezők
szabadonbocsátásáról általában volt ugyan szó, de főleg a régi, magasabb
beosztású vagy ismert szakmai tekintélyű katonaorvosokat kérték név szerint
ki a szovjetektől.
5 HL. 1. ker. pság iratai: 19/1945. sz. pes. — Kéry Kálmán személyes közlése.
6 HL. H M . Ein. 20 167/1945.
7 U O . 5118., 23 173., 24 446., 26 286., 29 588/1945.
8 U O . 2004., 22 464., 22 552., 24 130/1945.
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2. Az új hadsereg szervezésében jelentős szerepe volt a
tartozó kerületi
parancsnokságoknak.

középvezetéshez

A január 20-án engedélyezett és január 30-ig megalakult kerületi parancsnoksá
gokra
és azok vezetőorvosaira az egészségügyi szervezés területén fontos feladat há
rult. 9 Elsődleges fontosságú volt a kerületben felállítás alatt álló csapatok szemé
lyi és anyagi biztosítása. Az eredmények szempontjából a 6., 5. és 1. kerületi pa
rancsnokság emelhetők ki (vezetőorvosok: Vajda Benő, Láczay-Szabó Kálmán,.
Telbisz Albert). A 7. kerületnél vontatottan ment az eü. szervezés. A Dunától nyu
gatra eső 2., 3. és 4. kerületben nem indulhatott meg a szervezés. A toborzási fel
hívásokra nagy számban jelentkeztek hadifogságból elbocsátott, vagy a felszabadí
tott területeken visszamaradt egészségügyi tisztek, sőt polgári orvosok és gyógysze
részek is.
A kiadott rendeletnek megfelelően a k e r ü l e t e k b e n m i n d e n ü t t megalakultak a
helyőrségi kórházak, m i n t pótkeretek, hogy az egészségügyi oszlopok felállításá
hoz szükséges személyi és anyagi feltételeket mielőbb megteremtsék. A szervező
m u n k a mellett felmerült a fekvőbeteg-ellátás biztosításának szükségessége is.
A helyőrségi k ó r h á z a k n a k nevezett pótkeretek ezt csak jelentéktelen mértékben
t u d t á k nyújtani, azért központi rendeletre, március 16-tól Debrecenben a
P a v i l o n - l a k t a n y á b a n a 101. sz., Budapesten a Pajor VK-kórházcsoportban a 102.,
Cegléden és Gyöngyösön polgári objektumokban a 103. és a 104. sz. vöröskeresz
tes hadikórházakat
szervezték. Az intézetek felállításáért a kerületi parancsnok
ságok, v a l a m i n t az alájuk rendelt kiegészítő parancsnokságok és bevonulási
központok voltak felelősek. 10
A második világháború alatt a sebesültellátás, utókezelés és a rokkantak gondo
zása a Honvédelmi Minisztérium hatáskörébe került. 11 A háború végével szétzilá
lódott hadigondozási munkát a HM újra szervezte, a kerületi és kiegészítő parancs
nokságok útján.
A kerületekben igen nagy gondot jelentett a hadigondozási és egyéb el
látási igényt bejelentők orvosi felülvizsgálata,
amelyhez g y a k r a n az a m ú g y is
szűk k a t o n a i és VK-kórházi kapacitást kellett igénybe venni. Tisztázatlan volt
akkor m é g a nagy számú és később elbocsátásra, vagy nyugdíjazásra kerülő
honvédségi igényjogosult a m b u l á n s és kórházi ellátásának biztosítása. A Hort h y - h a d s e r e g volt ht. tisztjeinek és tiszthelyetteseinek felülvizsgálatához k a 
tonakórházi (vagy VK) orvosi bizonyítvány volt szükséges, ami hihetetlenül
megterhelte a katonai jellegű kórházakat. A kerületi parancsnokságok rész
ben állomáshelyükön, részben pedig mozgó bizottságok útján a járási székhe
lyeken, sőt nagyobb falvakban is rendszeresen folytatták a felülvizsgálato
kat. A kerület állományhelyén h e t e n k é n t kétszer, a területen pedig a többi
napokon volt katonaorvosi felülvizsgálat/' 2 A k a t o n a i és polgári járóbeteg
rendelések túlterhelésén a kerületeknél úgy p r ó b á l t a k segíteni, hogy a p a 
rancsnokságon ht., vagy r i t k á b b a n szerződéses polgári orvos igénybevételével
ún. kerületi orvosi rendelőket
állítottak fel.*3
A kerületi parancsnokságok számára további bonyolult feladatot jelentett
a hazatérő hadifoglyok
fogadása, átmeneti elhelyezése, beosztásuk vagy el9 U O . 20 035., 20 086., 20 100., 20 140., 20 192/1945.
10 U O . 2417., 3005., 20 026/1945.
11 U o . 33 520/1945.
12 H L . H M . Ein. 25 011., 29 260/1945.
13 U o . 20 384., 33 621., 37 632/1945.
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bocsátásuk megszervezése, a velük járó egészségügyi teendőkkel együtt. A fo
gadó táborok berendezése a kiegészítő parancsnokságok feladata volt; a fogadó
bizottságba un. létszámfeletti ht. orvosokat, vagy szerződéses polgári orvoso
kat osztottak be. Nagy számban érkeztek fizikailag erősen leromlott, fehérje
hiányos, disztrófiás és fertőzőgyanús betegek. A kórházi kezelésre szorulókat
VK- és polgári kórházakba utalták. A fertőző betegek részére külön kór
házakat állítottak fel Debrecenben, Szegeden, Kaposváron, Szombathelyen
stb. í4 Ezek az ideglenes jellegű fertőző kórházak rendszerint VK-fiókkórházként működtek, a kerületi parancsnokságok vezetőorvosainak ellenőrzése
mellett (Koppány Tibor, Mózsa Ernő, Rátvay József, Thiry Lajos).
Az egyre nagyobb számban érkező hadifoglyok egészségügyi ellátása pár
hónap alatt megoldhatatlan feladat elé állította a honvéd egészségügyi szolgá
latot. Végül is októberben, a népjóléti tárcával történt megállapodás alapján,
minisztertanácsi rendeletre a sokrétű egészségügyi és szociális vonatkozású ha
digondozás átkerült a polgári egészségügy hatáskörébe. 15
A kerületi vezetőorvosok a területükön létesült Nemzeti Bizottságok és a
Nemzeti Segélyakció munkájában is részt vettek, ami által építették és erősítet
ték a kapcsolatot a polgári egészségüggyel és társadalmi szervekkel. Egyik
másik vezetőorvos komoly pártmunkát is végzett (Leitner Ferenc, majd Me
rényi Gusztáv 1. ker., Láczay-Szabó Kálmán 5. ker. vezo.). Később is beiga
zolódott, hogy a katonaegészségügy végváraiba tekintélyes és oda való szervező
orvosok kerültek, akik beosztásukban az új rendszerben mindvégig becsülettel
helytálltak.
#
A katonaegészségügyi szolgálat felső- és középvezetése tehát már 1945 első
hónapjaiban kiépült és bár lehetőségük sokszor alul maradt a követelmé
nyekkel szemben, működésük mégis méltó volt az új, demokratikus hadsereg
szelleméhez és célkitűzéseihez.

II. A csapategészségügyi ellátás megszervezése, különös tekintettel
a hadműveleti területre vonult hadosztályokra
A fegyverszüneti szerződésben vállalt hadosztályok felállítása 1945. február—már
ciusban kezdődött. A hadműveleti záróvonal miatt a dunántúli kerületekben a 2.,
3., 4. hadosztály szervezése nem kezdődhetett el. Ily módon csak négy hadosztály
felkészítését igyekeztek sürgősen végrehajtani (debreceni 6., jászberényi 1., szegedi
5. és a miskolci 7.). Az új hadosztályok magvát képező volt partizáncsoportokon,
a volt Budai önkéntes Ezreden és a szovjetekhez átállt 24. hadosztályon kívül a
személyi állomány nagyobb részt a szovjetek által hadifogságból elbocsátott önként
jelentkezőkből, továbbá toborzottakból, kisebb részben sorozottakból állott.
A nemcsak a kiváló politikai és harci szellemben, de a felállítás terén is leg
jobban haladó 6. hadosztály személyi és főleg anyagi problémáit nem óhajt
juk ismételni, utalunk az idevonatkozó egyéb tanulmányokra. 16 Egészségügyi
anyagi szempontból a legmostohábban éppen Debrecenben álltak, de a csapa
tok egészségügyi anyaggal történő ellátásában a hadosztály nagy aktivitást
14 Uo. 34 638., 37 427., 39 649., 46 118., 71718., 78 663., 100 192/1945.; Balásházy
Kálmán v i s s z a e m l é k e z é s e i (a szerzők b i r t o k á b a n ) .
15 Uo. 48 162., 89 681/IV. 1. o. 1945.
16 L. az l. sz. l á b j e g y z e t e t .
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János,

Láczay-Szabó

,

fejtett ki. A kor történész kutatói kivétel nélkül elismerik az új hadsereg
szervezésének szinte leküzdhetetlen anyagi és felszerelési nehézségeit. Orvosi
szempontból mégis hozzá kell tennünk, hogy a fizikailag nagyon leromlott,
rongyos és hiányos ruházattal rendelkező volt hadifoglyok érzelmi átállításá
ban, az egészségügyi helyzet feljavításában, szinte csodát műveltek az akkori
parancsnokok, nevelők és csapatorvosok. A hadifogolytáborokból kikerülők
nek több mint fele erősen leromlott, kb. 15—20%-uk dlsztrófiás volt, de nagy
számban fordult elő tetvesedés is. Fehérjehiányos és ismeretlen, vagy dizentériás eredetű gyomor- és bélbántalmak domináltak. Gondos szűrővizsgálattal
emelték ki az állományból az orvosi, vagy kórházi kezelésre szorulókat. A tí
fusz megelőzése érdekében a Debrecenben készített tetra oltóanyaggal terv
szerűen oltották a személyi állományt. Az alakulatok szétszórtsága, a nehéz
közlekedési viszonyok miatt április 9-ig a katonáknak csak 2/3-a kapta meg
a védőoltást. Az oltást a hadműveleti területen is folytatták, de csak a hazai
területre történt visszahelyezés után, május 15—25. között fejeződött be az
oltási periódus. A tetvetlenítést mindenütt szigorú következetességgel hajtot
ták végre, sajnos, fertőtlenítő gépek hiányában, csak helyi rögtönzések útKülön ki kell emelnünk a parancsnokok és a nevelők segítőkészségét az
egészségügyi problémák megoldásánál. Ugyanakkor orvosok is bekapcsolód
tak a politikai munkába (Ákos Károly, Felkai Dénes, Szeremlei Gyula). Be
vezették az ügyeletes orvosi szolgálatot. Minden parancsnok kiemelt felada
tául jelölte meg orvosainak a rendszeres vizsgálatok tartását, az elhelyezési
körletek tisztaságának és az élelmezésnek az ellenőrzését. Az orvosok lelkesedés
sel igyekeztek az elemi nehézségeket leküzdeni. Üjból hangsúlyozni kell, hogy
az akkori csapatorvosi állomány zöme tartalékos volt.
A fehérje- és kalóriadús táplálék hiánya nagy gondot okozott az illetékes
parancsnokoknak és orvosoknak. Külön ki kell emelnünk a lakosság megható
és áldozatkész hozzáállását, amikor katonáinak kocsiszámra vitte az élelmezés
kiegészítésére nélkülözhetetlen kenyeret és egyéb élelmiszereket.
A mozgósított seregnél a csapatok egészségügyi anyagi felvételezési helye
a hadosztály egészségügyi oszlop (ma hadosztály segélyhely) lett volna, de
maga az oszlop is csak a hadműveleti területről való visszaérkezés után tölt
hette fel valamennyire anyagi készleteit. Még ezután is a szűkös helyi be
szerzés, patikákban történő vásárlás volt jó ideig a csapatok leghatásosabb se
gítője. Rendszeres központi anyagkiutalás csak októberben kezdődött, amihez
előzőleg egy stabil központi egészségügyi anyagi bázis megteremtése volt szük
séges.
Az egészségügyi adminisztráció a hadrakelt magasabbegységeknél előbb
a napi helyzetjelentések részét képezte, csak a hazatérés után szabályozták köz
pontilag az előbb 10 naponkénti, majd havi betegjelentések tartalmát és for
máját. 18
A lehetőségekben, de az igyekezetben is különbségek mutatkoztak a had
osztályok felállításánál, ezért célszerűnek látszik, hogy külön-külön méltas
suk az egyes hadosztályok szervezését, csapategészségügyi szolgálatuk mű
ködését a felkészüléstől a hadműveleti területre vonulásig, illetve a hazatérés
után kapott más katonai feladat alatti ténykedésig.
17 Molnár Pál: A d a t t á r a 6. h a d o s z t á l y r ó l ( k é z i r a t ) ; HL. HM. Ein. 24 923/1945.; HL. 6. n o . i r a t a i
8/1945. sz. pes.
18 HL. HM. Ein. 1392., 20 112.. 20 226/1945.
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A 6. gyaloghadosztály

egészségügye

A 6. kerületi kiegészítő és bevonulási központ parancsnokságai a február
4-i előzetes terv szerinti orvos- és egyéb egészségügyi állományt állították elő
(32 ti., 13 hdp., 17. tts., 415 legs.). Személyi állományban tehát mennyiségi
hiány nem volt, de annál inkább mutatkozott az orvosok szakmai összetéte
lében, a legénység szakmai kiképzési fokában komoly minőségi hiányosság.
A magunk részéről a HM hibás helyzetértékelésének tulajdonítjuk az egészségügy
szervezetére vonatkozó terv pillanatnyi irrealitását. Csak illúziónak minősíthető pl.
az az elképzelés, hogy az egészségügyi oszlop gépesített legyen, hogy minden had
osztály rendelkezzék 2 mozgó tábori kórházzal, amiket a Horthy-hadseregben még
a háború végén sem tudtak megvalósítani. Nem vette tekintetbe a felső vezetés azt
a szovjet ígéretet sem, hogy a hadműveleti területen nemcsak anyagi ellátás szem
pontjából biztosítja a hadosztályokat, hanem egészségügyi intézeteit is.igénybe ve
hetik. Hogy saját erőből mire futotta, ahhoz szeretnénk néhány jellemző adatot fel
sorolni.
A Debrecenben felállított ideiglenes Egészségügyi Anyagszertár katonák,
társadalmi aktívák bekapcsolásával igyekezett a szétszóródott, vagy elhurcolt
egészségügyi anyagokat összeszedni, vásárlásokat eszközölni Debrecenben és
a környéken, de csereáruért még Nagyváradon is.19 Raktározásról szó sem
lehetett, mert a csapatorvosoknak semmi felszerelésük vagy gyógyszerük nem
volt. Azt a nagyon szűk — ezredgyengélkedőnyi — anyagot, amit nehezen össze
gyűjtöttek, azonnal ki kellett adni az új hadosztály orvosainak, de még az
alakuló egészségügyi oszlopra is kellett gondolniuk. Utalunk kortársi vissza
emlékezések egybehangzó megállapításaira, amelyek szerint egy-egy „csapat
gyengélkedő" alig állt másból, mint orvosi-, vagy kötszer-táskányi gyógyszer
ből és kötszerből, 1—2 fecskendőből. Ugyan miből lehetett volna tábori
kórházat is felállítani?! A 6, hadosztály csapategészségügyi felszerelése az el
vonuláskor egy kisebb békegyakorlat egészségügyi anyagmennyiségét sem
érte el.
Az indulás előtt minden katona orvosi vizsgálaton esett át, a kb 20%-nyi
leromlott, gyenge fizikumú személy „jelenleg alkalmatlan" osztályzatot ka
pott és visszamaradt a pótkeretnél. 20 Az akkori orvosok szerint a katonák in
kább elhallgatták bajukat (disszimulálás), de nem akartak lemaradni a front
ra készülő bajtársaiktól. A kórházi ápolásra szoruló betegeket a Hatvan utcai
VK-kórházban adták le.
A beosztott orvosok — a hadosztály-vezetőorvos, az egészségügyi oszlop pk.
és 1 ezred-vezetőorvos kivételével — tartalékosok voltak, fhdgy.-tól rend
fokozat nélküli honvéd orvostanhallgatóig bezárólag. (Ákos Károly, Bálint
László, Bíró Sándor, Finiász Sándor, Kulhanek Armand, Vajda József, Wondraschek István stb.) Az egészségügyi oszlop elengedhetetlen 2 sebésze, 2 bel
gyógyásza is csak általános orvosokból került ki.
A 6. hadosztályt 1945 áprilisában közvetlenül a hadműveleti területre szál
lították, így nem volt lehetősége arra, hogy a Dunántúlon szép számban
visszamaradt volt katonai és vöröskeresztes kórházakban feltöltse csapatse
gélyhelyeit. A határtól nem nagy távolságra települő (Eberau — 1. sz. ábra)
egészségügyi oszlop tudott a volt szombathelyi helyőrségi kórház gazdag rak19 U O . 2417., 3004., 23 570., 24 654/1945.
20 U O . 12/1945. ; H L . 6. ho. ir. 5/1945. SZ. pes.
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tárából működéséhez, a csapatok segítéséhez kisebb mennyiségű anyagot, mű
szert, felszerelési tárgyat felvételezni. Az egykori tartalékos kórházparancs
nok (Marton Zoltán) jelentése szerint, néhány zászlóalj-segélyhelynek is ad
tak anyagokat. 21 A szállítás közben megbetegedettek Szombathelyen kerül
tek leadásra, a hadosztály kijelölt közeli hátországi kórházába.

EGÉSZSÉGÜGr/ BIZTOSÍTANA
HDM-I TERÜLETEN

6.GYHAD0SZTA'LY

(55/6.HO. - 194-5. IV 24-.)

1. sz. ábra
Amint a hadosztály a 3. Ukrán Front alárendeltségébe került, nemcsak az
ellátás (ruházat, fehérnemű, lábbeli, élelmezés, fegyverzet) javult jelentős mér
tékben, de a szovjet egészségügy részéről gyógyszert és nagyon hiányzó mű
szereket is kaptak. A csapatorvosok találékonysága folytán a helyi beszerzés
(szétszórt anyagból, helyi gyógyszertárak raktáraiból) megindult. Ezek eredmé
nyeként jelenthette kb. május közepén a hadosztályparancsnok, hogy a gyógy
szer-, kötszer- és a műszerellátottság 45—50%-osra javult. 22
A hadműveleti területen megszilárdult az egészségügyi fegyelem, amit a für
dés, fertőtlenítés, az oltások folytatásának, a kutak őrzésének megszervezése
jelez. A jelentésekből kitűnik, hogy autokláv és jól képzett sebész hiányában az
egészségügyi oszlopnál csak könnyebb sérülteket tudtak ellátni. A műtétre
szorulók vagy súlyos betegek a szombathelyi kórházba kerültek. A fertőző gya
núsak részére ugyanott a volt 523. sz. VK-kórház állott rendelkezésre.
A hadosztály május 13-tól fokozatosan kilépett a 3. Ukrán Front alárendeltségé
ből, hazaszállították Zirc—Balatonalmádi—Kisbér—Székesfehérvár térségébe, ahol
'vasútbiztosítást, út- és vasúthelyreállítást, egyszóval az utánszállítás zavartalansá
gát kellett biztosítania.
21 H L . 6. h o . ir. 24/1945. sz. p e s .
22 HL. HM. Ein. 25 228., 26 281/1945.; HL. 6. hO. ir. 55., 1067/1945.
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Az egykori hadosztály- és egészségügyi oszlop-parancsokból világosan ki
tűnik, hogy milyen sok lelkes, de fizikailag leromlott ember került a had
műveleti területre. Hadosztály-viszonylatban az állománynak mintegy 5%-át
kellett egészségi állapota miatt leszerelni, vagy a pótkerethez visszaküldeni.
A hazatérés után kezdett a hadosztály egészségügye anyagi szempontból is
talpraálhii : a május 15-én feloszlatott 5. hadosztálytól és a különböző kór
házak raktáraiból vételeztek. Már június 25-én megjelent az első intézkedés
az anyagigénylésről és felvételezésről. Az anyagellátó központ Balatonalmádiban,
a Postás-üdülőben települt egészségügyi oszlopnál volt.23
Balatonalmádiban, az 5. hadosztálytól átvett teljes fogászati berendezés bir
tokában, július 20-án megindult a konzervatív fogászati kezelés, hetenként 3
nap délelőtt és 3 nap délután. 24 A belbetegeket és a könnyebb sérüléseket az
egészségügyi oszlopnál látták el (kb. 100 ágyuk volt), a súlyos betegeket az
illetékes csapatorvos rendszerint közvetlenül utalta a székesfehérvári, zirci,
győri, vagy a veszprémi polgári kórházba. Téli szállásra Fűzfő-Gyártelepre került
az egészségügyi oszlop.25
A hygiènes eredményeket továbbra is gátolta a hiányos ruházat és rongyos
lábbeli, a fehérnemű elhasználódása. Szappant először március 28-án kapott
személyi állomány, de utána sokáig saját hatáskörben főztek szappant. Csak a
hazai területre történt visszatérés után tudott a hadbiztosság rendszeres szap
pankiutalást eszközölni, de októberben a pékek, szakácsok és az egészségügyi
beosztottak már dupla szappanadagot kaptak. A helyi szappanfőzéssel még
1946-ban is találkozunk, hiszen jól tudott, hogy szappanból országos viszony
latban komoly ellátási nehézségek mutatkoztak. 26
A többi hadosztálynál is el lehet mondani, mégis a 6. hadosztálynál álla
pítható meg a legszemléltetőbb módon, hogy a rögtönzés, a tenni akarás, a
harcra való felkészülés ugyanúgy áthatotta az egészségügyet, mint a csapato
kat.
Az 1. gyaloghadosztály

egészségügyének

szervezete

Az 1. hadosztály szervezése a debreceni hadosztályénál valamivel később kezdő
dött. Pozitív segítséget jelentett számára, hogy a harcokban edzett és érdemeket
szerzett Budai önkéntes Ezred megérkezett a Jászberény környéki felállítási körlet
be. A személyi állomány többi része volt hadifoglyokból, toborzottakból és soro
zottakból állt.
Március 20. után a felkészülés nagyobb ütemben folyt. Van ugyan olyan jelentés,
hogy a hadosztály menetkészségét április 6-án elérte, de más adatok szerint a had
osztály felszerelése,
ellátása (fegyverzettel, eü. anyaggal stb.) valójában április 9—
16. között történt.27 A menetparancsot április 24-én kapták meg.28
Az 1. hadosztály ezredei ht. vezetőorvossal, hivatásos és tartalékos beosz
tottakai, az egészségügyi oszlop ht. parancsnokkal és pk. h.-val, egyebekben t.
orvosokkal rendelkeztek (Abaházy István, Csaba Lajos, Elekes Gyula, Hennyey
Jenő, Moór Lóránt, Rados Imre). 29 Az indulásig lényegesen nem javult az
egészségügyi anyagi helyzet, mindössze az egészségügyi oszlop fejtett ki szak23
24
25
26
27
28
29

H L . H M . E i n . 25 228/1945.
H L . 6. h o . ir. 27/1945. sz. p e s .
U o . 56/1945. sz. p e s . ; HL. HM. Ein. 30 554/1945.
HL. 6. h o . ir. 65/1945. SZ. p e s . ; HL. HM. Ein. 33 706/1945.
Mues Sándor: i. m .
HL. 6. h o . ir. 5/1945. sz. p e s . ; Uo. 129. dob. 456. f o l . : u o . 138. d o b . 40. fol.
HL. HM. Ein. 22 947/1945.
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mai működést, de nem megalakulási körletében, hanem a jászberényi pol
gári kórházban települve. 30
A hadosztály első lépcsője április 29-én érkezett a hadműveleti területre, op
timálisabb szállítási viszonyok között, mint a 6. hadosztály. Egyébként Pápa
térségében volt a hadosztály gyülekezési körlete. Ide került az eü. oszlop is.
Jászberényben még május 5-én betegeket adott át a polgári kórházban, 6-án
pedig már szállítás közben a budapesti 102. sz. VK-hadikórházban. 3i
Az indulás előtt nagyjából a 6. hadosztályéhoz hasonló egészségügyi rend
szabályokat valósítottak meg itt is. Az oltásokat úgy tudták elvégezni, hogy
a HM Debrecenből utalt ki tetra oltóanyagot. Itt is már csak a hazai területre
történt visszaérkezés után fejeződtek be az oltások.
A hadműveleti területen St. Egyden (St. Aegyd) körül szemrevételezték az
1. ho. vonat körletét és ugyanott az egészségügyi oszlop és a seb. száll. gk.
oszlop leendő települési helyét (2. sz. ábra)?2 Miután időközben bekövetke
zett a német kapituláció, a hadosztály kiszállítása leállt, az alakulatoknak kö
zel a fele, vele együtt az egészségügyi oszlop is, Pápán maradt.
A kétlépcsős elvonulás lehetővé tette, hogy a csapatok egy része a gyüle
kezési körletben, a Dunántúlon rekedt kórházakból, gyógyszert-kötszert és más
felszerelési cikkeket vételezzen fel. A hazai területre történt visszatérés után
is (Pápa—Zalaszentgrót—Répcelak térségében) az eü. anyag biztosítása szem
pontjából összehasonlíthatatlanul kedvezőbb helyzetbe került, mint a 6. had
osztály.
Hazai területen az 1. gy. ho. alárendeltségébe került a volt szombathelyi
helyőrségi és még néhány, a Dunántúlon rekedt volt csapat-, tábori és vörös
keresztes kórház. Valamennyi kórház felügyeletét, vagy találóbban kifejezve,
patronálását a szovjet egészségügy vállalta. 33 A hadosztály tehát bőségesen
rendelkezett egészségügyi anyagi forrással. Ezredei részére külön-külön gyen
gélkedő házat (béke-segélyhely) állított fel Türjén.3,i A felesleges készlete
ket a budapesti Egészségügyi Anyagszertárba szállíttatta és ezáltal a hadosz
tály elősegítette az új hadsereg anyagi bázisának korai, komolyabb feltöltését.
Sajátos volt az 1. ho. egészségügyi oszlop működése (Sáfár László, Hübner
Béla). Midőn felső rendeletre a 125. tábori kórházból kiegészíthette hiányzó
készleteit, egy részlegét visszahagyta Szombathelyen (Ozsváth Ákos), egy kis
részlege rövid ideig Tűrj én működött (Ferenczhalmi János), mégis, az egészség
ügyi oszlop zömének végleges állomáshelye még decemberben is Pápa volt.
Az oszlop pk. ilyen értelmű funkcionális manőverével tehát ott állította fel35
egyes részlegeit, ahol optimális feltételek voltak a gyógyító munkához. A csa
patok a sürgős és súlyos eseteket a székesfehérvári, szombathelyi, vagy a
veszprémi kórházba utalták.
A május 21-től decemberig küldött helyzetjelentésekből nemcsak az tűnik
ki, hogy a hadosztály egészségügyi állapota kedvezően alakult, de az is nyil
vánvaló, hogy a csapatgyengélkedők és az egészségügyi oszlop gyógyszer-,
kötszerkészlete, felszerelési cikkei kiegészültek.36
30
31
32
33
34
35
36

Uo.
HL.
Uo.
Ld.
HL.
UO.
HL.

20 644., 22 965., 23 571., 27 719/1945.
1. h o . i r a t a i . K i b o c s á t á s o k az eü. oszloptól 201—300. sz.
294/4—1945.
a 10. és 11. sz. l á b j e g y z e t e t .
HM. Ein. 27 381/1945.
28 636. 38 082., 40 565/1945.
HM. Ein. 26 341., 28 241., 29 447., 43 841/1945.
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f. Gr HADOSZTÁLY TERVEZETT EGÉSZSÉGÜGrt
BIZTOSÍTÁSA HDM-I TERÜLETEN
(29A-/U/1.

MO-194-5. V.1l)

M••KB.

1-100000
2. sz. ábra
Az 5. és 7. hadosztály egészségügye
Az 5. gy. hadosztály szervezését a szegedi 5. honvédkerületben kezdték meg,
majd Hajmáskéren folytatták. A szervezés akkor nyert komolyabb lökést, amikor
a szovjetekhez önként átállt, volt
24. gy. hadosztály részeit a HM a hajmáskéri
megalakulási körletbe rendelte.37 A kerületi parancsnok a hadosztály egyes részei
nek menetkészségét
április 21-én jelentette és kérte azoknak a frontra történő szál
lítását.38
A személyi állomány összetétele hasonló volt a másik két hadosztályéhoz,
a tisztikar zöme tartalékos volt. Az orvosok között a hadosztály vezetőorvos
és 3—4 orvos volt hivatásos, de szép számban voltak a Szovjetunióból, vagy
más hadifogolytáborból szabadult és önként jelentkezett katona- és volt mun
kaszolgálatos orvosok és gyógyszerészek (Fiam Béla, Horváth Károly, Szilágyi
György, Ungvári József stb.).
Az egészségügyi oszlop a szegedi helyőrségi kórháznak nevezett vöröske
resztes kórházban állt fel, sebésszel, szájsebésszel jól, műszerekkel a közepes
nél gyengébben ellátva.39 Maga az oszlop is elvonult Hajmáskérre, parancs
noka Csizy István volt.
A hadosztály vezetőorvos, Gyenge István, nagy aktivitással kezdte el a gyü
lekezési körletben az oszlop és a kiérkezett csapatok eü. anyaggal való feltöl
tését. A vezetőorvos nemcsak anyagokat vételezett fel Szombathelyen, de
ott, magasabb beosztású orvos hiányában, erélyesen megszervezte a másik két
hadosztály ellátását is.40
37
38
39
40

Mues
Sándor:
i. m .
H L . H M . Ein. 23 237/1945.
U o . 28 216/1945.
U o . 24 815., 28 126/1945.
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A rövid h a j m á s k é r i tartózkodás alatt az eü. oszlop n e m települt. A csapa
t o k betegeiket a pápai 1. gy. hadosztály gyengélkedőházába a d t á k le.
A feltöltetlen 5. hadosztály nem kapott feladatot, ezért május 20-ával feloszlatá
s á t rendelték el.41 Ez annyival is inkább szükséges volt, mert Hajmáskért a Vörös
Hadsereg parancsnoksága akarta igénybe venni a Németországból hazaszállításra ke
rülő csapatainak ideiglenes elhelyezésére. Kb. 3 hétig tartott a hadosztály teljes
felszámolása. Fiatalabb korosztálybeli katonáit átadta az 1. és 6. hadosztálynak, az
idősebbeket leszerelte, Hasonlóképpen átadta a hadosztálynak szükséges eü. anya
gokat is. A megmaradt készleteket a budapesti EÜASZ-ba szállította be.
Talán m é g a n n y i t é r d e m e s megjegyezni, hogy a hadosztály részére a t e t r a
oltóanyag m á r részben központi kiutalásból származott, d e a saját termelést
is megindította a szegedi közegészségügyi állomáson F i a m Béla, az 5. eü.
oszlop t. orvosa. 4 2
Miskolcon a 7. gy. hadosztály egészségügyi pótkerete az ottani polgári kór
ház egyik pavilonjában működött. Az eü. személyi állomány, éppúgy mint a
hadosztály egyéb állománya, alacsony létszámban gyűlt össze.
A k e r ü l e t vezetöorvosa Bohdaneczki I m r e ht. orvos volt, aki később az eü.
oszlop szervezését v e t t e kézbe. Mint egyebütt, ú g y itt is megindult a szét
szóródott eü. a n y a g o k összegyűjtése. Az e r e d m é n y egy nagyon szerény gyen
gélkedő szoba készletre való volt, amire azonban a 30—50 ágyas „helyőrségi
k ó r h á z " - n a k volt szüksége, így alig j u t h a t o t t volna v a l a m i a megalakuló eü.
oszlopnak. 4 3
Az 1945. május 11-i helyzetjelentésben m é g mindig csak a n n y i t találunk,
h o g y a pótkeretet is képező helyőrségi k ó r h á z éppen hogy eléri m ű k ö d ő 
képességét. A h á b o r ú befejeztével n e m k a p o t t a hadosztály különösebb fel
adatot, sőt a később t á r g y a l a n d ó SZEB-rendelet é r t e l m é b e n ezt a kis k ó r h á 
zat is át kellett adni a VK-nak. Miután itt sem volt még működésképes vö
röskereszt, a 7. ker. p a r a n c s n o k (vezo.: Steffler Géza) r e n d e l e t é r e egy ideig
„vöröskeresztes gyengélkedőház" néven működött, teljesen k a t o n a i állománnyal. 4 4
A hadosztály személyi állományát lényegében leszerelték.

A műszaki

alakulatok

egészségügyi

ellátása

A műszaki alegységek komoly segítséget jelentettek a harcoló Vörös Hadseregnek.
Már január első napjaiban megalakult volt hadifoglyokból több vasút-, útépítő és
híradó helyreállító alakulat, amelyek szovjet egységekkel együtt kerültek beve
tésre. A volt 1. műszaki és távbeszélő zlj. elnevezésű egység Brünnig, a 3. m. vas
útépítő dandár mélyen Ausztria belsejéig ténykedett. Kiváló helytállásukat min
denütt elismerte a szovjet parancsnokság. Ezek az alakulatok természetesen egész
ségügyi szempontból a szovjet hadsereg katonáival egyenlő elbírálásban, szovjet se
gélyhelyeken és kórházakban kaptak ellátást.
A Magyarországon m ű k ö d ő műszaki zászlóaljak egynémelyekének, legalább
beosztás szerint, volt orvosa, de legtöbbször a közeli polgári orvosokat vették
igénybe.
J ú n i u s b a n alakult m e g a különböző műszaki alegységekből a V a s ú t - és híd
építő, illetve a H í r a d ó és távbeszélő-építő d a n d á r . M i n d k e t t ő n e k a k k o r m á r
h t . vezetőorvosa volt, t ö b b zászlóalj is rendelkezett orvossal (Sashegyi Ernő,
41
42
43
44

Uo.
Uo.
HL.
UO.

27 389., 27 927., 29 588/1945.
24 923/1945. ; Fiam Béla s z e m é l y e s
HM. Ein. 20 348., 23 570/1945.
24 616., 27 617/1945.
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Dékány Ferenc, Péter László, Túri Sándor). Szűkös anyagi lehetőségek mel
lett ugyan, de mindenütt volt kisebb gyengélkedő, néhány ágyas fektető kapaci
tással. A komolyabb betegeket a közeli polgári kórházakba adták le.
A szeptember 25-én engedélyezett és előbb október 15-i, majd november
31-i hatállyal felállított műszaki hadosztály a már ismertetett két dandárt
foglalta magában. 45 Ahogy a korabeli jelentésekből kitűnik, a hadosztályok
nak, a dandároknak és az alárendeltségükbe került zászlóaljaknak már ht. or
vosa volt (Lázár Imre, Felkai Dénes, Bollobás Béla, Cseresnyés Kolos, Miklós
Károly stb.).46
A műszaki hadosztály gyengélkedőháza a mostani 1. sz. katonai kórházban
volt, a 6. véhid. zlj. elhelyezési körletében. 47
III. A katonai jellegű kórházak és egyéb gyógyintézetek helyzete 1945-ben
Horthy és Szálasi esztelen kitelepítési parancsa következtében az ország te
rületén alig maradt működőképes katonai kórház. A harcok folyamán Kelet
kezett sebesülteket részben az itthon maradt vöröskeresztes kórházakban (vagy
azok ittmaradt részlegében), részben polgári kórházakban helyezték el. Az
egészségügyi felső- és középvezetés számára bonyolult feladatot jelentett, hogy
a helyőrségi kórházakat felkészítse az esetleg harcba lépő hadsereg részére
tábori kórházak szervezésére, főleg a hátországi katonai kórházi ellátás biz
tosítására. A minden részletre kiterjedő tervezés már február 22-én megvolt,
de abban az időben csak a Dunától keletre levő területek személyi állományával
és anyagi készleteivel lehetett számolni (a debreceni 6., budapesti 1., szegedi 5.
és a miskolci 7. kerület működésével).48 A személyi állomány még nagyjából
biztosítható volt, de felszerelés és anyagi készletek hiányában súlyos nehézségek
jelentkeztek. A hadműveleti területen a magyar betegek és sebesültek ellátását
a szovjet tábori egészségügyi intézmények biztosították, így a hazai egészségügyi
vezettés fő feladatát a hátországi ellátás megszervezése képezte.

Helyőrségi és hasonló feladatot ellátó kórházhálózat
a Dunától keletre

kiépítése

Az új magyar hadsereg elsőként megalakuló 6. hadosztálya Debrecen
ben állt fel, így a kórházi gyógykezelés biztosítása is itt vetődött fel először.
A katonakórházban még szovjet hadikórház volt. A túlzsúfolt klinikákon kívül
csak a Hatvan u. 6. sz. alatt működött egy 120 ágyas vöröskeresztes kórház.
A 6. hadosztály kórházi kezelést igénylő betegeit február 15—március 15. kö
zött itt helyezték el, mint „helyőrségi kórház"-ban. Érdemes feljegyezni, hogy
az említett objektum egy kiürített bérház volt, amelyet már januárban kór
háznak rendezett be egy volt üldözött gazdasági szakember, aki a személyi
állományt a klinikáról (Papp Tibor tanársegéd) és a városban visszamaradt
orvosokból, ápolókból, az anyagot pedig elhagyott készletek összegyűjtéséből és
társadalmi adakozásból állította össze. A nevezett lelkes szervező még hóna45 Gazsi József—Németh
Júlia: D o k u m e n t u m o k . . . i. m . ; Molnár
HM. Ein. 38 320., 45 501/1945.
46 HI,. HM. Ein. 35 432., 45 655., 48 264/1945.
47 Uo. 92 549/1945.
48 U o . 20 026., 20 086., 20 187/1945.
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pókig gondnoka maradt a kórháznak. 49 A Pavilon-laktanyákban levő „kórház"
felszereltsége még egy csapatgyengélkedőét sem érte el.
Az akkori 5. kerületnél, Szegeden, február 7-től működött egy 300 ágyas
vöröskeresztes kórház, amely azonnal az 5. sz. helyőrségi kórház nevet kapta.
Ezt is egy üres bérházban állították fel (Arany J. u. 11.) kitelepítést megta
gadó ht. és tartalékos orvosokból, főleg volt munkaszolgálatosokból és a ka
tonakórház visszamaradt személyi állományából (Feuer Egon, Honig Vilmos,
Kallós Károly, Szél Pál). Az anyagi felszerelést a debrecenihez hasonlóan ol
dották meg, de itt már nagyobb helyi vásárlásra is volt lehetőség.50
Miskolcon az alakuló 7. hadosztály betegei részére a polgári Erzsébet kórház
ún. pótsebészeti pavilonjában hozták létre a 7. sz. helyőrségi kórháznak ne
vezett és a különböző adatok szerint 30—50 ágyas intézetet (pk. Martini Já
nos).51
Budapesten a volt 10. sz. helyőrségi kórház (jelenleg Központi Honvéd
kórház) parancsnoki épületében állt fel a pótkeret április közepén.52 A kórház
egyéb használható épületeiben szovjet hadikórház volt, ezért a helyőrségi kór
ház csak a háború befejezése után alakult meg. Az ellátásra szoruló katona
betegeket vöröskeresztes kórházakban helyezték el.
A felsorolt néhány „helyőrségi kórház" mindenképpen elégtelennek látszott
a várható szükséglet kielégítésére, ezért a HM javaslatot tett a SZEB-nek 4
vöröskeresztes hadikórház felállítására. Az engedély birtokában szervezték
március 15-től az időközben felszabadult debreceni volt honvédkórházban a
101., Budapesten a Pajor szanatóriumi kór házkomplexumon belül a 102.,
Cegléden és Gyöngyösön iskolákban és egyéb polgári épületekben a 103., il
letve 104. sz. kórházakat (pk.-ok: Vikol János, Kiss Nándor, Papp Ferenc,
illetve Forgách Vilmos és Korondi Endre). A felállításért az 1., az 5. és 6. kerületi
parancsnokságok feleltek.53
Egy-egy hadikórházat 1500 ágyig bővíthetőnek terveztek, de beteglétszámuk soha
nem volt több 300—500 főnél. Az érvényes szervezési táblázat szerint teljesen ka
tonai jellegűek voltak, mindössze az ápoló- és műtősnők kerültek ki vöröskeresztes
és egyéb polgári állományból. A kórháznak négy osztálya volt (sebészet, belgyógyá
szat, röntgen és gyógyszertár), mindegyiknek osztályvezetője. A sebészeten volt még
9 beosztott orvos, 2 műtős-, illetve 6 segédműtősnő és 30 ápolónő. A belosztályon
7 beo. orvos, 30 ápolónő dolgozott. A gyógyszertárban beo. gyógyszerészt is talá
lunk. A kórházi vezetőnővér polgári volt, intézőtestvérnek hívták. Az ellátó részleg
gh. főnökből, 2 anyagi tisztből, 2 anyagkezelő és 5 számvivő ht. tiszthelyettesből ál
lott. A kórházhoz 40 egészségügyi katona volt szervezve.5'1
A háború befejezésekor született SZEB-döntés az eddigi helyzetben több
változást rendelt el. Egyetlen helyőrségi kórházat lehetett csak felállítani,
mégpedig a budapesti 1. sz. Róbert K. krt. 44. sz. alatt. A többi helyen fel
kellett hagyni a szervezéssel, vagy ha már működtek, át kellett adni a Ma
gyar Vöröskeresztnek, amely viszont abban az időben képtelen volt ilyen fel
adat megoldására. Az átadott eü. intézmények ellátmányát továbbra is a hon
védség biztosította. Elég találó a volt 5. ker. pk. megállapítása, mely szerint
a VK-nak történő átadás formális, mert a honvédség által fenntartott kórhá49 U o . 4387., 5140., 23 570/1945.
50 UO. 23 613., 24 734/1945.
51 ÜO. 20 384., 24 696., 27 486.. 27 617/1945.
52 UO. 23 327., 26 068/1945.
53 Uo. 2368., 3005., 8691/1945.; HL. l. k e r . p s á g i r a t a i 427/eln. 1945.
54 A k ó r h á z s z e r v e z e t s z e r ű k a t o n a i á l l o m á n y a : 22 tiszt, 19 tiszthelyettes, 6 tisztes, 51 h o n v é d
— összesen 98 fő ; p o l g á r i á l l o m á n y a 118 fő. HM. 2378/eln. 1945.
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zakban továbbra is legfeljebb tartalékállományba helyezett, vagy leszerelt volt
katonák szolgáltak.55
A hivatkozott SZEB-rendelkezés alapján megszűnt a 102. sz. VK-hadikórház
és annak személyi állományából, anyagából került felállításra az 1. sz. hely
őrségi kórház (első pk. Bokor Viktor). A kórház utódalakulata által rendezett
30 éves jubileumi ünnepségen számos történelmi visszaemlékezés hangzott el,
így ismétlésbe nem óhajtunk bocsátkozni. Talán csak annyit, hogy a 300
ágyasnak engedélyezett kórház szeptemberben már 500, decemberben 600
ágyon fogadta a betegeket. A SZEB nem emelt kifogást az ágyszám-emeléssel
szemben.56 (3. sz. ábra.)
A szovjet hadsereg magyarországi parancsnoksága tisztán látta, milyen ne
hézségekkel küzd országosan a katonaegészségügyi szolgálat, így hallgatólago
san tudomásul vette, hogy a 101., 103. és 104. vöröskeresztes hadikórház to
vábbra is eredeti szervezésben, katonai jelleggel működött az egész év fo
lyamán.
A katonakórházi ellátás alakulása a Duna vonalától nyugatra
A Duna által képzett hadműveleti záróvonalat csak május 15. után oldották
fel, ezért speciálisan alakult a dunántúli kórházak helyzete.
Nagyjából épségben, gazdag felszereléssel és anyagi készlettel, a kitelepítést
megtagadó tartalékos parancsnokkal és személyi állománnyal, csak kis részben
ht. tisztekkel, tiszthelyettesekkel és eü. legénységgel maradt vissza a szombat
helyi volt 3. sz. helyőrségi kórház.51 Sok szovjet és magyar sebesültje és bete
ge mellett is képes volt a hadműveleti területre elvonult 6. és 1. hadosztály
betegeinek fogadására. Hamarosan tovább erősödött a szombathelyi kórház
a kitelepítést ugyancsak megtagadó és ide bevonuló 108. és 125. sz. tábori
kórházakkal. Ugyancsak a városban maradt vissza a gimnáziumban települt
523. sz. VK-kórház csaknem teljes állománya (Bohus Károly, Jeney György,
Szinai Béla, Vargha Géza stb.) és készlete. Az itt kezelés alatt álló szovjet és
magyar sebesülteket rövidesen átvette a szovjet egészségügy, illetve a volt
szombathelyi helyőrségi kórház. 58
A 2. Ukrán Front parancsnoksága a Nyugat-Dunántúl korlátozott hadműveleti
jellegét a háború befejezése és a magyar hadosztályoknak hazai területre tör
tént visszavonása után is fenntartotta. Jóllehet már 1945. június 1-én felállt
a 3. ker. pság, vezetőorvossal, a kórházakat mégsem a kerület, nem is a HM
eü. osztály, hanem az 1. gyaloghadosztály alárendeltségébe helyezték. A volt
helyőrségi kórházból a „Magyar 1. honvéd gyaloghadosztály
vöröskeresztes
kórháza", a volt 523-as VK-kórházból pedig az „M- h. 1. gy. ho. vesztegzárkórháza" lett. A vezérkar hadműveleti osztálya az 1. gy. ho. alárendeltségébe
helyezte a Türjére összevont volt marosvásárhelyi és szatmárnémeti csapat
kórházakat is. A korábban Szombathelyre bevont 125., tab. kórházból töltöt
ték fel az 1. gy. ho. egészségügyi oszlopát, a türjei kórházakból az 1. és 3. gy.
ezred részére hoztak létre egy-egy gyengélkedőházat. A megszűnt kórházak
felesleges anyagait június végétói, augusztus végéig az Egészségügyi Anyag55
56
57
58

HL.
Uo.
HL.
UO.

HM. Ein. 24 499., 35 846/1945.
26 069., 33 695., 36 571., 83 398., 97 486/1945.; Honvédorvos,
HM. Ein. 26 289/1945.
24 284., 28 635/1945.
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szertárba szállították, ami jelentős tétel volt a hadsereg eü. anyagi bázisá
nak képzésében.59
Fontos szerepet töltött be 1945 első felében az „M. h. 1. gy. ho. zalaszentgróti betegüdülő állomása". A nyugatra kitelepült volt budakeszi szanatórium
140—150 betege jóformán anyag- és szakfelszerelés nélkül maradt vissza Zalaszentgróton. A szovjet parancsnokság és a helyi Nemzeti Bizottság segítsé
gével két lelkes ht. és egy tartalékos orvos (Fekete József, Ribiczey Sándor,
illetve Bugyi Balázs) megszerezte a volt Károlyi kastélyt és abban rendezett
be szükségszanatóriumot. Az alapvető kezelés feltételeit a közeli, visszamaradt
tábori kórházakból és rögtönzéssel teremtették meg.60 (Az objektumban ma
Gyógypedagógiai Intézet működik.)
Az ugyancsak dunántúli 2. kerületi parancsnokságot Székesfehérváron
ál
lították fel. Vezetőorvosa (Uhry Sándor) volt, de sem rendelőről, sem egyéb
egészségügyi intézményről eddig nem került elő levéltári adat. 61
A márciusban Bácsalmásra hátratelepített 4. kerületi parancsnokság csak
a záróvonal feloldása után, 1945. május 26-án került vissza végleges helyére^
Pécsre. A parancsnokság korán megindította az akciót, hogy a városban minél
előbb legyen katonai kórház. Az akkor még Sümegen levő marosvásárhelyi
csapatkórházból szeretett volna helyőrségi, vagy vöröskeresztes hadikórházat
létrehozni. A HM döntését már ismerjük, amely összhangban volt a SZEB
rendelkezéseivel.62 Az időközben Pécsett megszaporodó katonai alakulatok,
igényjogosult hozzátartozók, különösen pedig a Dráva-menti határőrség igé
nyei megkövetelték, hogy a városban valami katonai egészségügyi intézmény
legyen. Az adott körülmények között egyetlen lehetőség egy nagyobb kapacitású,
minimális fektetési képességgel rendelkező kerületi orvosi rendelő felállítása
volt. Felszerelését nagyobb részben svéd vöröskeresztes anyagból, kisebb rész
ben gyűjtésből biztosította. Gyógyszer-, kötszerellátása vásárlás útján történt,,
csak októbertől kapott központi anyagkiutalást. Az ágyhiányon úgy igyekeztek
segíteni, hogy a várost három körzetre osztották, amelyekben 1—1 ht. honvéd
orvos látta el a fekvőbetegek házi kezelését (Kabdebo Antal, Mihályi István,
Mózsa Ernő). Az intézeti kezelésre szorulókat egy ideig az ún. Svéd VK-kórházba,,
később polgári kórházakba, vagy klinikára utalták. 63
Egyéb katonaegészségügyi

intézetek

A polgári és katonai kórházakban egyaránt mutatkozó helyhiány miatt a
HM arra törekedett, hogy a kórházak mellett néhány egyéb gyógyító intézet
is felállításra kerüljön. 64 Az akkori hadseregszervezési adatok szerint több
intézet létrehozása tényleges elfogadásra került, azonban működésüknek sem
a személyi, sem az anyagi feltételei nem voltak meg, mert egy részüket szov
jet hadsereg vette igénybe, legnagyobb részük azonban romosán, ajtó, ablak
nélkül állott. Az intézetek ilyesféle „elvi létezése" alkalmat szolgáltatott arra,
hogy a kezdeti időszakban néhány magas rendfokozatú orvostisztnek parancs
noki beosztást biztosítson. A hozzáférhető katonai épületekben már áprilisban
59 Uo. 27 381., 38 082., 43 841., 69 332., 71 379.; 78 663., 82 595., 85 941/1945.
60 Uo. 29 626., 32 927/1945.; Ribiczey Sándor v i s s z a e m l é k e z é s e (a s z e r z ő k b i r t o k á b a n ) .
61 HL. HM. E i n . 30 686/1945.; 1. sz. h e ő r s . k ó r h . i r . 190/sgt. 1945.
62 HL. HM. Ein. 20 167., 24 284., 27 381., 29 155/1945.
63 Uo. 37 632/1945.; 4. k e r . p s á g . ir. Á l l o m á s p e s . 48/1945.; P é c s i Á l l a m i Levéltár. M a g y a r V ö r ö s k e 
reszt 224/1945. sz.
64 HL. HM. Ein. 25 682/1945.
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épületkezelőséget hoztak létre, és ha végezni nem is tudták, de legalább irá
nyították az intézetek dolgozói által társadalmi munkában vállalt romeltakarí
tást és az építmények állagának némi megvédését. Úgyszólván egyszerre kezd
ték például Budapesten a tervezett 1. sz. helyőrségi kórház, a Gyógyfürdő
kórház és a Tüdőszanatórium helyreállítását. A Róbert Károly körúti kórház
megnyitásáig (május 26.) mindössze 2 épületet tudtak használhatóvá tenni,
de itt is, a többi intézeteknél is, csak késő ősszel történt a vállalati munkába
adás. 65
Korai adatok vannak a volt Honvéd orthopediai és gyógyvégtag-pótló inté
zet felállításáról, parancsnokának (Sajgó Győző) kinevezéséről. Az intézet még
a nagyarányú protézisgyártást sem győzte, így szó sem lehetett arról, hogy
egykori kórházi részlege is működjék. A honvéd igazgatás sürgette a hadifogy'átkozottak rehabilitációs műtőkórházának
felállítását. A Népjóléti Mi
nisztériummal folyó, a hadigondozást illető feladatköri viták miatt hónapokig
húzódott a megoldás. A protetikai intézetet a honvédség átadta az NM-nek.
Egyidejűleg épületet és katonai sebészi erőket ajánlott fel a kórházi részleg
létrehozására, amely végül is 1946 áprilisában nyílt meg.06
Hosszas tárgyalás folyt a SZEB-bel a Tüdőszanatórium felállítása érdeké
ben. Az elutasító határozatban nincs indoklás. Az 1. gy. ho. zalaszentgróti be
tegüdülő állomásáról, mint szükségszerű tüdőszanatóriumról, már megemlékez
tünk. A katonabetegeket onnan az Erzsébet (ma Korányi) szanatóriumba
helyezték át. A sebészeti kezelést igénylő tüdőbetegek ellátását az 1. ker. pság.
polgári sebészeti intézetekben biztosította.67
A Gyógyfürdőkórház
felállítását április végétől augusztus közepéig ered
ménytelenül szorgalmazta a HM. A helyreállító munka elég ütemesen folyt,
de csak az egyetlen kinevezett ht. orvostiszt parancsnokból állott az intézet
állománya. A katonák fürdő-, iszap- és fizikoterápiás kezelése a Császár, a Lu
kács és a Gellért fürdőben történt. 68 Augusztus végén született a HM és a
SZEB, másrészről a honvédség és az NM között az a megállapodás, hogy ka
tonai parancsnokkal (Irányi Jenő), de teljesen polgári személyi állománnyal
rendelkező vöröskeresztes intézmény lesz belőle. (A katonai jellegű kórházak
1945. évi helyzetét a 4. sz. ábra mutatja.)
Korán sor került viszont a budapesti honvéd rendelő intézet felállítására. A
fővárosban aránytalanul magasabb volt a katonai igényjogosultak száma, mint a
többi kerületparancsnokságok székhelyén. Amidőn márciusban a 102. sz. hadi
kórházat a Pajor szanatóriumi kórházkomplexumban megszervezték, egyidejűleg
alárendelték a Horánszky (Makarenko) utcai nyugdíjas (HONSZ) székházat
azzal, hogy ott több szakorvosi profillal rendelkező ambulanciát létesítsen.
Amidőn a hadikórház beolvadt az 1. sz. helyőrségi kórházba, a főváros és a
HONSZ részéről megindult az akció az épület meg-, illetve visszaszerzésére. A
HM nem engedhette át, hanem itt hozta létre a Honvéd Központi Orvosi Ren
delőt, nyolc szakrendeléssel.69 Első parancsnoka a 102. sz. hadikórház volt veze
tője, Kiss Nándor lett, majd június 28-án az 1. kerületi pság. vezetőorvosának
alárendeltségébe került. 70
65 U O . 22 599., 22 633., 82 219/1945.
66 U O . 19 510., 23 500., 41 036., 71 620/1945., 102 194/1946.
67 U O . 23 327., 29 626., 32 927., 33 663., 72 690 — s z e r e l v e 83 7 3 4 - h e z . , 75 305/1945.; I . k e r . p s á g i r . 8320

— szerelve 10 376/1945-höz.
68 l. sz. h e ő r s . k ó r h . ir. 190/sgt. 1945.; 1. m é g 18. sz. l á b j e g y z e t e t .
69 Á l l o m á n y a : 1 o r v o s p k . , 11 k a t o n a - és s z e r z ő d é s e s o r v o s , .12 szerződéses p o l g á r i a l k a l m a z o t t ;
n o v e m b e r t ő l a g y ó g y s z e r t á r is m ű k ö d i k 1 g y ó g y s z e r é s s z e l és 1 p o l g á r i a l k a l m a z o t t a l . HM. 13 799/
1945. a u g . 7.
70 H L . H M . E i n . 5384., 8740., 13 799., 29 613/1945.; 1. k e r . p s á g . i r . 297., 4 2 7 / e l n . 1945.
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KATONAI ÉS KATONAI JELLEGŰ KÓRHÁZAK
(1945

VÉGÉN)

4. sz. ábra

A Horánszky utcai rendelő, széles profilja, különösen pedig a hatalmas be
tegforgalom miatt, hamarosan szűknek bizonyult. Az a döntés született, hogy
a rendelőt a kerületi parancsnokság épületében kell elhelyezni (Veres Pálné
u.). Az épület megfelelő átalakítása és rendbehozatala már 1945. nyarán meg
indult, a központi rendelő áthelyezésére csak 1946-ban került sor. A rendelő
intézet megtervezésénél első ízben olvasunk arról, hogy a poliklinikát a kor
szerű szovjet elveknek megfelelően kell kialakítani. Ekkor még a kórházpoliklinikai egység fogalmának felvetésére nem érett meg a helyzet.71
A kb. 100 férőhelyes Honvéd rokkantház (Budafok, Lanária tp.) a háború
alatt folyamatosan működött, az eü. ellátást az ostrom idején egy eü. tisztes
végezte. Bejárt a körzeti polgári orvos, miután néhány friss sérült is bekerült
a harcok folyamán. A rokkantház elsősorban nem katonaegészségügyi, hanem
a Népjóléti Minisztérium hatáskörébe tartozó hadigondozási probléma. Külö
nösen érződött a helyzet visszássága, amikor a honvédségnek a katonai jellegű
kórházak felállítása is nagy nehézségeket okozott. Az intézmény rendeltetése
a definitív rokkantak elhelyezése, gondozása, foglalkoztatása. A miniszter
tanács belátta a honvédség gondjait és az NM alárendeltségében Országos ha
digondozó bizottságot hozott létre, majd ennek közbejöttével, a HM és az NM
megegyezése alapján, a reginél korszerűbb Rokkantotthon létesült.72
A hazatérő hadifoglyok egészségügyi ellenőrzése és kórházi kezelése sok
gondot okozott a kerületi és kiegészítő parancsnokságoknak. A kórházi ápo
lásra szorulókat az egy helyőrségi és 3 hadikórház nem tudta fogadni. így ke
rültek felállításra a különböző belépő állomásokon vagy a hazatérő szerel
vények kirakodó helyein, az NM és az MVK gondozásában a hadifogolyelbocsátó kórházak. Különösen sok beteg, közöttük fertőző is, érkezett Romániából
Szegedre, ahol a VK-kórház gondozásában a Móra-iskolában és a Pultz utcai
volt ideggyógyintézetben 200—200 ágyas kórházat rendeztek be. A Pultz utcai
a kiütéses tífuszbetegek kórháza volt. Az elbocsátó állomásoknak legfeljebb az
az érdekessége, hogy 1—2 ht., vagy szerződéses polgári orvosuk volt, akik
szorosan együttműködtek a ker. pságok által kiküldött felülvizsgáló bizott
ságokkal. 73
összeállításunkban alapvetően szervezési kérdésekkel foglalkoztunk. A meg
betegedések megoszlásában, a gyógyszerelés lehetőségében és módjában a kü
lönböző gyógyító intézményekben nagy eltéréseket és csak hiányos adatokat
találtunk, így egységes képet nagyon nehéz lenne adni. Mindenütt érezhető
volt, hogy a háború következtében hiány mutatkozott antiszeptikumokban
(Ultra- és egyéb septylek, Prontosyl, Antiluetikumok stb.), kininben, jódban.
Csak a háború befejezése után ismerhette meg egészségügyi szolgálatunk a
nyugati és szovjet sebészetben már a háború alatt alkalmazott antibiotikumo
kat. A kórházakban nehézség mutatkozott az élelmezés terén is. Ennek nem
csak az ország kirabolt állapota volt az oka, hanem hogy az élelmezési szolgálat
akkor még nem ismerte fel, hogy kórházi viszonylatban az ún. hátországi nor
ma semmi esetre sem elég a diéták biztosításához.74 Általános volt 1945 telén
a kórházakban a katasztrofális fűtőanyaghiány. Ha szén volt, a szállítóeszköz
hiányzott. Boldogok voltak, ha legalább szimpla ablak volt a kórtermekben.
71 H L . HM. Ein. 13 779 — szerelve l. k e r . p s á g . 5384/eln. 1945-höz.
72 HL. HM. Ein. 18 323., 24 320., 31 249., 33 695., 34 730., 35 556., 38 559., 41 283/1945.
73 Uo. 37 427., 39 694 — szerelve 113. b e v . k ö z p . ir. 240/1945-höz., 39 649/1945. ; Thiry Lajos vissza
e m l é k e z é s e (a szerzők b i r t o k á b a n ) .
74 HL. HM. Ein. 8691 — szerelve 5324/1945-höz. ; Üj M a g y a r K ö z p o n t i Levéltár (UMKL). NM.
Molnár E r i k ir. 3. dob. 110., 554., 588/1946. és 6. dob. 242/1947.
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Korabeli jelentések szerint a betegszobák 10—12 fok hőmérsékletűek voltak, a
fürdőt és fertőtlenítőt n e m t u d t á k m ű k ö d t e t n i stb. 7 5
N e g a t í v u m k é n t állapíthatjuk meg, hogy sem a katonai, s e m a vöröskeresztes
k ó r h á z a k b a n n e m volt nevelőtiszt. A koalíciós p á r t o k intézeti kis csoportjai
végeztek a személyi- és a betegállomány k ö r é b e n politikai felvilágosító m u n 
kát. Az egyik k a t o n a k ó r h á z első k o m m u n i s t a p á r t t i t k á r a (Szabó Lajos) szerint
1945 folyamán a h á b o r ú és a fasizmus gyűlölete, a m u n k a h e l y megteremtése,
a segíteni és élni a k a r á s kovácsolta össze a kórházi dolgozókat.
Az 1945-ben létrehozott kórházi hálózatban a szükséglet és a rendelkezésre álló
ágyszám között nagy volt az aránytalanság. A HM beadványok útján és személyes
közbenjárással többször kérte a SZEB-t,
hogy engedélyezze a kerületeknél a sok
profilú helyőrségi kórházak 77felállítását. 76 Az egészségügy javaslatai az 1946. évi szer
vezésnél meg is valósultak.

IV. A honvédség és a vöröskereszt
Az első világháború után a Magyar Vöröskereszt (MVK) anyagi alapjaiban erősen
megfogyatkozott, az 1929. évi gazdasági világválság pedig fizetésképtelenségét vonta
maga után. Az 1930/31-es években a Honvédelmi Minisztérium szanálta az intéz
ményt, sőt a következő években évi 100 ezer pengős szubvencióval tartotta fenn
működését. 78 Az anyagi érdekeltség ennek a nemes társadalmi egyesületnek foko
zatos reakciós politikai elkötelezettségét jelentette: a revansista, fasiszta, szovjet
ellenes politika uszályába került és így elveszítette nemzetközileg is elvárt semleges
ségét és függetlenségét. A második világháború végén, az ország katonai vereségét
követően, a régi politikai és társadalmi rendszer szétesett, és ezzel együtt a Magyar
Vöröskereszt is.
A l a p s z a b á l y á n a k 9. §-a a l a p j á n az M V K a h á b o r ú alatt, d e a felszabadulás
u t á n is, jogilag a honvédelmi miniszter felügyelete és irányítása alá tartozott.
A d e m o k r a t i k u s h a d s e r e g szervezésének időszakában a H M t ö b b okból sem
m o n d h a t o t t le a jóformán teljesen szétesett, d e nemzetközileg mégis ismert és
viszonylag gyorsan talpra állítható tömegszervezet segítségéről. A felszabadí
tott területeken, a kitelepített katonai és vöröskeresztes k ó r h á z a k talaján t á r 
sadalmi összefogásból létesült VK-szükségkórházak
— katonakórházak hiányá
ban — egyedül álltak az újonnan születő h a d s e r e g betegeinek rendelkezésére. 7 9
A SZEB döntése értelmében m á j u s közepe táján a szerveződő, v a g y m á r
működésben levő helyőrségi k ó r h á z a k a t át kellett volna adni az MVK-nak. 8 0
A rendelkezés realizálása a személyekben szétesett, a n y a g i a k k a l n e m r e n d e l 
kező, az ország területén m é g éppen csak szerveződő VK részéről 1945 első
k é t h a r m a d á b a n képtelenség volt. A kerületi parancsnokságok székhelyén vol
t a k ún. VK-szükségkórházak, vagy egy-egy klinika, esetleg nagyobb k ó r h á z
fiókintézeteként működő, m a g u k a t vöröskeresztesnek nevező kórházak. Ezek
i n k á b b csak a vöröskeresztes jelleggel j á r ó védelmet
élvezték, d e n e m az or
szágos VK-központ, h a n e m polgári szervek irányítása alatt és ellátásában vol
tak. Már az is sok gondot okozott a Nemzeti Segélynek és a gyenge V K - n a k ,
hogy a b u d a p e s t i helyőrségi, t o v á b b á a 3 vidéki V K - k ó r h á z számára ápoló és
egyéb segédszemélyzetet toborozzon.
75
76
77
78
' 79
80

4*

HL. HM. Ein. 97 883/1945. ; Szabó Lajos s z e m é l y e s k ö z l é s e .
HL. HM. Ein. 22 997., 24 127., 24 449., 39 366., 34 738., 38 911/1945.
Uo. 96 581., 484 112, 43. és 45. fsz/1945—46., 23 278., 27 000/1946.
Népjóléti M i n i s z t é r i u m (NM) 22 562/lV—3. 1945.
HL. 6. k e r . p s á g . ir. 19/1945. m . 5. sz. p e s .
HL. HM. Ein. 2378., 24 499/1945.
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Miután az MVK anyagi bázisát nyugatra „mentették", a vezetőség nagyob
bik fele pedig Ausztriában, Németországban ügyködött, itthon maradt részlegé
nek ténykedése a hadifoglyok, deportáltak és szétszóródott családok kuta
tásában merült ki. A szerv alapszabályszerű működésnek megindítását a kor
mány már 1945. április 11-én elrendelte, de egyelőre csak a főváros nagy pá
lyaudvarain tudtak perselyezésből és társadalmi adományokból szerény hadi
fogolyüdítő állomásokat felállítani.81 Midőn június—júliusban a Nemzetközi
VK segítő akciója megindult, és tömegesen szállította a gyógyszer-, kötszer-, táp
szer-, élelmiszer- és ruházati adományokat, egyszeriben megszaporodtak az
MVK-ban az „ügyintézők", akik a szeretetcsomagok körül nyüzsögtek. A HM
az MKP felhívására felfigyelt a veszélyre és katonai ellenőrző bizottságot
rendelt ki. Az ellenőrzés alapján a nagyobbrészt deklasszálódott elemekből
álló 9 vezetőségi tag ellen korrupció, feketézés, reakciós elemeket bújtató és
segélyező tevékenység miatt bűnvádi, illetve fegyelmi eljárást indított, míg
további 5 főt csak leváltatott. A HM és BM teljes egyetértésben szükségesnek
látta, hogy az MVK önkormányzatát felfüggessze és a szerv élére augusztusban
katonai ügyvezető igazgatót állítson, Irányi Jenő o.alez. személyében, akit ha
marosan miniszteri biztossá neveztek ki.82
Az elmondottak alapján érthető, hogy 1945-ben miért vállalt magára a HM
számos, úgyszólván kizárólagosan vöröskeresztes feladatot (VK-kórházak hely
reállítása, felállítása, felszerelése, anyagi támogatása, egészségügyi káderek
toborzása, rokkantak szociális gondozása és, ha csírájában is, de a véradó
mozgalom szervezése stb.). Különösen szeretnénk kiemelni a honvédség és
az akkori koalíciós pártok szoros együttműködését a társadalmi aktívák moz
gósítása terén (Nemzeti Segély, MNDSZ, régi VK-tagok szervezése). Társa3
dalmi segítséggel sikerült sok szétszóródott, vagy széthurcolt egészségügyi
anyagot összegyűjteni. Komoly jelentőséggel bírt akkor a társadalmi szerve
zetek által végrehajtott gyűjtés a felállított katonai- és VK-kórházak felszere
lésére (takaró, párna, fehérnemű stb.). Igen jó volt a kapcsolat a honvédség
és a kommunista párt által létrehozott Nemzeti Segély között. Az utóbbi
együttműködött az éledező területi VK-szervezetekkel, de hatékonysága és
operativitása mennyiségileg — és főleg minőségileg — messze meghaladta a
régi magyar VK tevékenységéét.
Kutatásunk közben igyekeztünk tiszta képet nyerni a HM és az NM (Nép
jóléti Minisztérium) között folyó, csaknem fél évig tartó illetékességi vitáról,
amelynek központjában az MVK állott. Az NM 1945. július 30-án olyan igény
nyel lépett fel, hogy a honvédség a volt katonai és vöröskeresztes kórházak
feletti rendelkezési jogot adja át neki. 83 Az elmondottak után a kérés időszerűtlenségét nem kell magyarázni. A HM azonban látta a polgári egészségügy
elé tornyosuló szociális-egészségügyi feladatok nagyságát, ezért a nehézségek
áthidalására egyéb megoldást javasolt. Egyetértett azzal, hogy az ország pol
gári egészségügyi intézetei a háború alatt és az azt követő hónapokban a fel
szerelés, gyógyszer és egyéb anyagkészlet elhasználódása és hiánya miatt,
igen nehéz helyzetbe kerültek. Kölcsönös megegyezés alapján a HM a nyugat
ról hazakerülő minden egészségügyi felszerelésnek és anyagnak előbb 2/3,
majd később 3/4 részét a polgári egészségügynek (NM) engedte át.84
Az érdekellentétek és nézeteltérések második hulláma 1945. október—no
sí Uo. 20 241., 23 285/1945.; Hl,. 1. ker. pság ir. 950/eln. vezo—1945.
82 HL. HM. Ein. 35 710., 37 124/1945. ; B e l ü g y m i n i s z t é r i u m (BM) 250 690/IV—3. 1945.
83 HL. HM. Ein. 33 520., 36 967., 42 476., 48 162/1945.; NM. 22 256/IV—3. — és 89 681/IV—1. — 1945.
84 UO. 25 682., 32 508., 32 927., 43 526.; 49 600/1945.
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vemberben keletkezett. A szűk katonai és vöröskeresztes hadikórházi kapa
citás mellett az egyre nagyobb számban jelentkező rokkant és beteg volt ha
difoglyok ellátása, a hadirokkantak gondozása lehetetlenné vált. Októberben
a hadigondozási ügyet az NM, illetve a Minisztertanács égisze alatt létre
hozott Országos Hadigondozó Bizottság hatáskörébe utalták. El kellett utasí
tani a Népjóléti Minisztériumnak azt az igényét, hogy egyidejűleg a vörös
keresztes kórházakat és hadikórházakat is megkapja. A polgári egészségügyre
háruló feladatok megoldásához azonban a honvéd igazgatás ismét többirányú
segítséget nyújtott. Már említettük, hogy a régi Honvéd orthopédiai intézetet
már júniusban átadta a HM a polgári egészségügynek, illetve a VK-nak. Az
intézmény kórházi részlegének pótlására a HM és az NM közös megállapodás
alapján létesített egy 200 ágyas VK-műtőkórházat.
A honvédség a Karolina
u. 25—27.—Daróczi u. 24. sz. épületet nemcsak felajánlotta, hanem fel is újí
totta, sőt a szükséges sebészeket is biztosította. Hosszas szervezés után, az
Országos Hadigondozó Bizottság közreműködésével tudott a kórház 1946. áp
rilisban megnyílni. Ugyancsak a fiatal néphadsereg sietett az NM segítségére
a Magyar Állami Hadirokkantotthon
létrehozásában. A honvédség hozatta
rendbe és adta át a VK-nak a Németvölgyi út 41—43. sz. alatti épületkomp
lexumot. 85
Nem vitatható, hogy a polémia megindításában az NM-et a saját területén
jelentkező égető gondok vezették. Nem mérte fel azonban helyesen egyrész
ről a honvédség előtt álló feladatokat, másrészről túlbecsülte az MVK akkori
értékét. A HM-ben, már a SZEB előzetes tájékoztatása alapján, a békekötés
után felállítandó hadsereg szervezésének előmunkálatai folytak, nem adhatta
tehát k i kezéből egészségügyi intézeteit és anyagi bázisait.86 Az MVK hely
zetét, értékét, kapacitását a legjobban a HM ismerte és éppen ezért kapta a
kormánytól azt a megbízatást, hogy munkálkodjék a szervezet reorganizá
cióján.
/
Teljes mértékben elismerjük, sőt alátámasztjuk, hogy a széles demokratikus
alapon nyugvó Nemzeti Segély munkája nélkül nem jöhetett volna létre a ma
is virágzó, demokratikus Magyar Vöröskereszt. Egyes vélemények 87 azonban
arra késztetnek bennünket, hogy hangsúlyozzuk a fiatal magyar hadseregnek
a polgári egészségügy támogatásában, különösen a szétzilált MVK reorgani
zálásában és demokratikus fejlődésében 1945-ben kifejtett szerepét.
A Magyar Vöröskereszt

nemzetközi

kapcsolatai

A honvédelmi miniszter akkori megállapítása élénken tükrözi, milyen nem
zetközi jelentősége volt a személyeiben és anyagi alapjaiban szétesett VK
talpraállításának: „ . . . a honvéd és vöröskeresztes egészségügyi intézetek pó
tolhatatlan anyaga csak a Vöröskeresztet megillető kiváltságok védelme alatt
menthető meg és szállítható haza". 88 A Nemzetközi VK az Ausztriába és Né
metországba kihurcolt kórházak személyi állományának, betegeinek, anyagi
felszerelésének a Genfi Egyezmény szerinti elbírálását biztosította. Amerikai,
angol és magyar táborőrségekkel igyekezett megakadályozni, hogy egészség85 UO. 23 500., 33 394., 34 648., 39 190., 41037., 41283., 43 743., 69 869., 71620., 102 194/1945.; UMKL. O K T
ir. 614/1945., 837—839., 841., 843., 847/1946.
86 HL. HM. E i n . 96 581/kV.—1945.
87 Magyar János—Tóth
László: T ö r t é n e t i i s m e r t e t é s a M a g y a r V ö r ö s k e r e s z t r ő l . B u d a p e s t J962.;
Pásztor Imre: A m a g y a r és a n e m z e t k ö z i v ö r ö s k e r e s z t m ú l t j á b ó l . P é c s , 1969.
88 HL. HM. E i n . 33 520/1945.
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ügyi anyagaink lélektelen és talajukat vesztett kufárok üzletelése folytán szét
szóródjanak.
Az MVK katonaorvos-miniszteri biztosa kapta a kormánytól a megbízatást,
hogy Bécsben a Nemzetközi VK képviselőivel közvetlenül tárgyaljon és el
fogadtassa az osztrák és német területeken önkényesen működő „Magyar VKszervek" törvényen kívül helyezését. Egyidejűleg nemzetközileg elismerték a
demokratikus Magyaroszág újjáalakult VK-szervezetét. A tárgyalások sorozata
az új magyar demokratikus honvédség nemzetközi tekintélyét is öregbítette. 89
V. Az új hadsereg egészségügyi anyagi szerveinek megalakulása
és működése 1945-ben
A kérdésről részletes feldolgozás jelenik meg a Honvédorvos c. folyóiratban,90
az egészségügyi szolgálat működésének teljesebb áttekinthetősége érdekében
mégis szükségesnek tartjuk, hogy abból legalább szemelvényeket adjunk. Az
egészségügyi anyagellátás központi irányításának és az anyagi alap megterem
tésének történetét óhajtjuk röviden tárgyalni, a debreceni megalakulástól
az 1945. év végéig.
Az egészségügyi anyagi ellátás központi szerveinek

megalakulása

Debrecenben az egészségügyi osztály (akkor eü. alcsoportnak hívták) 1945.
február 7-e körül már működött. Ebben a kis egészségügyi törzsben volt or
vos anyagi tiszt, sőt rövid ideig gyógyszerész is (Balogh László, Korányi Ernő).
Ideiglenesen szerveztek egy Egészségügyi Anyagszertárt (EÜASZ), amelynek
teljes személyi állománya tartalékosokból állott (Ács Károly, Fekete Zoltán,
Héczey Sándor, Márkus Ödön, Varga József).91 Sajnos Debrecenben csak na
gyon korlátozott lehetőségek voltak az anyagi ellátás megszervezésére. Téve
dés lenne mégis azt gondolni, hogy csak a szétszóródott anyagok gyűjtésé
vel, vagy vásárlásával foglalkozott a debreceni egészségügyi anyagi törzs.
Azt általában minden visszaemlékezés és irodalom regisztrálja, hogy a
tífusz elleni védőoltás már a Pavilon-laktanyában megkezdődött. Éppen az
eü. részleg aktivitását bizonyítja, hogy az orvosegyetem kórtani intézetében és
a KÖJÁL debreceni állomásán meglevő törzsekből gyorsan, kellő mennyiségű
oltóanyagot állítottak elő olyannyira, hogy még az 1. gy. hadosztály is innen
kapott vakcinát. 92 Haladéktalanul felvették a kapcsolatot a „Glória" gyárral,
ahonnan sebkötöző csomagot, kötszereket és hőmérőket igényeltek. A számlá
zás adatai szerint február folyamán ezer sebkötöző / csomagot már le is szál
lított a gyár. 93 A „Gamma" gyár részére leadott műszer és eü. gépi felszerelés
igénylése nem járt eredménnyel, mivel a gyár kapacitását akkor a szovjet
hadsereg teljesen lefoglalta.94
A HM budapesti kirendeltségében korán talákozunk magas rendfokozatú
gyógyszerésszel, sőt az anyagraktár szervezésére az 1. sz. helyőrségi kórház
89 UMKL. NM. M o l n á r Krik ir. 2. d o b . 84 154/1945 és 4. d o b . 1065/194(5.; Irányi Jenő: e m l é k i r a t a
és i r a t g y ű j t e m é n y e.
90 Fäller János: F e l s z a b a d u l t h a z á n k új h a d s e r e g é n e k e g é s z s é g ü g y i a n y a g e l l á t á s a 1945-ben.
IC é z i r á t
91 HĽ. HM. Ein. 2417., 3014., 20 026/1945.
92 HL. l. k e r . p s á g . ir. 497/eln. — 1945. ; Kéry Kálmán s z e m é l y e s közlése.
93 H L . H M . Ein. 5592/1945.
94 U o . 5191/1945.
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parancsnokává pár héttel később kinevezett ht. orvostiszt (Bokor Viktor) ka
pott megbízást.95 A HM Budapestre költözése után megerősödött az egészség
ügyi csoport anyagi részlege. A HM egészségügyi főnökség állította fel — el
sőként a ma is létező katonai egészségügyi intézetek közül — a végleges
EÜASZ-t, hivatásos gyógyszerésztiszt parancsnokkal (Oláh András). Megalakulási körlete a Váci út 21. sz. alatti volt decentrum épülete, raktár céljára
pedig a Róbert K. körút 44. sz. alatti, volt 10. sz. helyőrségi kórház VI. sz.,
részben romos pavilonját kapta meg.96 Az utóbbi helyen gyűjtötték össze a
Budapesten visszamaradt és szétszóródott anyagokat, később pedig a Dunán
túlon levő és felszámolásra került volt katonai és vöröskeresztes kórházak
mindazon anyagát, amely a hadosztályok számára nélkülözhető volt.
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5. sz. ábra
Az anyagellátás központi szervének önálló katonai jellegét a május 9-i
SZEB-határozat megszüntette. Ekkor beolvadt a hadbiztosi raktárak csoport
jába, mint egészségügyi anyagkezelő szakasz.97 Az iratok szerint, „hadbiztosi
raktáraként való működése inkább csak papírforma volt, miután levelezé
sein, nyugtáin, utalványozásain az év végéig „Honvéd Egészségügyi Anyag
szertár Parancsnokság" fej- és körbélyegzőt használt. A SZEB valószínűleg
a következő évre tervezett szervezést vette tekintetbe és soha sem emelt ki
fogást „rejtett" önállósága ellen.
A debreceni és a budapesti első szervezési tábla azt mutatja, hogy a funk
cionális alegységeket helyesen állapították meg. Lényegében azonos elveken
alapult meg két évtizedig az EÜASZ szervezete (5. sz. ábra).98
95
96
97
98

Uo.
UO.
UO.
Uo.

22 707., 23 327., 24 130., 44 875/1945.
23 614., 24 018., 24 856/1945.
24 499., 37 286., 41515/1945.
2417., 37 261/1945.; Koppány
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(a szerzők b i r t o k á b a n ) .

A demokratikus

hadsereg egészségügyi anyagi bázisának

kiépítése

A HM-nek Budapestre történt áttelepülése után az egészségügynek össze
hasonlíthatatlanul kedvezőbb helyzete volt az anyagi bázis létrehozására, mint
előzőleg Debrecenben. A kitelepített decentrumokban visszamaradt anyag nem
volt számottevő. Igen jelentős anyagi ellátottsággal bírt azonban a Kecskemét
ről kitelepített és a Szövetség utcai MABI-kórházban visszamaradt csapatkór
ház. Január közepétől Buda felszabadításáig sok sebesültet látott el, de utána
anyagaival, felszerelésével diszponálhatott az egészségügyi szolgálat. Ennek
anyagából töltötte fel a HM a Pajor szanatóriumban márciusban felállított 102.
sz. vöröskeresztes hadikórházat, innen kapott sok anyagot a Sportkórház te
rületén működő ún. Budai VK-kórház. Felszerelte a ceglédi 103. sz. VK-kórházat, az 1. kerületi parancsnokság orvosi rendelőjét, az 1. vasútépítő dandár
gyengélkedőházát. Megmaradt készletéből még május 1-én fel tudott állítani
Kecskeméten egy 200 ágyas VK-kórházat."
/
Az országban egyetlenként engedélyezett (1945. május 26.) helyőrségi kórház működé
sének megindításához komoly segítséget jelentett a volt tiszti kórház szülészeti és
nőgyógyászati osztálya, amely a Baár-Madas leánynevelő intézetbe történt áttelepüléssel vonta ki magát a kitelepítés alól. A helyőrségi kórház megnyitásakor teljes
készletével azonnal működésbe tudott lépni, mint a sebészeti osztály szülészeti-nő
gyógyászati részlege (Aranyi S., Szunyogh M.). Ugyancsak tanulságos az utókor szá
mára a volt 10. sz. helyőrségi kórház komplett sebészeti műtőjének megmentése.
A sebesülteket kezelve (köztük 70 szovjet), folyamatosan dolgozott a svéd VK égi
sze, majd a szovjet hadikórház pság. alatt. Az újjászervezett helyőrségi kórház
műtőjének csak a légoltalmi pincéből kellett a már kitakarított és kimeszelt régi
műtőblokkba visszaköltözni. A műtő felszerelésének megmentése az ott
működő két
lengyel menekült katonaorvos és Hegedűs Katalin főműtősnő érdeme.100
A felszabadulás után nem lehetett számolni az egyenként több mint ezer
sebesültet kezelő Budai VK-kórházban és a Pajor szanatóriumban levő ún.
Magyar VK-kórház anyagainak igénybevételével. A volt 11. sz. helyőrségi
kórház szovjet hadifogolykórház lett.
Április végén, de inkább május folyamán, egymás után jelentkezett a volt
szombathelyi helyőrségi kórház, a volt marosvásárhelyi kórház Sümegről, a
szatmárnémeti Türjéről, a szolnoki Sopronból, a 108. sz., a 125. sz. tábori, az 523.
sz. VK-kórház stb. Úgyszólván valamennyi teljes személyi állománnyal és
anyaggal rendelkezett és mindegyikben több-kevesebb szovjet és magyar
sebesült beteg feküdt. A kórházak kérték az új hadsereg hadrendjébe való
felvételüket.101 Mi sem természetesebb, hogy a nagy mennyiségű és nélkülöz
hető anyagokból a hadműveleti területre vonult, vagy vonuló 6. és 1. gy. had
osztály, majd a Hajmáskér körül gyülekező 5. ho. egészségügyi anyagi fel
töltése elsődleges kérdés volt. A HM tudomásul vette és hozzájárult az anya
gok átadásához; a végrehajtást a hadosztályparancsnokok, illetve vezetőorvo
saik öntevékenyen szervezték meg.102
A visszamaradt különféle katonai jellegű kórházak anyagait a szovjetek
már nem, az új magyar hadsereg még nem őriztette elég hatásosan. így ke
rült azután sor arra, hogy különböző polgári intézmények, a Vöröskereszt
égisze alatt, igyekeztek gyógyszert, műszert és egyéb felszerelési cikket igény99 HL. HM. Ein. 24 446., 29 588., 34 076., 83 398/1945.
100 Aranyi Sándor, Bokor Viktor, Lőrincz Sándor,

zők birtokában).

Szunyogh

101 H L . H M . Ein. 23 785/1945.
102 Ü O . 24 284., 25 721., 27 381., 28 636., 30 554., 35 755/1945.
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be vermi. Arról is van adatunk, hogy a polgári lakosság felelőtlen elemei fosz
togatták az egészségügyi intézetek raktárát. 103 Kettős feladatukat jól megszer
vezték a hadosztályok: egyrészt őriztették a raktárakat, másrészt előkészítet
ték a felesleges anyagokat a központi tárintézetbe történő beszállításra. Bu
dapestről kiszállt egészségügyi anyagi bizottságok (Bányai László, Fäller Já
nos, Iván Ferenc, Koppány Tibor) leltározták az anyagokat, de a szállítási ne
hézségek miatt az EÜASZ-ba csak augusztus végén és szeptemberben történt
tömegesebb beszállítás.104
/
Az EÜASZ bázisképzése és ezzel kapcsolatos kiutalási lehetősége akkor
kezdett rohamosan növekedni, amikor augusztustól megindult a nyugatra ki
telepített intézetek és raktári készletek hazaszállítása. Személyi vonakodás,
nemzetközi nehézségek, főleg pedig szállítótér hiánya miatt a kitelepített in
tézetek anyagainak teljes visszaszállítása még jó két évig elhúzódott.105
Az év utolsó negyedében már a gyógyszergyárak is működtek és felvettek
rendeléseket. Külön említenénk, hogy pl. a „Rico" gyár, egyéb anyagok mel
lett, vállalta teljes laboratóriumi felszerelés szállítását is.106
A Nemzetközi és a Svéd VK-tól már 1945-ben nagyobb mennyiségű gyógy
szer, kötszer és tartósított élelmiszer érkezett az országba. Ezekből természe
tesen elsősorban a polgári egészségügy i részesült, de a honvédség is kapott
olyan, akkor még ritka szert, mint a Penicillin, vagy Insulin, amit a magyar
termelés még nem biztosított; a volt 1. ker. vezo. (Leitner F.) érdeme ez, aki
a Magyarországon tartózkodó nemzetközi vöröskereszt bizottságban a honvéd
ség képviselője volt, Az 1. sz. helyőrségi kórház belosztálya és a budapesti
központi honvéd rendelő hatáskörébe utalta a HM a diabeteses katonabetegek
és hozzátartozók-nyilvántartását és Insulinnal történő ellátását. 107
A csapatok és intézetek

egészségügyi

anyagellátása

A csapatok és intézetek egészségügyi anyagi ellátásában nagyjából három
periódus állapítható meg.
/
Az első időszakban a központi ellátás — anyaghiány miatt — legfeljebb
csak esetleges volt, de az is inkább a kórházakra vonatkozott. Adataink sze
rint, ekkor a csapatok, a kórházak és a kerületi rendelők egyaránt helyi b e 
szerzésre voltak utalva. Központilag csak a tetra oltóanyagot tudták biztosítani.
Nagy jelentőségű volt az első hónapokban az a HM és a Népjóléti Miniszté
rium közötti megállapodás, amelynek alapján a gyógyszertárakban és lerakatokban található és a polgári egészségügy számára nem égetően szükséges
gyógyszert és kötszert a honvédség részére zárolták. 108 A hadosztályok a vá
sárláson kívül szabad kezet kaptak arra, hogy hiányzó készleteiket a terüle
tükön található katonai és egyéb kórházak készleteiből kiegészítsék. Ezt már
inkább csak hazaszállításuk után tudták foganatosítani. Meg kell állapíta
nunk, hogy a katonaegészségügyi szolgálat februártól május végéig saját erő
ből nem tudott megbirkózni az anyagellátás feladataival.

103 U o . 26 289., 46 648/1945.
104 U o . 25 179., 69 932., 71 373., 78 905., 90 499/1945.
105 U O . 90 499/1945.
106 U o . 77 641/1945.
107 H L . H M . Ein. 3011., 25 690., 29 155., 70 395.. 79 856/1945.; 1. SZ. heőrs. kórh.
s
305 s St. — 1945.
108 H L . HM.'Ein. 3005., 4378., 4403/1945.

—

57 —

ir. 155., 192., 272.,

A június—szeptember közötti, átmenetinek mondható periódusban az volt a
HM egészségügyi vezetés egyik legfontosabb feladata, hogy a SZEB által en
gedélyezett intézetek gyógyszertárait felállítsa és feltöltse. Ekkor a honvéd
ség még jóformán egyedül látta el gyógyszerrel és kötszerrel a VK-kórházakat is, sőt többször takarót, párnát, ágyneműt és más kórházfelszerelési cik
keket is utalt ki. Hasonló támogatást nyújtott a kis ágykapacitású, de az adott
időben nélkülözhetetlen feladatot megoldó pályaudvari üdítő állomásoknak.109
A hadosztályok esetenként már kisebb kiutalást kaptak, mégis inkább csak
jóváhagyólag vette a HM tudomásul, hogy azok öntevékenyen töltötték fel
csapatsegélyhelyeiket a Dunántúlon rekedt és kórházi ténykedést már nem
folytató régi katonai intézetek anyagából. lí0
Októberben érte el az EÜASZ azt a feltöltöttséget, amikor már, szerény
formában ugyan, de az igénylés—kiutalás rendszerét bevezethette. Ettől kezdve
a csapatok és kórházak kéthavonként igénylést nyújtottak be és megkapták
a rendelkezésre álló anyagot. Ebben az időszakban a VK-kórházak már elég
jól el voltak látva nemzetközi adományokkal, így anyagigényléssel ritkábban
jelentkeztek. Kórházfelszerelési cikkeiket azonban továbbra is úgyszólván tel
jes mértékben a katonai egészségügyi szolgálat biztosította. 111
Nehéz utat tett meg az egészségügyi szolgálat az anyagellátás megszerve
zésében 1945-ben, a teljes szétziláltság állapotától az ellátási rendszer meg
alapozásáig.
*
A tanulmányunkban kifejtett eredmények és hiányosságok összefoglalása
helyett befejezésül szeretnénk szolgálatunk működését az ország akkori ka
tonai, politikai és egészségügyi helyzete vonatkozásában röviden értékelni.
Egészségügyi szempontból azt a szemléleti változást tartjuk legjelentősebb
nek, amelynek eredményeként új hadseregünkben a katonát embernek, a
nép fiának és többé nem a hadigépezet vakon engedelmeskedő, akarat nélküli
csavarjának tekintették. Az érdeklődés homlokterébe került a katonák egész
ségéről való gondoskodás. A parancsnokok és nevelők részéről kapott támoga
tás lépten-nyomon igazolta, hogy a katonaorvos és az általa képviselt egész
ségügy a hadseregépítésnek fontos pillére. Az egykori parancsnokok elisme
réssel nyilatkoznak jó néhány orvos értékes politikai munkásságáról is.
Hű képet igyekeztünk adni arról, hogyan kezdte építeni az új típusú kato
naegészségügyi szolgálatot a sok tartalékos, vagy politikai és származási okból
mellőzött-üldözött, de mégis nagyrészt önként jelentkezett orvos, gyógysze
rész, ápoló-, műtősnő, orvostanhallgató és egészségügyi katona. Egyenkénti
érdemük alig kerül valaha a történelem lapjaira, mégis tudnia kell az utó
kornak, hogy ők az életüket is hajlandók voltak feláldozni az emberhez méltó
jövőért. Tanulmányunk szűk terjedelme miatt, sajnos, a sok száz egészségügyi
dolgozónak csak kis részét említhettük meg név szerint.
A polgári egészségügy a felszabadulást követő első hónapokban úgyszólván
egyedül látta el a háború sebesültjeit és betegeit. Az alakuló új hadsereg kez
deti betegellátását is vállalta, sőt ezen felül önként jelentkező kádereit át
engedte a honvédségnek és egészségügyi anyagi téren is sok segítséget nyúj109 U o . 40 235., 40 572., 43 950., 82 184/1945.
110 U O . 85 941/1945.
111 U O . 5606., 22 966., 40 235., 41 705., 82 184/1945.
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tott. Helyesnek ítéltük a k o r m á n y n a k azt az elhatározását, h o g y a régi Vörös
keresztnek a reakciós elemektől való megtisztítását és d e m o k r a t i k u s fejlődé
sének megindítását a H M - r e bízta. Jelen volt a honvédség orvosképviselője
a k k o r is, a m i k o r az újjáalakult i n t é z m é n y nemzetközi elismertetését harcolták
ki. A fiatal honvédség ilyen i r á n y ú é r d e m e i n e k m é l t a t á s a helyet követel a
Magyar Vöröskereszt történetében.
Katonaegészségügyünk jelenkori történetéről összeállított t a n u l m á n y u n k a
m a g a n e m é b e n kezdeményező jellegű. M u n k á n k további k u t a t á s o k h o z k i 
induló alapot jelenthet, különösen olyan részletkérdések kidolgozásához, a m e 
lyekre most legfeljebb csak villanófényt v e t h e t t ü n k .

Такач Ласло — Ф э л л э р Янош — Лейтнер Ференц
ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ВЕНГЕРСКОЙ
Н А Р О Д Н О Й А Р М И И И ЕЕ Р А З В И Т И Е В ГОД
О С В О Б О Ж Д Е Н И Я (1945 Г.)
Резюме
Авторы статьи показывают формирование военно-медицинской службы и её разви
тие в год освобождения. Н а мрачном и одновременно оптимистичном фоне разграблен
ной, разрушенной и опустошенной войной страны рассматривается проблематика меди
цинского руководства на различных звеньях, организация медицинского обеспечения в
войсках, налаживание работы госпиталей, создание базы медицинского имущества и ме
дикаментов. Ненависть к фашизму, участие в борьбе с немцами, воодушевление и жела
ние работать — вот что характеризовало пионеров начальной эпохи строительства. Бла
годаря бескорыстной помощи Советского Союза, самоотверженной поддержки Партии и
всего народа, беззаветного труда работников здравоохранения Венгрии удалось зало
жить основы медицинской службы новой армии. Все командиры и воспитатели армии
были солидарны с работниками медицинской службы в решении проблем и помогали,
чем только могли.
Помимо литературы, главным образом архивных источников, авторы использовали
также и данные, заимствованные из мемуаров современников. Настоящая статья может
быть использована как источник Для дальнейших исследований.

T a k á t s László—Fäller János—Leitner F e r e n c
KONSTITUIERUNG DES SANITÄTSDIENSTES DER UNGARISCHEN
ARMEE UND SEINE ENTWICKLUNG IM JAHRE DER
BEFREIUNG (1945)
Resümee
Die Verfasser untersuchen die Ausgestaltung des Sanitätsdienstes des Heeres
und seine Entwicklung im Jahre der Befreiung; die Führung des Sanitätsdienstes
auf verschiedenen Stufen, die Organisierung des Sanitätsdienstes bei der Truppe
und des Spitalwesens, die Problematik der Schaffung der materiellen Basis des
Sanitätswesens im ausgeplünderten, nach den Verwüstungen des Krieges in Ruinen
ligenden Landes werden auf dem trotzdem ermutigenden Hintergrund dargestellt.
Der Haß gegen den Faschizmus, die Bereitwilligkeit gegen Nazideutschland zu kämpfen,
die Begeisterung und der Wille zur Tat charakterisierten die Pionere des An— 59 —

fangsabschnitts des Wiederaufbaus. Durch die Hilfe der Sowjetunion, die uneigennützige Unterstützung durch die Partei und die Gesellschaft, die opferfreudige
Unterstützung" durch den zivilen Sanitätsdienst gelang es die Grundlagen zum
Sanitätsdienst der neuen Armee zu schaffen. Innerhalb der Armee haben alle
Kommandanten und Erzieher die Sorgen des Sanitätsdienstes auf sich genommen
und mitgeholfen, wo es nur möglich war. Außer den Daten der Literatur und
hauptsächlich der Archive haben die Verfasser auch aus den pulsierendes Leben
widerspiegelnden Memoiren der Zeitgenossen geschöpft. Die Studie kann zu weiteren Forschungen als Quellenpublikation benutzt werden.

\

KÖZLEMÉNYEK

MARIA FORTUSZ

EGY A SZÁZEZERBŐL
Amikor Ukrajnában, Herszonban, a szülővárosomban jártam, meglátogat
tam a helyi Forradalmi Történeti Múzeumot és megismerkedtem az igazgató
helyettesével — Virlics Auguszt Ernesztovics elvtárssal. Az igazgatóhelyettes
neve idegen származásra utalt és ez felkeltette érdeklődésemet. Auguszt Er
nesztovics magyar internacionalista fia volt; apja részt vett a polgárháború
ban és a Nagy Honvédő Háborúban. Ennek az embernek igen érdekesen,
mégis tragikusan alakult a sorsa.
A következőket tudtam meg Virlics Ernőről. 1895. július 27-én Munkácson,
vasutas családban született. Apja nemsokára, munkalehetőséget keresve, az
Osztrák—Magyar Monarchia belső területeire költözött és Budapesten dol
gozott pályaudvaron, majd Székesfehérvárra került. Itt érte a sokgyermekes
családot az első imperialista világháború. Bármennyire is ínséges volt Virlics
István élete, hiszen alig tudta megkeresni a kenyérre valót, mégis, filléren
ként gyűjtötte össze a pénzt, hogy idősebb fiát, Ernőt, iskoláztathassa. Ernő
nek 1915-ben sikerült elvégeznie a mezőgazdasági szakiskolát. Alig tudott
azonban néhány hónapot dolgozni az iskola befejezése után, amikor behívták
katonának és kiküldték a frontra.
A fiatalember — aki megszerette a gazdálkodást és arról álmodozott, hogy
munkája során növeli a föld termőképességét, gazdag termést takarít be,
kerteket és szőlőket ültet, fejleszti a mezőgazdaságot — a fronton meglátta,
mennyire pusztítja a háború a földet és a természetet, hogyan rabolja el ezer
és ezer fiatal életét és egészségét. Még nem tudatosan,' de napról napra erő
södött benne a tiltakozás az értelmetlen imperialista mészárlás szörnyűségei
vel szemben. Sebesüléséből felgyógyulva Virlics Ernő, az osztrák—magyar
hadsereg katonája, elhatározta — hogy mint sok más társa —, megszökik a
frontról. A szökési tervből nem lett semmi, az egyik csata után majdnem a
teljes százada orosz hadifogságba került.
Hosszú és szenvedéssel teli út kezdődött, egyik gyűjtőállomástól a má
sikig, egyik hadifogolytáborból a másikba. Két hosszú éven át, 1915-től
1917-ig járta a táborokat Virlics Ernő, dolgozott Baskíriában, Ufa mellett,
majd az izsori gyárban stb. A hadifoglyok helyzete a cári Oroszországban
igen nehéz volt: éheztek, 12—14 órás nehéz munkát végeztek, szalmán alud
tak, a barakkokban levő irtózatos piszok a pusztító járványok melegágya
lett.
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Az egyszerű orosz emberek — különösen azok a munkások, akikkel együtt
Virlics dolgozott — együttéreztek a foglyokkal, segítettek, ki mivel tudott, meg
osztották velük amúgy sem bőséges háborús fejadagjukat.
Beköszöntött 1917 februárja. Körös-körül mély hó, erős fagyok, az öltözet
pedig csupa rongy, amilyenben messzire nem juthat az ember. Az egyik
faluban Virlics egy jómódú gazdához került. A gazda, miután megtudta,
hogy a magyar fogoly mezőgazdasági szakiskolát végzett, szívesen fogadta
fel béresnek.
Nemsokára kitört a forradalom, híre eljutott ebbe a kis faluba is. A cári
uralomnak véget vetettek. A katonamundérba bújtatott béresek, földnélküli
szegényparasztok és a munkások arról álmodoztak, hogy hazatérnek a front
ról, kiveszik jussukat a földesúri földbirtokokból, vagy munkát kapnak a
gyárakban; lerázzák magukról a tőkések és földbirtokosok évszázados igáját.
A birtokos osztályok azonban ragaszkodtak javaikhoz és privilégiumaikhoz,
szorgalmazták az imperialista háborúnak a végső győzelemig történő foly
tatását.
Ekkor dördült el az Auróra lövése. Győzött a Nagy Októberi Szocialista
Forradalom. Szovjetkormány alakult Vlagyimir Iljics Lenin vezetésével. A szov
jetek első dekrétumai a békéről és a földről szóltak. Az egykori frontharcosok
megindultak hazafelé, a gyárakba és üzemekbe, falura, a földekre.
A szocialista forradalom vihara végigsöpört az országon. A földbirtokosok
és tőkések a külföldi imperialisták segítségével megalakították a fehérgár
dista hadosztályokat és tiszti ezredeket, szervezték a belső és külső ellenforra
dalmat, fegyveresen szálltak szembe a szovjethatalommal és kísérelték meg
elnyomni a proletárforradalmat, ismét bevezetni az országban a régi rendet.
A nemzetközi tőke, a fehér tábornokok és az ellenforradalmi erők táma
dásának visszaverésére megalakultak a Vörös Gárda osztagai, a partizán
csoportok, amelyek orosz munkásokból és parasztokból, szegényparasztok
ból és béresekből, leszerelt katonákból és volt hadifoglyokból álltak. Az
Uraiban harcoló egyik partizánosztagba 1917 októberében önkéntesen je
lentkezett Virlics Ernő, volt magyar hadifogoly is.
Áz osztag állományában Virlics 1918 elejéig harcolt a fehérek ellen, majd
sok más volt magyar hadifogollyal együtt az 1. önálló nemzetközi lovasosz
tály állományába került.
Ha betekintünk abba a pártnyilvántartási lapba, amelyet Virlics Ernő
1936. július 1-én saját kezűleg töltött ki, a következőket olvashatjuk:
„1. Virlics Ernő, született 1895 júliusában
6. Anyanyelve — magyar.
7. Hivatalnok . . .
9. Az ÖK/b/P soraiba történt belépésének időpontja:
a) tagjelölt — 1926-tól az Ukrán Szovjet Szövetségi Köztársaság
dnyepropetrovszki bizottságánál
b) az ÖK/b/P tagja — 1930 májusától, az észak-kaukázusi terület
armaviri körzeti bizottságánál...
12. Foglalkozása munkába lépésétől kezdve:
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Mettől, meddig
(év, hónap)

1914.
1915.
1915.
1918.

Xl-től
V-ig
V-től
III-ig

A munkahely
megnevezése

osztrák—magyar
hadsereg
Oroszország, Ural

Munkakör vagy állás,
milyen vállalatnál,
intézménynél
11. gyalogezred,
sorkatona
hadifogolytábor,
hadifogoly

Itt fekszik előttem egy igazolás, amelyet az események után 50 évvel ál
lítottak ki — az 1. nemzetközi lovascsoport 1. osztálya parancsnokának, Töl
gyesi Mátyásnak visszaemlékezése.1 A következőket írja: „...Igazolom és
bizonyítom, hogy Virlics Ernő, volt magyar hadifogoly, aki 1895-ben született
Munkácson, 1918-ban Menzelinszk városban (ufai kormányzóság) az általam
szervezett nemzetközi lovasosztagba önként jelentkezett, hogy harcoljon
Szovjetoroszország ellenségei ellen. Bátor és fegyelmezett magatartásáért
hamarosan szakaszparancsnok lett. Részt vett a Szarapui és Menzelinszk vá
rosok elfoglalásáért vívott nehéz harcokban, majd az Izsevszk és Votkinszk
gyárvárosokért folytatott küzdelmekben. E harcok alkalmával az ellenforra
dalmárok fogságába esett, ahonnan mintegy két hónap múlva sikerült meg
szöknie és újra részt vett a nemzetközi lovasosztag harcaiban. A harcban le
leményességével és bátor magatartásával tűnt ki. Kiváló szervezőkészségével
az egész lovasosztag ellátását intézte. Virlics Ernőt, mint az októberi forra
dalom önkéntes fegyveres internacionalista védelmezőjét, az ezzel kapcsola
tos megtiszteltetésre és anyagi támogatásra érdemesnek tartom. Bp. 1968.
02. 05." Aláírás: Tölgyesi Gyuricza Mátyás. 2
Az osztály állományában Virlics Ernő az egyik osztag parancsnokaként
harcolt 1918 végéig. Ekkor a nemzetközi lovasosztályt átdobták Nyizsnyij
Novgorodba (ma Gorkij), ahol a volt magyar hadifoglyok egy másik osztaga
ténykedett. Később mindkét osztagot Ukrajnába, Kijevbe irányították, ahol
feltöltésre és összevonásra kerültek és a Kijevi Katonai Körzet ,1. önálló
Nemzetközi Lovasosztálya elnevezést kapták, majd részt vettek az interven
ciós csapatok, a fehér és más bandák ellen vívott harcokban, egészen 1919
szeptember végéig.3
Ebben az időben Ukrajna a polgárháború legnehezebb időszakát élte át: a
fiatal Vörös Hadsereg egyidejűleg harcolt az imperialista intervenciós csa
patok, a belső és külső ellenforradalmi erők, a fehérgárdisták, az egész
köztársaságban ténykedő burzsoá nacionalisták, a különböző „atamánok" és
„bátykák" vezetése alatt álló bandák ellen.
1967-ben, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulója tisz
teletére rendezett ünnepségekre, Moszkvába érkezett a Magyar Népköztársa
ság volt mongóliai nagykövete és a Vörös Hadsereg nemzetközi egységeinek
volt internacionalista harcosa, Garasin Rudolf elvtárs. Találkozott Virlics
1 A Szovjet Hadsereg Központi Állami Levéltárában (a továbbiakban — SzHKÄL) levő, 1919 jú
liusából származó bizonylat szerint a Kijevi Katonai Körzethez került 1. önálló Nemzetközi Lo
vasosztály 1918. augusztusában alakult meg. A lovasosztály 1. százada 117 főből, cseh, magyar,
német és orosz nemzetiségű katonákból állt. Parancsnoka Tölgyesi Gyuricza Mátyás volt. 14 978.
fond, 1. leltár, l. őrz. egys. 1. lap.
2 Tölgyesi Gyuricza Mátyás 1974-ben hunyt el Budapesten. — A szerk.
3 Garasin Rudolf: Vörös huszárok. Moszkva, 1970. 37. o., oroszul. Magyar nyelven: Vörössap
kás lovasok. Budapest, 1967. 44—52. o., valamint SzHKÁL 14 978. fond 1. leltár, l. lap.
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Ernő fiaival. Az 1. nemzetközi lovasezred volt törzsfőnöke (adjuntása), Ga
rasin Rudolf, a következőket mesélte volt harcostársa fiainak:
„...Emlékszem Virlics Ernőre, még 1919-ből. Gondolkodó ember volt.
Gyakran álmodozott hazája, Magyarország jövőjéről, a szabad életről, tőké
sek és földbirtokosok nélkül. Kellemes volt elbeszélgetni és vitatkozni vele,
mindig keresett, kutatott valamit. Természetesen némelyik elképzelése mai
szemmel nézve naivnak tűnt. De éreztem benne, hogy igyekszik a tudás felé.
Szerette a könyveket, már akkoriban is majdnem teljesen folyékonyan be
szélt oroszul. A pihenők rövid óráiban újsággal vagy könyvvel a kezében ül
dögélt és olvasott a körülötte levő harcosoknak."
Később, Virlics Ernő hozzátartozóinak kérésére, Garasin elvtárs hivatalos
igazolást küldött, amelyben a következőket írta: „Igazolom, hogy 1919-ben
Ukrajnában Virlics Ernő (1895. Munkács) volt magyar hadifogoly, mint ön
kéntes szolgált a Vörös Hadsereg internacionalista lovasezredében és részt
vett a Kijev, Fasztov, Bjelaja Cerkov és Umány körüli harcokban az ukrán
nacionalisták és a külföldi intervenciósok ellen. A lovasezred első osztályá
nak gazdasági munkáját kifogástalanul végezte. Virlics Ernő, mint magyar
internacionalista, a polgárháború alatt becsülettel védte meg az Októberi
Forradalom vívmányait. 1968. február 5." Aláírás: Garasin Rudolf.4
Nem érdektelen, miként emlékezett meg Virlics a Vörös Hadseregben eltöltött
szolgálatáról
1918. IX-től
1919. V-ig

Vörös Hadsereg

A 2. (ukrán szovjet — a szerk.) hadsereg
1. poltavai ezrede

1919. V-től
1920. VII-ig

Vörös Hadsereg

88. internacionalista lovasezred, pénztáros
és az ezredparancsnok adjutánsa 5

1920. Vll-től

Vörös Hadsereg

Harkovban a katonai kórházban sebesült
és tifuszos

A Szovjet Hadsereg Központi Állami Levéltárának anyagai között az alábbi
adatok szerepelnek Virlics Ernőnek a Vörös Hadsereg soraiban eltöltött szol
gálati idejére vonatkozólag:
„Az 1919. május 20-án kelt bizonylatban az 1. önálló nemzetközi lovasosz
tály törzse beosztottainak illetménykiegészítésével kapcsolatban az 1919. má
jus l-ig terjedő időszakra a mellékelt jegyzékben szerepelt Virlics Ernő szá
zadírnok neve: havi illetménye 900 rubel, 1919. IV. 17-től V. l-ig illetmény
kiegészítése 390 rubel. A jegyzéken szerepel Virilics Ernő aláírása az összeg
átvételéről.
Ugyanennek a lovasosztálynak az 1919. május első felére vonatkozó (kijevi
keltezésű) bizonylatában szerepel Virlics Ernő pénztáros, havi illetménye
900 rubel, az 1919. május 1-től 16-ig terjedő időszakban illetménye 450
rubel.
A önálló nemzetközi lovasezred 1919. november 17-én kelt 1. sz. parancsá-

4 Szerző megjegyzése: Garasin Rudolf 1S69. augusztus 21-én Budapesten elhunyt.
5 A rendelkezésre álló adatok szerint a 88. nemzetközi lovasezredet az 1., majd a 2. nemzet
közi önálló lovasezreddé szervezték át (M. F. megjegyzése). A 88. ezredet a feloszlatott 1. önálló
nemzetközi lovasezred állományából szervezték Kazanyban. A Vrangel ellen harcbavetett 2.
nemzetközi lovasezred állományának a zömét a Szibériából és Tuckesztánból érkező önkéntesek
alkották. (A szerk. megjegyzése.)
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ban az alábbi szöveg található: „Virlics Ernő elvtársat az ezred 2. osztályá
nak adjutánsi beosztásába helyezem . . . "
Kivonat ugyanebből az 1. sz. parancsból: „Az összevont lövészhadosztály
parancsnokának 1919. október 6-án kelt 6. sz. parancsa értelmében az 1. ön
álló nemzetközi lovasosztályt ezreddé szervezték át".
Az 1. önálló nemzetközi lovasezred politikai bizottságának, a Köztársaság
Tartalék Hadserege Lovassági Csoportfőnökéhez címzett, 1919. november
29-én Kazány városában kelt jelentésében az szerepel, hogy az ezred Kazányba érkezése előtt hat hónapig a fronton harcolt.
A Köztársaság Tartalék Hadserege 1. önálló nemzetközi lovasezredének
1920. január 11-én Kazanyban kelt 1. sz. parancsa 21. §-ban a következő áll:
, , . . . Virlics Ernő elvtársat az ezred iskolájának írnokává nevezem ki." 6
Amint a fenti okmányokból kitűnik, Virlics Ernő magyar internacionalista,
a Vörös Hadsereg önkéntese, a legkülönfélébb csapat- és törzsbeosztásokban
szolgált a Vörös Hadseregben.
Érdekességként lehet megemlíteni, amint az a Köztársaság Tartalék Had
serege 1. önálló nemzetközi lovasezredének szóló 1919. november 23-án kelt
7. sz. parancsból kitűnik, hogy Virlics Ernő, a 2. osztály adjutánsa (törzsfő
nöke), a kazanyi tartózkodás idején ezredügyeletes szolgálatot látott el.
Az 1919. november 29-én kelt 13. sz. ezred napiparancs 5. §-a aláhúzza,
hogy az ezred és az osztályok ügyeletes szolgálatai komolyan viszonyultak
kötelmeikhez. 7 És annak ellenére, hogy ez a parancs nem említi név szerint az
ügyeleteseket és figyelembe véve azt, hogy Virlics elvtárs ezután még kétszer
— december 3-án és 8-án is — ezredügyeletes volt, arra a következtetésre
juthatunk, hogy az ezredparancsnokság dicsérete őreá is vonatkozik.
Teljességgel hihető az is, hogy bármilyen körülmények között, valamennyi
felsorolt beosztásban Virlics elvtárs a rá jellemző igyekezettel látta el a szol
gálatot, bátran és elszántan teljesítette harci feladatát.
1920. januárjában az 1. önálló nemzetközi lovasezred, amely Kazanyban
állomásozott, véglegesen a Köztársaság Tartalék Hadseregének állományába
került, 1920 közepén pedig Virlics Ernőt áthelyezték a 2. nemzetközi lovas
ezredhez, melynek állományában júliusig aktívan részt vett a Vrangel elleni
harcokban Tauriában. Ekkor súlyosan megsebesült és közel fél évet feküdt
a harkovi katonai kórházban, ahol időközben tífuszon is átesett. 1920 végére
Vrangelt teljesen szétverték.
Az akkori helyzetet a szovjet hadsereg levéltárában található iratok csak
szerény mértékben tükrözik, de ezekből is látható, hogy a Déli Front Önálló
Nemzetközi Lovasdandárának törzse, melynek alárendeltjei közé tartozott a 2.
nemzetközi lovasezred is, 1921. január 21-től kezdve egymás után adta ki a
magyar internacionalisták leszerelésére és az egységek leszerelésére vonatkozó
parancsokat. Egyszer csak megjelent az 1921. március 4-i 0010. sz. parancs:
,,A leszerelést felfüggeszteni és mindenkit a Mahno-banda elleni harcra,
amely március 3-án reggel Mencsekur faluban (Fjodorovkától 36 versztnyire
délnyugatra) bukkant fel",8 vagyis a dandár elhelyezési körzete közvetlen
szomszédságában, veszélyeztetve a már leszerelt, fegyvertelen egységeket.
Valóban, Vrangel csapatait szétverték, de Ukrajnában még dörögtek a
fegyverek: az „atamánok" és a „bálykák" kisebb-nagyobb anarchista bandái
terrorizálták a lakosságot, feldúlták a városokat, pusztították a gyárakat és
6 S Z H K A L 8643. fond, 1. leltár. 1. őrz. egys., 4. l a p , 1967. a u g u s z t u s 31. 2316. sz. ü g y i r a t .
7 S Z H K A L UO. 1. őrz. e g y s , 24., 38., 42, és 53. l a p .
8 Uo. 7757. fond, 1. leltár, 1. őrz. egys., 1. és 6. l a p .
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üzemeket. A legkártékonyabb és a legnagyobb létszámú Mahno bandája
volt. És a magyar internacionalisták újra nyeregben ülnek, űzik-verik a
banditákat. Nagyon jól ismerem személyesen is az akkori idők légkörét, hi
szen magam is résztvevője voltam az eseményeknek.
A mai napig is emlékezem a Mahno-banda rablómódszereire és az ellene
folytatott harcra, amelyben majdnem én is életemet vesztettem. Azokban az
években a jeliszavetgrádi (mai Kirovgrad) járási rendkívüli bizottság (a
CSEKA) titkos hírszerző osztályának és gazdasági osztályának vezetője vol
tam. Emlékszem, amint 1920 végén, amikor több nagyobb bandát — Hmar,
Szviscs, Fekete Varjú, Tyutyunyik, Zeljonij, Maruszja Nyikiforova és mások
vezetése alatt álló csoportokat — már szétzúztunk, Harkovban értekezletet tar
tottak. Az értekezleten részt vett Dzerzsinszkij, Lácisz, Eideman, Vorosilov,
Frunze elvtárs, a Vörös Hadsereg számos parancsnoka és a CSEKA-szervek
vezetői. Csupán egy kérdés szerepelt a napirenden: a Mahno-banda végleges
szétzúzása.
Feliksz Edmundovics Dzerzsinszkij utasítására térképet készítettek, ame
lyen színes ceruzával bejelölték a Mahno-banda valamennyi portyáját, Guljáj
Polje falutól (Mahno szülőfaluja, régen Jekatyerinoszlav kormányzósághoz,
ma a zaporozsjei területhez tartozik Ukrajnában) az ország belsejébe —
Dnyepropetrovszk, Nyikolájev, Voronyezs, Kurszk, Bergyanszk stb. városokig.
A térkép tanulmányozása után Dzerzsinszkij elvtárs felhívta a figyelmet arra,
hogy a banditák bármilyen irányban is portyáztak, bárhonnan tértek vissza,
mindig meghatározott falukon és kis városkákon haladnak át, gyakran meg
pihenve azokban.
Ez a körülmény arra a gondolatra juttatta Dzerzsinszkijt, hogy ezeken a
pontokon a banditák valamilyen bázissal rendelkezhetnek, azt javasolta te
hát, hogy küldjünk szét kisebb felderítő csoportokat, azzal a feladattal, hogy
fészkeljék be magukat ezekben a településekben, nyerjék meg a helyi lako
sok bizalmát, beleértve a Mahno-pártiakat is, és rajtuk keresztül tudják meg,
mivel vonzzák ezek a falvak a banditákat, a legfontosabb feladatuk pedig
megtudni a Mahno-osztagok további terveit és időben tájékoztatni azokról a
központot, elősegítve ezzel a Vörös Hadsereg tevékenységét a bandák fel
számolásában. Ezzel egyidejűleg Féliksz Edmundovics javaslatot terjesztett
be, amelyet Frunze, Vorosilov elvtársak és a Vörös Hadsereg más parancs
nokai is támogattak: meg kell szervezni a lovasfelderítők kisebb, gyorsan be
vethető osztagait, biztosítva számukra a lehető legjobb lóállományt és fegy
verzetet, annak érdekében, hogy gyorsan — szinte a felderítők első jelzé
sére — jussanak ki a megadott körzetbe, érjék el a Mahno-bandákat, ül
dözzék őket és a maguk részéről gyorsan tájékoztassák a Vörös Hadsereg
egységeit tartózkodásuk helyéről.
Amikor a CSEKA-szervek munkatársainak állományából kezdték megala
kítani a felderítő csoportokat, munkám jellegéből adódóan, engem nem je
löltek ki. Én azonban kértem, engem is küldjenek erre a munkára, indo
kolva a kérést azzal, hogy 1919 októberében Melitopolban már végrehajtot
tam egy pártfeladatot Mahno törzsében, személyesen ismerem őt is, számos
beosztottját is.
Érveléseimet elfogadták és Pjatyihatka vasútállomás körzetébe küldtek.
A banditáknak az állomáson levő segélyhelyén nővérként kezdtem dolgozni.
Felderítőink segítségével nemsokára megállapítottuk, hogy a banditák által
olyan gyakran látogatott települések valóban bázisok, ahol fegyvereket, lő
szert, élelmet, ruházatot tárolnak, nemcsak a sebesültek találnak ott me— 66 —

nedéket, de a portyák során elfáradt lovakat is ott etetik meg és pihentetik.
A falvakba betérve a bandák erősítést kapnak, új embereket szerveznek
be, lovat cserélnek, feltöltik lőszer- és fegyverkészleteiket, élelmet találnak.
Mindez lehetővé teszi számukra a nagyobb hadtáp-vonatok és nehéz szállító
eszközök nélküli gyors tevékenységet, mozgékonyságot, azt, hogy lovon és
könnyű géppuskás szekereken (tacsánkákon) gyorsan és nagy távolságra
hajthassák végre portyáikat, megőrizve a nagyfokú harcképességet.
A felderítő csoportok aktív és hatásos tevékenysége elősegítette a Vörös
Hadsereg egységeinek sikeres harcát, a Mahno-bandák elérését és szétveré
sét. Ez a körülmény természetesen nem kerülte el az olyan ravasz és álnok
ellenség figyelmét, amilyen Mahno volt. Megkezdődött a „bolsevista ügynö
kök" felkutatása a banda tagjai között, a legkisebb gyanú esetén is mindenkit
letartóztattak.
Egyszer, 1921 februárjában, a Vörös Hadsereg egyik sikeres akciója után,
engem is letartóztattak, mint kommunistagyanús személyt. Összeverve vala
milyen faluba vittek és egy sötét fészerbe zártak be, ahol már tíz fiatalember
ült, hasonló állapotban. Mindenféle kihallgatás nélkül, február 22-én hajnal
ban, a Vörös Hadsereg létrejöttének 3. évfordulója előtt, kivezettek a fészerből
és a falu mögé tereltek bennünket.
Egyesektől elvették a csizmát, másoktól a felsőruhát. Félig meztelenül, le
fagyott lábbal, hátrakötött kézzel mentünk a mély hóban, időnként bele
estünk egy-egy hótorlaszba, közben a banditák puskatussal és korbáccsal
vertek bennünket. Az őrök részegek voltak, káromkodtak, a pálinkabűzt
pedig még a tiszta, fagyos levegő sem oszlathatta el.
A mező szélén kis erdő tűnt fel. Sorba állítottak bennünket, háttal az er
dőnek, hangos káromkodással felkapták a puskákat (némelyiknek le volt fű
részelve a csöve), valaki parancsot üvöltött és eldördültek a lövések.
Néhány nap múlva a Jeliszavetgradi kórházban tértem magamhoz, ahova
négy — csodával határos módon életben maradt — embert szállítottak be a
vöröskatonák, akik a banditákat üldözve törtek be Sesztakovkába és a lako
soktól tudták meg a reggeli kivégzést. Amint később megtudtuk, a Vörös
Hadsereg osztagai rendszeresen és időben kapták az adatokat a mi és a
saját gyorsan mozgó felderítőiktől, megszervezték a bandák módszeres ül
dözését. Nemsokára valóban sikerült bekeríteni és a Dnyeszter folyóhoz
szorítani a bandákat. Csak néhány banditának sikerült Mahnóval kereket ol
dania, átkelni a folyón és Romániába menekülni.
Mit tett Virlics Ernő ebben a mepróbáltatásokat jelentő időben? Mihelyt
Mahno bandáit Mencsekur és Fjodorovka községek körzetében szétverték, a
permi záróosztaghoz vezényelték adjutánsi (törzsparancsnoki) minőségben.
Itt harcolt 1921 augusztusáig, majd tanulni küldték, s Szimferopolban a 63.
gyalogsági parancsnokképző tanfolyam hallgatója lett. 1920 márciusa és
májusa között Virlics beosztott parancsnokként teljesít szolgálatot a Krím
félszigeten állomásozó 3. hadosztály törzsében.
Az előbb elmondottakat a levéltárban talált dokumentumok is megerő
sítik :
„ . . jŕa szimferopoli 63. sz. parancsnoki tanfolyam 1921. augusztus 12-én
kelt 157. sz. parancsa, . . . 16. paragrafusa — a megérkezett Virlics Ernő elv
társat besoroljuk a hallgatók 1. szakaszának állományába." 9
9 Uo. 252 111. fond, 1. leltár, 23. orz. eg5's., 160—161. lap.
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„ . . . az 1921. augusztus 15-én kelt 191. sz. parancs . . . 3. paragrafusa — a
szolgálati kiküldetésből, a nyári táborhelyről visszaérkező Virlics Ernőt, aki
az 1. századhoz tartozik, jelenlevőnek kell számítani." 10
, , . . . az 1921. október 28-án kelt parancs . . . 3. paragrafusa — a szimferopoli
gyalogsági parancsnoki tanfolyam bizottságának határozata alapján újbóli
vizsga nélkül kiegészítő szakra irányíttatnak át. 1. Virlics E r n ő . . Z'11
A szimferopoli 63. sz. gyalogsági parancsnoki tanfolyam 1922. január 1-én
kelt 1. sz. parancsában ez áll:
„Kihirdetem a tanfolyam állománytábla szerinti és a jelenlevő tényleges
személyi állományának névsorát az 1922. január 1-i helyzet szerint:
1. A tanfolyam parancsnoka . . .
19. A 3. század szakaszparancsnoka — Virlics Ernő" 12
Az 1922. január 22-én kelt 23. sz. parancs 6. paragrafusában a következő
áll: „Hozzájárulok, hogy a 3. század szakaszparancsnoka, Virlics Ernő elv
társ, a mai naptól ellássa a tanfolyam adjutánsának kötelmeit." 13
Az 1922. január 26-án kelt 26. sz. parancs 18. paragrafusában ezt olvashat
juk: „A szolgálati iroda vezetésében előforduló mulasztások felszámolása ér
dekében bizottságot nevezek ki, amely a gazdasági vezető elnöklete alatt fog
működni. . . tagjaiul Virlics adjutánst és a gazdasági hivatal ügyvezetőjét
jelölöm ki, akiknek kötelességévé t e s z e m . . . , hogy elhárítsák mindazokat a

Virlics Ernő 1923-ban, a harkovi milíciai főiskolán
10
U
12
13

Uo.
Uo.
Uo.
Uo.

207. lap.
245. l a p .
27. orz. egys., 1. l a p .
32. l a p .
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hibákat és mulasztásokat, amelyek az iroda munkájában előfordultak és a
jövőben meggátolják a legkisebb mértékű megismétlődésüket is." 14
Az 1922. március 19-én kelt 79. sz. parancs Virlicset még mint a tanfolyam
adjutánsát említi,15 a március 24-én kelt 84. sz. parancs viszont már Virlics
Ernőnek a krími katonai komisszáriátushoz történt vezénylését jelzi.16
1922 tavaszán, amikor Mahno és más „bátykák" bandáit teljesen felszá
molták, elrendelték a Vörös Hadsereg állományából az idősebb korosztályok,
valamint az internacionalisták leszerelését. Leszerelt Virlics Ernő is. ö t hó
napig dolgozott — 1922 májusától szeptemberig — számvevőként Szimferopolban a krími kommunista gazdaságban. Annak ellenére, hogy a polgár
háború alatt háromszor is megsebesült, egy alkalommal igen súlyosan, nem
akart kiválni az Októberi Forradalom vívmányait védők soraiból, hisz ennek
az ügynek szentelte élete 4 esztendejét. Felvette a szovjet állampolgárságot
és belépett a harkovi rendőriskolára (ebből az időből származik 1923-as keltezésű
fényképe).
Virlics Ernővel kapcsolatos anyagokkal foglalkozva 1968-ban sikerült egy
levéltári igazolást szereznem az USZSZK munkás-paraszt rendőrfőkapitánysága
(GLAVMILICIJA USZSZR) levéltári fondjának dokumentációs anyagai között,
amely az USZSZK Rendőrfőkapitánya 1923. május 19-én kelt 240. sz. parancsá
nak másolatát tartalmazza. A Köztársaság Rendőrsége magasabb parancsnoki
iskoláját végzett személyek névsorában szerepel Virlics Ernő neve is. Beosztásá
nak megnevezése „körzetparancsnok". 17
1923 májusától 1924 áprilisáig Virlics valóban a caricsankai körzeti rend
őrség parancsnoka volt Ukrajnában, a poltavai kerületben.
1923 decemberében Virlics Ernő feleségül vette Pankova-Tocenko Anasztá
zia Vásziljevnát, a poltavai kormányzóság Kobeljaki városa bűnügyi osztálya
vezetőjének, Trofim Tocenkónak özvegyét. Trofim Pankova-Tocenkót a
Mahno-banditák ölték meg.
1924-ben a magyar internacionalista életében — amint azt a gyerekeinek
sokszor mondotta — nagy fontosságú esemény történt: felvették az összszövetségi Kommunista (bolsevik) Párt tagjai sorába.
1928 novemberében Virlicset pártmegbízatással az Észak-Kaukázusba ve
zénylik, a Labinszkaja kozáktelepülésen működő állami biztosító munkájának
megjavítása céljából. 1929 júliusában, mint instruktort, az állami biztosító
Vannovka településen működő fiókjához küldik, később ugyanott a körzeti
takarékpénztár vezetőjévé nevezik ki. Követi a Kubány vidékére családja is.
Beköszönt a mezőgazdaság kollektivizálásának időszaka, s a körzeti taka
rékpénztár új feladatot kap. Virlicset, aki tagjelöltből 1930-ban lett az
ÖK/b/P teljes jogú tagja, a munkában szerzett tapasztalataira való tekintet
tel, az Észak-Kaukázusban egyik helyről a másikra vezénylik (Vannovkán
dolgozik 1930 áprilisától 1931 márciusáig, Szlavjanszkaja kozáktelepülésen
1931 márciusa és szeptembere között, Kanyajevszkaja településen 1932 szep
temberéig).
Ahogy nőnek a gyermekei, úgy kezd Virlicsben kialakulni a pedagógiai
munka iránti vonzalom. Történelmi és földrajzi ismeretekre tesz szert és
1932 szeptemberétől az említett tárgyakat Cselbaszkaja település kolhozfia14 ü o . 35. l a p .
15 Uo. 113. l a p .
16 Uo. 129. l a p .
17 Az U k r á n Szövetségi Szovjet K ö z t á r s a s á g O k t ó b e r i F o r r a d a l o m és Szocialista É p í t é s Levél
t á r a , H a r k o v . 6. fond, 4. leltár, 71. őrz. egys., 252. l a p — 1968. f e b r u á r 22. d á t u m m a l k i a d o t t levél
tári igazolás.
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táljainak adja elő. S hogy tovább bővítse politikai ismereteit, levelezőként be
iratkozik a gelendzsini városi pártbizottság mellett működő Kommunista
Egyetemre.
Tanítóként dolgozva Virlics, a Szovjetunió történetét ismertető óráin, több
ször mesélt a diákoknak a polgárháború éveiről, a dicső Vörös Hadsereg hős
tetteiről. Emlékezett a vöröskatonák bátorságára és hűségére. Gyakran mesélt
tragikomikus eseményekről is.
így például elmesélte, hogy egyszer, a Kolcsak elleni harc éveiben, az
Uraiban, felderítésre küldték. Visszatérve a feladat végrehajtása után, a pa
rancsnokság szálláshelyéhez közeledve, felfigyelt arra, hogy az őr egészért
máshol áll, mint annakelőtte. Az erős hóesés miatt nem látta, ki is áll ott
tulajdonképpen. Csak mikor egészen közel ért, akkor látta, hogy az őrnek
cári vállapja van. Még fel sem ocsúdott, amikor a kunyhóból részeg fehér
tisztek tódultak ki, hangosan nevetve. Azonnal bekerítették és örvendezve
kiabálták: „Nocsak! Ujabb vörös vendégünk van!"
Ebben a helyzetben Virlics már nem tudott semmit sem tenni. A tisztek
megkezdték a „vörös" kihallgatását, de mivel egy kérdésükre sem válaszolt,
elhatározták, hogy agyonlövik. Odakötözték egy fához, tábortüzet raktak és
kiparancsolták a kivégző osztagot. A katonák felsorakoztak és várták a tűz
parancsot. Gondolatban már éppen elbúcsúzott életétől, harcostársaitól.
Egyszer csak a háta mögött lódobogás hangzott fel. Valamilyen fehér tiszt
érkezett, leugrott a lóról és kihívóan odakiáltotta társainak: „A tiszt urak
már annyira gazdagnak érzik magukat, hogy elfelejtették a főparancsnok
parancsát? Minden fogolyért szép summát adnak! Azt meg elihatjuk!"
Kacagás volt a válasz. „Visszakozz!" „Oszolj!" A rosszul sikerült „agyonlövési szórakozás" miatt jól összeverték Virlicset, s egy sötét, vizes és hideg
földkunyhóba lökték. Csak két hónap múlva sikerült megszöknie, kijátszva a
kolcsakista őr éberségét,
1920-ban, amikor megkezdődött az idősebb korosztályok leszerelése a Vörös
Hadseregből — mesélte más alkalommal diákjainak Virlics —, az egységük
már leadta a fegyvert, a katonák készültek haza, békésen sétálgattak a falu
ban és beszélgettek a lakosokkal. Hirtelen riadót rendeltek el. A falura rátört a
Mahno-banda „fekete százada". A fegyvertelen vöröskatonák azonnal valami
fegyvernek alkalmas tárgyakat kezdtek keresni, volt akinek karó, volt akinek
vasvilla, vagy kasza akadt a kezébe, mások a banditáktól szedték el a fegy
vert. Az ádáz harc nem tartott sokáig — a banditákat a fegyvertelen, de
mindenre elszánt vöröskatonák határozott ellenállása elsöpörte, több banditát
megöltek vagy foglyul ejtettek és csak egy kis csoportnak sikerült kereket
oldania.
Egy másik esetről is beszélt, ami a Vrangel elleni harcok idején, 1920
nyarán történt. Az éppen állást változtató internacionalista ezred egyik
zászlóalja egy völgyben helyezkedett el, a környező dombtetőn figyelőt és
elővédet telepítve. A figyelő hirtelen nagy porfelhőre hívta fel a figyelmet.
A fehérek egy nagyobb lovasegysége közeledett. A parancsnok kiadta a pa
rancsot a szétbontakozásra és a harc felvételére azzal a céllal, hogy oltal
mazzák az áttelepülő ezredet. Virlics ekkor a zászlóalj törzsfőnöke volt és
mentenie kellett nemcsak a saját zászlóaljának, de az egész ezrednek a törzs
okmányait is. Gyorsan felrakta azokat a géppuskás szekérre, maga pedig nye
regbe pattant, hogy mutassa az utat. Meghúzva a kantárt észrevette, hogy
a karika kilazult. Leszállt a lóról és mivel semmi szerszáma nem volt, a
fogával szorította össze a vaskarikát, olyan erősen, hogy foga széttört — de si— 70 —

Virlics 1935-ben, mint a caricsankai iskola történelemtanára
került. Ismét felpattant a lóra, vissza-visszalőtt a támadó ellenségre, s kitört
a gyűrűből. így menekült meg és megmentette a fontos okmányokat is.
Alapvető pedagógiai és társadalmi tevékenysége mellett figyelmet szentelt
családjának is. Négy gyermeke volt: Júlia 1924-ben, Julián 1929-ben, Auguszt
193Í-ben és a legkisebb, Ernő (Erneszt), 1932-ben született. A hosszú téli es
téken, amikor az egész család egybegyűlt, gyakran daloltak — messze száll
tak a forradalmi és harci dalok. Virlics jó mesélő hírében állt, sokat beszélt
gyermekeinek harcairól, polgárháborús harcostársairól, Frunzéról, a hadve
zérről, Kun Béláról, akikkel találkozott, az internacionalista szolidaritásról és
a kölcsönös segítségről. Mesélt Szovjet-Oroszország dolgozóinak új helyzeté
ről is, szembeállítva azt a magyar népével, amely — az ellenforradalom győ
zelme után — a földbirtokosok és tőkések igájában tengette életét.
Virlics Ernő 1934-ig dolgozott tanítóként, majd a párt utasítására ismét a
pénzügy területére került át. Kamenszkaja településen, majd Azov városában
vezeti a szovjet pénzügyi osztályát.
1937-ben részt vesz a pénzügyi dolgozók Rosztovban megtartott konferen
ciáján, ahol felszólal a pénzeszközök túlzott elaprózása ellen, mert egyidejű
leg több beruházásra fordították azokat és ezzel — az anyagi eszközök kor
látozott volta következtében — veszélyeztették a hatékonyságot, megdrágít
tották és fékezték a beruházásokat, az új objektumok beindítását. Ez a ha
tározott fellépés nem tetszett a helyi vezetők egy csoportjának, akik azzal
vádolták Virlicset, hogy nézeteivel „kárt okoz az ügynek és egészében véve
szembe helyezkedik a szocialista építéssel". 1937-ben ezek a „közgazdász— 71 —

bajnokok" elérték, hogy Virlics Ernőt kizárták a pártból és felmentették a
pénzügyi munka alól.
A súlyos csapás ellenére Virlics Ernő, ez a becsületes és a szocialista for
radalom ügyéhez rendületlenül hű, volt internacionalista harcos és meggyőző
déses kommunista, talál magában erkölcsi erőt arra, hogy más területen
fejtse ki aktivitását. Egy fogyasztói szövetkezetben vállal munkát. A szá
mára már ismerős Caricsankába költözik, ahol a községi szövetkezet élére áll.
A korábbi pedagógiai munka továbbra is vonzza Virlicset, a munka mel
lett kiváló eredménnyel végzi el történelem szakon a kétéves pedagógiai in
tézetet Dnyepropetrovszkban és 1940-től először Kut faluban (zaporozsjei
kerület), majd Caricsankában tanít az iskolában. A rossz emlékű 1937-es év
től kezdve Virlics állandóan kérvényekkel fordul a pártszervekhez ügye felül
vizsgálása céljából, de az, sajnos, nagyon lassan tisztázódott.
Közben kitört a szovjet—német háború. Virlics ismét második hazája se
gítségére siet, kéri, hogy önkéntesként vegyék fel a Vörös Hadseregbe. Amíg
ezt a kérését vizsgálják, 1941 júliusában és augusztusában 17 éves Júlia
lányával együtt lövészárkot ás a Dnyeper partján.
Az ellenség közben Dnyepropetrovszkhoz közeledik, sok helyi lakos el
hagyja szülőhelyét és az üzemekkel együtt keletre vonul vissza. Virlics is
menekülni készül családjával, iskolájával együtt, de a városi pártbizottság
hoz és a rendőrség kerületi kapitányságához szóló váratlan idézés megváltoz
tatja terveit. Őszintén, elvtársian elbeszélgettek vele, elmagyarázták a fron
ton és a körzetben kialakult helyzetet, rámutattak arra is, hogy az állami és
pártszerveknek szükségük van arra, hogy megbízható és hűséges embereket
hagyjanak hátra az ideiglenes megszállás alá kerülő területeken.
Feladatuk lesz összegyűjteni a szovjet hazafiakat, megszervezni a partizán
csoportokat és osztagokat a fasisztákkal szembeni ellenállásra. Virlics pedig
kihasználhatja a nyelvismeretét, magyar származását és a pártból való ki
zárásának szomorú történetét arra, hogy a megszállók bizalmába férkőzzön
és kiharcolja magának a fasiszta szerveknél a legalitást. Ez a munka pedig
lehetőséget nyújt ahhoz, hogy megszerezze a szovjet felderítést érdeklő in
formációkat, eredeti német okmányokkal lássa el a partizánokat, összekötte
tést biztosítson közöttük, valamint segítse a hitleristák elől bujkáló szovjet
hazafiakat és aktivistákat.
Mint nagycsaládosnak módja lett volna elutasítani az ilyen veszélyes és
felelősségteljes feladatot. De akkor nem ő lett volna Virlics Ernő, az inter
nacionalista önkéntes, az igazi kommunista. Beleegyezett abba, hogy marad,
végrehajtja a veszélyes feladatot a német csapatok hátában, a dnyepropetrovszki terület Caricsanka falujában.
Csak a háború győzelmes befejezése után 30 évvel sikerült Virlics fiainak
találkozniuk Caricsanka egykori lakosával, az állami jövedelmek főinstruktorával, Nyikoláj Porfirjevics Bokatijjal, aki a pénzügyi vonalon 1937-től dol
gozott együtt Virlics Ernővel. Nyikoláj Bokatij 1943-ban lépett az előrenyo
muló Vörös Hadsereg soraiba és harcolt a fasiszták ellen. Néhányszor meg
is sebesült, utoljára súlyos koponyasérülést kapott. Ezt követően — mint
másodfokú hadirokkant — nyugállományba került és jelenleg családjával
Krivoj-Rogban él.
Bokatij elmondta emlékeit Virlics fiainak. Idézem, amit nekik mondott:
„ . . . Virlics Ernőt a számára legnehezebb időben, 1937-ben ismertem meg,
amikor kizárták a pártból és leváltották a városi pénzügyi osztály éléről.
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A caricsankai körzeti pénzügyi osztályon dolgoztunk, én az állami bevételek
főfelügyelőjeként, Virlics az adóügyi osztály számvevőjeként,
Virlics kiváló elvtársnak bizonyult, soha nem említette igazságtalan kizáratását. Annak ellenére, hogy nagy családja volt — négy gyermeke — s sze
rény fizetéséből nehezen lehetett kijönni, semmikor sem panaszkodott. így
aztán, amikor találkoztam vele a német megszállás alatt, nem volt nehéz ki
találni, hogy őt az ellenség hátában végzendő munkára hagyták hátra.
Ugyanakkor még nekem sem fedte fel tényleges feladatát és csak sokkal
később tudtam meg egyet-mást a lehetőségek keretén belül: Virlics Ernőt
földalatti munkára hagyták hátra és a tanítók csoportjához tartozott, amely
Kalindjuk elvtárs vezetése alatt állott. Az utóbbit rövidesen főbe lőtték a
megszállók.
Virlicset a népművelési osztályra juttatták be, de az ukrán burzsoá nacio
nalisták követelésére — mint magyart — elbocsátották. Ezt követően a
közélelmezési osztályon dolgozott. Itt — helyzetét felhasználva — segített a
katonai szolgálatot teljesítők családjainak. Én 76 családot ismertem (köztük
Kalindjukét), akiket Virlics segített.
1943 februárjában a körzet területén megölték Prjagyivka falu hitlerista
parancsnokát, Simmerset. Caricsanka parancsnoka, Bezé, a Dnyeper jobb
partjára menekült. Onnan rendelte el, hogy a lakosság hajtsa az állatokat és
szállítsa el az élelmiszert a Dnyeperen túlra. A község közélelmezési osztá
lyára sikerült becsempészni egy patrióta csoportot, Kosijt, Kajsztrót, Ropjanojt, akik — Virlics biztatására is — nem hajtották végre Bezé parancsát.
Amikor a hitleristák visszatértek a Dnyeper jobb partjáról, tömeges letar
tóztatásokat foganatosítottak, megkezdődtek a megtorlások. Kegyetlen valla
tásnak vetették alá Virlicset is, aki tanácsokkal, okmányokkal és élelemmel
látta el Kalindjukot a rejtőzéshez és a közélelmezési osztály munkatársait az
állatok elhajtására és az élelem elszállítására vonatkozó parancs megtagadá
sára biztatta.
Ezek a tények lehetővé teszik számomra, hogy azt állítsam: Virlics Ernő
tagja volt a földalatti csoportnak és teljesítette a hitlerista megszállók intéz
kedései meghiúsítására irányuló utasítást...
1975. augusztus 26. Krivoj-Rog, Kujbisev út 5. mellékutcája 23. sz.
. . . Bokatij, Nyikolaj Porfirjevics."
Csak most váltak érthetővé fiai számára az apa lépései és cselekedetei.
Például gyakran megtörtént, hogy Virlics Gyulát (Juliánt), a nagyobbik fiát,
átküldte valamilyen titokzatos írással vagy szóbeli üzenettel az iskola volt
igazgatójához, Kalindjuk elvtárshoz, vagy munkatársaihoz, Kosi j , Ropjanoj,.
Kajsztro, Bokatij elvtársakhoz és másokhoz. Lelkére kötötte, hogy ezekre az
utakra ne vigyen magával társakat és — isten őrizz! — senkinek se tegyen em
lítést e megbízatásokról, különösképpen ne a levelekről. Komolyan kioktatta a
fiát, hogyan közelítse meg ezeknek az embereknek a házát, miként adja át apja
utasítását — egyetlen szót sem felejtve el —, vagy hogyan adja át a levelet és
vegye át a választ. Gyula rendkívül büszke volt az apjától kapott megbízatások
ra, s valóban, senkinek sem tett említést róluk — még anyjának és testvérei
nek is csak a háború befejezése után kezdett ezekről mesélni. S íme most, a
caricsankai eseményeket követő több mint 30 esztendő elteltével, a falu lakóinak
és apja egykori munkatársának, Bokatijnak a visszaemlékezései nyomán válik
teljesen világossá, mi is volt a tényleges értelme apja szóbeli és írásos utasításai
nak, kihez és milyen céllal juttatta el őket, s mi volt a szerepük a caricsankai
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földalatti szervezet tevékenységében. Akkor a helyzet úgy alakult, hogy — a né
metek számbeli és haditechnikai fölényének érvényesülése idején —, az ellensé
ges légierő és tüzérség állandó csapásaitól szenvedve vonultak vissza a szovjet
csapatok, menekültek keletre a párt és a szovjet szervek munkatársai.
A németek első dolga az volt, hogy az árulók feljelentései alapján megkezdték
a letartóztatásokat, a falu kultúrközpontjának megsemmisítését. A kerületi
könyvtárból az összes könyvet kihajították az utcára és megkezdődött mód
szeres megsemmisítésük. Olyan sok könyv volt azonban, hogy az összesét
egyszerre nem tudták felégetni.
A második és harmadik éjszakán, amikor a hitleristák behúzódtak a há
zakba, Virlics Ernő fiaival és néhány szomszéd iskolásfiúval együtt elhatá
rozta, hogy néhány értékesebb könyvet megment.
Zsákot vettek magukhoz, odalopództak a térre és a nagy könyvhalmazból
válogatni kezdték Lenin, Marx és Engels könyveit, amelyeket a színes borí
tójukkal még a holdfénynél is ki tudtak választani. A kályha alatt és a pad
láson elrejtett könyvek nagy örömet váltottak ki az if jakban: ha titokban is,
de lehetett olvasni. Néha a gyerekek összejöttek ezekben az improvizált
könyvtárakban és halkan olvasták a könyveket, szavalták a verseket, éne
kelték a forradalmi dalokat.
Eljött az ideje a pártfeladat végrehajtásának és Virlics elindult a németek
által szervezett falusi elöljáróságra. Megemlítette magyar származását, idegen
nyelvtudását és nem felejtette el közölni azt sem, hogy kizárták a pártból.
Felvették a falusi kereskedésbe, személyi igazolványt (Personal Ausweis) ka
pott és megkezdte a munkát.
Caricsanka falu a sztyeppe közepén, a kis Orjol folyó partján terül el.
Sehol egy erdő vagy liget, csak nád, meg mocsár, Babajkovkánál, Caricsankától 8—10 km-re. Hogy is lehetne partizánosztagot elrejteni ezen a széljárta
vidéken? Ennek ellenére a caricsankai hazafiakból megalakult egy partizán
osztag, Kalingyuk elvtárs, az iskola volt igazgatója lett a parancsnoka. Az
osztag azonnal megkezdte a harcot.
A partizánok azonban nem tudtak sokáig harcolni, túl nyílt volt körös kö
rül a vidék. A helyi árulók, a policá j ok segítségével a hitleristák több par
tizánt elfogtak és kivégeztek.
Mi volt ezalatt Virliccsel? A németeknél dolgozott és sikerült a bizalmuk
ba férkőznie, ö t nevezték ki a kerületi kereskedelmi hálózat vezetőjének.
A hitleristák bizalmát élvezve Virlics megtudta az előkészületben levő raz
ziák és letartóztatások időpontját, gyakran figyelmeztette a partizánokat, az
ellenállókat és azok a babajkovkai, vagy még távolabbi, prjagyivkai rejtek
helyekre húzódhattak.
A kereskedelmi hálózat vezetőjeként Virlics sok áruval rendelkezett. A
legkönnyebb lett volna a megszállók parancsait teljesíteni és békésen élni. De
ki segítene akkor a partizánoknak és az ellenállóknak, ki látja el élelemmel
a szovjet tisztek és aktivisták megszállt területen maradt családját?
Két jegyzéket készített tehát, egy hivatalosat a németek részére, és egy
titkosat, amely alapján illegálisan ellátta a szovjet embereket.
Sokan mind a mai napig mély hálával és tisztelettel emlékeznek arra a
nagy segítségre, amelyet a megszállás nehéz napjai alatt Virlics Ernő nyúj
tott számukra, így például Dondik Jeleňa Arszentyevna : ,,Én a dnyepropetrovszki terület Caricsanka falujának lakosa tanúsítom, hogy ismertem
Virlics Erneszt Sztyepanovicsot, aki az ideiglenes megszállás idején Caricsankában lakott. Miután férjemet politikai biztosként behívták, én a megszállt
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területre kerültem és Caricsankában laktam, ahol E. Sz. Virlics nagy segít
séget nyújtott nekem és családomnak, élelmet és sok hasznos tanácsot kap
tam tőle.
Szolgálati helyzetét felhasználva rendszeresen támogatott minket élelem
mel, ami jelentős mértékben hozzájárult, hogy családom az éhhaláltól meg
menekült. Fiam, Vilen Dondik, a szovjet hadsereg századosa, Leningrádban
elvégezte a katonai akadémiát, lányom — Ljudmilla — pedig Caricsankában
dolgozik. Örökké hálás maradok E. Sz. Virlics iránt jóságáért és humanitásáért."
Dondik, dnyepropetrovszki terület, Caricsanka, Munkás utca 3. sz.
Dondik Jeleňa Arszentyevnát könnyen megérthetjük — a német megszál
lás idején a kommunista politikai biztos felesége semmiféle élelmezést nem
kaphatott és ráadásul bujkálnia kellett gyermekeivel, hogy ne kerüljön az
ellenség karmai közé.
És itt van még egy caricsankai lakos visszaemlékezése:
„Én, Cukermann Tatjána Nyikanorovna, tanúsítom, hogy ismertem Virlics
Erneszt Sztyepanovicsot, aki az ideiglenes megszállás idején Caricsankában
lakott. Tanúsíthatom, hogy ezekben az években (1942—43) a németek elől
bujkálva három fiatalkorú fiammal együtt a Virlics családnál találtam mene
déket.
Tanúsítom, hogy ez alatt az idő alatt Virlicset mint rendkívül humánus
embert ismertem meg. Annak ellenére, hogy a németeknél dolgozott, nagy
segítséget nyújtott egy szovjet katonatiszt családjának. Férjem — Cuker
mann Márk Iljics kommunista, hadnagy — a fronton esett el. Jelenleg mind
három fiam él: Mihail és Vlagyimir a Szovjet Hadsereg tisztjei, Alekszandr
bányamérnök . . . " Cukermann, 1968. Caricsanka, Munkás utca 62.
Itt van előttem még egy igazolás: „Én, Csujko Vaszil Alekszejevics, cari
csankai lakos, tanúsítom, hogy ismertem Virlics Erneszt Sztyepanovicsot, aki
az ideiglenes német megszállás idején Caricsankában lakott.
Mint becsületes embert ismertem meg, aki felhasználva szolgálati helyzetét,
élelmiszerekkel segítette a szovjet tisztek és vöröskatonák családjait. .." Csujko,
V. A. 1968. Caricsanka, Kirov u. 81-.18
Virlics nemes tetteiről szóló bizonyítékokat Caricsankában tömegével le
hetne összegyűjteni még ma is, de ez a három is elegendő, hogy igazi érzel
meiről és arról a veszélyes földalatti munkáról, a hitlerista „új rend" elleni
harcáról ítéletet mondjunk, melynek során kommunisták, szovjet tisztek és
családtagjaik életét mentette meg.
Beköszöntött az 1943-as esztendő. A hitleristák folytatták kegyetlen el
nyomásukat. Az éhes rablóhad egyre több és több élelmet követelt a meg
szállás súlyát viselő szovjet emberektől. Kirabolták a magtárakat, még a ve
tőmagot is elvették a parasztoktól, elhajtották az állatokat, a falvak éheztek.
1943 februárjában a hitleristák feltörték a csűröket, istállókat és könyör
telen parancsot bocsátottak ki: szigorú büntetés terhe mellett a még megma
radt állatállományt is hajtsák fel a piactérre!
Virlics, aki a piactéren tartózkodott, óvatosan körbejárta az embereket és
halkan beszélgetett velük. Estére a németek nem találták meg az állatállo
mány felét. Ismeretlen irányban eltűntek a tehenek és lovak gazdái is. A né
meteknek gyanússá vált a dolog. Rátámadtak az ott ténfergő policájokra,
azok pedig jelentették, hogy látták Virlics tanítót, aki a parasztok között jár
kált.
18 A nyilatkozatok a szerző gyűjteményében találhatók.
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Az éjszaka folyamán letartóztatták Erneszt Sztyepanovicsot. A helyi német
parancsnok helyettese, Simmers, aki az állatok átvételére érkezett, személye
sen hallgatta ki. Megfenyegette, hogy agyonlövi, mert a szovjeteknek dolgozik.
Már három órája folyt a kegyetlen kihallgatás, ám a hitleristák nem rendelkez
tek közvetlen bizonyítékokkal. A dühös Simmers ezt üvöltötte: „Mindjárt lelő
lek! A kezünkben vagy!" Pisztolyát Virlics halántékához nyomta, fenyegette,
különböző „gaztettekről" szóló bizonyítékokat emlegetett, aztán letette a fegy
vert az asztalra, mereven a fogoly szemébe nézett és néhány lépést hátrált.
Virlics fejében nyilván megfordult a gondolat, hogy jó volna felragadni a
pisztolyt, lelőni az alattomos és kegyetlen ellenséget, majd az ajtónál álló őrt
és a falun keresztül a partizánokhoz menekülni. De mindannyiszor ugyanaz
a kérdés merülhetett fel benne: „Hátha csak provokáció az egész, és a pisz
toly nincs megtöltve... Elárulom magam és mindennek vége. .. Nem! Ki
kell tartani!"
És a kitartás segített...
Sikerült eloszlatni a hitleristák gyanúját. Kieresztették. Néhány nap múlva
az utcán hozzálépett Jákov Sibka, partizán összekötő. „A partizánok küldtek
— mondta. — Ha lebukás fenyegeti, és helyzete kilátástalan, jöjjön hoz
zánk . . . " Arra gondolt, jó lenne a harcostársak közt lenni, a küldöncnek mégis
azt felelte: „Korai az még. Itt van rám szükség. Nincs kit a helyembe küld
jenek. Add át az elvtársaknak: köszönöm a gondoskodásukat és mondd meg,
hogy Simmers állandóan utánam szimatol..."
Két hét telt el. Caricsankába megérkezett a hír: Simmerst lelőtték a par
tizánok, amikor gépkocsijával az ő tevékenységi zónájukba került.
Virlics megkönnyebbült.
Ezalatt a fronton a helyzet megváltozott a Vörös Hadsereg javára. A hit
leristák ádázán védekezve vonultak vissza. Katonai kudarcaik miatt a békés
lakosságot terrorizálták. Égtek a kirabolt falvak, a lakosságot korra való te
kintet nélkül németországi kényszermunkára hajtották. A hitlerista parancs
nokság parancsot adott, hogy a nyugatra vonuló csapatok felégetett földeket
és üszkös falvakat hagyjanak maguk mögött.
Valamikor 1943 nyarán a pánikba esett caricsankai német helyőrség és köz
igazgatás is hirtelen kivonult a faluból. Hamarosan visszatértek azonban és
kegyetlenül elbántak azokkal, akik aktívan készültek a Vörös Hadsereg fo
gadására: felakasztották, agyonlőtték őket az Orjol folyó partján. A fasiszták
mégsem tudták sokáig tartani magukat, a lavinaként támadó szovjet csapa
tok közeledésének hírére újabb pánikhullám zúdult rájuk. A caricsankai né
met helyőrségparancsnok, távozni készülvén, azt követelte, hogy az összes
Volksdeutsch és a német szervek dolgozói (beleértve Virlicset is) azonnal te
lepüljenek nyugatra a felégetésre szánt faluból.
Az egykori internacionalista harcos előtt felmerült a kérdés : hogyan to
vább? Természetesen családjával együtt elmenekülhetett volna Caricsankából
és valahol kivárhatta volna a Vörös Hadsereg megérkezését — de akkor ho
gyan segítse az ellenállási mozgalmat?! És Virlics Ernő más utat választott,
őszintén megmondta idősebb gyermekeinek, hogy a kialakult körülmények
között egy új ember nehezen tud a hitleristák bizalmába férkőzni, neki pedig
már sikerült ez és szolgálati helyzete lehetővé teszi, hogy máskor is hatékonyan
segítse az ellenállási mozgalmat, aktívan harcoljon a hitleristák ellen, részt ve
gyen a diverziós és szabotázscselekmények előkészítésében és végrehajtásában.
Lelke mélyén remélte — erről családjának is gyakran beszélt —, hogy nem
ismétlődik meg 1919, amikor a román bojár csapatok az angol—francia inter— 76 —

venciósok biztatására és támogatásával elzárták az orosz és az ukrán Vörös
Hadsereg egységei előtt az utat, s meggátolták őket abban, hogy elérjék a
magyar határt és hatékony támogatást nyújtsanak a Magyar Tanácsköztársa
ságnak. Arról álmodozott Virlics, hogy talán eljuthat majd a magyar határig
és hazai földre lépve csatlakozhat valamilyen partizánosztaghoz, vagy az ille
galitásban küzdő magyar harcosokhoz. így szerette volna kivenni a részét a
„Führer" fasiszta kiszolgálói elleni harcból, így kívánt csatlakozni a szabad
és független Magyarországért, az új hazai forradalom ügyéért küzdők tá
borához.
Elhatározta, kihasználja azt, hogy a Volksdeutschok számára a hitleristák
lehetőséget hagytak a családjukkal együtt történő kitelepülésre, s az előnyben
részesített menekülők közé keveredve folytatta veszélyes munkáját.
A hitlerista csapatokkal visszavonuló polgári személyek Magyarország he
lyett hamarosan egy sziléziai lengyel városban létesített menekülttáborba ke
rültek. A korábbi irodai munka helyett Virlics lapátot kapott, vasúti segéd
munkás lett Klodzkóban.
Az 1944-es újév családjával együtt ebben a táborban érte. Űj helyzetében is
megtalálta a lehetőséget, hogy kárt okozzon a hitleristáknak. Brigádot szer
vezett a megbízható emberekből, s azok a mozdonyok, amelyeket ez a brigád
szolgált ki, gyakran váltak üzemképtelenné, s csak bonyolult javítás után mű
ködhettek tovább.
Ezt a tevékenységet sokáig nem folytathatták, a brigád — szabotázsakciók
ban való közreműködés miatt — gyanússá vált.
Virlics Gestapo ügynökök megfigyelése alá került. Különösen a tábor tol
mácsa — Wehrner — járt ebben élen. A szabotázs gyanúja alá került Virlicset,
bizonyíték hiányában, a Gestapo egy úgynevezett „csendes körzetbe" helyezte
át, ahol eddig semmiféle diverzó nem történt. Az Opole (Oppeln) lengyel vá
ros közelében létesített vegyestáborba került. Nem gyanítván áthelyezésének
okát, hű maradt önmagához, s ott is talált működési területet. Szerényen vi
selkedett, hallgatag volt, őrizet alatt járt munkába. Mozdonyjavító üzemben
feketelistás munkás volt. Ott is tudott megbízható társakat keresni és a moz
donyok javítás alatt álló alkatrészeibe a bőséges olajjal együtt homokot, sa
lakot helyeztek. A javítás után kikerült mozdonyok csak néhány száz kilo
métert tettek meg . . .
1944. augusztus 14-én Virlics a szokottnál korábban tért vissza a munkából,
két magas, civilbe öltözött férfi kíséretében. Amíg lemosta magáról a kormot,
az egyik mellette állt, a másik felforgatott mindent a szobában, valami után
kutatva. Összeszedték az indigólapokat, a szovjet kiadású német nyelvtan
könyveket, amelyekből németre tanította gyermekeit. Az egyik Gestapós, mert
az volt, gyorsan átlapozta a tankönyvet, s ceruzával aláhúzta az alábbi sza
vakat: „Die Arbeiter in Deutschland haben keine Brot, Brot haben Kapitalis
ten." (Németországban a munkásoknak nincs kenyerük, a tőkéseknek azon
ban van.) Megparancsolták Virlicsnek, hogy öltözzön fel. Pisztolyt fogtak rá
és elvezették. Az egyik elöl, a másik hátul. A mögötte haladó kabáthajtokája
alól elővillant a Gestapós jelvény.
A breslaui (Wroclaw) rendőrségi börtönben őrizték, fasizmus-, nácizmusés háborúellenes propaganda, valamint diverzió volt a vád ellene. A börtönből
néhány rövid levelet sikerült küldenie családjának. Az egyik levél csodával
határos módon megmaradt. A levél hivatalos nyomtatványra íródott, bal felső
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Virlics Ernő utolsó levele a wroclaw-i börtönből. 1944. október 7.
sarkában a bélyegző: FEGYHÁZ, alatta a levél száma: 7001. A jobb felső sa
rokban felirat: FIGYELEM! NEM FOGADUNK EL ÉS NEM KÜLDÜNK EL
OLYAN LEVELEKET, AMELYEK OLVASHATATLANUL, VAGY A SOROK
KÖZÉ VANNAK ÍRVA, VALAMINT A BÜNTETÉS ALATT ÁLLÓ FOG
LYOKTÓL, TOVÁBBÁ A LEVÉL MEG NEM ENGEDETT TARTALMA ESE
TÉN. Alatta: BRESLAU 1944 . . . és itt a Virlics kezétől származó dátum: októ
ber 7. Ez alatt a levél szövege:
„Szeretteim! Értesítelek Titeket, hogy egészséges vagyok és már megkezd
ték ügyem kivizsgálását. Ügy gondolom, hogy a közeli hetekben minden tisz
tázódik. Karl a múlt vasárnap itt volt és fehérneműt, kenyeret hozott.
Kis késéssel forró szülői üdvözletemet küldöm Julikának 20. és Jancsikának
15. születésnapja alkalmából. Ha novemberig még nem leszek otthon, akkor
Avikot is üdvözlöm 13., Sulikot pedig 2. születésnapja alkalmából.
A küldeményeket rendszeresen kapom, egyenlőre még küldhettek. Levelet
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is írhattok havonta egy-két alkalommal, a címet tudjátok. Legközelebb küld
jetek szappant és valamilyen papucsot.
Egyenlőre viszontlátásra, mindenkit forrón csókolok: Apu."
Ezalatt a front rendületlenül nyomult előre. A németek idegesek voltak és
még többet kegyetlenkedtek.
Valószínűleg szigorú büntetésre számítva, Vir lies nyugtatja hozzátartozóit
és ügyének felülvizsgálására hivatkozik. Mégis érezni lehet a családért való
aggódását: „ . . . h a novemberig még nem leszek o t t h o n . . . " Nem tért haza,
sem novemberben, sem később.
1944 novemberében a börtönben megtartották a „tárgyalást". Az ítélet: szi
gorított koncentrációs táborban végrehajtandó életfogytiglani fegyház. A tár
gyalás után a Breslau-i börtönből a Groß—Rosen-i (Litomeŕice) koncentrációs
táborba vitték át, a szászországi Bautzen közelébe. Az utolsó és pontatlan hí
reket a család 1945 februárjában kapta. Attól kezdve Virlics sorsa ismeretlen.
Virlics Ernő már nincs az élők sorában. De ha visszatérhetett volna csa
ládjához, tapasztalhatta volna, hogy a szovjethatalom, melyért a polgárháború
éveiben és a Nagy Honvédő Háború fasisztaellenes harcaiban ő is harcolt,,
amelyért az életét áldozta, nem hagyta figyelem és gondoskodás nélkül öz
vegyét és gyermekeit.

KOVÁCS JENŐ
A VASÚTÉPÍTŐK LAPJÁRÓL
Nagy érdeklődéssel olvastam az 1975. évi 3. számban 1 Markó György A
„Vasútépítők" című csapatújság-ról szóló írását és a lap teljes cikkrepertóriu
mát. Az írásból kiderül, hogy a repertórium összeállítója a Hadtörténelmi Le
véltárban levő iratok alapján megkísérelte összefoglalni a csapatújsággal kap
csolatos tudnivalókat. Ügy gondolom, hogy néhány vonatkozásban, az általam
gyűjtött adatok közreadásával, hozzá tudok járulni a valósabb és pontosabb
kép kialakításához.
A debreceni Pavilon-laktanyában levő 33. számú fogolytáborban 1944. de
cember 27-én mintegy 3600 magyar katona memorandumban fordult a szov
jet parancsnoksághoz. Kérelmük magában foglalta azt az önkéntes elhatáro
zást, hogy részt kívánnak venni a fasizmus elleni harcban. A szovjet maga
sabb parancsnokság teljesítette kérelmüket, s még a fegyverszüneti egyez
mény megkötése előtt Gyöngyössy Gábor százados megbízást kapott egy mű
szaki katonai egység megszervezésére. 1945. január 10-én befejeződött az 1.
magyar vasútépítő ezred megszervezése, amely a 2. Ukrán Front Szergej Nyikolajevics Beljajev tábornok parancsnoksága alatt álló vasútépítő csapatai
nak alárendeltségébe került. A 4 zászlóaljra tagozódó, 3662 önként jelentke1 H a d t ö r t é n e l m i K ö z l e m é n y e k , 1975. 3. sz., 553—566. o.
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üeft katonából álló ezred tevékenységére vonatkozó parancs Rahón, az ezred
törzs székhelyén, 1945. január 16-án jelent meg Ljubavin szovjet mérnök alezredes
és Gyöngyössy Gábor százados aláírásával. Az ezred katonái a szovjet műszaki
csapatokkal együtt vettek részt Gyeljatyin, Voronyenko és Máramarossziget,
majd Losonc és Zólyom térségében 2 a felrobbantott hidak, viaduktok és vasút
vonalak helyreállításában, egy 60 szakmunkásból álló munkacsoport pedig a
.gyertyánligeti vasgyárban a híd- és alagútépítéshez szükséges anyagokat gyár
totta.
A Rahóra érkező magyar műszaki-vasútépítő honvédeket és tiszteket a
szovjet parancsnokság magyar nyelvű röplappal 3 üdvözlte. „A magyar
nemzet küldött titeket katonák — olvasható többek között a röplapon —, tel
jesíteni a nagy feladatot. .. Legyetek hűek a demokrata Ideiglenes Nemzeti
Kormányhoz, amely irányított benneteket a harc felelősségteljes szakaszához
— a németek által szétrombolt vasút újjáépítéséhez, felállításához.
Ez a vasút életfontosságú a németek szétveréséhez, tehát a magyar nemzet
•érdekét is szolgálja. Minél gyorsabban lesz helyreállítva, annál hamarabb
megérkezik Hazátok teljes felszabadulása a hitlerista elnyomóktól... A harc
nagyon fontos szakaszára irányított titeket az igazán népet képviselő Magyar
ország Ideiglenes Nemzeti Kormánya.
Hogy teljesíteni tudjátok a feladatot, mindenkinek kötelessége alávetni ma
gát a szigorú fegyelemnek, bárhol dolgozni, nem sajnálva az erőt, becsülete
sen, önfeláldozóan és lelkiismeretesen úgy felállítani a hidakat, alagutakat
és vasúti hálózatot, hogy az mindenkor kiváló minőségben használható le
gyen . . . "
A vasútépítő ezred (később hadosztály) történetét számos tanulmány fel
dolgozta már, de mindeddig kevés szó esett Vasútépítők című lapjukról. Ép
pen ezért adjuk át a szót a lap egykori szerkesztőjének, Szemes Mihálynak,
az ismert filmrendezőnek, aki e tanulmány szerzőjének kérésére vetette pa
pírra visszaemlékezéseit.4
„Külön örömömre szolgál, hogy nem merült végleg feledésbe hadosztályunk
lapja, a Vasútépítők, amely tudomásom szerint az új, demokratikus hadsereg
első nyomtatott újságja v o l t . . . Egységünk történetét már néhányan feldol
gozták, több értekezés jelent meg tevékenységünkről. Ezek szerzői a mi szó
beli visszaemlékezéseink s a korabeli okmányok alapján pontosan rekonst
ruálták egységünk megalakulásának körülményeit és tevékenységét... Az em
lített tanulmányok szerzői megemlítik Vasútépítők címmel megjelent lapun
kat, cikkeit idézték kortörténeti dokumentumként, de az újság megjelenteté
sének körülményeiről, szerepéről mindeddig nem sok szó esett" — írja Szemes
Mihály.
„Törzsünk számára — olvashatjuk tovább a visszaemlékezésben — nagy
feladatot jelentett a mintegy három és félezer ember munkájának megszer
vezése, ellátása, a fegyelem fenntartása stb., hiszen a zlj-ak különböző mun
katerületeken dolgoztak és voltak elszállásolva... A hadosztályunknál működő
szovjet mérnökök sok segítséget adtak munkánkhoz; elmondották, hogy náluk
hogyan, milyen módszerekkel folyik a politikai munka, s javasolták — Lju
bavin mérnök alezredes és Fedorcsuk őrnagy — egy magyar nyelvű újság
mielőbbi megjelentetését. A szovjet vasútépítő egységeknek rendszeresen meg2 l. m. véhid. dandárparancsnokság 932. kt. — 1945. sz. ; az 1945 augusztus 31>-i összefoglaló je
lentés 1. sz. példánya(3 melléklettel), A szerző birtokában.
3 Eredeti röpirat, a szerző birtokában.
4 Visszaemlékezés, a szerző birtokában.
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jelenő lapja volt, s elmondották a szovjet tisztek, hogy rendkívül fontos sze
repet tölt be a katonák tájékoztatásában, nevelésében s ezért tartják fontos
nak, szükségesnek, hogy mi is a lehető leggyorsabban jelentessünk meg egy
hasonló újságot. Egyébként az ő lapjukból — sajnos, a címére már nem em
lékszem — mi is kaptunk rendszeresen, s csekély orosz tudásunkkal is sok
információt szereztünk, különösen a hadihelyzetre vonatkozóan..."
Hibbey Levente — az alakulat egykori mérnöktisztje — megőrizte a szov
jet „ikeralakulat" csapatújságjának néhány 1945-Ös példányát, s volt szíves
átadni e sorok írójának. Minden bizonnyal a 15 900 táboriposta-számú szer
kesztőség által kiadott és A. V. Csernyakov felelős szerkesztő által szerkesz
tett „Sztálini lobogó" című lapról lehet szó, amely néhány hírt is közölt a ma
gyar vasútépítők munkájáról. A Papp István nyugalmazott MÁV műszaki fel
ügyelő (sajnos, 1975-ben elhunyt, pedig még szerette volna végső formába ön
teni az ezred hiteles történetéről szóló visszaemlékezéseit) által adott újabb
példányok még jobban megerősítették ezt a feltételezésemet.
,,A törzsben — írja a továbbiakban Szemes Mihály — sok vita, beszélgetés
folyt arról, hogy milyen legyen az újságunk, mivel foglalkozzon stb. A szov
jet újság szerkesztőségének munkatársai, valamint Fedorcsuk őrnagy taná
csai alapján — aki egyébként újságunk felelős kiadója is lett — jelöltük ki
a leendő újság fő feladatait..." E feladatokat röviden a következőkben lehet
összefoglalni :
— tájékoztatni az állományt a harctéri és a hazai eseményekről, és munká
ra lelkesíteni, mozgósítani;
— a jól dolgozókat példaképül állítani, s fellépni a munkafegyelem lazítói
ellen ;
— felvilágosítani és demokratikus szellemben nevelni a vasútépítő katoná
kat, valamint az erős fizikai munka után szellemi felfrissülést nyújtani.
Szemes Mihály, Hibbey Levente és Papp István a velük folytatott beszél
getések során (s leírt visszaemlékezésükben is) kiemelték: a szovjet katonai
vezetők külön felhívták a figyelmet arra, hogy ez az újság az egyetlen, amely
magyar nyelven jelenik meg a környéken, ezért annyi példányban nyomják,
hogy jusson a magyar ajkú lakosságnak is.
Az ezredparancsnok az 1945. január 29-én Rahón megjelent 7. számú na
piparancsában a következőket rendelte el: „Újságcikkek szerkesztése: a zlj.
parancsnokok hassanak oda, hogy a Magyar Űjság részére, amely a közeljö
vőben fog megjelenni, honvéd egyének is cikkezzenek. Szabad lehetőséget en
gedélyezek minden honvéd egyénnek, hogy a munkáról, mint a munkarend
szerről írjanak. Ha kivihető új munkarendszere van, úgy azt az újságban
megírhatja. Nagy munkateljesítménnyel rendelkező honvédek neveit össze
gyűjtve az újság részére az e. psághoz küldje b e . . . "
1945. február kilencedike nagy esemény volt az ezred életében. Ezen a na
pon adták ki a 15. sz. parancsot, amelyben többek között ez olvasható: „Az
orosz ezredparancsnokság szóbeli parancsára a mai naptól kezdve a vezetést
a magyar tisztikar veszi á t . .." Ugyanezen a napon jelent meg Vasútépítők
címmel az ezred csapatújságja is. Erre így emlékezik vissza Szemes Mihály:
„1945. február 9-én megjelent újságunk első száma, igaz, csak 2 oldal terje
delemben, és emlékezetem szerint mindössze 500 példányban. Ez is hatalmas
eredménynek számított, hiszen az újság minden cikkét kézzel kellett kiszedni,
és emberi erővel hajtott síknyomógépen kinyomni. Gépmesterünk sokat boszszankodott, mert a papír szívóképessége rendkívül gyatra volt, s ezért igen
g Hadtörténelmi Közlemények
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lassan ment a nyomás. De ennek is megvolt az előnye. Olyan rossz volt a
papír, hogy el sem égett rendesen, így az újság csak olvasásra volt jó, s nem
tudtuk elszívni benne a szovjet katonáktól kapót mahorkát.
Még ma is emlékeztemben él az a pillanat, amikor újságunk első példányát
a kezembe vettem. Ott volt szinte az egész törzs, és velünk együtt örültek a
szovjet tisztek..."
A hadosztálytörzs is minden segítséget megadott az „újságcsináláshoz", per
sze a maga módján. A parancsnok, Gyöngyössy százados, 1945. február 18-i
parancsában elrendelte a ,,munkacikkek" beküldését. „A műveltség — olvas
hatjuk az említett parancsban — és a munka demokratikus szelleme egyaránt
megköveteli, hogy . . . úgy a tisztek, mint a legénység... által végzett jó
munkáról, kiválóbb teljesítményekről, vagy új megoldásokról cikkekben szá
moljanak be, hogy azokból mások is tanulhassanak. Ennek érdekében elren
delem, hogy minden zlj-tól, minden héten csütörtökön délig legkevesebb 5
ilyen munkacikk érkezzen be . . . "
Az 1945. február 20-án kelt napiparancsban többek között ezeket olvas
hatjuk: „A vép. magyar ho.ti. és leg. részére az orosz parancsnokság anyagi
támogatásával, áldozattal és jó szándékú munkával, korlátozott példányszám
mal a Vasútépítők című újságot megjelentettük. Ezen újság szerkesztésével
kapcsolatban már az első gondolatunk az volt, hogy az erős fizikai munka után
szellemi frissítőt és az eredményekről tájékoztatást nyújtsunk, és így minden
kinek örömet szerezzünk vele.
Ellenőrzések során .. . azt tapasztaltam, hogy ezek az újságok igen sok ka
tonához nem jutnak el. Mély megdöbbenéssel tölt el ez a hanyagság..."
Rendkívül figyelemre méltó a Rahón, 1945. március 7-én kelt 10. számú pa
rancs alább idézett részlete: „Munkában kitűntek dicsérete: Elrendelem, hogy
postafordultával minden zlj. jelentse az utolsó 10 nap legjobb munkásainak
névsorát, akiket ho. parancsnoki dicséretre érdemesnek tart; a névsor az újság
számára szükséges. Ne fukarkodjanak a dicsérettel. Minden szakaszból 2—5
dicséretre érdemest jelöljenek k i . . . "
Ezen katonai intézkedések és a zászlóaljaknál tevékenykedő népművelési
megbízottak (nevelőtisztek) agitációs munkája eredményeként az újság szer
kesztősége megfelelő híranyaggal rendelkezett. A lapban rendszeresen közölték
a kiemelkedő munkát végzők névsorát. Kialakult a csapatújság állandó cikk
író gárdája is, igaz, először nem az önkéntesség elve alapján. A lapot nem
hivatásos újságírók írták, s így mai szemmel nézve — és a szakszempontokat
is figyelembe véve — sok kifogást emelhetnénk. De nem stílustanulmányként
kell vizsgálni ezeket a cikkeket, és ezt a csapatújságot. Amikor az újság cik
keit olvastam, Illyés Gyula sorai jutottak eszembe, aki azt írta: „Aki csak
azért ír, hogy a mondat legyen jó és nem az, amit szolgálni akar, akár ne is
írjon . . . " Akik ebben a lapban írtak, azok jó ügyet, igaz ügyet szolgálva vet
ték a tollat a kezükbe. Munkára lelkesítettek, beszámoltak a közös munka so
rán kialakult magyar—szovjet katonabarátságról, egymásrautaltságról. Egy
szerű, keresetlen szavakkal, őszintén szóltak egymáshoz s egymásról, józan
logikával, közérthető egyszerűséggel érveltek, magyaráztak — egyszóval har
cos agitátorok voltak. Ezeknek a cikkeknek nem irodalmi, hanem történelmi
értékük van! S ezt kell bennük elsősorban tisztelni!
A csapatújság összesen kilenc esetben jelent meg, kétszeri formátumváltoz
tatással, lapszámonként változó — 2—4 oldal — terjedelemben és példány6*
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számban. „A lap első hat számát — írta visszaemlékezésében5 Hibbey Levente
— a máramarosszigeti nyomdában állították elő. A tervezett 500-as példány
szám a mindenkori papírkontingentálási helyzettől függően változott..."
Papp István emlékezete szerint Máramarosszigeten felfedeztek egy magyar
betűkészlettel is rendelkező gazdátlan kis nyomdát, amelyet a szovjet pa
rancsnokság engedélyével a birtokukba vettek. Akadt két kéziszedő és egy
debreceni gépmester a vasútépítő katonák között, akiket a törzsbe vezényel
tek, s ők nyomtatták az újság mellett a röplapokat és az igazolványokat is.
„Amikor a ho. Losoncapátfalvára települt át — írta Szemes Mihály, a lap
egykori szerkesztője —, akkor az újságot a Losonci Kártyagyár nyomdájá
ban nyomtuk, már sokkal jobb körülmények között, s ekkor már — emléke
zetem szerint — 1000 példányban jelent meg az újság. Ekkor az újság felelős
kiadója Sisenko százados (később őrnagy) vojt. Emlékszem, hogy Losoncon a
város magyar ajkú lakossága nagy örömmel fogadta újságunkat, csoportokba
verődve várták a nyomda előtt az új számok megjelenését, hiszen akkor a
mi újságunk volt az egyetlen magyar nyelvű lap, amelyből hírekhez juthat
tak, tájékozódhattak az eseményekről. Ügy emlékszem, hogy a május 1-én és
12-én megjelenő újságból már 2000 példányt nyomtunk . . . "
A lap felelős kiadói — Fedorcsuk őrnagy, később pedig Sisenko őrnagy —,
az elöljáró szovjet parancsnokság egyetértésével, minden segítséget megadtak
a lap megjelentetéséhez. Ök készíttették el például a lapban megjelenésre ke
rült képek kliséit a szovjet csapatújság nyomdájában. Az első képet a lapban
a február 21-én megjelent 3. számban közölték, s aláírása a következő volt:
„Mosolygó, jó eredménnyel dolgozó katonák. Balról jobbra: Minód György,
Bodnár János, Vajda István honvéd. Fotó: Makarov." E képaláírásból az is
kiderül, hogy a szovjet csapatújság fotósa is „besegített", s ez rendszeressé
vált, mert a továbbiakban közölt képek nagy részét szintén Makarov ké
szítette.
E csapatújság rövid történeti összefoglalását az egykori szerkesztő, Szemes
Mihály soraival zárhatjuk legméltóbban: „A hadtörténelmi értekezések lap
jain eddig túl nem lépő történetünknek — vagy talán történelmünknek —
hű krónikása volt a Vasútépítők című lap, amely ma, mai szemmel nézve ta
lán kezdetlegesnek hat. A maga idejében nagy missziót töltött be újságunk,
hiszen annak • a közel 4 ezer embernek segített az eligazodásban, akik két
ségek és remények, szenvedések és megpróbáltatások közepette, de megtették
az első lépést, s igaz ügy szolgálatába álltak akkor, amikor sok mindent nem
láttak világosan, csak azzal voltak tisztában, hogy az építőmunkával az ország
mielőbbi felemelkedését szolgálják. A tisztelet és megbecsülés hangján írtunk
ezekről az emberekről akkor lapunkban, és ma is így emlékezem egykori baj
társaimra, akik közül a legtöbben, saját emberségükből, becsületes munkás
ságuk eredményeként, megbecsült tagjai társadalmunknak .. ."

5 Visszaemlékezés, a szerző birtokában.
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK

SOMOGYI JÁNOS

•:

KAPÓSTÓL A DONIG, DONTÓL AZ ODERÁIG*
Honvéd-e a honvéd a Don-kanyarban?
1920. szeptember 10-én születtem Kaposszentbenedek községben, földmű
velő családban. A munkából bőven kijutott, de a család igen szerényen élt: a
megtakarított pénzen időnként egy-egy parcella földet vásárolt a meglevők
höz, mert a hagyományos kettős hitvallás ez volt:
— „Spórolj és szerezz annyi földet, amiből megélsz, hogy más szolgája ne
légy!"
— „A gyerekből ne nadrágos embert nevelj, hanem a te munkád foly
tatóját!"
így a hatosztályos iskola elvégzése után befogtak a „családi munkaszer
vezetbe", ahol megvolt a kialakult munkamegosztás. Tovább nem tanulhat
tam, pedig tanítóm buzdított és szüleimet is agitálta; a nagycsaládban azon
ban nem lehetett „kivételezni".
1941. október 13-án behívtak sorkatonai szolgálatra a Kaposváron állomá
sozó m. kir. „Nagy Lajos király" 6. honvéd gyalogezred II. zászlóaljához,
ahol a 6. puskás század újonca lettem. A zászlóalj parancsnoka Bakay
Arpád őrnagy, segédtisztje Sárdi László hadnagy, századparancsnok Horváth
Vilmos hadnagy, a századhoz beosztott tiszt Katona Zoltán zászlós volt.
Az októbertől karácsonyig tartó újonckiképzés során a „kormányzó úr őfőméltóságára" is felesküdtünk. A hivatalos kiképzési tematika mellett naponta
rögtönöztek valami „kiegészítő" műsort is. így például laposkúszás körben
az ágyak alatt, koffertologatással, miközben a „Megy a gőzös, megy a gőzös"
kezdetű dalt kellett énekelni, vagy díszebéd kofferen guggolva, földre helye
zett csajkából; a hálóterem felkefélése fogkefével, békaügetés menetöltözet
ben lépcsőn le, lépcsőn föl; mély térdhajlítás fej fölé emelt kofferral, repülő
riadó a hálóteremben éjjel és nappal; puska- és bakancsszegvizsga kimenő
előtt — hogy csak e néhányat említsem. Én a kiképzési idő alatt összeszorí
tott foggal „szedtem a kanyart". „Ne hagyd el magad!" — bíztatott apám.
„Katonának lenni meg adót fizetni mindig kellett!" — hallottam a család
ban, amelynek valamennyi felmenő ági tagja katonaviselt volt. Az újonc
kiképzés alatt tanúsított szívósságomra felfigyeltek a parancsnokok és kará
csonyra dupla turnus jutalomszabadságot kaptam, miközben zászlóaljparancs
ban kihirdették, hogy tisztesiskolára vezényelnek. A tisztesiskola húsvétra ért
véget, és galléromon egy csontcsillaggal, ama bizonyos „krumplivirággal" tér
tem vissza a századhoz.
Húsvét után a tartalékosok tömeges behívásával felállították a hadilét
számú menetszázadokat. A menetalakulatokat laktanyán kívüli körletekben
* Részlet a szerzőnek az Ellenállási Mozgalom Történetének Kutatását ösztönző Pályázatra
benyújtott munkájából. A visszaemlékezést harmadik díjjal jutalmazták. — A szerk.
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helyezték el. A zászlóalj — ahova századunk is tartozott — továbbra is a
6/II. zlj. jelzést viselte, de a katonák levélíráskor ezt tovább nem használ
hatták, helyette táboriposta-számot kellett írni. A zászlóalj parancsnoka
Pally Jenő alezredes, segédtisztje az időközben előléptetett Sárdi fhdgy.
Századparancsnokunkat, Szabados Antalt is előléptették, százados lett. A szá
zadhoz beosztott tisztek, illetve szakaszparancsnokok: Balog Ferenc tartalékos
hdgy., Balog Béla tartalékos hdgy. és Gál ht. hadgy. Tiszthelyettesek a ko
rábbról ismertek közül: Farkas Márton ht. őrm. Papp Lajos tsz. őrmester és
más tartalékos sorállományú tisztesek, akiket szakaszparancsnokhelyettesnek
és rajparancsnoknak osztottak be.
Századunk, a 6. puskás század, a Polgári Fiúiskolában kapott szállást. Ré
szei: a századtörzs, a századközvetlen és a négy puskás szakasz. Fegyverzet:
a katonákat Mauser-rendszerű ismétlőpuskával, a rajparancsnokokat német
géppisztollyal látták el. Minden rajnak egy-egy golyószórója is volt. Én a
negyedik szakaszba tartozó egyik raj golyószórósa voltam. Nem kedveltem
ezt a beosztást, mert a golyószórót nehezebb cipelni mint a puskát, de hát a
parancs az parancs!
Időközben a század összeszoktatása, majd pedig egyre nagyobb kötelékek
ben végrehajtott menet- és harcászati gyakorlatok, valamint terepi éleslövé
szetek folytak.
Májusban vette kezdetét a helyőrség menetalakulatainak elvonulása a
frontra. A mi századunk (a 6. század) június 2-án délután vonult fel a ka
posvári vasútállomáshoz berakodni. A hangulat komor volt, az utca megle
hetősen néptelen. A vonuló csapat és az élen haladó zenekar nem sok nézőt
vonzott, mert ez akkortájt már megszokott látvány volt Kaposváron. A drá
mai percek este, a frontra menő katonavonat indulásakor következtek, ami
kor a katonáktól búcsúzkodó anyák, feleségek és kisgyermekek sírását, jaj
veszékelését a rezesbanda csinnadrattája nyomta el. Szívet tépő látvány volt,
ahogy a vagonok szélébe kapaszkodó zokogó feleségek, a vonat mellett futva,
le-lemaradoztak az egyre inkább felgyorsuló szerelvény mellől. Őket nem vi
gasztalta a katonák — egyébként sem nagyon meggyőző — „visszajövünk*'
kiáltozása.
A vonat Sárbogárd, Székesfehérvár, Komárom, Érsekújvár és Galánta érin
tésével hagyta el az országot. További útvonalunk Szlovákiában a Vág völ
gyében, majd a jablonkai-hágón át Lengyelországon keresztül vezetett,
Breszt—Litovszk érintésével, a Pripjaty-mocsarain végig, a Dnyeper-menti
Recsicáig. Itt elrendelték a kirakodást, majd kezdetét vette az a mintegy
ezer kilométeres gyalogmenet, amely a Dnyepertől a Donig tartott. Hiányos
élelmezés, fárasztó, egész napos menetelés, rövid éjszakai alvás sátorlap alatt,
és mindez a partizántámadástól való állandó rettegés közben, a Gomel, Nyezsin, Gluhov, Kurszk, Tim és Sztarij-Oszkol útvonalon. Láttuk a megszállt
területek sanyargatott lakosságát és a háborús pusztítást, de partizántáma
dást a mi századunk nem kapott.
Láttuk a német megszállókat, az élőket, akik a győzők gőgjével rohangál
tak autóikon vagy pöffeszkedtek a parancsnokságokon, de láttuk sisakos
nyírfakeresztjeik erdeit is az időlegesen elhódított szteppén. Tehát néztünk és
láttunk. Még talán gondolkodtunk volna is, ha hagyott volna a propaganda!
Ugyanis a hivatalos náci propaganda azt hirdette, hogy a német hadsereg rö
videsen győz és vége a háborúnak. Mi ebből naivan azt hittük, hogy már
nem is jutunk el a frontig. Ezt a háborút a németek ügyének tekintettük.
Az egyik június végi—július eleji napon, Tim környékén, egy korábban le
zajlott csata színterén vonultunk keresztül. Borzalmas látványt nyújtott a
gazzal benőtt mezőn a júliusi hőségben szerte heverő, félig elföldelt, bűzlő
emberi tetemek látványa.
Végre felvonulásunk végére értünk! Elértük a Don folyót és vele együtt a
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frontot. Rögtön, már az első éjszaka felváltottuk az ott levő német csapatokat
és századunk védelemre rendezkedett be.
Ezzel kezdetét vette részünkről a gyászos emlékű 2. magyar hadsereg 1942.
júliusától 1943 januárjáig tartó harctéri szereplése, amelyet „Don-kanyar"
és „voronyezsi katasztrófa" jelzőkkel illet a történelem.
Mi a Donnál adott helyzetet találtunk. A Vörös Hadsereg még odaérkezésünk előtt tervszerűen vonult a Don folyó mögé, ott végleg megvetette a
lábát és készült az ellentámadásra, ami egyelőre még váratott magára. A német
Wehrmacht ugyanebben az időben — 1942 nyaráról van szó — az Észak-Kauká
zusban Baku irányában, a Volgánál pedig Sztálingrád körzetében akart döntő
sikert kierőszakolni. Tehát a Don-kanyar egyelőre amolyan mellékhadszíntér
volt. A 2. magyar hadsereg az adott helyzetben főleg védelmi feladatot kapott,
illetve védelemre, állásharcra rendezkedett be.
Századunk védelmi szakaszul Nyikolszkoje falut kapta. Ez a falu egyetlen,
kb. másfél kilométer hosszú, szórványosan beépült utcájával a Don folyóval
párhuzamosan feküdt. Közte és a folyó között egy lapályos rét húzódott.
Maga a falu a lapály és a mellette húzódó dombsor találkozásánál települt.
A Vörös Hadsereg a folyón túl állott, állásait tökéletesen álcázta. Mi a vé
delmi árokrendszerünket a falu utcáján^ udvaraiban építettük ki. A folyóig
terjedő mintegy egy km széles lapály, amolyan senki földje, a gyakori járőr
csatározások színtere lett.
A Vörös Hadsereg igen élénk földi felderítést folytatott. Evégből éjszaka és
hajnalban gyakran indított kisebb-nagyobb létszámú járőrt állásaink irá
nyába. Többször „ellopták" figyelő őrszemeinket. A járőrbetörések és a
rendszeres tüzérségi „puhítás" októberre a század személyi állományának
halottakban, foglyokban és sebesültekben 10—15%-ra tehető veszteséget oko
zott. A századparancsnok ugyan elrendelte a bajusz- és szakállnövesztést —
és ebben saját maga járt az élen — mert, ahogy ő mondotta: „a szakállas,
vad képű magyaroktól az ellenség megijed", ám ez téves elméletnek bizo
nyult, mért ezzel sem lettünk erősebbek.
Szeptembertől hűvös, őszi időjárás köszöntött ránk, hideg, deres hajna
lokkal. Mindenki kívánkozott haza. Voltak is ilyen fajta hírek, de álhíreknek
bizonyultak. A századparancsnok közben sárgasággal betegszabadságra ment.
Levelet írni csak cenzúrázott tábori levelezőlapon lehetett, a hazulról jött borí
tékolt leveleket ellenőrizték.
Október végén, hazamenetel helyett, „pihenőbe" helyezték századunkat,
mintegy 6—7 km-re hátrább, Popasznyi faluba. A falu hatalmas főterén léte
sítették az ezred elesett katonáinak temetőjét. Hármas halom, fölötte nyírfa
kettős kereszt, előtte a sok katonasír, köztük nem egy ismerős bajtársé.
Mindenszentek napján az ezred valamennyi pihenőben levő egységének rész
vételével katonai tiszteletadás volt a sírok előtt. A tiszteletadáson megjelent
vitéz Ludányi ezredes, ezredparancsnok. Szózatában azt bizonygatta, hogy
„az elesettekkel szemben nekünk élőknek az a kötelességünk, hpgy bosszút
vegyünk értük az ellenségen, és amíg ennek eleget nem tettünk, nem me
gyünk haza!" Na, még éppen ez hiányzott a gyászunkhoz! Ami az ezredpa
rancsnok úr szózatában említett bosszút illeti, ahelyett én is és sok társam is
inkább a hazamenetelt kívántuk.
November elején ránk szakadt az orosz tél, méteres havával, hidegével és
viharaival. A „pihenőt" arra használtuk föl, hogy éjszakánként kijártunk a
védelmi állások árkaiból a havat kilapátolni, mert ezeket az örökös hóvihar
mindig betemette. Tisztítására a védővonal legénysége képtelen volt. Ugyan
ezt a munkát nappal a zsidó munkaszolgálatosok végezték.
December elejére véget ért a „pihenő", mert újból a védőállásokba küld
tek minket. Kovalevo faluba vonták össze a századot. A létszámhiányt bör
tönviselt, köztörvényes, frontszolgálatot vállaló, volt rabokkal egészítették ki.
A tábori lelkész gyóntatott és kiosztotta a szentáldozás szentségét, a szolgá— 87 —

latvezető őrmester kiosztotta a lőszert, a felvételező őrmester pedig a német
répapálinkát. Egy egész üveggel fejenként! Elláttak bennünket minden ,,égi
és földi jóval".
Engem személy szerint külön meglepetés is ért. Rajparancsnoknak tettek
és előléptettek tizedesnek, de egyben szakaszparancsnokhelyettes is lettem.
Másnap átvettük a védelmi körletet, amely Liszki falu előtt húzódott. Üj
századparancsnokunk Sárdi László százados lett. Szakaszunk támpontja egy
vasút mentén álló, erős, emeletes táglaépület volt, amelynek betonpincéje
biztonságos fedezéknek bizonyult. A december hátra levő része, a karácsony
és az újév viszonylag csendben telt el. Gyanús, vihar előtti csend volt! Kará
csonyra kiosztották a vöröskeresztes szaloncukrot, a hazai csomagokat, Hitler
„ajándékát", az egy-egy üveg német pezsgőt és a főméltóságú asszony „aján
dékait" a sálakat, az érmelegítőket.
Január elején részlegesen szabadságolták a többgyermekes, vagy kivétele
zett személyeket, majd pedig kezdték leszerelni a legidősebb korosztálybelie
ket. Ez újból nagy izgalmat váltott ki. Mindenki a hazamenteire gondolt.
Vitéz Ludányi ekkortájt kiadott ezredparancsa afelett berzenkedett, hogy a
katonák a fedezékekre „Itthagy-lak", „Elhagy-lak", sőt „Megutálta-lak" fel
iratokat szerkesztettek. Ezekért szigorú fenyítést helyezett kilátásba.
Ilyen harci szellemben ért bennünket a Vörös Hadsereg előkészített téli
támadása, amely a Don-kanyarban januárban indult. Mi január 12-én ész
leltük azzal, hogy a szemben fekvő Szvoboda városka mögül egy páncél
vonat jött előre a hídig, ott megállt és összes gépágyújának tüzét ránk zúdí
totta. Utána gyorsan eltűnt a város mögött. Ezt napjában négyszer-ötször is
megismételte, három napon keresztül.
Valamennyi felfedezett géppuskaállásunkat ártalmatlanná tették a páncél
vonat gépágyúi, ugyanakkor tűzlekötésükkel támogatták a szovjet gyalogsá
got, amelynek kisebb egységei, a folyó jegén átkelve, az innenső part bozótos,
nádas berkeit megszállva, megvetették a lábukat. Január 15-én nagy tömegű
szovjet gyalogság támadott. Támadásuk iránya nem a szakaszunk támpontja
volt, hanem tőlünk jobbra bontakozott ki. Látótávolságból néztük a folyó
jegén egymást követő csatárláncaikat. A puskaropogás és géppuskakattogás
nem állította meg őket, benyomultak Liszki faluba, ahol kézitusára került sor.
Harcálláspontunkról úgy láttuk az egész ütközetet, mint a mozi vásznán.
Másnap, 16-án csend volt, mert az előző napi ék a mélységben folytatta tá
madását, miközben átkaroló hadmozdulatokat is tett. A bekerítés veszélye
fenyegetett bennünket. Este távbeszélőn parancs érkezett: visszavonulás,
irány Szvedovó falu! Szvedovóba azonban nem juthattunk be, mert a szov
jet katonák előbb érkeztek. Ezért Krinyica irányába tértünk ki, ahova 1943.
január 17-én este értünk. A helyzet itt már a teljes felbomlás jeleit mutatta.
A tisztek nem vezették egységeiket, a visszavonulás meneküléssé fajult. Min
denki hanyatt-homlok sietett minél messzebb kerülni a fronttól. A legkülön
bözőbb csapatrészek katonái keveredtek össze, sokuk italhoz jutva lerészege
dett. A menekülés iránya ösztönösen Osztrogozsszk város volt, ahová január
18-án reggelre érkeztünk meg, miután előző éjszaka többször lövöldözésbe ke
veredtünk a menekülőkre le-lecsapó szovjet előőrsökkel.
Osztorgozsszk városában leírhatatlan fejvesztett állapot uralkodott. A me
nekülő katonák tömegei nem álltak meg a városban, Alekszejevka irányába
tódultak. Volt olyan hír is, hogy a Vörös Hadsereg átkaroló gyűrűje már
Alekszejevkát is elérte. A városban a németek akadályozták a magyarok
menekülését, azért, hogy saját egységeik számára biztosítsák a visszavonulás
útját. Beszélték azt is, hogy a németek majd visszatérnek és megállítják a
Vörös Hadsereget.
Nem értettem a helyzetet, a több napos virrasztás, a 30—40 °C hidegben
való kint tartózkodás és a fáradtság teljesen fásulttá tett. Sem harcolni, sem
menekülni nem akartam, élelmet és alvásra alkalmas helyet kerestem éjsza— 88 —

kára. A szálláson összeverődött kis csoportunk a következő napokban is
együtt maradt, bár a legkülönbözőbb csapategységekből kerültek ki a tagjai.
Kezdetben megoszlottak a vélemények: egyesek a menekülés folytatását,
mások a helyzet kivárását és az azzal járó bujkálást javasolták. Egy dologban
egységesek voltunk: harcolni már nem akartunk. Felmerült ugyan a fogságba
jutás esete is, de attól akkor még nagyon féltünk.
Január 19-én magyar fegyveres különítmények járták a várost, és egy
általuk meg nem nevezett parancsnokság utasítására hivatkozva a kötelék
ben nem levő csellengőket a város védelmére parancsolták. Mi lábfagyásra
hivatkozva beteget jelentettünk. Szolgálati jegyet adtak és orvosi rendelésre
utasítottak minket. Hogy a csel ki ne derüljön, az orvosi rendelés helyett új
rejtekhelyet kerestünk.
Gondolkodni kezdtem. Rájöttem, hogy a helyzet minden eshetősége rossz.
Harcolni? Miért? Kiért? Miért harcoltunk eddig is? Több ezer kilométerre a
hazától. Ez nem a mi háborúnk!
Menekülni? Hová? Az ismeretlen veszélybe. Gyűrűből-gyűrűbe kerülni?
Éhezni? Fázni? Elesni vagy megfagyni? Nyomorékon — esetleg — hazajutni?
Most még egészséges vagyok! Hadifogságba kerülni? Talán még ez lenne a
jobbik rossz. Eszembe jutott egyik nagybátyám, aki az első világháborúban
orosz hadifogoly volt. Sokat mesélt róla, hogy barátságos nép az o r o s z . . .
Mindez csak az eshetőségek latolgatása volt. Mindenesetre még aznap, ja
nuár 19-én behatoltunk egy magyar katonai raktárba és ott alaposan beöl
töztem meleg, téli ruhába.
Este valaki azt a hírt hozta, hogy a városban levő magyar tábori kórházat
az éjszaka folyamán hátra fogják szállítani.
Ez a hír újból fölkeltette bennünk a hazajutás reményét. Megtanácskoztuk a dolgot. Ügy gondoltuk, csatlakozunk hozzájuk. Három tagú küldöttséget
menesztettünk — köztük voltam én is — a kórházparancsnokhoz. Sikerült
vele szót érteni abban, hogy tizenkét főnyi csoportunk — csupa egészséges
ember —• biztosító kíséretként csatlakozik hozzájuk. Az indulást a kórház
parancsnoka éjfélre határozta meg.
Mi éjfélre teljes létszámban megjelentünk, de a parancsnoknak és be
osztottainak csak hűlt helyét találtuk. Hitszegően otthagyták a kórház sebe
sültjeit és betegeit, de minket is.
A történtek és a kórházbarakkokban jajgató sebesültek látványa iszonyú
csalódást okozott.
A további lépésre az elhatározás most már nem volt nehéz: hadifogságba
megyünk!
Kis csoportunk elindult a vélt irányba, amerre az oroszokat gondoltuk.
A város külső részében, ahol a házak már ritkultak, megálltunk, mert az út
közepén egy hólepelbe öltözött fegyveres alak állott. A helyzet tisztázása
végett az egyik németül tudó társunk odakiáltva megkérdezte, német kato
na-e az illető ismeretlen? Egy lélegzetvételnyi idő elteltével egy dörgő: „Ruki
verh" kiáltás volt a válasz, mire leszórtuk a fegyvereinket. Abban a pillanat
ban nagy csoport szovjet katona fogott közre kiáltozva és nevetve ben
nünket.
Mindez olyan gyorsan zajlott le, hogy szinte felfogni sem volt időnk. Leg
először is arra eszméltünk, hogy tulajdonképpen már át is estünk a fogságba
jutáson — és élünk!
Kettős oszlopba rendeztek minket, majd két fegyveres kísérete mellett
elindultunk. Lekísértek a domb alján húzódó országútra, ahol végtelen so
rokban hadifoglyok oszlopa állott. Röviddel sötétedés előtt elindították az
oszlopot. Egész éjszaka mentünk, másnap is csupán rövid, álló pihenőket
engedtek.
Aznap délután hóvihar kerekedett. Egyetlen ismerősöm, akivél az ideig egy
más mellett gyalogoltunk, a szennai Zóka József szakaszvezető, furcsán, össze— 89 —

függéstelenül kezdett beszélni. Egy idő múlva otthagyott és zavarosan kiál
tozva előre futott az oszlop mellett. Nem követhettem. Eltűnt a kavargó
hófergetegben. Megzavarodott. Soha többé nem láttam.
Az éjszakát egy elhagyott faluvégi templomban töltöttük. A templom né
met tüzérségi lőszerrel volt telerakva. A lőszeres ládákon ülve, dideregve
szunyókáltunk.
A következő napon áthaladtunk a Don folyó jegén. Egész nap és éjszaka
mentünk. Reggelre Davidovka vasútállomásra érkeztünk. Itt kaptunk először
élelmet. Gőzölgő kenyeret osztottak, majd zárt vagonokban három napos uta
zás következett. Kenyeret, vizet, sós halat adtak. Hideg volt. A vagon desz
káját belül is megütötte a dér.
Megérkeztünk Marsanszk vasútállomására. A vagonok mellett sorakoztat
tak. Nyomorúságosan néztünk ki. Átvonultunk a városon. Az ablakokból kí
váncsi lakók lestek ránk. Néhányan közülük kenyérdarabokat és sült krump
lit dobáltak a menet közé. A foglyok felkapkodták és ették. A városon kívül
volt a fogolytábor, utunk végcélja.
Az első napok egyikén mindenkit sorakoztattak. Regisztrálás volt. Számba
vették a foglyokat, névsort és barakkonként nyilvántartást készítettek. Ezen
túl minden barakk a létszámához mérten vételezte az élelmet: a levest favödörben, a kenyeret pokrócban, a kockacukrot kenyérzsákban. Híre terjedt,
hogy a táborban járt Szántó Rezső magyar kommunista emigráns Moszkvá
ból. Felmérte a tábor fogolyállományát. E hírnek megörültünk. Pár nap
múlva megérkezett a táborba az „Igaz Szó" című magyar hadifogolyújság és
utána is rendszeresen kaptunk barakkonként egy-egy darabot hetente. Egyéb
ként magyar tábor volt a marsanszki. Dolgozni nem kellett, de nem is volt
mit: a dermesztő télben nem is tudtak velünk mit kezdeni.
Engem igen kínzott a tétlenség.
Bizonyos idő elteltével fakitermelő brigádot toboroztak, táboron kívüli el
szállásolással. Beálltam fakitermelőnek, hogy szabaduljak a tífuszos táborból.
Kint az erdőn azonban néhány nap után mégis utolért a betegség és újból
visszakerültem a táborba. Szervezetem ellenállónak bizonyult, felgyógyultam.
Egyébként a régi barakkba tértem vissza, ahol mindenki betegen feküdt;
egyedül én tudtam eljárni az élelemért a felvételező helyre.
Eközben vége felé járt a tél, elolvadt a hó. A táborban építkezés kezdő
dött. Elsősorban fürdő, majd nagy fabarakkok kezdtek épülni. Építő brigádo
kat szerveztek — azonnal beálltam. Elsők között költöztem be az új, tiszta
faépületbe. Az orosz civil munkavezető igen megszeretett. A szorgalmasan
dolgozó és feladatvállalásra kész hadifoglyok között tartottak számon. Amikor
pedig 1943. május 1-én a marsanszki hadifogolytáborban az antifasiszta isko
lára indulók csoportját állították össze, biztos eséllyel kerültem be a cso
portba.
Az antifasiszta iskola
Csoportunk vasúton tette meg a két nap és két éjszaka tartó utazást.
Marsanszkból Moszkvába mentünk, onnét pedig északkeleti irányban, a vlagyimiri vasútvonalon, Vjaznyiki városkáig. Itt elértük a Kljázma folyót, ame
lyen motoros hajóval folytattuk utunkat, majd a hajóról leszállva egy keskenyvágányú vasúton, a 165-ös számú juzsai antifasiszta iskolatáborig.
Este érkeztünk meg. A táborban ragyogó villanyfény fogadott. Azonnal
fürdő, teljes fertőtlenítés és 21 napos egészségügyi elkülönítés következett.
Az elkülönítőből az iskolatáborba költöztünk. Emeletes faházak, puha fek
hely, fehér ágynemű, tanterem, könyvtár, klub, borbély, fürdő és kórház
várt bennünket.
Az antifasiszta iskolában magyar, német, olasz és román tagozat műkö
dött. Valamennyi hallgató hadifogoly volt. Saját egyenruhánkat viseltük, az
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oktatás nemzeti nyelven folyt. A legkisebb csoportot a magyarok alkották.
Csak katonákból és munkaszolgálatosokból állott a csoport, tiszt nem volt
köztünk. A. magyar tagozat oktatói Illés Béla és Fogarasi Béla kommunista
emigránsok voltak. Tanították a magyar történelmet, a munkásmozgalom,
történetét, az SzK/b/P történetét, valamint A marxizmus—leninizmus és A
leninizmus kérdései című könyv anyagát. Az iskola 1943. június 22-én
ünnepi megnyitóval kezdődött. A megnyitó — talán véletlenül — egybeesett
a Szovjetunió elleni német orvtámadás évfordulójával. Illés Béla ünnepi
megnyitó beszédében erről is megemlékezett.. .
A tanítás naponta délig folyt. Ebéd után a tábort körülvevő hatalmas
erdőségbe vonultunk dolgozni, mert elvállaltuk a készülő erdei vasút egy
szakaszának építését. Este egyéni tanulás, vagy könyvtár következett. Vasár
nap délelőtt fürdő, délután a klubba mentünk műsort nézni, amit a különböző
nemzetiségű hallgatók műkedvelő csoportjai adtak elő . . .
Közben telt az idő és 1943 novemberében juzsai antifasiszta iskola tanfo
lyama befejeződött. Készültünk az évzáróra, amelyen megjelent Rákosi Má
tyás is. Illés Béla engem jelölt ki Rákosi felköszöntésére és a virágcsokor átnyújtására. Rákosi beszédet intézett hozzánk, amelyben kifejtette, hogy a
magyar hadsereget ért voronyezsi katasztrófáért Horthy a felelős, mert kor
mánya a Szovjetunió elleni rablóháborút Hitler oldalán szívesen és önként
vállalja. Ezért a ,,nemzetgyarapító"-nak becézett Horthy valójában a nemzet
pusztítója...
A záróünnepély után kihirdették a beosztást. Egy tizenöt főnyi csoportot
— köztük engem is — az antifasiszta iskola folytatására, a Moszkva melletti
Krasznogorszkba küldtek, az. ott maradókat pedig szétirányították a hadi
fogolytáborokban élő magyar hadifoglyok közé, ahol különböző feladatokat
láttak e l . . .
Késő éjszaka érkeztünk Krasznogorszkba. Ez a hely Moszkvától nyugatra,
szinte a főváros peremén fekszik. Iskolatáborunk mellett még érintetlenül ott
voltak a Moszkva védelmére emelt erődítések és tankcsapdák, amelyeket a
német páncélosok ellen építettek. Itt folyt a harc a Moszkváért 1941 decembe
rében; az iskolatábortól néhány kilométerre nyugatra fekvő Nahavinó falu
annak idején már német kézen volt.
A krasznogorszki 27-es számú antifasiszta iskolatábor négy, fából épített
egyemeletes pavilonból és a szükséges melléképületekből állott. A hallgató
ság itt is nemzetközi volt. Magyar, német, osztrák, olasz és francia szektorra
tagolódott. A magyar szektor vezető tanára Rudas László, tanártársa Andics
Erzsébet volt, de órákat adott Gerő Ernőné Fazekas Erzsébet is, aki egyéb
ként a francia szektort tanította. Ezek a „franciák" elzásziak voltak és a né
met Wehrmacht-tól kerültek fogságba . . .
A mi tanfolyamunk az úgynevezett második krasznogorszki antifasiszta
iskola volt és 1943 novemberében indult. Az iskola parancsnoka Parfjonov
szovjet ezredes volt. Az iskola tananyaga általában egy magas szintű politikai
iskola tematikájának felelt meg:
Első téma: a dialektikus materializmus elmélete, 50 órában.
Második téma: politikai gazdaságtan, két részre osztva
— a kapitalizmus politikai gazdaságtana, 50 órában,
— a szocializmus politikai gazdaságtana, 30 órában.
Harmadik téma: saját népünk történelme, 90 órában.
Negyedik téma: a Szovjetunió és az SzK/b/P története, kiegészítve a bol
sevik párt és a szovjet állam szervezeti felépítésével.
Az előadásokat általában szemináriumok követték. Az oktatás nemzeti
nyelven folyt.
A második krasznogorszki antifasiszta iskola magyar szektorának hallga
tói — rajtunk, juzsaiakon kívül — különböző hadifogolytáborokból jöttek.
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A tisztek a szuzdáli tiszti fogolytáborból érkeztek, ö k képezték a szektor na
gyobb részét.
A krasznogorszki második antifasiszta iskolán a tanulás mellett élénk kultúrélet folyt. Az iskolának hallgatókból álló saját fúvós- és vonószenekara
volt. A németek a zenében jeleskedtek, az olaszok számtalan komikus ren
dezvényükkel mulattatták nézőiket, szóló énekszámaik csodálatosak voltak.
Ä magyarok férfitáncbemutatókkal léptek fel, énekkarunk Kodály-dalokat
adott elő.
A krasznogorszki antifasiszta iskolát felkeresték a magyar emigráció tagjai
is. Többször járt köztünk Vas Zoltán, időszerű nemzetközi politikai informá
ciós előadásokat tartani. Gergely Sándor történelmi regényéről, a Dózsa-tri
lógiából tartott előadást, Kassai Géza politikáról, Gábor Andor a forradalmi
magyar költészetről beszélt.
Közben felismertük, hogy az iskola hallgatóira — vagy legalább is nagy
részükre — rövid időn belül komolyabb harci feladatok várnak. Miután ma
gyar antifasiszta légió nem alakult, nyilvánvaló volt, hogy szovjet partizán
vagy reguláris katonai egységekhez kerülhetünk.
1943 karácsony estéjén rádióüzenetet küldhettünk haza. Ugyanakkor egy
levelet is írhattunk a Vöröskereszt útján. Szüleim a címükre írt levelet nem
kapták meg, de a rádióüzenetemet megtudták. Ez volt oly hosszú idő óta az
első életjel rólam.
Még az iskola befejezése előtt elvitték partizánharcra az első csoportot.
Ezt követte hamarosan a második csoport, köztük Szőnyi Márton, Úszta
Gyula, Jakubovics Andor, Ösz-Szabó János, Dékán István és a többiek.
Április elején ismét megjött Vas Zoltán, hogy egy újabb csoportot állítson
össze. Név szerint és egyénenként hívatott bennünket magához. Én is elébe
kerültem. Leültetett magával szemben. Szemüveges ember volt, úgy tűnt, át
lát az emberen. Először csak hogylétem iránt érdeklődött, aztán az otthoni
dolgokra terelte a szót — közben jegyzeteit nézte —, majd végül rátért a
lényegre. Feltette a kérdést, hogy hajlandó vagyok-e a frontra menni, a szov
jet hadsereg kötelékében harcolni a fasiszták ellen Magyarország felszabadí
tásáért és a fasizmus megdöntéséért? Én röviden igennel válaszoltam, mire
kezet szorított velem.
Néhány nappal később, április 10-én, a magyar szektor ünnepi ülést tar
tott. Rudas László mondott beszédet. Többek között elmondta, hogy a termés
beérett, mert immár a harmadik csoport indul bátran ismeretlen veszélyek
felé, magyar szabadságharcos és forradalmár elődeink nyomában.
Frontra induló csoportunk ott állt sorban, szemben az ottmaradó társaink
kal. A beszéd után szerény, de ünnepélyes, eskü következett. Rudas László
mondta elő, mi pedig utána: „ É n . . . a dolgozó magyar nép fia, esküszöm..."
Majd így fejeződött be az eskü szövege: „Ha netán áruló lennék, vagy eskümet
megszegném, sújtson reám bajtársaim büntető keze és az egész nép megvetése."
A rövid, de meleg hangú ünnepség után másnap, 1943. április 11-én dél
előtt, csoportunk, Somogyi Imre, dr. Érchegyi József, Fazekas György, So
mogyi (Steiner) János, R. Tóth Ferenc, Zsombor János, Herencsár Lajos,
Beinrohr Dezső és dr. Simon László, egy kísérő szovjet tiszttel autóbuszba
szállt és elhagyta a krasznogorszki antifasiszta iskolát.
A fronton
A frontmunkára induló magyar csoport 1944. április 11-én a déli órákban
érkezett meg Moszkvába, a Lux Szállóban elhelyezett „Igaz Szó" szerkesztő
ségéhez. Itt megkaptuk a teljes ruházati felszerelést; a szovjet egyenruhát,
csizmát, hosszú szürke katonaköpenyt és tiszti derékszíjat. A Lux Szállóban
csatlakozott csoportunkhoz kísérőnek Oldner Vladimir szovjet főhadnagy,
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(Kassai Géza fia), továbbá Hunya István és Rákosi Andor (mindketten ma
gyar emigránsok gyermekei), akik mint tolmácsok — szovjet vezetők —
kaptak beosztást magyar frontmunkára.
A csoportunk vonattal utazott Kijevig. A moszkvai kijevi pályaudvarról
induló vonattal még aznap, a délutáni órákban elindultunk és másfél napi
utazás után, április 13-án reggel érkeztünk Kijevbe. Moszkvában még hó
volt, Kijevben ködös, enyhe, tavaszi reggel fogadott.
A romokban fekvő kijevi állomásépület előtti téren leponyvázott katonai
teherautó várakozott, amelyen Gerő Ernő, Vas Zoltán és Kassai Géza vártak
reánk. Valamennyien beszálltunk és Zsitomirba indultunk, ahova késő este ér
keztünk meg. Itt egy antifasiszta iskolában kaptunk szállást. Másnap az 1.
Ukrán Front törzséhez indultunk, Sepetovka városába. Csoportunkhoz néhány
napon belül újabb három magyar, Zamek Vladimir, Kovács István és Örley
Zoltán csatlakoztak. Kovácsot a juzsai iskoláról, örleyt pedig Krasznogorszkból
ismertük. Kovács és Zamek sokat beszéltek partizánélményeikről, melyeket az
elmúlt négy hónap alatt átéltek. Csoportunk valamennyi tagjának csupán csak
halvány elképzelése volt a közelgő frontmunkáról. Vezetőink pedig semmit
sem közöltek velünk. Végül, több mint egy heti itt tartózkodás után, Gerő Ernő
szétosztott bennünket. Kassai Géza és Gyáros László vezetésével két csoport
alakult. Ezek nem a hadseregparancsnokság székhelyén, hanem a hadtestek
körleteiben kaptak beosztást. Csak Somogyi Imre és dr. Érchegyi József marad
tak a frontparancsnokság törzsénél, Gerő Ernő közvetlen irányítása alatt. Én
Gyáros László csoportjába kerültem, ide került még Beinrohr Dezső, Zsombor
János és dr. Simon László is. Ujabb, több napos autóút következett. Utunk során
érintettük Kamenyec-Podolszk városát, majd kompon átkeltünk a Dnyeszter
folyón és 1944. május 1-én reggel érkeztünk Kolomija városába, a Prut folyó
mellé. Itt megkerestük a törzset, ahol kis csoportunkat újból szétosztották..Előtte
azonban tájékoztattak feladatainkról: közölték, hogy frontmunkánk agitációs és
propagandamunkából áll majd, amit az itt szemben álló horthysta magyar csa
patok katonái felé fejtünk ki. A munka megkezdéséhez kész, nyomtatott pro
pagandaszövegeket, röplapokat, felhívásokat osztottak ki.
Csoportunk szétosztása után én egy öreg szovjet politikai tiszt (őrnagy)
mellé kerültem, aki a polgári életben tanár volt. ö lett a vezetőm és instruk
torom. Hozzánk jött még egy Morozov nevű szovjet katona és egy ruszin
nemzetiségű, kárpátaljai származású hadifogoly tanító is. Ez utóbbit tol
mácsnak kaptuk. Még aznap délután, négyesben, gyalog útnak indultunk és
estefelé megérkeztünk Iszpasz faluba, ahol hosszabb tartózkodásra rendezked
tünk be. Az itt állomásozó ezredtörzsnél egy háton hordozható, akkumuláto
rokkal táplált mikrofonos hangszórós készüléket vételeztünk. A készüléket
Morozov, a szovjet katona kezelte. Ez a készülék volt a propagandamunkánk
technikai eszköze. Esti csendben 1—2 km-en belül, jól lehetett hallani, ennél
fogva azonban csak közvetlenül az arcvonalban tudtuk használni. Telepítése
mindig közvetlenül a sorra kerülő esti műsoradás előtt történt meg úgy, hogy
a hangszórót a földön kúszva kivittük a két szemben álló tűzvonal közé, le
hetőleg minél közelebbre a magyarokhoz, aztán összekapcsoltuk a fedezék
ben elhelyezett mikrofonnal és az akkmulátorokkal, s már kezdődhetett is a
műsor. Ennek is meg.volt a maga sorrendje; bemutatkozás, a hadihelyzet is
mertetése, röpiratok, felhívások, rövid propagandaszöveg felolvasása, hadi
foglyok üzenetei családjukhoz, volt bajtársaikhoz, valamint a legközelebbi
műsoradás idejének közlése. Ez a közvetlen frontvonalban végzett propagan
damunka valójában a háborúban való közvetlen részvételt jelentette. A leg
nagyobb elégtétel és öröm a propagandista számára az volt, amikor az át
jött magyar katonákkal folytatott beszélgetések során győződhetett meg mun
kájának sikeréről.
A frontpropagaindamunkát ebben az időszakban az tette különösen szüksé— 93 —

gessé, hogy a magyar hadvezetés felvonultatta a Kárpátok előterébe az 1.
magyar hadsereget, amely a bevetését követően 1944 áprilisában ért is el
némi látszatsikereket. Ezt a magyar hadvezetés propagandagépezete a friss
magyar alakulatok beavatkozásának, a magyar fegyverek sikereinek köny
velte el. A frontra érkezett magyar katonák is így érezték akkortájban.
Ilyen harctéri helyzetben és ilyen politikai légkörben kezdte meg a magyar
antifasiszta csoport propagandamunkáját az 1. Ukrán Front törzsénél és
egységeinél. Azt hiszem, a csoportunknak szánt feladat jelentőségét eléggé
kihangsúlyozza az a tény, hogy a magyar párt külföldi bizottsága olyan
jelentős személyiségekre bízta csoportunk munkájának vezetését, mint Gerő
Ernő és Vas Zoltán.
Az első „tűzkeresztségen" 1944. május 6—7-én estem át Jablonovka falu
nál. A műsor előtt Morozov orosz nyelven bejelentette, hogy magyar nyelvű
műsor következik. A bemutatkozást azzal kezdtem, hogy volt hadifogoly,
magyar antifasiszta vagyok. Utána arról beszéltem, h o g y . . . „Horthyék azért
küldtek ki benneteket és az egész 1. magyar hadsereget a Kárpátok elé, mert
eltökélték, hogy mindvégig kitartanak Hitler mellett ebben a háborúban.
Már három év óta vérzik a magyar katona a németekért. Egy magyar had
sereg már elpusztult a Donnál. Miért kell a másiknak most a Kárpátokban
elpusztulnia? Azért, mert a németek márciusban megszállták hazánkat. Azt
akarják, hogy Magyarország is hadszíntér legyen. Magyarország pusztulása
árán akarják menteni a fasiszta Németországot, miközben kirabolták ha
zánkat. Nekik a magyar vér nem drága. Magyar tisztek és katonák! Ne har
coljatok Hitlerért! Menjetek haza! Űzzétek ki a német bitorlókat hazánkból!
A Vörös Hadsereg nem ellenségetek. A Vörös Hadsereg a fasizmust akarja
megsemmisíteni. A Vörös Hadsereg nem avatkozik bele Magyarország bel
ügyeibe. Olyan társadalmi rend lesz Magyarországon, amilyent a magyar nép
választ majd magának. Ne harcoljatok az oroszok ellen. Menjetek haza, vagy
jöjjetek át a Vörös Hadsereghez. Az életeteket mentitek meg azzal, hogy át
jöttök. Semmi bántódásotok nem lesz. Jól bánunk veletek."
A magyarokat ez az új „agitációs fegyver" váratlanul érte. Nemcsak hal
lani, de látni is szerették volna. Miután ebben az esti sötétség akadályozta
őket, számtalan világító rakétát lőttek fel. Persze így sem láttak semmit.
Majd eszeveszett lövöldözésbe kezdtek. Később a lövöldözést abbahagyták,
mi pedig folytattuk a műsort, program szerint, hajnalig. Másnap este újból
megismételtük és egész éjszaka folytattuk. Eredményesen dolgoztunk, mert
május 8-án délelőtt, amikor az ezredtörzshöz visszatértünk, már ott volt hat
magyar katona, akik az agitáció hatására jöttek át. Valamennyien erdélyiek
voltak, egy székely hegyivadász zászlóaljtól. Egy géppuskás raj legénysége
rajparancsnokukkal — egy tizedessel — együtt jött át. Magukkal hozták tel
jes fegyverzetüket, beleértve a géppuskát is.
Nagyon jó fogadtatásban részesültek. Megkérdeztük, ki hajlandó közülük
visszamenni a magyarokhoz, újabb katonákat áthívni. Mondják el a való
helyzetet, azt, hogy milyen bánásmódban volt részük. Csak a tizedes vállalta.
Megígérte, hogy újabb katonákat hív át. Két nappal később, május 10-én,
visszajött a székely tizedes. Elmondta, hogy csapatánál letartóztatták. Had
bíróság elé állították volna, de sikerült megszöknie. Természetes, hogy nem
volt már más lehetőség számára, mint újból átszökni a frontvonalon, a Vörös
Hadsereghez. A székelyek néhány napig még nálunk voltak, sokat pihentek
és jókat ettek. Majd szovjet haditudósító filmriporterek lefilmezték átjövetelük történetét. Végül az instruktor őrnagytól, mint különleges bánásmódot
megillető hadifoglyok, személyre szóló írást kaptak és táborba indultak.
Májusban még több alkalommal voltunk bevetésen, majd a hónap vége
felé öreg instruktorom, Makarov őrnagy, eltávozott. Helyébe egy fiatalabb
tiszt, Steinberg főhadnagy érkezett. Egyidejűleg a törzs elköltözött déli irány
ba, Roznov környékére.
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Június elején megjött Gyáros László és magával hozta Tihanyi (Timi)
Sándort. Rengeteg agitációs anyaggal érkeztek. Olyan direktívákat adott
Gyáros, hogy a következő időben a Kúti—Koszov—Jablonovka arcvonalsza
kaszon kell erőteljes propagandatevékenységet kifejteni, mivel ezen a front
szakaszon magyar csapatok harcolnak. Egész június hónapban hármasban
(Somogyi, Tihanyi és Morozov) működtünk az említett helységek körzetében.
A magyar hadvezetés ekkor ezen a szakaszon tartós védelemre kezdett beren
dezkedni. Ugyancsak védelmi tevékenységet folytatott ezidőtájt a Vörös Had
sereg is. A hegyes terep és a helyzet sajátossága miatt munkánk rendkívül nagy
fizikai megerőltetéssel és mindezek mellett állandó életveszéllyel párosult, ehhez
mérten pedig aránytalanul kevés eredménnyel járt. Igaz, mindezeknek ellenére
ez egy viszonylag „békés" frontszakasz volt. Azt már tapasztalatból tudtuk,
hogy esetenként eredményesebb az agitáció, ha a Vörös Hadsereg valamely harci
kezdeményezéssel a magyarok részére szorongatott helyzetet teremtett.
Június végén megjött értünk egy hangszórós autón Gyáros László' és
Zsombor János. Valamennyien a hadseregtörzshöz utaztunk. Ez az intézkedés
tulajdonképpen összevonás volt. Beszámoltunk az eddig végzett munkáról.
Kiértékelték a propagandamunka eredményét. Tájékoztatást kaptunk a poli
tikai helyzetről, valamint a hadihelyzetről is. Többek között megtudtuk^
hogy közeleg Magyarország fegyveres felszabadítása, és azt követően Ma
gyarországon új, demokratikus kormányzat alakul: minden magyar antifa
siszta igyekezzék tehát Magyarországra, az új kormány és az új rend meg
valósítását segíteni. A munkát és az eligazításokat Vass Zoltán, Kassai Géza
és Wolf (Farkas) Mihály vezette. Környezetükhöz tartozott dr. Érchegyi Jó
zsef is. Itt tartották Jánosi Ferenc ref. táborilelkész főhadnagyot is, aki
nemrég került szovjet fogságba és mint prédikátor, jó politikusnak bizonyult
az akkortájt fogságba került nagy számú magyar hadifogoly felvilágosításá
nál. A felvilágosító agitációt az istentiszteletek keretében elmondott prédiká
cióiba szőtte bele, persze a propagandamunkát irányító vezetőkkel történt
előzetes megbeszélés alapján.
Az összevonás ideje alatt megfelelő pihenőidőt is kaptunk. A tájékoztató
ban az is benne állott, hogy július hó folyamán a Vörös Hadsereg az előt
tünk levő térségben nagyobb hadműveletekbe kezd. Az összevonás végén már
mindenki égett a vágytól, hogy újból folytathassa a munkát. A lelkesedést a
honvágy is fűtötte, mert az út, bármi áron is, de hazafelé vitt. Megkaptam
a vezénylést. Önállóan kellett dolgoznom — instruktor tiszt nélkül. Egyedül
Morozov maradt mellettem, a technikát kezelni.
Ha a propagandatevékenységet földrajzi, vagy időegységekre bontanám
és egy-egy ilyen egységet egy bevetésnek neveznék, akkor az eddig el
mondott május—júniusi időszakot az „első bevetésnek" nevezhetném. Az
első bevetés alatt kifejtett propaganda főleg arra irányült, hogy a szemben
álló magyar katonákkal megértessük, a háborút Hitler elveszti, a németek
már csak az időt húzzák, a magyar katona a német miatt vérzik, a német
megszállta és kirabolja Magyarországot, akinek kedves az élete az ne harcol
jon tovább, hanem jöjjön át a Vörös Hadseregbe.
A második bevetés július elejétől augusztus 24-ig tartott. Ez alatt egy
meglehetősen hosszú arcvonalszakaszon mozogtunk. Délen, a már korábban
említett Koszov városkáig, északon pedig közel Gyeljatyinig. Ezt az időszakot
véres harcok és a Kárpátok nyújtotta nehéz hegyi terep jellemzi. Szinte min
den egyes magaslatért nehéz harcokat vívtak a szovjet katonák. A magyar
csapatok sok helyen szívós ellenállást tanúsítottak. Különösen kemény küz
delem folyt a „Rakéta'-hegynek nevezett hegyvonulatért. Ez az időszak és az
ilyen helyzet nem sok lehetőséget adott a hangszóró használatához. Mégis volt
eredménye az agitációs tevékenységnek, mert Jablonovka környékén több száz
honvéd — köztük tisztek is — adta meg magát egy támadás során. Később, a
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„Rakéta"-hegyért folyó harcokban is számosan szöktek át a Vörös Hadse
reghez.
Szorult helyzetükben az 1. magyar hadsereg csapatai, védelmi harcokra
szorítkozva, egyik védőállást a másik után feladva vonultak vissza a Kárpá
tokba. A front erősen mozgott, augusztus közepén bevonultunk az egyik ez
redtörzshöz, egy Mikulicsin környéki faluba. Ide jelentős mennyiségű zsák
mányolt magyar újságot és képes folyóiratot hoztak, különösen a „Magyar
Futár" és a „Szignál" című fasiszta lapokat. Cikkeik hemzsegtek a német
győzelmektől, a rövidesen bevetésre kerülő német csodafegyverektől és más
hazugságoktól. Az így kapott anyag éppen jókor jött, mert ötletet adott az
ellenség által terjesztett propaganda hazugságainak leleplezésére készülő
anyagunk összeállításához. E napokban érkezett meg hozzánk Szabó Ferenc
szovjet főhadnagy, mint irányító és összekötő. Erősen készültünk a legköze
lebbi agitációs műsorra. Jó műsort állítottunk össze, de leadására már nem
került sor, mert a fronthelyzet keresztülhúzta tervünket. A Vörös Hadsereg
Nadvornaja, Gyeljatyin, Mikulicsin és Tatarovka térségében kibontakozó
nagy és eredményes térnyerő hadműveletei ugyanis jelentős változásokat
hoztak. Ezek a támadó hadműveletek részét képezték annak a folyamatos
támadássorozatnak, amely július 19—27. között folyt le Kolomija térségéből
kiindulva északnyugat felé, Nadvornaja irányában. Ebből kifejlődve újabb
offenzíva bontakozott ki, amely július 28. és augusztus 29. között zajlott le,
s melynek eredményeképpen a Vörös Hadsereg a Tatárhágó előtti területek
ről, továbbá attól délkeletre a román határig terjedő egész arcvonalszakasz
ról kiverte az 1. magyar hadsereget, úgy hogy az visszavonult a Kárpátok ge
rincére, s ezzel a Kárpátok előtere felszabadult. Eközben lezajlottak az
augusztus 23-i és az azt követő események Romániában.
Augusztus 24-én jelentkezni kellett a hadseregtörzsnél. Sztrijben. Ott tud
tuk meg, hogy már nem az 1. Ukrán Fronthoz, hanem a július 30. és
augusztus 5. között megalakított 4. Ukrán Fronthoz tartozunk. Ettől kezdve
a további feladataimat az alábbi vezénylési utasítás határozta meg:
„NKO—SzU.
A 18. hadsereg Politikai Osztálya
1944. augusztus 25.
Szám 243.
Vezénylési utasítás 243. sz.
Morozov és Steiner vöröskatona elvtársaknak!
Ennek átvétele után induljanak Kaslev ezredes elvtárs gazdaságába a fel
adatok végrehajtására.
A vezénylés ideje
nap. 1944. augusztus 25-től visszahí
vásig.
Ok: parancsomra
Az utasítás a személyazonosság igazolása után (A Vörös Hadsereg katona
könyve) érvényes.
A 18. hadsereg Politikai Osztályának
parancsnoka
Brezsnyev ezredes"
Ez a vezénylési utasítás két szempontból is érdekes. Egyik, a kifejezés,
hogy „Kaslev ezredes gazdaságába" vezényel, csupán fedőnév, mert a való
ságban a vereckei hágó körül folyó harcok színhelyéről volt szó.

Másik érdekessége pedig az, hogy a 18. hadsereg Politikai Osztályának akkosi parancnoka, Brezsnyev ezredes, azonos Leonyid Brezsnyevvel, az SZKP
jelenlegi főtitkárával.
A vezénylési utasítással és Morozovval még aznap, augusztus 25-én útnak
indultam a Sztrijből Szkolje irányába vezető műúton tehergépkocsival, újabb
feladatokra a tűzvonal felé.
Szkolje egy hegyek közé szorult völgykatlan fenekén épült kicsiny, város
forma település, egyetlen fafeldolgozó üzemmel. A települést egy . hegyi fo
lyócska, egy vasútvonal és egy kövesút szeli át. A környező hegyeket feny
vesek borítják. Egyszóval festői fekvésű hely.
A város már teljesen a szovjet csapatok kezén volt: a magyarok védőállá
sai közvetlenül a település szélén állottak, a keskeny völgyszorost is eltorla
szolták farönkökkel. A fronthelyzet ekkor állóharcra szorítkozott mindkét fél
részéről, tehát adva volt a lehetőség hangszórós propagandatevékenységre.
Három éjszaka adtunk műsort és ennek eredményeképpen két honvéd szö
kött át hozzánk. Elmondták az általuk ismert magyar védőállások elhelyezé
sét és az erdőben levő előretolt figyelőhelyeket. Ennek alapján a szovjet
felderítők még akkor hajnalban meglepték és foglyul ejtették az egyik ma
gyar őrszemet. Ezektől a honvédektől tudtuk meg azt is, hogy parancs jött a
magyar védőállások téli harcokra való előkészítésére, ami a honvédek közül
sokakat lehangolt. Ennek hallatára a fogolykihallgatást végző szovjet tisztek
nagyokat nevettek és kijelentették, hogy még a tél beállta előtt túljutunk a
Kárpátokon.
A következő éjjel, szeptember 5-én, egy német hangszórós autó — orosz
nyelven — szovjetellenes propagandaműsort adott. Többek között a szovjet
állami himnusz zenéjére átültetett, szovjetellenes dalszövegeket adott elő
hanglemezről. Nem sokáig folytathatta, csupán amíg bemérték, mert a szov
jet parancsnok azonnal elrendelte, hogy a parancsnoksága alatt álló vala
mennyi aknavetőből külön-külön 32 gránátot lőj j ének ki a hangforrásra.
A parancs kiadását a saját fülemmel hallottam, mert a parancsnoki fede
zékben tartózkodtam. A földet rengető gránáttűz után a német hangszóró né
ma maradt.
A legközelebbi napokban Morozovval együtt azt a parancsot kaptuk, hogy
menjünk be a hadosztály törzséhez egy odaérkezett magyar antifasisztáért.
A törzsnél Torma Lászlót találtuk, akit már a juzsai antifasiszta iskolából is
mertem. Torma hadapródőrmesterként került fogságba a Donnál. Bevonulá
sáig Kecskemét környékén tanítóskodott. Az antifasiszta iskolának igen aktív
hallgatója volt. Egy 1943-ban írott költeményét, amelyet az iskolai rendez
vényeken többször is előadott, az „Igaz Szó" című hadifogolyújság is lekö
zölte. Àz 1944-es esztendő nyarát Torma is a fronton töltötte, propagandis
taként, Gyeljatyin környékén. Ingzubbonyán egy vízszintes vörös sávot viselt,
ami azt jelezte, hogy egyszer sebesült.
Igen megörültem Torma társaságának, de ugyanakkor elszomorított, hogy
Morozovtól el kellett válni. Morozovot más beosztásba vezényelték. Sajnál
tam szegényt, kicsordultak könnyei a búcsúzáskor. Igazi, jó bajtárs volt.
Ketten maradtunk Tormával, illetve hárman, mert új politikai tisztünk és
vezetőnk, egy fiatal szovjet hadnagy, csatlakozott hozzánk. Szeptember 10-től
kezdve újból az arcvonalban voltunk és a Szkoljétól délre elterülő körzetben
működtünk. Sűrűn változtattuk helyzetünket. Azon a frontszakaszon állás
harc folyt, jó alkalom a propaganda „fegyverének" bevetésére. Ennek több
fajtáját alkalmaztuk. A hagyományos hangszórós agitáció mellett röplapok
átjuttatását is megoldottuk, mégpedig igen érdekes módon. Ágyúból, repesz
gránáttal lőttük ki a röplapokat. A magyarok állásai fölött szétrobbant grá
nátokból széthulló röplapok a magasból szállingózva a honvédek között értek
földet.
Egy éjszaka olyan helyen jártunk, ahol az egymással szemben levő állások
7 Hadtörténelmi Közlemények
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között mindössze 20 méternyi volt a távolság. A köves talajban ásni nem
lehetett, ezért a katonák — az oroszok is, meg a magyarok is — a helyszínen
található terméskövekből emeltek hevenyészett mellvédet, s ébren figyelték
a szemben álló ellenséget. Ide hangszóró sem kellett, egyszerűen átkiabáltunk
és valódi párbeszéd fejlődött ki, amolyan kérdezz-felelek formában. Talán
éppen ezért, hogy ennyire „testközelben" álltak egymással szemben az el
lenséges felek, itt teljes volt a csend, még egy puskalövés sem esett.
Szeptember 18-án — szinte a napkeltével egyidejűleg — újból megkezdő
dött a lövöldözés. Most is az előző nap már ismert irányból, vagyis tőlünk
oldalt, de az arcvonal mélységében hallatszott. Eleinte nehéz fegyverek, ké
sőbb kézi fegyverek is. Majd egy pillanatnyi szünet után váratlanul a magya
rok szuronyrohamát jelző „hajrá-hajrá-hajrá" csatakiáltás hangzott föl. Né
hány másodpercen át csak ezt lehetett hallani. De azután gyorsan felerősödő,
szinte összefüggővé vált fegyverropogás jött válaszként, amiből még külön
kihallatszottak a szovjet géppisztolyok hosszú sorozatlövései, amelyek túlhar
sogták a honvédek csatakiáltozását. Torma és én dermedten állva hallgattuk
a vérfürdő zaját. Sejtettük, hogy a szuronyrohamba hajszolt honvédek közül
sokan elestek. Sajnáltuk őket. Hát még mindig rohamra lehet hajtani a hon
védeket Hitler háborújában? Már egyedül csak a magyar kormány maradt
Hitler csatlósa. Vajon meddig hallgatnak még a magyar katonák áruló németbérenc uraikra, akik vágóhídra terelik őket?
A csata lezajlott. A harcban részt vett szovjet katonák egy csoportja el
hozta az ütközetben elesett honvédeknél talált iratokat, leveleket. Ezekből
megállapítottuk azt, hogy a lefolyt ellentámadásban a budapesti 1. ejtőernyős
zászlóalj is részt vett. A zászlóalj frissen harcba vetett alakulat volt, ez abból
derült ki, hogy az egyik elesett katonának már nem volt ideje postára adni
Budapesten lakó édesanyjához címzett levelét. Talán a legmegrendítőbb még
is az a két levél volt, amelyek közül az egyiket egy pesti édesanya, a másikat
pedig egy vidéken élő menyasszony írta. Arra kérték szeretteiket, hogy nagyon
vigyázzanak életükre és jöjjenek haza . . .
Pár nap múlva folytatódott az előnyomulás. Reggel jött a parancs az in
dulásra. A délelőtt készülődéssel, felrakodással telt el. Zömében fogatos jár
művekre rakták fel a törzs és közvetlen kötelékeinek jelentős mennyiségű
poggyászát. Déltájt a fogatos oszlop elhagyta a falut, és a fennsíkon vonulva
közeledett a határhoz. Egy rövid, de eléggé meredek gyepes kaptató után fel
jutottunk a hegygerincre. Csodálatos kilátás tárult a szemünk elé.
Az oszlop a hegygerincen északnak fordült és követte a gerinc vonulatát.
Kitaposott, vagy kiépített út nem vezetett, de a sima gyepes földön jól lehe
tett közlekedni. Zömök, faragott kőoszlopok jelezték az országhatárt, oldalu
kon vésett M betű.
A kényelmes utazás, a kellemes idő és a szép táj ünnepi hangulatot keltett
bennünk, pedig tőlünk hat-nyolc km-re tombolt a háború. Jól lehetett látni
a tüzérségi lövedékek becsapódását mutató fehér füstcsomókat. A harc már az
„Ärpáď'-vonalért folyt. A több órás vonulás után az oszlop letért a hegy
gerincről és egy frissen kiépített földúton folytatta útját a völgyben fekvő
falu irányában. Ezt az utat a magyar hadvezetés építtette. Este értünk le
Timsor faluba, ahol a front odaérkezéséig mgyar határvadász örs állomá
sozott.
Reggel tovább mentünk a patakot kísérő köves úton a következő faluig,
Vereckéig. Beszállásoltunk egy családhoz. Az idősebb gazda, a felesége és
menyecske lányuk éltek együtt. Közülük csak a gazda beszélt magyarul. Veje
— a menyecske férje — nem otthon élt, magyar katona volt ezidőtájt és
Csáktornyán a határvadászoknál szolgált. Vereckén mintegy tíz napig tartóz
kodtunk. A falu egy völgyben fekszik. Jellegzetessége a főutcáján végigfolyó
hegyi patak — a Latorca egyik ága — melyet mindkét partján utca követ.
A szabályozatlan széles patakmeder tele volt kiálló kövekkel, amelyek között
— 98 —

sebesen áramlott a parányi vízeséseken felgyorsult kristálytiszta víz. Regge
lenként a patakban mosakodtunk, érdekes látványt nyújtott a sok derékig
vetkőzött katona. A falu házainak egy része tégla, vagy kőépület, de sok
fából épített lakóház is volt. Egy nagy, középületnek látszó házban pillanat
nyilag a hadosztály parancsnoksága tartózkodott. Eltekintve a községben tar
tózkodó katonaságtól, a falu békés képet mutatott. A frontvonal mintegy
10 km-rel odébb volt, túl a hegyeken. Vasárnap a templom előtt az ünnepi
feketébe öltözött, pörge kalapos ruszin gazdaemberek csoportokba verődve,
komor arccal tárgyalgatták egymás között a háború hozta helyzetet.
A Vereckén töltött idő alatt csak egyszer jártunk agitációs bevetésen. A
helyszín egy bükkös szálerdő volt. Nappal mentünk, mert itt nem volt sem
földalatti fedezék, sem épület, amelyben az éjszakai adáshoz szükséges gyer
tyát meggyújthattuk volna. A felderítők által javasolt helyre — közvetlenül
a magyar állások elé — települtünk és háborítatlanul leadhattuk a műsort.
Most a hangsúly azon volt, hogy tájékoztassuk a magyar honvédeket: hiába
állnak itt ellen a Kárpátokban, amikor a Vörös Hadsereg már lent, a Nagy
alföldön nyomul előre Budapest felé. Horthyék Hitler utolsó csatlósai már.
A németek elvesztik a háborút. Nincsen csodafegyverük, de a magyar hon
véd számára van egy csodafegyver, ez pedig a botra felerősített fehér kendő.
Aki ezt feje fölé tartva átjön hozzánk, „csodálatos" módon életben marad.
Az egyik napon egy tartalékos állományú magyar gyalogos hadnagyot
hoztak a hadosztály-törzshöz. Elnyűtt egyenruhája lötyögött sovány testén,
arcán ütések nyomait hordta. Elmondotta, hogy felettese, egy főhadnagy verte
meg, hatalmával visszaélve, egy korábbi — még otthoni — közös nőügy miatt.
Ezért szégyenében és elkeseredésében a hadifogságot választotta és Volócnál
átszökött az arcvonalon.
Vereckével kapcsolatban két — akkor igen nagy élményt jelentő — ese
mény is történt. Az egyik az a gépkocsikkal érkező magyar katonai küldött
ség volt, amely a hadosztályparancsnokságon kapott rövid fogadás után Sztrij
felé folytatta útját. Sajnos a küldöttséget már nem, csak a fogadásukhoz
megterített fehér asztalok bontását láttam. Az érkezésüknél jelen volt kato
nák azt újságolták, hogy igen „haraso" gépkocsikkal érkeztek és távoztak.
A második esemény egyenest szenzációs volt. Egy jó hír formájában ér
kezett, miszerint Horthy kormányzó bejelentette a háborúból való kilépést
és a fegyverszünetet. Ez a hír két napon át tartotta magát. Ezalatt valóságos
ünnepi hangulat uralkodott és az arcvonalon teljes volt a csend.
Sajnos utána rossz hírek jöttek, az arcvonalon pedig újból felhangzott az
ágyúzás. A katonák dühösek voltak és csapatmozgás kezdődött. Szovjet ve
zetőnket, a. fiatal hadnagyot máshová vezényelték, helyébe egy idős őrnagy
érkezett. Vezetésével október 19-én reggel elhagytuk Vereckét. Utunk Vereckéről a hegyen keresztül Volócra vezetett. Volóc a Munkács—Lavocsne—
Sztrij;—Lemberg vasútvonal mellett fekszik. Volócon éppen csak megálltunk
a kijelölt szállásunknál. Az őrnagy ottmaradt, nekünk menni kellett az arc
vonalba. Utunk a völgybe a vasúttal párhuzamosan vezetett, déli irányban,
így érkeztünk meg a Volóctól délre fekvő kis ruszin falucskáig. Ott volt a
magyarok megerősített arcvonala. A falucska az út mellett állott, fából épült
bádoggal fedett kupolatornyos kis templomával. Ezt a kis templomocskát
rendeztük be „stúdiónak". Este megkezdtük a szokásos hangszórós adást.
Tormával felváltva szünet nélkül beszéltünk a mikrofonba. Alaposan megpi
rongattuk a honvédeket, hogy megszegték a „Kormányzó Űr" tűzszüneti be
jelentését. Jól megmondtuk a magunkét, de kaptunk is a végén olyan akna
tüzet, hogy rengett belé a kis fatemplom. Szerencsére közvetlen találatot nem
kapott az épület. Reggel megláttuk a magyarok egyik erődítését, egy fa
törzsekből épített hatalmas torlaszt, amely az egész völgyfeneket elzárta.
Október 20-a volt. Délelőtt az egyik szovjet csapattiszt javaslatára felmen
tünk a völgy keleti oldalán emelkedő, erdővel fedett hegyoldalra. Jól meg7*
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közelítettük a honvédek állásait. Megkezdtük nappali műsorunkat. Már javá
ban dolgoztunk, amikor lent a völgyben, lövöldözés kezdődött, és rövidesen
általános tűzharc fejlődött ki. Az adást be kellett szüntetnünk. Sietve vissza
tértünk a faluba. Eközben már a tüzérség is beavatkozott mind a két részről.
A szovjet tisztek azt tanácsolták, hogy egy éppen indulásra kész tehergép
kocsin térjünk vissza Volócra. Gyorsan felkapaszkodtunk és a kocsi robogott
velünk a magyar tüzérség által tűz alá vett úton Volóc felé. A gépkocsiról
láttuk a magyar tüzérségi lövedékek becsapódásait, az út mentébe telepített
szovjet aknavetők és sorozatvetők torkolattüzeit is. A sofőr igyekezett a ve
szélyes terepszakaszt hamar elhagyni, ezért a lehető leggyorsabban haladt a
rossz úton. A teherkocsi platóján álltunk és a korlátfalba fogództunk. Nem
vettem észre azt a tábori telefonhuzalt, amely az út felett volt keresztirányban
átfeszítve. Ez a huzal lerántott a kocsiról és fejjel az úttestre zuhantam. El
vesztettem eszméletemet. Csak Volócon, az ezred-segélyhelyen tértem magam
hoz. Fejem és az egyik szemem be volt kötve. Azt mondták, kórházba visz
nek. Az öreg őrnagy igen sajnált. Egy kézzel írott írást adott azzal, hogy
majd adjam át az orvosnak a hadosztály-segélyhelyen. így remény van arra,
hogy nem visznek kórházba, hanem visszatartanak a segélyhelyen míg fel
gyógyulok és visszajöhetek. Az őrnagy és Torma meg az én személyes tár
gyaim Volócon maradtak, engem pedig más sebesültekkel együtt a hadosz
tály-segélyhelyre, a korábbról már ismert Timsor faluba szállítottak. Ott a
volt magyar határvadász laktanyából alakított segélyhelyen helyeztek el.
Másnap, október 21-én, új kötést kaptam. Amikor a régi kötést levették, azt
tapasztaltam, hogy a bal szememmel nem látok: az arcom bal oldala és a
szemöldököm úgy összezúzódott, hogy bedagadt tőle a szemem. Sebláz, hideg
lelés kínzott. Október 22-én reggel, az összegyűlt sebesültekkel együtt, leponyvázott teherkocsira raktak és az útra valónak kiadott bádogpohárnyi
vodka kiosztása után elindultunk. Az előző éjszaka leesett hótól a Kárpátok
téliesen festett. Déltájt érkeztünk meg a határon túlra, a Pf. 78 029 számú
tábori kórházhoz. Itt jutott eszembe, hogy az őrnagytól kapott írást a sebláz
okozta kínok között elfelejtettem a hadosztálysegélyhelyen az orvosnak átad
ni. Bántott és elkeserített az eset, de már nem lehetett mit tenni.
1944. november 9-én, igazolványokkal ellátva, elbocsátottak a kórházból és
útnak indultunk a gyűjtőbe, vagy más néven pótezredhez.
A tábori kórház a felgyógyult katonákat kis csoportokban indította útnak
a pótezredhez gyalogmenetben, fegyvertelenül. Az út napokig tartott, senki
nek nem volt sürgős. Éjszakára falvakban kértünk szállást; nem szívesen ad
ták, de lehetett kapni. A környéken ukrán nacionalista fegyveres bandák ta
nyáztak, mi meg fegyvertelenül jártunk. Egyik nap — utazásunk második
napján — közelről hallottuk annak az ütközetnek a zaját, amelyet szovjet
rendfenntartó alakulatok vívtak ukrán nacionalistákkal. Harmadnap baj nél
kül beérkeztünk az ezredhez. Itt szokatlanul nehéz élet fogadott. Már hideg,
havas tél volt, de még abban a nyári vászonruhában jártam, ami a sebesülé
semkor rajtam volt. A faluban üres házakba voltak a katonák beszállásolva.
Minden nap alaki és harcászati kiképzés folyt. Az élelmezés mennyiségre
kevés, minőségre gyenge volt. Nem titkolták, hogy célzatosan rosszabb az
élelmezés az arcvonal mögötti alakulatoknál, mint a frontvonalban levőknél.
Ebben a megkülönböztetett ellátásban volt is bizonyos tendencia. Itt még
éjszakára is volt feladat. Szállásőrséget kellett adni. A hideg miatt az őröket
óránként váltották.
Az első hetet még szó nélkül tűrtem, sőt érdekesnek találtam, hogy magyar
antifasiszta frontpropagandista létemre egyik napról a másikra szovjet har
cosként kezelnek. Bár a környezetemben mindenki tudta rólam, hogy ma
gyar vagyok, senki nem kérdezősködött múltam iránt. A második héten el
fogyott a türelmem és elhatároztam, hogy feltárom a helyzetet és kérem
áthelyezésemet.
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Egyik este röviden elmondtam történetemet a századhoz beosztott sztarsinának, sőt azt is, hogy kérem visszahelyezésemet a 18. hadsereg politikai osz
tályához. Gyenge orosz nyelvtudásom ellenére sikerült vele megértetnem a
helyzetet és megírta helyettem a „raport"-ot. Másnap kivonuláskor odajött a
századparancsnok és tudtomra adta, hogy kérésemet nem teljesítheti, de
egyébként is rövidesen egy másik pótezredhez leszek átvezényelve. Ez hama
rosan be is következett. Útravalóul —. a nyári vászonnadrágom bevonása el
lenében — vatelines téli nadrágot kaptam. Hármunknak szólott az átvezény
lés. Egyik útitársam Gregor volt, egy fiatal ukrajnai fiú. A másik meg a lett
nemzetségű Reip, Iván Martinovics; életkorát tekintve közel az ötvenhez,
bizony öreg harcosnak számított, de ingzubbonyán ott viselte a „Szláva" ér
demrend ezüst medallionj át. A kitüntetést 1943-ban kapta, mert egyszál maga
tett ártalmatlanná egy német géppuskát. Szóval hármasban indultunk el.
A vezénylési utasítás szerint Novi-Szanbor városban a komendánsnál kellett
jelentkeznünk. Az utat gyalog, két nap alatt tettük meg. Éjjeli szállást egy
útba eső faluban, parasztházban k a p t u n k . . .
November 27^én délután érkeztünk Novi-Szamborba, de nem maradhattunk
a városban. Azonnal a szomszédos faluba irányítottak. Átmentünk a Szanu
folyó hídján és estig elértük a falut. Hármunkat együtt hagyva, egy lengyel
háznál szállásoltak el. A községben vegyes lengyel és ukrán lakosság élt.
A faluban elszállásolt, összetételében igen vegyes katonai egység a pótezred
egyik zászlóalja volt. Az oroszok és ukránok mellett az üzbégek tették ki a_
zászlóalj zömét. Ezenkívül voltak ott románok Besszarábiából, görögök a
Krím-félszigetről, de magyar csak egyedül voltam. Az ezred a hozzá irányí
tott embereket gyűjtötte, tartalékolta, majd rendezte és tovább irányította a
különböző egységek számára. Be kellett látnom azt, hogy innen egyéni kére
lem alapján nem szabadulhatok, eredeti beosztásomba, a 18. hadsereg politi
kai osztályához visszakerülni egyelőre semmi reményem sincs. Beletörődtem
abba, hogy sodródom az árral és majd valahol partra vetődöm.
November utolsó napján hirtelen parancs jött és az egész zászlóalj bevonult
újonnan kijelölt szálláskörletébe, Novi-Szamborba, egy laktanyába. Pár napja
az úgynevezett nemzetiségi szakaszba tartoztam; szakaszunkat a laktanyához
tartozó tiszti lakások egyikében helyezték el. A lakásban a puszta falakon
kívül az égvilágon egyéb nem volt. Emeleti szobánk a bibliai Bábelhez ha
sonlított, annyiféle nyelven beszéltünk. A vén Reipnek már két földije is
akadt. Ők hármasban lett nyelven beszélgettek. A románok népes csapatot
tettek ki. Volt néhány lengyel is, az új lengyel hadsereg egyenruhájában. A
legzajosabbak a Krímből jött görögök voltak. Mindössze öten. Hangjukból
úgy tűnt, mintha folyton veszekednének. Pedig ellenkezőleg, igen jól megér
tették egymást. Nagyon érdekes volt az étkezésük. Mindenki a saját csajká
jába kiadagolva kapta a levesét. Erre a görögök az övéket egy közös tálba
összeöntötték, majd a padlóra helyezett tálat körülülték és annak tartalmát
közösen kikanalazták. Még evés közben is folyton beszéltek. Egyedül voltam
magyar, de ez itt már legkevésbé sem tűnt fel. Egyébként a szobában semmi
nemű berendezési tárgy nem volt.
A puszta parketten álltunk, ültünk, vagy feküdtünk. Mindegyikre telt az
időből. Semmiféle foglalkozás nem volt, de mindenkit együtt tartottak. A
laktanya területét elhagyni nem lehetett. Néhányszor elvittek munkára egy
katonai raktárba. Gépkocsialkatrészeket kellett ládából kicsomagolni. Az
anyag amerikai és szovjet eredetű volt. Az Egyesült Államokból küldött alkat
részek fóliaburokkal voltak bevonva, ezeket kellett kifejteni. A szovjet anyag
gépzsír közé, ládába volt ömlesztve. Ezeket ronggyal lehetett a zsírtól megtisztí
tani. Persze, könyékig gépzsírosak lettek tőle az emberek — aki tehette az
amerikai anyag kicsomagolásához tódult. Én nem válogattam abban, hogy
melyiket csináljam, hiszen bőven volt benzin a kézmosáshoz. Egyébként bár
hova jelentkeztem, ahol valamivel foglalatoskodni lehetett, csak hogy az idő
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teljen. Különben lélekölően egyhangú lett volna itt az élet számomra. Vágy
tam újból vissza régi frontpropagandista munkakörömbe. Céltalannak és a
rossz véletlen közre játszásának tekintettem ezt a kényszerű csapatéletet. Min
dig szívdobogást kaptam, valahányszor arra gondoltam; mi lett volna ha az
a telefondrót akkor október 20-án ott Volócnál nem ránt le a tehergép
kocsiról.
Egyébként a Novi-Szamborban december 1-től 18-ig eltöltött idő számomra
legizgalmasabb eseménye az a hír volt, ami szerint 1944. december 2-án a
Vörös Hadsereg csapatai felszabadították Kaposvárt, számos környékbeli
községgel együtt. E hírt az orosz nyelven megjelenő frontújság december 4-i
száma hozta. Éppen befejeztük a fürdést a vasútállomáson veszteglő „fürdő
vagonokban" amikor az újságokat osztották. Nem tudtam titkolni örömömet.
A hír nekem többet jelentett egyszerű haditudósításnál. Sokkal többet. Fel
szabadult szeretett szülőföldem, nem választ már el tőle ellenséges frontvonal.
Elmondtam társaimnak és egyszerre ünnepelt „magyar tovariš" lettem kö
rükben, ami hatalmas parolázás, vállveregetés, gratuláció és drasztutye-zás
közepette jutott kifejezésre.
Én pedig még aznap nagy boldogan levelet írtam haza az édesapámnak —
ezentúl már nekem is volt hova írnom. Sajnos, amint később kiderült, sem
ezt az első levelemet, sem pedig az utána következőt — amit december 12-én
írtam — soha sem kapta meg az apám. Ellenben a harmadikat és egyben a
frontról írott utolsót — amit december 26-án írtam — már igen. De erről
majd később.
Novi-Szambori tartózkodásunk utolsó előtti napján — december 18-án —
általános szemle volt az udvaron. Egész délelőtt a neveket kiáltozták. Üj
egységeket állítottak össze. Ezek során a vegyes nemzetiségű szakasz —
amelyhez én is tartoztam — megszűnt. A lengyeleket elkülönítették és útnak
indították az új lengyel hadsereg egységeihez. Létrehoztak egy csoportot —
mintegy 15—20 fővel — ebbe kerültem én is. Ez a csoport azt a vezénylési
utasítást kapta, hogy jelentkezzék egy frontalakulat parancsnokságánál Ung
váron. Egyszerre megittasodtam a boldogságtól, hogy végre a Kárpátokon
belülre juthatok. Külön örömömre szolgált az is, hogy jó öreg Reip bará
tom ismét velem maradt.
Másnap, december 19-én reggel, a csoportot egy öreg szerzsánt kíséretében
gyalogmenetben útnak indították. A csoport tagjainak — a kísérő kivételével
— nem volt fegyvere. Gyalog vonultunk a havas tájat átszelő országúton. A
derűs, hideg időben feltűntek a Kárpátok magaslatai.
Az éjszakát abban a helységben töltöttük, ahol az este éppen meglepett,
így az első éjszakát egy lengyel nemzetiségű parasztgazda házában, a má
sodikat Turka városában egy ukrán városi tisztviselő házában. Idáig gyalog
menetben jött a csoport, de a következő napon a kísérő ragaszkodott az
„autóstop"-hoz, hogy a csoport előbb érkezzék meg a rendeltetési helyre. Si
került egy félig megrakott katonai tehergépkocsira felkéretőzni még délelőtt
és azzal estére Ungvárra érkeztünk. A volt magyar határt Uzsoknál lép
tük át. Nagy érdeklődéssel vizsgáltam a vidéket. Fent a szorosban egymás
sal párhuzamosan jön be a vasút és az országút. Kívül, Galícia felől, köz
vetlenül a szoros előtt, fennsík terül el, ezzel ellentétben a belső oldalon mély
völgyek nyílnak. A szoroson át még együtt belépő vasút és országút — a
sajátos terepviszonyok miatt — a déli oldalon külön-külön fut le a völgy
mélyére. Persze mindegyik leírja a hegyoldalakon a maga sok-sok kanyarodó
ját. Közülük természetesen csak az országutat láttuk. Csodás volt. A magas
ból lenézve a dugóhúzó spiráljához hasonlított. Lent a völgyben aztán ismét
egymásra talált út és vasút, sőt eggyel több is. Az Ung folyó. Együtt ira
modtak Ungvár felé. Végig a völgyben ruszin falucskák maradoztak el.
Megfigyeltem, hogy'a Kárpátok észak felőli, galíciai lejtőit, sőt még a szoros
környékét is fenyvesek borítják, ellenben a hegység belső lejtői lomblevelű
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erdőkkel fedettek. Késő este érkeztünk Ungvárra, agyonfagyva, vacogó fo
gakkal. A városból nem sokat láttunk. Nem is időzhettünk, mert kiderült,
hogy a parancsnokság — amelyet kerestünk — már tovább ment. Éppen csak
vacsorát vételeztünk és már indulni is kellett egy sebtében előállított teher
gépkocsival az éjszakába. Mentünk, de azt sem tudtam merre, mindaddig
amíg a reflektor fénykévéjében Sobrance helység névtábláját meg nem pil
lantottam. Miután pedig á helység utcáin csupa szlovák nyelvű cégtáblá
kat láttam, nem volt nehéz megállapítani, hogy Szlovákia keleti részében já
runk. Végre, december 23-án, a fagyos, ködös hajnali derengésben, megérkez
tünk Michalovce faluba, ahol aztán megtaláltuk a keresett parancsnokságot.
De beszállásolást nem itt, hanem Petrovce helységben kaptunk. A helység
egy utcából állott és köves út mellé települt. A házak téglából épültek,
csúcsos homlokzatuk két ablakkal az utcára nézett. A legtöbbje horganyzott
lemezzel volt befedve. Az épületek után ítélve jómódú falu benyomását kel
tette. Elszállásolást az egyik ház kiürített utcai szobájában kaptunk.
Kétségtelen tény, hogy a visszavonuló németek meglehetősen kirabolták a
vidék falvait, de a lakosság a szükséges élelmiszerek elrejtésével biztosította
magát. A karácsonyt megelőző napon a háziasszony teknőben fehér tésztát
dagasztott és délután kisütötte az illatos- karácsonyi kalácsot. Este bejött
hozzánk — nem voltunk tízen sem —, mindegyikünknek néhány szem mo
gyorót adott és kóstolót a karácsony esti kalácsból. Az így feloldódott lég
körben az asszony felbátorodott és kérdezősködött. Ö szlovákul, amire a ka
tonák oroszul válaszoltak. Egész jól megértették egymást.
Van-e az oroszoknál templom? — kérdezte az asszony. Van templom, vá
laszolták a katonák. Az orosz anyák maguk nevelik-e gyermekeiket, vagy
elveszik tőlük a kisgyermekeiket? — tette fel az asszony a további kérdést.
Erre is megnyugtató választ kapott, de azért feltette a további kérdést is.
Van-e az oroszoknál karácsony? Mi újévkor ünnepelünk — felelték a kato
nák — de már a negyedik éve folyik a háború és távol vagyunk családunk
tól. Most már nem sokáig — mondták élénken a katonák — mert „Hitler
kaput" és véget ér a háború. Ezzel úgy látszott, hogy a szlovák háziasszony
is kielégítette kíváncsiságát és kiment a szobából. >
A következő napon, december 26-án, vezénylési parancs jött. Többedma
gammal — csupa erős fiatalt — most már aztán véglegesen a 04646 tábori
postaszámmal jelölt hidász-alakulathoz osztottak be. Sajnos, búcsút kellett
venni derék öreg lett barátomtól, akivel hosszú keserves hónapokat töltöt
tünk el együtt. Ö kora miatt nem került a hidászokhoz. Kölcsönös volt a
rokonszenv, habár ez a megszólításból nem tűnhetett ki. Én „sztári"-nak ne
veztem, ő viszont „te magyar"-nak titulált.
Tehát még aznap — december 26-án — délután összevonták a vezényelteket Michalovce faluban egy házhoz, ideiglenes szállásra. Ekkor és ebben a
házban írtam meg azt a levelemet, amelyet szüleim idehaza — igaz csak egy
év múlva — kézhez kaptak.
Az éjszakát még ebben a michalovcei házban töltöttük. Másnap reggel a
04646 sz. hidászalakulat szálláskörletébe vittek, amely Michalovcétól dél
nyugatra, Trhovište (Trebisov?) faluban volt, az Ondava folyó mellett. Itt
vezetett a Michalovcét Kassával összekötő műút, amelynek nagy vashídját a
háború csodálatos módon megkímélte. Szállásunk a folyótól nyugatra eső
falurészben egy műút melletti házban volt, közel a hídhoz. A ház lakói szlo
vák parasztok. A család három főből, az idős házaspárból és vénülő legény
fiukból állott. Ök a hátsó szobában húzódtak meg. Az utca felőli szobában
mi katonák laktunk, összesen tízen, egy pontonhoz beosztott legénység, oro
szok, grúzok, tatárok és én, az újonnan érkezett. Mindnyájan barátsággal
fogadtak körükbe. A tatárok ketten, a grúzok ketten, az oroszok öten voltak.
Még aznap megkaptam a személyemre kiállított katonai igazolványt, a fegy
vernemet jelző vállapokat és hajtókákat, meg egy dobtáras géppisztolyt. Te— 103 —

hát szinte máról holnapra a Vörös Hadsereg katonakönyvvel ellátott tagja
lettem, anélkül, hogy bárki is megkérdezte volna ki vagyok, honnan jöttem.
Ettől kezdve tehát ismét új életforma, új feladatok vártak.
December utolsó napjaiban a csapathoz érkezett újságok magyar vonatko
zású hírei nagy izgalomba hoztak. Megalakult Debrecenben az Ideiglenes
Magyar Kormány! A Vörös Hadsereg csapatai körülzárták Budapestet! A ka
tonák érdeklődéssel fogadták az újabb győzelem híreit. Ezek a hírek szinte
természetesek voltak, hiszen Sztálingrád és Voronyezs óta csupa szovjet győ
zelemről lehetett hallani. A magyarországi hírek izgalomba hoztak. Úgy
éreztem nincs maradásom itt. Nekem Magyarországra kell mennem! Kérni
fogom az áthelyezésemet!
Ilyen elhatározások kerítettek hatalmukba. Igaz
rá is fizettem —' szerencsére csak átmeneti időre — heves türelmetlensé
gemre.
December 29-én este riadóztatták a hidászszázadot. Sorakozó a pontonok
nál. Pattogtak a vezényszavak. Én, mint újdonsült hidászkatona, nem sokat
értettem az egészből, tehát azt csináltam, amit a többitől láttam. Vállra emel
tük a nehéz vaspontonokat és felraktuk őket a szállító gépkocsikra. Ugyanezt
tettük az egyéb hídanyagokkal is. Végül magunk is feltelepedtünk az anyag
tetejére és az oszlop elindult az estében. Egy folyóhoz értünk. Mint másnap
megtudtam, a Tapoly folyóhoz. Magas gátak közt folyik, mintegy harminc
méter széles mederben. Erre a vízre kellett pontonhidat építeni. A hidászok
kal szinte egy időben egy szovjet munkásszázad is a helyszínre érkezett.
Az ő feladatuk a folyó árvízvédelmi töltésének átvágása volt, illetve a talaj
elegyengetése, hogy a hídra rá lehessen hajtani. Még azon éjjel tüzérség vo
nult át az új hídon a túlsó partra .. .

VITA

NEMES IMRE
HOZZÁSZÓLÁS PERJÉS GÉZA: A MOHÁCSI CSATA ClMÜ
TANULMÁNYÁHOZ
Érdeklődéssel olvastam a Hadtörténelmi Közlemények 1976. évi 3. szá
m á b a n Perjés Géza t a n u l m á n y á t a mohácsi csatáról.
A közelmúltban m e g t a r t o t t emlékünnepség, a Magyar Rádió és a Magyar
Televízió adásai, valamint á legkülönbözőbb jellegű sajtótermékekben (tudo
mányos, ismeretterjesztő, egyházi és egyéb) megjelent eszmefuttatások a h a d 
történelemtől távolabb állók figyelmét is felhívták a csatával kapcsolatos és
mind ez ideig vitatott kérdésekre. Meggyőződésem, hogy t á r s a d a l m u n k , köz
véleményünk igényli a t u d o m á n y művelőitől a vitatott politikai, gazdasági
és katonai kérdések objektív, szakszerű és lehetőség szerint ellentmondások
tól mentes, felelősségteljes megválaszolását.
Perjés Gézát m i n d e n k é p p e n elismerés illeti azért, hogy vállalkozott a m o 
hácsi csatát megelőző eseményeknek és m a g á n a k az ütközetnek — f o r r á s 
m u n k á k k a l alátámasztott és hipotézisek segítségével történő — ábrázolására.
Szándéka — mint erről bevezetőjében említést tesz — a fellelhető forrás
anyagokra és a „háború logikájára" támaszkodva feltételezéseken alapuló
következtetéseket levonni a mohácsi csatával kapcsolatban. A t a n u l m á n y
szerzője ú g y értékeli, hogy m u n k á j a csupán egy azon m u n k á k sokasága k ö 
zül, amelyek az elmúlt közel fél évezred alatt e t é m á b a n megjelentek.
A szerző gazdag forrásanyag alapján vállalkozott nézetei kifejtésére. I m 
ponáló az is, hogy a h a d t ö r t é n e l e m mellett, t ö b b csatlakozó, de a h a d t ö r t é 
nelemtől távolabb álló t u d o m á n y á g hasznosítható értékeit is igyekszik m u n 
kájában szintetizálni. A szerző elméleti fejtegetései alátámasztására — h e 
lyenként igen részletes és elsősorban a specialisták h a t á s k ö r é b e tartozó —
számvetések kidolgozására is vállalkozott.
A szerző szándékát és alkalmazott módszerét elismerve kívánok észrevétele
ket tenni a közölt t a n u l m á n n y a l kapcsolatban.
Véleményem

szerint

ugyanis

Perjés

Géza

tanulmánya

végkövetkeztetéseiben vitatható,
„hézagpótló" hipotéziseinek egy jelentős része ellentmond a „háború logiká
jának",
feltételezései alátámasztására készített számvetései helyenként egyoldalúak
és nélkülözik az ilyen számvetések készítéséhez szükséges jártasságot és ala
posságot,
fejtegetése több lényeges belső ellentmondást t a r t a l m a z .
A t a n u l m á n n y a l kapcsolatos és általam fontosabbnak vélt észrevételeimet azért
t a r t o t t a m szükségesnek összegezni, m e r t
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nem tartanám jónak, ha egy odaadással és cselekvő szándékkal készített,
de megítélésem szerint vitatható hadtörténelmi tanulmány esetleg észrevétel
nélkül maradna. Ellentétes és bíráló észrevételek elhallgatása ugyanis gá
tolná a szerzőt hipotézisei alakításában, továbbfejlesztésében,
úgy tűnik, hogy egyik legnagyobb nemzeti tragédiánkkal — a mohácsi
csatával — kapcsolatos hadtörténelmi és más jellegű kutatások reneszánszu
kat élik. A csata 450. évfordulója idején kiadott és a csatát ismertető írá
sok megjelenése mellett tapasztalható a csatavesztés okainak, magának az üt
közet előzményeinek és lefolyásának átértékelésére irányuló törekvés is. Ezt
tapasztalva nem lenne sem célszerű, sem korrekt elhallgatni a Hadtörténelmi
Közleményekben közreadott és szintén az „átértékelő" jellegű tanulmányok
csoportjához sorolható értékeléstől alapjaiban és helyenként részleteiben is
eltérő véleményeket.
Mindezek mellett észrevételeim közreadásával, a segítőkészség feltétlen
hangsúlyozásával, szándékomban áll tiszteletemet is leróni a magyar harco
sok elismerésre méltó tettei és e cselekedeteket, eseményeket kutatók lelkes
munkája előtt.
Észrevételeim részletesebb kifejtése előtt megjegyezni kívánom, hogy nem
áll szándékomban vitába bocsátkozni azokban a kérdésekben, amelyek a XVI.
század eleji magyar osztályhelyzettel és e korszakra jellemző osztályellenté
tekkel kapcsolatosak, annak ellenére, hogy úgy tűnik, a tanulmány e kérdé
sekben is helyenként vitatható. Ezeket a tételeket azonban a szakavatott tör
ténészek tudják felelősséggel -megítélni és a tanulmány szerzőjét nézeteit ille
tően elmarasztalni vagy megerősíteni.
1. Mi az, amiben alapjaiban nem értek egyet Perjés Gézával?
A szerző által — tanulmánya végén — levont két legfontosabb „tanulság"
az, amelyekben alapvetően eltérő a véleményem.
Nem értek egyet azzal, hogy „a magyar hadsereg páratlan hősiességgel
harcolt". Azt a tanulságot is vitatom, hogy „Tomori és vezértársai működésé
ben szakmailag semmi kivetni valót nem lehet találni. A terv, amit kidol
goztak, a maga vakmerőségében is — vagy éppen ezért — kitűnő volt és
minden elismerését megérdemel!" (466. oldal)
Ismervén Brodarics kancellár leírását és más hadtörténelmi tanulmányok
mondanivalóját, úgy vélem, hogy az a sereg, amely rövid egy-másfél óra
alatt teljes vereséget szenved, a sikertelen roham, a túlerő felismerése, a
rossz vezetés és egyéb más fel nem sorolt okok következtében megfutamodik és
már a csata első mozzanatában zsákmányolást, sőt, fosztogatást hajt végre
(ezzel tempóelőnyt ad a töröknek, amely Perjés Géza véleménye szerint egyik
oka volt annak, hogy az ütközetet a magyarok elveszítették), nevezhető „vak
merőnek", „elszántnak", de „páratlan", sőt. „példa nélküli" hősiességgel har
coló seregnek, bármily fájó is, semmi esetre sem. (464. oldal)
A magyar főparancsnokság tevékenységét és tervét (ha egyáltalán volt
ilyen terv) sok egyéb mellett éppen azért nem tartom „kitűnőnek", mert an
nak ellenére, hogy a politikai és katonai vezetés tisztában volt döntése sú
lyával, mégis „mindent egy lapra tett fel" és túlságosan is „vakmerő" volt.
Ilyen katonai terveket ismereteim és véleményem szerint rendszerint akkor
hoznak a főparancsnokságok, ha a felderítésben és a helyzetmegítélésben
hiba volt, vagy pedig akkor, ha a vezérek katonai hozzáértése kívánni valót
hagy maga után.
Az a véleményem, hogy Perjés Géza a mohácsi csatában részt vett ma
gyar sereg küzdelmét, a főparancsnokság tevékenységét túlságosan egysíkúan
és érzelmileg meglehetősen túlfűtött módon vizsgálta, ezért jutott olyan kö
vetkeztetésekre, amelyeket a tanulságokban foglalt össze.
— 106 —

Miért nem értek egyet a szerző áltál levont tanulságokkal?
Elsősorban azért, mert állításait, következtetéseit tanulmányában nem tud
ja kellően bizonyítani. Sőt, miután a történelmi valóság előtt ő is kénytelen
meghajolni, tanulmányában éppen az általa említett két alapvető tanulságot
cáfoló tényeket kénytelen felsorakoztatni. (461. oldal, 1. bek., 464. oldal, 2.
bek., 463. oldal, 3. bek.)
Másodsorban azért, mert ha elfogadnám a szerző következtetéseit, akkor
azt kellene feltételeznem, hogy a magyar sereg vereségének alapvető oka
a véletlen — az ide-oda imbolygó hadiszerencse —, és ez utóbbi 1526. augusz
tus 29-én, sajnos, nem a magyarokat, hanem a törököket vette pártfogásába.
Perjés Géza azt állítja, hogy a magyar had példátlan hősiességgel harcolt,
a csata színhelyét a magyar vezérek a lehető legjobban választották ki, zse
niális tervvel rendelkeztek és a harc alatt Tomori és vezérei kitűnően mű
ködtek. A törökök viszont lassan, fáradtan értek ki a harcmezőre, zavar ke
letkezett közöttük miután elérték a maj si teraszt. Ez esetben mi egyéb lehe
tett a vereség oka, mint szerencsétlen véletlenek sorozata, ami következe
tesen a magyar csapatokat sújtotta?
Az ilyen beállítás — amellett, hogy ellentmond a „háború logikájának" —
erőteljesen hasonlít azokra a csatavesztés-magyarázatokra, amelyek néhány
évtizeddel korábban az akkor elfogadott történelemszemléletből táplálkoztak.
Harmadszor azért nem értek egyet a felkínált tanulságokkal, mert a szer
ző a török had tevékenységének, harcmódjának, vezérei szakértelmének meg
ítélésénél — véleményem szerint — elfogultságról és a történészi objektivitás
hiányáról tesz tanúbizonyságot. (456—459. oldal) Egy olyan ügyefogyott, lom
ha, elfáradt, zavarban levő, kapkodó ellenséget, mint amilyennek Perjés Géza
jellemzi a törököket, a „példátlan hősiességgel" harcoló, „kitűnő csataterv
vel" rendelkező, „jól vezetett" magyar seregnek ugyanis „elméletileg" le kel
lett volna győzni.
Megjegyezni kívánom, hogy az a történelemszemlélet, amely a háborúk, a
csaták tanulmányozása során gyakran érdemtelenül eltúlozza saját csapataink
vélt, vagy feltételezett hősiességét, szinte minden esetben az ellenség lebecsü
lésével, erényei elhallgatásával és a harcban elkövetett hibái felnagyításával
párosul.
A félreértések elkerülése végett hangsúlyozni kívánom, hogy Perjés Géza
személyét és szándékát tiszteletben tartom, de tanulmányának ezekre a véle
ményem szerint vitatható részeire szeretném felhívni szíves figyelmét.
Végül pedig azért nem értek egyet a szerző következtetéseivel, mert hipo
tézisei alátámasztására gyakran önkényesen idéz és cáfol hol török króni
kásokat, hol pedig magyar szemtanúkat, kortársakat és történetírókat.
A szerző e téren tanúsított önkényessége abban jut kifejezésre, hogy hipo
téziseihez „illő" nézeteket — még ha azok esetleg másodrangú forrásból szár
maznak is — dédelget, hipotéziseinek ellentmondó, de egyébként sokak ál
tal hitelesnek tartott és megbízhatónak tűnő nézetekről pedig nem vesz tudo
mást, ezeket a nézeteket gyakran elrejti az olvasó elől.
Az idézetek alkalmazásának ez a fajtája, ha nem is követendő, de embe
rileg érthető, hisz mindenkinek azok az idézetek tűnnek kedvesebbnek, hite
lesebbnek, amelyek gondolataihoz közel állnak.
Az önkényességnek azt a fajtáját azonban semmiképpen nem szabad tá
mogatni, ahol Perjés Géza egyes forrásokról kategorikusan kijelenti, hogy
azok nem felelnek meg a valóságnak, pontatlanok, vagy nem lehet velük
egyetérteni.
Különösen szembetűnő az, hogy báró Burgio pápai követet és Brodarics kan
cellárt, a két nagyon is hihető kortársat, a szerző hol megbízható
szemtanúként
tartja számon, hol a szakismeretek híján levők közé sorolja, függően attól, hogy
véleményük közeledik-e hipotéziseihez, vagy éppen távolodóban van azoktól.
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Az olvasó és a szerző számára észrevételeim szemléltetéséhez csupán egy
példát mutatok: „a törökök egész nyíltan hirdetik, hogy el akarják foglalni
az egész országot, s hogy nem fordulnak addig vissza, míg a magyar ki
rállyal meg nem ütköztek". (Eddig báró Burgio jelentéséből.) „Ennek a ki
jelentésnek nyilvánvalóan csak a második állítása helytálló" -— jelenti ki Per
jés Géza. Nem indokol, nem részletez, nem bizonyít, hanem határozottan törli
a pápai követ jelentésének első részét. (428. oldal, 3. sz. jegyzet.)
A tanulmány többszöri figyelmes elolvasása kapcsán nekem legalább is
úgy tűnt, hogy Perjés Géza, a mohácsi csatában elesett magyar és más nem
zetiségű harcosokra emlékezvén, egy hősi küzdelmet, egy egységes célért —
a haza sorsáért — közösen cselekvő rendi összefogást, egy zseniális csatatervet
látott maga előtt és ezekhez igyekezett adatokat gyűjteni. A fennmaradó „hé
zagokat" pedig feltételezésekkel próbálta kitölteni.
2. A szerző néhány „logikátlansága" a „háborúk logikáját" illetően.
Perjés Géza bevezetőjében említi, hogy a háború igen szigorú logikájához
kell folyamodnia a hadtörténésznek annak érdekében, hogy a rendelkezés
re álló hiányos adatokat ki tudja egészíteni. Az ily módon felállított hipoté
zisek eredménye lehet az, hogy következtéseit, véleményét egy hadjáratra,
egy csatára vagy ütközetre vonatkozóan — a források hiányát pótolva —
elfogadhatóvá tegye. A magam részéről az ilyen vizsgálódási rendet és bizo
nyító eljárást ugyan nem tagadom, de bizonyos fenntartásaim vannak e
módszert illetően.
Ezek a következők :
a „háború logikája" többféle lehet, az többek között tudás, ismeret, konk
rét helyzet és nézőpont kérdése. A harcban szemben álló felek „háborús logi
kája" rendszerint homlokegyenest eltérő;
a hadtörténeti kutatómunkában a hiteles forrásanyagokat és az ilyen anya
gokra való alapozást többre becsülöm a „háború logikája" segítségével felállított
hipotézisnél;
,,a „háború logikája" segítségével kialakított hipotézist csak mint egy le
hetséges változatot fogadom el a háború vagy az ütközet lefolyását illetően
(természetesen ezt is csak akkor, ha valóban nincs elegendő, vagy megbízható
hírforrás);
félő, hogy a „háború logikáján" alapuló következtetést, amely a mohácsi
csatát illetően sem más, mint egy feltételezésekre felépített „hadijáték" vég
eredménye, a „hadijáték" vezetője utólag hitelesíteni igyekszik. Azt sem tartom
kizártnak, sőt ez érthető is, hogy az ütközet lefolyásának rekonstruálása érdeké
ben kialakított stratégiai—taktikai helyzetnek és dinamikának a „hadijáték"
vezetője szinte rabja lesz.
Aggályaimtól függetlenül nem tartom kizártnak azt. hogy egy csata —
így például a mohácsi csata — rekonstruálásához az ajánlott módszert — bi
zonyos siker reményét alapul véve — fel lehet használni. Elfogadható és
meggyőző eredményt azonban véleményem szerint nem a „mono" hadijáték,
hanem az adatokat és a forrásokat pontról pontra értékelő, szakértők együt
tes erőfeszítésével felállított „háborús logika" hozhat.
Perjés Géza munkáját tanulmányozva nekem úgy tűnt, hogy túlságosan
nagy feladatot vállalt magára akkor, amikor ilyen „egyszemélyes" hadijáték
képét kialakította, és „egyszemélyes" ütközetét megírta. Ez a túlméretezett
feladatvállalás azt eredményezte, hogy néhány alapvető kérdést kikerült,
vagy nem tudott kifejteni akkor, amikor a saját „háborús logikáját" meg
alkotta, amellett pedig úgy tűnik, hogy néhány fontos katonai kérdésben
hibázott. Ennek következtében több jelentős. „háborús logikátlanságot" mu
tat az a stratégiai—taktikai kép, amelyet az olvasó elé tár.
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Nincs szándékomban hozzászólás ürügyén hasznavehetetlen „ellen-hadiiátékot" levezetni és „ellen-háborús logikát" kialakítani. Ezt nem igényli sem
a szerző, sem pedig az olvasó. Szeretném azonban a figyelmet felhívni azok
ra a fontosabb kérdésekre, amelyeket a szerző által felállított „háborús logi
ka" nem tartalmaz és azokra a téves „háborús logikából" származó egyes
hibákra, amelyekből a szerző jelentős következtetéseket vont le.
a) A szerző nem kísérli meg annak a kérdésnek tisztázását, hogy a csatát
megelőző időszakban és az ütközet során melyik fél kezében volt a stratégiai,
sőt, a taktikai kezdeményezés. Ki kényszerítette rá, ki tudta rákényszeríteni
az akaratát a szemben álló félre.
Lehetséges, hogy egy alapos, objektív, minden részkérdésre kiterjedő és a
kezdeményező képességgel összefüggő vizsgálat után a török sereg lassúnak
tűnő előrevonását és szétbontakozását nem fáradtsággal, nem a szántóföldeken
át történő kimerítő meneteléssel magyaráznánk, hanem tudatos cselekvést fe
dezhetnénk fel ebben a mozzanatban (egyébként is kétlem, hogy annyi szántó
lett volna a XVI. században a Duna—Dráva vidéken, hogy csak azokon át
lehetett volna a török hadat megindulási állásába előrevonni);
a ruméliai hadtest leereszkedését a majsi lejtőkön és esztelennek tűnő tá
borverését — a jelentős erőt képviselő magyar sereg szeme láttára — nem
bárgyú hadmozdulatnak, hanem a magyar támadás megindítását előidéző, a
csatának a török által elképzelt tervébe beillő — cselvetésnek tudnánk be;
a török sereg késő délutánig tartó felfejlődésében esetleg nem a „keleti"
kényelemszeretetet fedezhetnénk fel, hanem a kora reggeli óráktól had
rendben álló magyar sereg tudatos fizikai és pszichikai gyengítésére is kö
vetkeztethetnénk ;
az anatóliai hadtestnek a harcmezőn történő megjelenését esetleg nem egy
elkésett hadmozdulatnak, hanem török szempontból a csatát eldöntő és a
legkedvezőbb pillanatban végrehajtott, pontosan kiszámított manővernek ér
telmezhetnénk.
Természetes, hogy tovább lehetne sorolni a választ igénylő kérdéseket, fi
gyelembe véve a magyarok tevékenységét is.
b) A kezdeményezéssel összefüggő kérdések mellett, szintén a forrásokra és
a „háború logikájára" támaszkodva,. célszerű lenne vizsgálni a „felek elgon
dolását" és ennek származékát: a „felek terveit a harc megvívására". (E vizs
gálat többek között azért is érdekes lenne, mert az hozzásegítene a fen
tiekben vázolt kérdések megválaszolásához is.)
Az ilyen jellegű munka azért is hasznos lehetne, mert Perjés Géza tanul
mányában — noha következtetései alapját képezi — sajnos, nem vázolja a
magyar sereg — általa „kitűnőnek" minősített — csatatervét. Tanulmányában
egyetlen fejezetet, sőt, még alcímet sem szentel ennek a sarkalatos kérdés
nek, mondanivalója egyik csomópontjának. Fejtegetésében csupán odáig jut
el, hogy írásban és vázlaton kifejti — egyébként logikusnak tűnő — véle
ményét a magyar sereg ütközet előtti felállásáról, de arról, hogy ezt a csatát
hogyan akarta megvívni a magyar sereg, nem, vagy csupán nagyon keveset
szól. (Természetesen a hadrend általában nem választható el az ütközetre
vonatkozó elgondolástól.)
Az, hogy ezt a csatatervet nem ismerteti a szerző, számomra érthetőnek
tűnik, mert úgy látszik, hogy a magyar főparancsnokság — bármily fájó is
— nem rendelkezett konkrét csatatervvel, függetlenül attól, hogy Perjés Géza
feltételezi egy ilyen csataterv létét.
E kérdést illetően hallgassuk meg a legilletékesebbet, a szerzőt, aki úgy
ítéli meg, hogy a magyar csataterv „kiváló" volt.
„Másik zavaró momentum feltevésünkben az, hogy Brodarics nem ír Tomorinak erről a tervéről. [Itt a 460. oldal 4. bekezdésében feltételezett terv— 109 —

ről van szó, mely szerint Tomori a törökök számára kedvezőtlen terepvi
szonyokra építette fel tervét, melynek lényege a szemben álló fél részenként
történő megsemmisítése.] Űgy gondoljuk azonban — folytatja a szerző —,
hogy ennek igen egyszerű oka van: nem is tudott róla. De feltehetően a tá
borba vonulást javasló urak sem ismerték Tomori tervét, sőt. talán maga a
király sem. Furcsának tűnhet egy ilyen feltevés, de ismerve az elmúlt na
pok eseményeit, a királynak és környezetének, valamint a karassói tábor
katonáinak mélyen szántó ellentétét, könnyen elképzelhető, hogy Tomori csak
néhány alvezérét avatta be a tervbe, mert annak sikeréhez a legszigorúbb
titoktartást tartotta szükségesnek. Ezt támasztaná alá az utolsó haditaná
cson tanúsított furcsa magatartása is: egyetlen konkrét érvét, azt tudniillik,
hogy miként akar felülkerekedni a törökön, nem árulhatta el, így csupán bi
zonytalan válaszokat adhatott a király nekiszegezett kérdéseire." (461. oldal,
kiemelés tőlem — N. I.)
Nem akarom ezeket az ellentmondásokat a végletekig élezni, de felmerül:
milyen csataterv lehetett az, amelyet az utolsó haditanácson még a király
előtt sem tárt fel Tomori?;
a csatákat olyan terv birtokában nem lehet megvívni, amelyet a fővezéren
kívül csupán egy-két alvezér ismer. Eredményesen harcolni csak akkor le
het, ha az alvezéreken kívül a „hadnagyok is", sőt, a katonák is ismerik —
a rájuk vonatkozó mértékben — vezérük elgondolását és csatatervét;
ha máskor nem, akkor a csata napján, az ütközet előtti utolsó órákban,
Tomori még mindig kiadhatta volna utasításait a csatával kapcsolatban (er
re ideje is bőven volt). Olyan adatot azonban, amely igazolná a csataterv
meglétét, sajnos, Perjés Géza sem tud felsorakoztatni érvei alátámasztására.
Mint arról már korábban szóltam, nem kívánom teljes terjedelmében so
rolni azokat az általam logikátlannak tartott tételeket, amelyek a tanul
mányban a „háború szigorú logikájának" kritikájából adódnak, ezért ráté
rek azokra a tévedésekre és hibákra, amelyek a tanulmány egyes hadmű
vészeti kérdéseit érintik.
Véleményem szerint a szerző egyik tévedése és hibája, hogy igyekszik
igazolni és egyben felmenteni a magyar vezetést az alól a felelősség alól,
hogy lényegében harc nélkül feladta a védelemre alkalmas terepszakaszokat.
A Száva, a Dráva és a Karassó vonalán mint jelentős természetes védő
vonalakon megszervezett harc, ha nem is változtathatta volna meg az erő
viszonyokat, de kedvező esetben stratégiai, kedvezőtlen esetben pedig leg
alább taktikai eredményeket hozhatott volna. Ezek közé a feltehető ered
mények közé sorolható, hogy a -természetes akadályok védelme során vívott
sikeres ütközetek — azon kívül, hogy veszteséget okozva a török erőknek ja
víthatták volna az ország hangulatát és erősíthették volna a magyar csapatok
harci szellemét, s a magyar vezetés tájékozottabb lehetett volna a törökök valós
szándékait illetően — lassíthatták volna a törököt előnyomulását.
Mindezek a taktikai sikerek esetleg abban a stratégiai eredményben ötvö
ződtek volna, hogy a magyarok összpontosíthatták volna teljes katonai ere
jüket a döntő ütközet megvívásáig (Szapolyai—Frangepán vezette csapa
tokra és a felfogadott zsoldosokra gondolva), ezenkívül pedig a magyar ve
zetés diplomáciai fáradozásai talán eredményesebbek lettek volna.
Előrebocsátom, hogy ezek csupán feltételezések és csak azt szolgálják,
hogy segítsék igazolni véleményemet: a védelmi harcra kényszerült magyar
vezetés komoly hibát követett el, amikor lemondott a hadműveleti irányban
meglevő legjelentősebb természetes akadályok — a vízi akadályok — védelméről.
Perjés Géza azért, hogy felmentse a magyar vezetést az e kérdést illetően
kétségtelenül elkövetett hibái alól, olyan furcsa és katonailag teljesen érthe
tetlen eszmefuttatást, valamint számvetéseket közöl, amelyek félrevezetik az
olvasót és önálló véleményalkotását megzavarhatják.
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Csupán néhány megállapítást idézek, de úgy vélem, ezek is jól jellemzik
a szerző hibás nézőpontját e kérdéseket illetően:
„egy olyan folyó mentén védekezni, amelyen az ellenségnek már biztos
hídfői vannak, katonailag lehetetlen". (430. oldal, 2. bek.)
„A Dráva sem jelentett komoly akadályt. Téves ugyanis az az általános
nak mondható hiedelem, hogy a védelem sikerének esélyei folyók mentén
a legnagyobbak; amennyiben az ellenség erőfölénye nagy és megfelelő szá
mú átkelő eszközzel és hídanyaggal rendelkezik, az »erőszakos folyamátke
lést« nem lehet megakadályozni. Ezt már Montecuccoli és Clause witz is így
látta." (430. oldal, 3. bek.)
Ami Perjés Géza első megállapítását illeti, úgy vélem, az túl kategorikus.
Kétségtelen az, hogy azt a folyó menti védelmi vonalat, ahol az ellenség
már rendelkezik „biztos" hídfőkkel, igen nehéz megtartani. Lehetetlenség
ről beszélni azonban túlzás. Számtalan példa bizonyítja, hogy „jó" vagy „biz
tos" hídfőkkel rendelkező támadót is hosszabb ideig fel lehetett tartóztatni a
folyóra támaszkodó védővonalon, jelentős veszteségeket lehetett soraiban
okozni, sőt, arra is lehet példákat találni, hogy hídfőit meg lehetett semmi
síteni.
Ami a szerző második megállapítását illeti, úgy vélem, amellett, hogy ka
tonailag hibás, ellentmond a „háború logikájának", még az esetben is, ha
véleménye alátámasztására segítségül hívja Montecuccolit és Clausewitzet.
Elsősorban néhány szót a Dráváról.
A Dráva — Eszék körzetében — a XVI. században mocsarakkal övezett,
szabályozatlan, igen nehezen hajózható, jelentős vízi akadály volt. Ha a fo
lyót minősítő adatokhoz (szélesség, mélység, folyási sebesség, partvonulat
stb.) hozzávesszük azt, hogy a Duna 1526. évi magas vízállására és a tartós
esőzésre a forrásmunkák utalnak, akkor — mint a terepet ismerő olyan sze
mély, akinek alkalma volt közel negyed századon át „erőszakos átkelési"
gyakorlatokon részt venni, ilyen gyakorlatokat tervezni és vezetni — hatá
rozottan állítom, hogy a Dráva igen komoly vízi akadályt jelenthetett a kö
zépkorban, annak a hadseregnek, amely azon több tízezres seregét, tekinté
lyes mennyiségű harceszközét és hadtápját a túlpartra kívánta juttatni. Meg
jegyzem, hogy a Dráva ma is komoly vízi akadályt jelentene, még korsze
rű átkelő eszközökkel jól felszerelt hadsereg számára is.
A folyók, a természetes vagy mesterséges módon elárasztott terepszaka
szok, ellentétben Perjés Géza véleményével — az ókortól kezdve napjainkig
— minden esetben növelik a védő fél esélyeit, a támadó (időleges, tartós vagy
esetleg végleges) megállítását, feltartóztatását illetően. A folyók minden
esetben megnehezítik a támadó fél tevékenységét. Mindezek alapján semmi
képpen nem tartom ,tévesnek" azt a nézetet, hogy a védelem sikerei a fo
lyók mentén a legnagyobbak (430. oldal, 2. bekezdés).
Megjegyezni szeretném azt is, hogy a törökök a fedezetlenül hagyott Szá
ván és Dráván, majd később a Karassón is, átkelésüket (amely egyébként
nem tartozott az erőszakos átkelés hadművészeti kategóriájába) csak igennagy nehézségek árán tudták végrehajtani, attól függetlenül, hogy a magya
rok komolyabb, szervezett ellenállásába lényegében sehol sem ütköztek.
A vízi akadályoknak — mint lehetséges és célszerű védővonalaknak, ame
lyek gátolják a csapatok tevékenységét — Perjés Géza által történt és az előb
biekben idézett lebecsülő értékelését olvasva meglepődve tapasztaltam, hogy
a mohácsi csatateret átszelő Borza patakról, amely kétségtelenül szintén nem
elhanyagolható akadály, de mégsem hasonlítható a Drávához, a szerző egé
szen másképp vélekedik (itt már nem hivatkozik sem Montecuccolira, sem
Clause witzre).
„A Nagynyárádnál és Majsnál eredő, majd egy ágban egyesülő és a dályoki tóba folyó Borza patak partja még napjainkban, a szabályozás után is
eléggé meredek. Valószínű, hogy a csata idején is ilyen lehetett, tehát je— 111 —

lentős, a harchoz fejlődött seregek mozgását megnehezítő akadály volt" (444.
oldal, 2. bek. Kiemelés tőlem — N. I.).
A szerző idézett terepértékelésével ez esetben egyetértek. Valóban, a Borza
patak — főképp esős időben és megáradt állapotban — figyelmet érdemlő
vízi akadály lehetett. De ami igaz egy patak esetében, az méginkább igaz egy
200—250 m széles, megáradt és ingoványokkal övezett folyó esetében. (Emlé
keztetni szeretném Perjés Gézát, hogy a mohácsi csata emlékünnepsége kap
csán sugárzott televíziós adásban a szerző a Borza patakot úgy értékelte,
hogy az elhanyagolható, jelentéktelen akadály volt. Mint a közvetítés szem
lélőjének, ez az értékelés már akkor feltűnt. Meglepő, hogy rövid másfél
hónap alatt a szerző ugyanarról a vízfolyásról így megváltoztatta véleményét,
ugyanakkor a Száva, a Dráva és a Karassó tekintetében felállított elmé
letéhez olyannyira ragaszkodik.)
3. Számvetési és helyzetmegítélesi
pontatlanságok.
A szerző tanulmányában vázolt folyóvédelmi felépítés nem valószínű, hogy
valamilyen említésre méltó eredményt hozott volna a magyar hadvezetés
számára. Olyan folyóvédelmet ugyanis, amelyet — feltételezéseken alapulva
— elképzel, csak olyan katonai vezetők (vagy vezető) szerveztek volna, akik
— enyhén szólva — nem állnak feladatuk magaslatán. Az az elméleti mo
dell, amit a szerző vázol, azaz a szükségtelenül széles arcvonal (100 km), a
széles arcvonalon egyenletesen szétszórt csapatok hadrendje, a tartalékok tel
jes hiánya — együtt a törökök túlértékelt átkelési képességével — valóban
azt eredményezte volna, hogy a magyarok, akár főerőkkel, akár elővédekkel,
a Dráva menti ütközetet elveszítik.
Tekintettel arra, hogy megítélésem szerint jelentős kérdésről van szó, néz
zük meg a szerző által felvétett kérdéseket részletesebben!
A folyóvédelemnek azt a mértani és számszaki szabályszerűségét, amit
Perjés Géza tanulmányában vázol (432. oldal, 2. bek.), nem javaslom sem a
szerzőnek, sem más kutatónak további tanulmányokhoz felhasználni, mert az
téves következtetések levonását eredményezheti. A folyóvédelem sablonos
felépítése mellett azt sem tartom igazoltnak, hogy a magyar seregnek leg
alább 100 km-es arcvonalon kellett volna a folyóvédelmet megszervezni (a
100 km-es kiterjedést természetesen a Drávának a Dunába torkollásától nyu
gatra kell számolni.) Amennyiben a törökök hadászati elgondolásai között a
magyar sereg megsemmisítése mellett valóban szerepelt Buda elfoglalása és
tevékenységét az idő és a tér erősen korlátozta (ezzel kapcsolatban a szerző
véleményét a 429—435. oldalon, ha nem is vitathatatlanul, de kifejti), akkor
a török hadvezetésnek céljai eléréséhez a lehető legrövidebb utat kellett volna
választania. Ebből adódóan nem kockáztathatta volna meg, hogy csapataival a
Dráva jobb partján közel 100 km hosszú — teljesen felesleges — oldalirányú
manővert hajtson végre. Azonkívül, hogy egy ilyen oldalirányú manőver
eredeti hadászati célkitűzéseitől is eltérítette volna, találkozhatott volna a
délnyugati irányból közeledő, Frangepán vezette csapatokkal, de ami ennél
is fontosabb, elszakadt volna természetes utánpótlási vonalától, a Dunától
(a törökök — Perjés Géza logikus és elfogadható hipotézise szerint — ugyan
is azért is választották támadási irányuknak a Duna jobb partját, hogy így
közelebb legyenek a Dunán felfelé manőverező — csapást mérő és szállítási
feladatokat megoldó — közel 800 hajóegységből álló flottillájukhoz).
Az elmondottak következtében indokolatlan lett volna a magyar főpa
rancsnokság részéről, hogy az egyébként is szűken meglevő erőit 100 km
szélességben szétforgácsolja.
Ami a török csapatok átkelési képességét illeti, Perjés Géza számvetéseit
taktikailag és műszakilag egyaránt elfogadhatatlannak tartom. Egy sereg
átkelési szakasza rendszerint több átkelési helyből (átkelési pontból) áll. Az
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átkelési szakaszon átszállítható harcosok, fegyverzet és utánpótlási anyagok
mennyiségét és az átkelés idejét a rendelkezésre álló átkelési eszközök típusa és
száma, azok áthajózási sebessége, az átszállítandó erők és eszközök be- és kihajózásához szükséges idő, az átkelési eszközök széles arcvonalon „történő egyidejű al
kalmazásának lehetősége, a folyóhoz vezető és attól eltávolodó utak minősége,
tehát átbocsátó képességük, valamint magának a folyónak a minősítése ha
tározza meg. A csapatok kívánatos átkelési ütemét ezen kívül csak abban
az esetben lehet biztosítani, ha az átkelést végrehajtó erők vezetése terv
szerű, tevékenységük rendkívül alapossággal előkészített és a kisebb intenzi
tású átkelési módokról mielőbb át tudnak térni nagyobb átkelési intenzitást
biztosító átkelési módokra. (Nem említve mindazokat a bonyolult katonai
müveleteket, amelyek a szembenálló fél által megvalósított ellenrendszabá
lyok elhárításával, csökkentésével hozhatók kapcsolatba. Ilyen műveletek
megtételére a török vezetésnek azonban nem volt szüksége, mert a magya
rok, sajnos, a Dráva vonalát gyakorlatilag harc nélkül átengedték.)
A felsorolt alapvető tényezők együttes hatását figyelembe véve felelősség
gel állítom, hogy azt a feltételezett török átkelési ütemet, amelyet Perjés
Géza tanulmányában jelzett, önkényes, pontatlan és elfogadhatatlan adatnak
kell értékelni. (432. oldal, 12. sz. jegyzet.) Szerinte ugyanis a törökök 4 óra alatt
50 000, technikai akadályokat is figyelembe véve csak 24 000—25 000 felfegyver
zett harcost szállíthattak át a Dráván.
Legjobb tudásom és ismereteim alapján állíthatom, hogy egy 24 000—25 000
főt kitevő seregtest átkeléséhez az ingoványos, megáradt, sebes folyású Drá
ván, amit a török hajósok és utászok nem ismerhettek, a Perjés Géza által
jelzett átkelési ütemnek csupán egy lényegesen kisebb hányadát lehet szá
mítási alapként elfogadni.
Tekintettel arra, hogy Perjés Géza számvetéseivel elsősorban azt kívánja
igazolni, hogy a törökök átkelési üteme nagyobb lehetett, mint a Dráva vo
nalát esetleg elfoglaló magyar erők védőképessége (manőverezési lehetősége)
és ezt bizonyítékul szánja ahhoz, hogy a Dráva vonalának védelme eleve ki
látástalan lett volna, célszerűnek tartanám, ha számvetéseit — esetleg szak
értők bevonásával — ismételten átvizsgálná.
Tájékoztató adatként kívánom megjegyezni, hogy az az átkelési ütem, ame
lyet a folyóvédelem ésszerűségének elutasítása érdekében Perjés Géza szám
vetési alapként elfogadott, lényegesen nagyobb, mint a korszerű hadseregek
napjainkban teljesíthető átkelési üteme. A jelenlegi átkelési technikát és fel
készültséget ugyanakkor nem lehet a XVI. századi átkelőeszközök teljesítőké
pességével összehasonlítani. Összehasonlítási alapnak természetesen egy se
bes folyású, megáradt, ingoványos és korlátozott megközelítési lehetőségű,
közepes vízi akadályt kell feltételezni.
Mindezek mellett szeretném felhívni a szerző figyelmét arra is, hogy átke
lési számvetések esetében nem célszerű a korabeli forrásadatokat olyan könynyelműen kezelni, mint számvetései során tette.
„Kemálpasazádé szerint egy »kisebb« hajóra 20 ember fért, mi 30-at vettünk"
— mondja a szerző. (432. oldal, 12. sz. jegyzet.) Érthetetlen számomra az a
szakmai bátorság, amivel a szerző 50 százalékkal megnöveli a török átkelő
eszközök teherbírását az áradó, gyors vizű Dráván. Ha ennek ellenkezőjét
teszi, azt elfogadhatónak tartanám.
4. Milyen jelentősebb ellentmondásokat tartalmaz a szerző
mohácsi ütközet előzményeit és lefolyását illetően?
Több jelentős, belső — önmagát cáfoló — ellentmondást
szándékú tanulmány. Csupán példaképp vegyünk szemügyre
lentmondásokból egynéhányat.
a) A szerző feltevéseinek alapja — szinte sarkalatos pontja
8 Hadtörténelmi Közlemények
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tanulmánya
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kell fogadni azt a tételt, hogy a mohácsi csatát illetően mindkét fél poli
tikai és katonai vezetése a háború törvényeinek megfelelően járt el és dön
téseit „racionális" mérlegelések alapján hozta. (427. oldal, 1. bek.)
Függetlenül attól, hogy véleményem szerint a magyar politikai vezetés
döntéseinek jelentős részét éppen nem „racionális" mérlegelések alapján hoz
ta, úgy tűnik, a tanulmányban a szerző által közölt adatok tekintélyes része
is azt bizonyítja, hogy a magyar vezetés enyhén szólva híján volt a „racio
nalizmusnak". Ennek alátámasztására idézek Perjés Géza tanulmányából:
(Az 1526. augusztus 23-ról 24-re virradó éjszaka eseményeiről van szó, ame
lyet a szerző a 449. oldalon részletez.)
„Ugyanekkor kapta meg a király Szapolyai és Frangepán üzenetét is, mely
ben visszavonulást tanácsoltak. Ez az üzenet késztette II. Lajost arra, hogy
még az éjszaka folyamán a táborba küldje Brodaricsot: beszélje rá az ura
kat a visszavonulásra." (Kiemelés tőlem — N. I.) (Ezt követően II. Lajos is
lement a táborba.)
„A haditanácson a király újra feltette a kérdést: ütközzenek-e meg, vagy
inkább vonuljanak vissza? Tomori ekkor a csata megvívása mellett foglalt
állást, amin a király igen meglepődött, hiszen éppen ő volt az [mármint To
mori], aki néhány hete, a török túlerejére hivatkozva, a békét ajánlotta."
(Kiemelés tőlem — N. I.)
„Miközben a gyűlés tartott, küldöttség érkezett a karassói táborból és fel
szólította először a királyt, majd az egész gyűlést, hogy ütközzenek meg a
törökkel, sőt, azzal fenyegetőztek, hogy ellenkező esetben a főtáborra [azaz a
királyi táborra] támadnak. Ekkor döntötték el végleg, hogy megharcolnak a
törökkel." (Kiemelés tőlem — N. I.)
Ügy vélem, nem kell különösebben bizonyítani, hogy a szerző tanulmányá
ból vett idézetek, amelyek egyébként a valós tényeket tükrözik, mindent bi
zonyítanak, csak azt nem, hogy a magyar politikai és katonai vezetés a leg
lényegesebb kérdésben, nevezetesen abban, hogy kitérjenek-e a török túl
erő elől vagy harcba bocsátkozzanak vele, „racionális mérlegelés" alapján hoz
ta volna meg döntését.
Az viszont szinte érthetetlen, hogy Perjés Géza, korábbi eszmefuttatását
követően, néhány sorral tovább azt írja:
„Mindezekhez a következőket kell hozzáfűznünk: szinte bizonyosnak vehet
jük, hogy már a bátai tanácskozáson végleg eldöntötték, hogy Mohácsnál vív
ják meg a csatát." (A bátai tanácskozás feltételezhetően augusztus 16-án
volt.) Nem érthető ugyanis, hogyan lehet valamiről, ez esetben egy fontos
csatáról, kétszer véglegesen dönteni. Az sem világos, ha Bátán döntöttek a
csatáról, akkor néhány nap múlva a király és a kancellár miért igyekszik
rábeszélni az urakat a visszavonulásra? Miért lepődött meg a király Tomori
bejelentésén augusztus 23. éjjelén, ha már a bátai tanácskozáson döntöttek arról,
hogy megütköznek a törökökkel?
A magyar politikai és katonai vezetés „irracionális" magatartását és egy
ben Perjés Géza elfogultságát is jellemezve idézem tanulmányából a követ
kező gondolatokat:
„Első pillantásra úgy tűnhet, hogy az április 24-én elkezdődött ország
gyűlésen egész sor jelentéktelen ügyről tárgyaltak, melyek közül nem is egy
nek a szőnyegre hozása párt- és egyéni érdekeket szolgált. A magunk részé
ről azonban úgy véljük — folytatódik az idézet —, ezeknek a kérdéseknek
rendezése [tehát a párt- és egyéni érdekeket szolgáló kérdéseknek a rende
zése] előfeltétele volt annak, hogy a katonai kérdésekhez egyáltalán hozzá
nyúljanak."
Ezt követően azt lehet várni, hogy ha már előbb a lényegtelenebb dol
gokat elintézte az országgyűlés, akkor politikai és katonai kérdésekben va
lami „racionális" döntést hozott. Nem ez történt, de idézzük ismét e kérdést
illetően magát a szerzőt:
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„A király szinte teljhatalmat kapott, Verbőczyt eltávolították a nádori szék
ből és Báthorit ültették vissza [azt a Báthorit, aki egyébként betegségére
hivatkozva nem vállalta a fővezérséget és senki nem követte őt a Drávához
megakadályozni a törökök előremozgását], intézkedtek a pénzügyek szigorúbb
és pontosabb kezeléséről, a nádor jogkörének megszilárdításáról, a rézpénz be
vonásáról stb. Mindezek igen üdvös, és valójában a közjót szolgáló intézkedé
sek voltak, csak éppen elkéstek velük, pontosabban sem az államapparátus
működését nem tették hatásosabbá, sem pedig a pénzhiányon nem segítettek."
(Kiemelés tőlem — N. I.)
„A szűkebb értelemben vett katonai intézkedések közül említést érdemel a
végvárak azonnali megerősítésére és a hadiszerek előállítására hozott intéz
kedés — amit pénz hiányában végrehajtani nem l e h e t e t t . . . "
„A mozgósítás időpontját az országgyűlés egyelőre nem határozta meg,
s azt csak június 16-a körül indította el az udvar, július 2-ára, Tolnára ren
delve a felszerelt hadakat. Amikor a mozgósítást elrendelték, a török már
Nándorfehérvárnál építette a hidat a Száván és úgy hírlett, tíz napon belül
el is kezdi az átkelést.
A mozgósítást azonban nem fejezték be a kijelölt időpontra és a hadsereg
csak augusztus 26. körül fejezte be gyülekezését Mohácsnál". (437. oldal. Ki
emelés tőlem — N. I.)
A tanulmány felhasznált idézeteit értékelve megdöbbentő az, hogy minek
az alapján sorolja Perjés Géza a magyar politikai és katonai vezetés csele
kedeteit a ,,racionalista" vezetés kategóriájába.
b) A magyar sereg mozgósítása és összpontosítása körüli késedelmet több
történész és hadtörténész, így például Gyalókay és Szakály is, a csata el
vesztésének alapvető okai közé sorolja. Nem így Perjés Géza, aki ugyan el
ismeri a mozgósítás lassú ütemét és azt, hogy annak elsősorban a pénz
hiány volt az oka (438. oldal, 1. bek), 3Tiégis, olyan érthetetlen következte
tésre jut, hogy szinte sikernek könyvelhető el a hadak késedelmes gyüle
kezése.
Erről ugyanis azt mondja:
„Önként adódik a kérdés: végül is milyen hátránnyal járt a magyar
országi- hadak késedelmes összegyülekezése? Ügy tűnik, semmivel. Ha ugyan
is a mondottak szerint a magyar haderő sem a Szávánál, sem a Drávánál,
sem pedig a Karassónál nem állíthatta meg a törököt, akkor a hadak ko
rábbi gyülekezése sem jelentett volna katonai szempontból különösebb hasz
not." (438. oldal, 2. bek.)
Ezt a fejtegetést általában nehéz elfogadni, mert ha a had korábban
„összegyülekezik", úgy tűnik, az több hasznot is hozhatott volna, eltekintve
attól, hogy reprezentálhatta volna a magyar politikai és katonai vezetés, az
uralkodó osztály elszántságát, határozottságát és áldozatvállalását.
Ilyen „katonai" haszonként lehet megemlíteni, hogy a had időben történő
összevonása lehetővé tette volna az erők „összekovácsolását", a csata körze
tének alaposabb felderítését, a vezérek személyének megismerését, határozot
tabb és hatékonyabb elővédharcok előkészítését, sáncmunkák végrehajtását
és sok egyéb más katonai értékű haszon is származhatott volna a sereg ko
rábbi összpontosításából.
Ezek a lehetőségek azonban Perjés Géza figyelmét elkerülték.
c) A tanulmány egyik lényeges ellentmondása a magyar felderítés haté
konyságában lelhető fel.
Ügy tűnik, hogy a mohácsi csatát illetően a magyar hadászati és harcá
szati felderítés rosszul működött és esetenként csődöt mondott.
Hogyan vélekedik erről a tanulmány szerzője?
„Az igen jól működő magyar hírszerzés információi alapján a magyar kor
mány 1525 őszétől nyomon követhette a török hadikészülődéseit. Persze, mint
— 115 —

minden hírszerzésnél, az adatok most sem voltak egyértelműek, azonkívül
feltehetően a török — a magyar kormány megtévesztésére — hamis híreket
terjesztett, mert mint láttuk, egészen július végéig nem volt bizonyos, hogy
hol, és mennyi erővel fog támadni." (436. oldal, 2. bek. Kiemelés tőlem —
N. I.) Ha ez igaz, és sajnos igaz, akkor viszont nem igaz az, hogy a magyar
hírszerzés igen jól működött.
A török sereg ugyanis, mint ahogy a tanulmányhoz csatolt 1. sz. vázlatból
elénk tárul, július elején befejezte átkelését a Száván, július közepén ostrom
alá vette Péterváriadot. Ez az Erdély irányába korábban még jogosan felté
telezett támadás lehetőségét elvetette. A törökök hadmozdulatairól azonban
a magyar udvar késve kaphatott értesüléseket, vagy pedig azok pontatlanok,
elfogadhatatlanok lehettek.
Mindazokra a példákra, melyek a magyar „harcászati" felderítés kudar
cával hozhatók összefüggésbe, részleteiben nem lehet kitérni, de az a tény,
hogy a felsorokozott magyar erőket — azok jobb szárnyán — egy közel 10 000
főt számláló török szárnybiztosító, vagy átkarolást végrehajtó erő szinte
észrevétlenül megközelítette, egyéb más felderítési hibákkal együtt szemlél
teti hogy a felderítést a csata idején nem sorolhatjuk a magyar erők erényei
közé.
Hozzászólásomat a következő gondolatokkal kívánom befejezni:
1. A mohácsi csatáról a társadalmi köztudatban kialakult kép megváltozta
tása nem egyszerű feladat. Az új tételeket felállító kutató egyébként sem
könnyű és nem is irigylésre méltó helyzetét csak nehezíti akkor, ha a fel
állított új tételeit nem tudja elfogadhatóan, hitelt érdemlően bizonyítani,
magyarázni.
2. Perjés Géza Mohács kutatása közben — legalább is nekem úgy tűnik
— felállított egy ideát és ehhez a forrásmunkák értékelése, véleményalko
tása során görcsösen ragaszkodott.
Mindezek következtében úgy vélem, hogy a korábbiakban felsorolt és álta
lam tévesnek vagy hibásnak nyilvánított nézetek zavart okozhatnak a mo
hácsi csata előzményei és megvívása tisztázása során. Perjés Gézának sem
politikai, sem katonapolitikai, sem pedig stratégiai-taktikai következtetései
nem hoznak közelebb a csatával kapcsolatos vitatott kérdések objektív és felelős
ségteljes megválaszolásához.
3. Úgy vélem, az új tételek kialakítása, sőt publikálása során nem lett
volna szabad elfeledkezni olyan régi, de ettől még igaz tételekről, mint az,
hogy a magyar főurak között viszályok dúltak, az önzés és a központi aka
rat hiánya jellemezte a kort, az 1514-es parasztháborút követően az ural
kodó osztály megalázta és megfélemlítette a jobbágyságot, a magyar ügy
nemzetközi támogatásának hiánya (ami a XVI. század eleji magyar viszo
nyok esetében bizonyos fokig érthető is) gyakorlatilag a diplomáciai és ka
tonai egyedülmaradásra vezetett, a török hadseregnek a magyar seregekhez
viszonyítva lényegesen nagyobb volt ütőképessége, jobb volt a szervezete,
fejlettebb volt a harcmódja és egyéb más kérdések.
4. A Mohácsnál elpusztult vezérek és harcosok emlékét torzítás nélkül
kell megőrizni az utókornak, népünknek. Ez az emlék amellett, hogy tiszteli
az elesetteket, nem szabad, hogy felmentse a tragédia előidézőit, és nem
halványíthatja mesterkélt és szükségtelen hősiesség emlegetésével azoknak az
emlékét, akik a végvárakon állták a törökök megújuló támadását másfél év
századon át.
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MAROSI ENDRE
VÁLASZ DÉTSHY MIHÁLY VITACIKKÉRE*
A H a d t ö r t é n e l m i Közlemények 1974. évi 1. számában jelent meg t a n u l 
m á n y o m az itáliai hadiépítészek szerepéről a m a g y a r v é g v á r a k kiépítésében. 1
Miután ez az építő tevékenység kulcskérdés
a v é g v á r a k történetében, t á r g y a 
lását a k u t a t á s eddig sem kerülte el. H a b á r kifejezetten az itáliai mesterek
ről n e m sok t a n u l m á n y t találunk, a m u n k á j u k r ó l szóló a d a t o k tömegével k e 
rültek nyilvánosságra. M á r Takács Sándor könyveiben is t a l á l u n k számos
ilyen adalékot. Az ő levéltári k u t a t á s o k r a támaszkodó és aprólékosan részle
tes m u n k á i m a is k i a p a d h a t a t l a n forrásai a török kor megismerésének.
Az itáliai m e s t e r e k r e irányuló első célkutatást P a t a k i Vidor végezte, m é g 
pedig egri ásatásaitól sarkallva. H á r o m esztendőn át az Országos Levéltár
ban hasznosította n y á r i szünidőit. Később Bécsben, majd Párizs, München,
Karlsruhe, London és Salamanca levéltáraiban k u t a t o t t , négy éven át. 2 Bécsi
munkássága e r e d m é n y e k é p p elsőként és máig h a t ó a n rendszerezte a XVI.
század második felében folytatott végvári építkezéseket, 3 u g y a n a k k o r bősé
gesen közölt az egyes v á r a k r a és építészekre vonatkozó adataiból is.
A reneszánsz művészet tanulmányozása, majd monografikus feldolgozása
során Balogh Jolán hozott nyilvánosságra számos, t é m á n k szempontjából is
értékes adatot. Módszere, a művészettörténeti megközelítés és a történeti
a l a p k u t a t á s együttes alkalmazása, minőségi továbblépést jelentett a várépíté
sek leírásában.
Gerő László végezte el a magyarországi várépítészet általában fellelhető
a d a t a i n a k legnagyobb igényű, történeti korszakok szerinti összegezését és ér
tékelését. Feldolgozásában n e m elégedett m e g a kiadott m u n k á k összefogla
lásával, h a n e m a kiadott és k i a d a t l a n írott források számbavétele u t á n ada
tokat helyesbített és t e m é r d e k újat is közölt. M u n k á j a egyik részeként össze
gyűjtötte az itáliai mesterek nevét és működési helyét.
Az utóbbi két évtizedben rendszeresen adják közre azokat a t a n u l m á n y o 
kat, kismonográfiákat, amelyek szerzői n e m csupán egy-egy v á r régészeti
feltárást ismertetik, de saját levéltári és egyéb f o r r á s k u t a t á s u k alapján in
tegrált t ö r t é n e t i képet állítanak össze várainkról. 4
Kétségtelen, h o g y az összefoglalások szerzői n e m csak saját a l a p a d a t a i k a t
közölték, h a n e m felhasználták (a k u t a t á s jelenlegi állásánál sem mellőzhető)
másodkézieket is. Főleg ezek között számos téves, vagy vitás akad. Az adat
tömeg nagyobb, talán legnagyobb
része azonban pontos. A levéltári h i v a t k o 
zás nélküli, de g y a k r a n szövegösszefüggésről számot adó közlés olyan
bázist
jelent, amelyre — h a óvatosan is — építeni lehet. Sőt, az eddigi eredmények
tisztázása, a lényeg kiemelése, a. tévedések kiszűrése előfeltétele
a további t u 
dományos feladatok kijelölésének. Ez a meggyőződés vezérelt, amikor a t e 
kintélyes számú, ezen belül főként a levéltári k u t a t á s r a valló közzétett a d a 
tok rendszerezésére vállalkoztam. Ügy véltem, a szakirodalomban elterjedt
legfontosabb
adatok kirajzolják, hogy — várépítési korszakokra tagolva —
melyik v á r a k a t építették itáliai mesterek, közülük kik játszottak fontos sze
repet, és tevékenységük hogyan viszonylik a m a g y a r országgyűlés várépítő
politikájához. Kiválogattam és csoportosítottam sok m á s — kevésbé fontos
* Détshy Mihály:
V é g v á r r e n d s z e r ü n k XVI. századi k i é p í t é s é n e k k é r d é s é h e z . HK. 1976. 3. sz..
571—577. O.
1 Marosi Endre: Itáliai h a d i é p í t é s z e k részvétele a m a g y a r v é g v á r r e n d s z e r k i é p í t é s é b e n 1541—
1592 között. HK 1974. 1. sz., 28—72. o., 5 á b r a .
2 Pataki Vidor: Az egri v á r . M ű e m l é k v é d e l e m (a t o v á b b i a k b a n — M) VIII. évf. 1964. 3. sz.,
140—141. o.
3 U ő : A XVI. századi v á r é p í t é s M a g y a r o r s z á g o n . A Bécsi M a g y a r T ö r t é n e t i Intézet É v k ö n y 
ve I. B u d a p e s t , 1931. 98—132. o.
4 A k u t a t á s t ö r t é n e t r ő l Marosi Endre: i. m . 1974. 30—32. o.
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— adatot is, számolva azzal, hogy több tévedést egyelőre tovább örökítek
velük.5
Igaz, a másodlagos jelentőségű adatok közül sok valóban vitatható, sőt
éppen vitathatatlanul téves, ám a tanulmányom fő mondanivalóját alátámasz
tó adatok hitelessége iránt egyelőre nem nyilvánul meg kétkedés. Az ered
ményeimet összegező 1., 2., 4.v és 5. számú ábrák módosítását a mégoly szi
gorú kritika nyomán sem tartanám szükségesnek. Ma is úgy látom, hogy
indokolt volt a szakirodalom eddig használt adatainak összegezése, és a ka
pott eredmény — a buktatók kikerülésével — alapvetően elfogadható.
Módszerem helyességét két és fél év múltával veti el Détshy Mihály építész.
Elődeink kutatásáról érzékelteti, hogy az nem több, mint téves adatok évti
zedek óta folytatott felületes és egyre eltorzítottabb ismételgetése. Ezen ada
tokat nem szabad összegezni, ehelyett javasolja a tiszta források publikálását. 6
Ilyen alapon vitatja tanulmányom több részletét és adatát. Észrevételeinek
megválaszolására voltaképpen illetéktelennek érzem magam, mert a szakiro
dalomban használt, ezidáig nem kifogásolt adatokra támaszkodtam.
Eddig nem látszott úgy, hogy a Patakitól átvett korszakbeosztás „vitatható,
akár az időhatárokat, akár az elnevezéseket nézve".7 Ismereteim szerint ez a
korszakolás nagy jelentőségű, a tudományos kutatást előbbre vivő eredmény
volt. Közkinccsé tételében komoly részt vállalt Gerő László, aki — némi pon
tosítással — átvette Pataki meghatározását, 8 azt máig helyesnek látja, mél
tatva szerzőjének érdemeit. 9 A magyar történelem kézikönyveiben is Pataki
korszakhatárait 10 veszik figyelembe. Ellenvéleményt nem ismerek, sőt ilyen
utalásra nem találtam még bírálómnak Pataki tanulmányát felhasználó mun
kájában sem.11
Ugyancsak Pataki Vidor adatközlései nyomán írtam Johannes Maria építő
mester egri tevékenységéről. Pataki valószínűnek tartotta róla, hogy azonos a
Giovanni Maria de Specie Casa néven ismert híres építőmesterrel. 12 Mások is
így vélekedtek. 13 Ettől még lehet, hogy „azonossága Specie Casa építőmes
terrel, akinek Ferdinánd 1550. szeptember 11-én adott instrukciót a komáro
mi vár építésére, ahová kirendelte, erősen kétséges" }fl de a kétely okait ez
úttal sem ismerjük meg, sőt a bíráló hivatkozott saját munkájában azt ol
vashatjuk: „1550. április 9-én érkezik meg . .. az olasz Maria Specie Casa.. "i5
Az ugyanitt szó szerint közölt forrásrészlet „Johann Maria Speciecasa" for
mát őriz. További adatok végett a szerző Pataki említett tanulmányára utal
és semmiféle kételyt nem fogalmaz meg.
E mester munkáját méltatva a számadáskönyvek alapján írta Pataki
Vidor, és az ő megállapításait követve az én tanulmányom, hogy „irányítása
alatt... nyolc olasz mester, két segéd és két inas dolgozott" Eger várának
építésén.16 A vitacikkben pontatlan idézet, ebből származó téves adat és an5 U ő : i. m.
6 Détshy Mihály: i. m. 1976. 577. o. — V ö . : 38. sz. jegyzet.
7 Uő: uo.
8 Gerő László: M a g y a r o r s z á g i v á r é p í t é s z e t . B u d a p e s t , 1955. 356. o.
9 U ő : A t ö r ö k elleni h a r c o k b a n á t é p í t e t t v a g y ú j o n n a n épített b á s t y á s v á r a k k i a l a k u l á s a . K i 
a d v a : u ő : (főszerk.) : V á r é p í t é s z e t ü n k . B u d a p e s t , 1975. (a t o v á b b i a k b a n — V á r é p í t é s z e t ü n k ) 333—
334. o. és 17. jegyzet.
10 B u d a t ö r ö k k é z r e k e r ü l é s e , a H a d i t a n á c s m e g a l a k í t á s a , a d r i n á p o l y i b é k e k ö t é s , a hosszú
török háború.
11 Détshy Mihály: M u n k á s o k és m e s t e r e k az eeri v á r é í p t k e z é s e i n 1493 és 1596 között. I. rész.
Az E g r i M ú z e u m 1963. évi (1.) É v k ö n y v e (a t o v á b b i a k b a n — EMEvk.) Eger, 1963. 173—199. o.; II.
r é s z : EMÉvk. 1964. (2.) Eger, 1964. 15J—178. o. K N y . ; P a t a k i t a n u l m á n y á t — a m e l y e t m o s t i g e n 
c s a k v i t a t — a k k o r „alapvető fontosságúnak"
m i n ő s í t e t t e , i. m . 1963. 173. o., 5. j e g y z e t .
12 Pataki Vidor: i. m . 1931. 123. o.
13 Takáts Sándor szerint 1553-ban dolgozott E g e r b e n : Régi m a g y a r k a p i t á n y o k és generálisok.
B u d a p e s t , é. n. 171. o . ; Gyalókay
Jenő szerint 1556-ban dolgozott E g e r b e n : Olasz v á r é p í t ő k M a 
g y a r o r s z á g o n a XVI—XVIII. s z á z a d b a n . M a g y a r Szemle, 1937. X X X . 292. o. Vö. : Banfi,
Florio:
M a r i o Speciecasa n á p o l y i hadiépítész és h a j ó s k a p i t á n y M a g y a r o r s z á g o n . HK 1932. 238. o.
14 Détshy Mihály: i. m . 1976. 572. o.
15 UŐ: i. m. 1963. 175. o.
16 Pataki Vidor: i. m. 1931. 106. o.; Marosi Endre: i. m. 1974. 46. o.
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nak cáfolata szerepel.17 A helyesbítést igazolni hivatott tanulmány azonban
nem tér el Pataki eredeti adatától, 18 sőt a továbbiakban igazolja még a pon
tatlanul idézett, tévesen számolt adatot is.19
Korábbi vita, új adat vagy értékelés nem támasztja alá, hogy Eger vára
„nem volt lakótornyos. Egy — talán XIII. század végi — torony alapjait
ugyan feltárták, de ez már a XV. században sem állt."20 A régészeti feltárást
Kozák Károly vezette, a helyreállítás egyik tervező építésze Détshy Mihály
volt. Munkájukról külön-külön, de közösen is beszámoltak. 21 Kozák Károly
egyik tanulmányában közli : „A Tömlöcbástya keleti felében...
a vár egyik
legkorábbi — XIII. sz.-i — és legjelentősebb védelmi célokra szolgáló épülete,
egy torony állott. Elképzelhető, hogy egy ilyen erős, feltehetően
szabadon
álló építmény...
egy lakótorony volt."22 A szerző a továbbiakban ugyan
idézőjeles „torony" megjelölést használ, de azt — méretei alapján — lakó
tornyokkal hasonlítja össze, éspedig a visegrádi, esztergomi és győri lakótor
nyoknál kisebb, a balatoni és más lakótornyoknál nagyobb minősítéssel. Vé
gül megismétli, hogy „e maradványok egy XIII. század közepe táján épült
lakótorony, vagy öregtorony emlékét őrzik."23 Ezt későbbi munkájában még
határozottabban fejtette ki,24 majd a vár legutóbbi, egyben legújabb leírása
kor megadja a lakótorony külső méreteit is.25 Eger hadtörténeti monográfiá
jában ez a nézet érvényesül. 26 Semmi sem indokolja mindezek kétségbe vo
nását. Kozák Károly ásatási eredményekre alapozott feltételezésével, sőt ál
lításával szemben ugyanis hiába keressük a szakirodalom ellenérveit. Legfel
jebb olyan feldolgozásról tudunk, amelyben sem a lakótorony, sem a rá vo
natkozó feltételezés nem szerepel.27
E lakótorony pusztulásának időpontját bajosan lehetne kihámozni a szak
leírások némelyikéből. A régészeti leírásban nincs adat rá. A régész és az
építész közös tanulmányában csak a püspöki palota építési ideje (1470—1475)
szerepel, és nem a lakótorony elbontásáé. 28 Kozák Károly már idézett, ké
sőbbi munkájában a lakótorony hozzáépítéseit a XIV. századra és a XVI.
század második felére keltezi.29 Legújabb összefoglalásában már ennyit sem
közöl.30 Détshy Mihály külön írt feldolgozása akár félre is érthető, és aligha
sugallja azt a következtetést, amelyre bírálatát alapozza: „A Tömlöc-bástya a
vár legkorábbi falainak ÊNY-i szeglete előtt állott, négyzetes középkori to
ronyból alakult ki. Északi oldalához 1542 körül háromszög alakú toldalé
kot építettek."21 Voltaképpen Sugár István közöl egyértelmű adatot az ál
tala is lakótoronynak tartott épületről, és azt szerinte „már a XIV. század
17 Kifelejtve m o n d a t o m idézésekor a s e g é d e k e t , tíz fővel s z á m o l és közli, h o g y ilyen létszám
s o h a n e m v o l t : Détshy Mihály: i. m. 1976. 572. o.
13 U ő : (i. m. 1963. 175. o.) írja az 1550-es é v r ő l : „Egy-egy
kőműves
távoztával,
majd két
újabb
segéd érkezésével
az év folyamán
a kőműves
létszám 12—13 marad."
19 U ő : u o . : „Ezek folytatják
a munkát
1551-ben. azonban már csak 6—10 főre
csökkenve."
20 U ő : i. m. 1976. 572. o.
21 Détshy Mihály—Kozák
Károly:
B e s z á m o l ó az egri v á r b a n folyó á s a t á s o k r ó l . M 1958. 3. sz.
151—154. o. ; u ő k : Az egri v á r b a n álló g ó t i k u s p a l o t a f e l t á r á s a . K i a d v a : M a g y a r M ű e m l é k v é d e l e m .
1959—1960. B u d a p e s t , 1964. 31—70. o . ; u ő k : Az egri v á r f e l t á r á s a . E M É v k . V. Eger, 1967. 87—116. o.;
38. á b r a . ; u ő k : Eger v á r a . K i a d v a : Dercsényi
Dezső—Volt
Pál (szerk.) : H e v e s m e g y e m ű e m l é k e i .
II. k. ( M a g y a r o r s z á g m ű e m l é k i t o p o g r á f i á j a V i n . k.) U g y a n i t t a d t á k k ö z r e P a t a k i Vidor össze
foglalását Eger v á r a t ö r t é n e t é r ő l , 59—75. o.
22 Kozák Károly: Az egri v á r f e l t á r á s a (1957—1965.) i n . E M É v k . IV. Eger, 1966. 105. o.
23 U ő : u o . 106. o. A 27. sz. j e g y z e t s z e r i n t : „A kutatást
Détshy Mihály építészmérnökkel
közö
sen
végeztük."
24 U ő : Az e g r i v á r . B u d a p e s t . 1973. 39. o. ,,E részben állt a XIII. század második
felében
épült
nagy, közel négyzetes
alaprajzú
lakótorony.
Falainak
maradványai
az udvarrészt
határoló
fa
lak alatt láthatók.
Belső mérete 8X9 méter volt, s falainak
vastagsága
elérte a 2,40 m
vastagsá
got. Alsó szintje
boltozott
volt."
25 U ő : Eger. K i a d v a : V á r é p í t é s z e t ü n k . 1975. 139. o., 13x14 m .
26 Sugár István: Az egri v á r és v i a d a l a . B u d a p e s t , 1971. 145. o.
27 Détshy Mihály: Vezető az egri v á r b a n . A H e v e s m e g y e i M ú z e u m i Szervezet k i a d v á n y a i 1.
sz. Eger, 1969. 3., 16. o. K o z á k K á r o l l y a l k ö z ö s e n írt m u n k á j u k b a n D é t s h y Mihály f e l a d a t a volt
az é p í t é s t ö r t é n e t i r é s z e k leírása, és itt u g y a n c s a k t o r o n y a l a p o k a t e m l í t : i. m . 1972. 94. o.
28 U ő : i. m. 1964. 61. o.
29 Kozák Károly: i. m . 1973. 40. o.
30 U ő : i. m. 1976. 139. és köv. o.
31 Détshy Mihály: i. m . 1969. 16. o.
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során lebontották, illetve átépítették".32 Csak hát az évszám nem azonos a
bírálatban közölttel. Mindez talán megvilágítja, hogy miért nem foglaltam
állást tanulmányomban egyik évszám mellett sem.
Da Vedanóval kapcsolatban valóban igaz, hogy ő nem csatolta Eger várá
hoz a huszárvárat, hanem leválasztotta azt belőle. Ez a helyreigazítás ugyan
csak régóta esedékes, és arra a kézikönyvre tartozna, amelynek leírását ér
telemszerűen és pontosan vettem át: „Alessandro da Vedano építette a vár
hoz csatolt domboldalát, a mai ún. Sánc-területet bekerítő falat, amelyben a
huszárságot helyezték el, nagyobb területet igénylő istállóval. Róluk nevezték
el a külső várat Huszárvárnak."33
Nem látszik kellően megalapozottnak a — tanulmányomat itt is pontatlanul
idéző34 — kiigazítás Eger palánk-részleteire vonatkozóan. Annál inkább nem,
mert a bíráló — ezúttal nem hivatkozott — saját tanulmányában az áll,
hogy „A Földbástya az 1552. évi ostrom idején még csak palánkkal és föld
sánccal övezett elővédje a Tömlöc-bástyának."35
Bizonyára igaz, hogy Paolo de Mirandola egyetlen bástyát sem épített az
egri várban. Csupán terveket készített, amelyek nem valósultak meg. Ha
forrásomat annak idején tovább elemzem, talán magam is hasonló követ
keztetésre juthattam volna. Sajnos, csak az alábbi mondatot vettem fi
gyelembe: „Ismerjük az 1560—61. években a vár tervezőjét: Mirandola Pált,
aki Falubreso Jakab alapozómesterrel és a Como-tó mellőli Péterrel, végül
Koyra Kristóffal újonnan építi az azóta eltűnt Huszárvárban a Csabai bás
tyát és a Zárkándy-bástyát, valamint a belső várban a Bornemissza Gergely
diák básytát.. "m Nem adna okot gyanakvásra a legújabb leírás sem, amely
ben Mirandola az egri vár építésénél dolgozott mesterek között szerepel.37
A vitacikkben található számos elvetésre, tanulmányomat pontatlanul idéző
kiigazításra ezúttal nem térek ki. Jól kirajzolódnak a bíráló bizonyos, már
korábban kialakult nézetei,38 amelyek általában kétségbevonják a szakiro
dalom adatainak használhatóságát és több-kevesebb pontatlannak vélt adat
kiigazítására abszolutizálják a bírálatot. Ez a módszer nem hat meggyőzően
sem általában, sem a felsorakoztatott konkrét példákban.
Détshy Mihály segítő szándékát köszönet illeti. Jóllehet érvelését nagy
mértékben gyengítik cikkének hiányosságai, számos értékes kiigazítását fel
használom további kutatásaimban.

32 Sugár Isvtán: i. m . 1971. 145. o.
33 Gerő László: i. m . 1968. 243. o Ez szó szerinti á t v é t e l k o r á b b r ó l : u ő : i. m . 1955. 358. o.
34 Azt í r t a m , h o g y az egri v á r n a k 1552 előtt „számos helyén csak palánkerődítése
volt".
(Marosi
Endre: i. m . 1974. 47. o.) Ezt h a t á r o z o t t a b b j e l e n t é s r e a l a k í t v a írja á t Détshy Mihály: i. m. 1976.
572. o. : E g e r „Számos helyen csak palánkerődítés
volt". E r r e v o n a t k o z i k u o : „ . . . a várat
már
az 1552. évi ostrom előtt teljes kőfalöv vette körül, ezen belül palánkvonulatok
is
álltak."
35, Détshy Mihály: i. m . 1969. 17. o.
36 Gerő László: i. m . 1968. 245. o. C s a k n e m szó szerinti e l ő z m é n y e : u ő : i. m . 1955. 390. o.
37 Kozák Károly: i. m . 1975. 144. o.
38 Vő. i s m e r t e t é s é v e l : Détshy Mihály: H. T a k á c s M a r i a n n a : M a g y a r o r s z á g i u d v a r h á z a k és k a s 
t é l y o k (XVI—XVn. század.) B u d a p e s t , 1970. (Építés-, É p í t é s z e t t u d o m á n y , III. k., 4. sz. B u d a p e s t ,
1971. 475—479. o.)
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SZEMLE

A. P. RJAZANSZKIJ

V OGNYE TANKOVIH SZRAZSENYIJ
(Nauka, Moszkva,
A Nagy Honvédő Háború nevezetes
páncélos csatáit tükröző könyv lapjain
az 5. gárda-gépesített hadtest útja eleve
nedik meg. Ezt a hadtestet 1943. január
9-én szervezték a 6. gépesített hadtest
bázisán. Az út Sztálingrádnál kezdődött
és Prágában ért véget. A könyv szerzője,
A P. Rjazanszkij nyugállományú vezér
őrnagy, hosszú időn át volt e gépesített
magasabbegység törzsfőnöke, közvetlenül
részt vett a leírt eseményekben. Páncé
los csaták tüzében című munkájának
megírása során széles körűen felhasznál
ta a rendelkezésére álló levéltári doku
mentumokat, harcostársainak visszaem
lékezéseit és egyéb más forrásokat.
Mindez valósághűvé és gyakorlati érté
kűvé teszi munkáját.
A könyvben a fő helyet az 5. gárda
gépesített hadtest sokrétű harctevékeny
ségének leírására szánta. Bemutatja a
katonák, tiszthelyettesek és tisztek bá
torságát, állóképességét, harci mestersé
gét, a haza és a kommunista párt
iránti szeretetüket, határtalan odaadásu
kat.
Különösen figyelemreméltóak a szerző
gondolatai a páncélos és gépesített had
testek, illetve egységeik és magasabb
egységeik különböző harcmódokban és
hadműveletekben való harci alkalmazá
sa elveiről és módjairól. Rjazanszkij
szemléletesen mutatja be a páncélos és
gépesített dandárok harctevékenységé
nek megszervezését és vezetését a had
műveleti mélységben levő önálló irá
nyokban. Rotmisztrov tábornok gépesí
tett csoportjának harctevékenysége alap
ján indokolja, mennyire fontos a páncé
los csapatok állományában olyan egy
nemű seregtestek létrehozása, melyek
önállóan is képesek bonyolult hadmű
veleti feladatok megoldására.

1975. 240 o.)
A könyvnek rendkívül pozitív oldala,
hogy a szerző a hadtest harctevékeny
ségeinek leírása során nemcsak az ered
ményekre, hanem a vezetésben, szerve
zésben és végrehajtásban
mutatkozó
hiányosságokra is rámutat.
Emlékezetesek maradnak azok az ol
dalak, melyeket a harcosok hősi tettei
nek szentel. A harcok legbonyolultabb
pillanataiban sem veszítették el önural
mukat, kitartóan és bátran küzdöttek az
ellenséggel. Számos esetben került sor
arra, hogy a különböző szintű parancs
nokok kiestek a harcból. Helyüket tiszt
helyettesek, sőt katonák foglalták el. így
volt ez például az 55. gépesített dandár
nál. Korolkov törzsőrmester, az egyik
század szolgálatvezetője, miután a szá
zad tisztjei megsebesültek és a segély
helyre szállították őket, átvette a század
parancsnokságát és folytatta a harc
tevékenységet. Az alegység 6 fasiszta
harckocsit semmisített meg. Az egyik
szakasz parancsnokának, A. V. Anucsin
főhadnagynak eleste után, Girs törzs
őrmester vette át a szakasz parancs
nokságát és vezette rohamra a harco
sokat. És ilyen példát számosat ismer
tet a szerző.
Komoly helyet szentel a könyvben a
csapatok soraiban folytatott pártpolitikai
munka leírásának. Ez a tevékenység
folyamatos volt a harctevékenységek
előkészítése és megvívása során egyaránt.
Szemléletesen mutatja be a politikai
munkások, a párt- és komszomolszervezetek tevékenységét, mely a harcfelada
tok sikeres végrehajtásának biztosítását
tűzte ki célul. A hadtest egységei és
magasabbegységei számos igen bonyolult
harcfeladatot oldottak meg a sztálin
grádi ellentámadás, a kurszki kiszögellésben vívott csata, a Dnyeper partjain
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lezajlott ütközet során, Morvaország és
Felső-Szilézia területén, a Berlin és
Prága felé vezető harci útón.
Igen melegen emlékezik meg Rjazanszkij fegyvertársairól, Bogdanov, Szkvorcov és Jermakov tábornok — hadtest
parancsnokokról, Szemjonov, Sibajev és
Ohlopkov politikai helyettesekről és má
sokról. Velük osztotta meg a győzelmek
örömét és a háborús élet bajait, nehéz
ségeit.
A Zimovnyikovról elnevezett hadtest a
sztálingrádi ellentámadásban esett át a
tűzkeresztségen, amikor is a 2. gárda
hadsereg állományában részt vett a
Paulus 330 ezer fős bekerített hadsereg
csoportjának felmentésére siető ellen
séges erők szétzúzásában. 1943-ban, a
kurszki csata idején, dicsőséggel helyt
állt az 5. gárda-harckocsihadsereg állo
mányában, részt vett a prohorovkai ne
vezetes páncélos csatában és a belgorod—harkovi hadműveletben. A zimovnyikovisták kivették részüket az ellen
ség nagy erejű páncélos ellencsapásának
elhárításából a jobbparti Ukrajna terü
letén a kirovográdi irányban, ahol a hit
leristák minden olyan kísérlete meg
hiúsult, hogy a szovjet csapatokat a
Dnyeperbe szorítsák. Nem kisebb érdeme
volt a hadtestnek a berlini hadműve
letben, amikor is a 13. hadsereg 102.
lövészhadteste hadosztályaival együtte
sen, meghiúsította a fasiszták 12. had
seregének áttörését a berlini helyőrség
bekerített csapatainak megsegítésére és
megakadályozta a 9. német hadsereg
maradványainak nyugati irányú kitöré
sét. A prágai hadműveletben a hadtest
foglyul ejtette a német „Közép" had
seregcsoport vezérkarát és ezzel meg
gyorsította a Csehszlovákia területén
működő hitlerista csapatok szétzúzását.
A hadtest harci sikereit számos eset
ben parancsban ismerte el a Legfelsőbb
Főparancsnokság Főhadiszállása, parancs
nokai és harcosai közül számosan kap
tak magas kitüntetéseket.
Az ismertetett könyv jól illusztrált,
•számos, a harctevékenységek lefolyását
tartalmazó vázlatot, fényképet közöl.

Figyelemre méltó a hadtest parancsnoki
karának névjegyzéke, magasabbegysé
geinek állománytáblája, a Szovjetunió
Hőse megtisztelő címet elnyertek fény
képeinek bemutatása, valamint a szö
vegben megemlített személyek névjegy
zéke. Mindez lehetővé teszi a könyv
tartalmának jobb feltárását, felhaszná
lását.
A felsorolt előnyök mellett néhány
hiányosságot is meg kell említeni. Nem
tárja fel kellő mértékben a könyv a
hadtest- és dandártörzsek tervező-szer
vező szerepét, döntéselőkészítő tevékeny
ségét, a csapatok vezetését segítő rend
kívül sokrétű munkáját, holott a szerző
éppen törzsfőnöki beosztást töltött be.
A rengeteg adat birtokában részleteseb
ben és mélyebben is megvilágíthatta
volna ezt a napjainkban is rendkívül
aktuális és széles körben kutatott kér
dést. Említhetnénk még, hogy egy-két
vázlat nem az időrendileg megfelelő
helyre került és a könyvben több sajtó
hiba található.
1974. május 8-án a fasiszta elnyomás
alóli felszabadulás 30. évfordulóján lep
lezték le a Rosztovi terület Zimovnyiki
városában az 5. gárda-gépesített hadtest
emlékművét. Ennek a városnak a nevét
viseli a hadtest ma is. Az emlékmű a
szovjet nép háláját fejezi ki fegyveres
erői iránt, melyek a Szovjetunió Kom
munista Pártjának irányításával világ
történelmi jelentőségű győzelmet arattak
a fasiszta Németország felett.
A Nagy Honvédő Háború befejezése
óta jelentős idő telt el. A világban kü
lönböző események zajlanak le, válto
zások mennek végbe, melyek a népek
életét új tartalommal töltik meg. A szov
jet nép történelmi hőstettének nagysága
azonban az idők múltával is a tömeges
hősiesség ragyogó példája marad. Ennek
népszerűsítéséhez és megismertetéséhez
járul hozzá a szerző érdeklődésre szá
mot tartó és valamennyi nemzedék szá
mára tanulságos könyvével.
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Nádor Tibor

JU. A. PISZARJEV

OBRAZOVÄNYIJE JUGOSZLAVSZKOGO GOSZUDARSZTVA.
PERVAJA MIROVAJA VOJNA. OSZVOBOGYITYELNAJA
BORBA JUGOSZLAVJANSZKIH NÁRODOV AVSZTRO—VENGRII.
KRUSENYIJE MONARHII HABSBURGOV
(Náuka, Moszkva,
Az ismert nevű tudós a történelmi
irodalom kevéssé ismert területét válasz
totta A jugoszláv állam
megalakulása.
Az első világháború.
Ausztria—Magyar
ország délszláv
népeinek
felszabadító
harca. A Habsburgok
monarchiájának
szétesése című munkája témájául. Szinte
alig akad tanulmány, amely az ellent
mondó források összességének vizsgála
tával rajzolná meg azt a rendkívül sok
színű, politikai gyökereit tekintve is hi
hetetlenül összetett képet, amely hitele
sen és sokoldalúan tükrözné a dualista
monarchia délszlávok által lakott részé
nek az első világháború alatt és a hábo
rút követő hónapok folyamán végbe
ment átalakulását, a Szerb, Horvát és
Szlovén Királysághoz történt csatlako
zását. Az Osztrák—Magyar Monarchia
felbomlásáról szóló irodalom érinti a
témát, de nem fejti ki, nem viszi végig
az 1918 novembere utáni eseményeket,
vagy pedig rendkívül vázlatosan, illet
ve egyáltalán nem tárgyalja. A Szerbia
első világháborús szerepéről szóló írá
sokban viszont az egykori Osztrák—Ma
gyar Monarchiához tartozó délszláv te
rületek egyedi története nem kap kellő
megvilágítást. Éppen ezért Ju. A. Piszarjev professzor munkája mind a szov
jet, mind a jugoszláv irodalomban hé
zagpótló jelentőségű. A szerző mind
Jugoszlávia, mind az Osztrák—Magyar
Monarchia történetének kiváló kutatója
és ismerője, ez tükröződik az olvasó
figyelmébe ajánlott monográfia kiérlelt,
tárgyszerű, az arányokat és az árnyala
tokat messzemenően érvényesítő gondos
fogalmazásán is.
A 12 fejezetre oszló monográfia be
vezeti az olvasót a jugoszláv állam ki-'
alakulásának előtörténetébe, mely az
első világháborút megelőző időszakba
nyúlik vissza. Foglalkozik a Habsburg
monarchia újjászervezését célzó tervek
kel, az osztrák és a magyar parlament
ben képviselt délszláv pártok, politikai
áramlatok ezzel kapcsolatos elképzelé
seivel és állásfoglalásával, a trialista
megoldáshoz való viszonyukkal. Nem
mulasztja el a szerző a lehetőséget, hogy

1975. 416 o.)
bemutassa az egyes burzsoá politikusok
arculatát, azt az ellentmondásos utat,
amit a Habsburgok kiszolgálásától a
Karagyorgyevics-ház uralmának elfoga
dásáig megtettek. S e fordulatban —
mint erre a könyv is rámutat — 1918ban a forradalomtól való félelemnek
jelentős szerepe volt. Foglalkozik azok
kal az irányzatokkal, amelyek kevésbé
körvonalazottan, szabályosan átgondolt
programban még nem rögzítve, demok
ratikus, köztársasági alapon vetették fel
a délszláv népek tömörülésének gondo
latát.
A szerző a legújabb kutatási eredmé
nyeket is felhasználva ismerteti a „Fia
tal Bosznia", az „Egyesülés vagy halál"
elnevezésű titkos szervezetek történetét,
mutatja be az említett szervezetek prog
ramját, szociális bázisát s vezeti be az
olvasót a június 28-i merénylet valódi
hátterébe. Mint ismeretes, Ferenc Ferdi
nánd meggyilkolása adta az ürügyet az
imperialista világháború kirobbantásához. Piszarjev alaposan elemzi az egyes
pártoknak a szarajevói merénylettel kap
csolatos állásfoglalását. Röviden átte
kinti a Monarchia katonai készülődését
és hadba lépésének a történetét is.
Részletesen kitér az osztrák—magyar
szociáldemokraták és a Monarchia dél
szláv pártjai háborúval kapcsolatos ál
láspontjának ismertetésére, a hadba lé
pést követő gazdasági válság elmélyü
lésére, a délszláv népek első háború
ellenes megmozdulásaira.
A monográfia érzékelteti azt a jelen
tős hatást, amit a délszláv kérdés alaku
lása szempontjából Olaszország hadba
lépése jelentett. A szovjet történeti iro
dalomban elsők között tárgyalja pár
huzamosan Szerbia, a londoni délszláv
emigráns központ, az Osztrák—Magyar
Monarchia délszláv pártjai, irányzatai
állásfoglalásainak evolúcióját. Nyomon
követi a jugoszláv kérdés kül- és bel
politikai vetületeinek alakulását a szerb
és a montenegrói csapatok veresége utá
ni időszakban. A központi hatalmak át
meneti győzelme a Balkánon, majd —
az orosz cárizmus megdöntése után —
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a forradalomtól való félelem előtérbe
állította a délszláv kérdésnek a Habs
burgok védnöksége alatt történő meg
oldását.
Ebben az időben a Monarchia béke
kísérletei még számoltak azzal, hogy az
antant hatalmak, elsősorban az USA és
Anglia, nem kívánják az Osztrák—Ma
gyar Monarchia felszámolását, sőt az
Oroszországból elindult forradalmi hul
lám egyik gátjának szánják. 1917. május
30-án a Reichsrat délszláv frakciójának
elnöke, Anton Korošec (aki 1918 októbe
rében a Szlovének, Horvátok és Szer
bek Nemzeti Tanácsának lett az elnöke)
előterjeszti a délszlávok egy államban,
Habsburg uralom alatt történő egye
sítéséről szóló javaslatot, amely májusi
deklaráció néven vált ismertté. Ennek
ellentétele volt az 1917 júliusában Korfu
szigetén elfogadott deklaráció, mely az
antant győzelme utáni jugoszláv állam
körvonalait határozta meg. A deklaráció
a szerb monarchia körüli egyesítés mel
lett foglalt állást, ugyanakkor a dél
szlávok egyesítésének hívei között szép
számmal akadtak köztársasági érzel
műek is, akikkel a könyv részletesen
foglalkozik.
A délszláv kérdés tárgyalása kapcsán
a szerző a tények alapján állítja szembe
a béke lenini és wilsoni programját és
elemzi ennek az ellentétnek a jugoszlávokra vonatkozó kihatását. Meggyő
zően bizonyítja, hogy a délszlávok fel
szabadulásának, egyesülésének ügyét a
népek önrendelkezésének lenini értelme
zése szolgálta a legkövetkezetesebben.
Érdekes, teljesen új adalékot jelent, hogy
Pasié szerb miniszterelnök, a breszti
béketárgyalások idején, január 23-án,
számolva a realitásokkal, az alábbi uta
sítást adta a petrográdi szerb diplomá
ciai képviseletnek: „Nemzeti politikánk,
hogy nem ellenkezünk az orosz forra
dalom proklamált elveivel, mivel mi is
a német megszállás alóli felszabadulá
sért harcolunk annak érdekében, hogy
kivívjuk népünk szabadságát és önren
delkezését." Pasié nem értett egyet a
szerb diplomácia ellenforradalmi érzelmű
képviselőinek szovjetellenes politikájá
val.'A szovjet kormány a breszt—litovszki béketárgyalásokon ugyanis kiállt az
elnyomott nemzetek, köztük a délszlávok
önrendelkezése mellett. A fiatal szovjet
hatalom lehetővé tette a délszláv ön
kénteseknek, hogy a Szaloniki körzeté
ben kialakult arcvonalra utazzanak.
A szerző különös figyelmet fordít az

Osztrák—Magyar Monarchiában kialakult
forradalmi helyzetre. Ezen belül rész
letesen foglalkozik az osztrák—magyar
hadsereg forradalmasodásával, az 1918
januári tömegsztrájkokkal, a cattarói
felkeléssel, a. felkelés leverése és a
breszt—litovszki béke aláírása utáni át
meneti megtorpanással, majd az új fel
lendüléssel, amit a mosztari, a pécsi és
a kragujeváci katonalázadások jeleznek.
A figyelmet a hadsereg bomlási fo
lyamatának ábrázolása alkalmával a dél
szláv területekre összpontosítja, ugyan
akkor a bécsi, budapesti és a belgrádi
hadtörténelmi levéltárak anyagának fel
használásával a forradalmi helyzet ki
alakulása katonai vetületének sokolda
lúan kiérlelt ábrázolását nyújtja. Fel
használja azt a magyar történészek előtt
ismeretlen, értékes feljegyzéseket tartal
mazó naplót, melyet a Habsburgok
boszniai és hercegovinai helytartója,
Stefan Sarkotič vezérezredes vezette.
A központi hatalmak katonai veresége
a délszláv burzsoázia pártjai, politikusai
állásfoglalásának átértékeléséhez vezetett.
A Monarchia felbomlása elkerülhetet
lenné vált, meggyorsult a délszláv nem
zeti irányzatok közeledése. Megalakult
és hatalmi tényezővé vált a délszláv
vecse (a Szlovének, Horvátok és Szer
bek Nemzeti Tanácsa). Károly császár
kiáltványa sem vetett gátat a bomlás
nak. A vecse kimondta az állami ön
rendelkezést. Piszarjev nem zárja le
munkáját a soknemzetiségű Ausztriában
és Magyarországon lezajlott polgári de
mokratikus forradalommal, hanem végig
követi a délszláv területek egyesülésének
ellentmondásos folyamatát a Szerbek,
Horvátok és Szlovének királyságának
megalakulásáig, nemzetközi elismerésé
nek megtörténtéig.
A szerző gazdaságosan használta fel
a rendelkezésre álló terjedelmet, a már
tisztázott problémákra röviden vagy alig
tért ki, mindössze a legújabb jugoszláv
és szovjet szakirodalomra utal.
Piszarjev könyve a jugoszláv kérdés
legújabb figyelemre méltó, széles körű
levéltári forrásokon alapuló szintézise,
összefoglaló jellege miatt magyar nyelvű
kiadása kiegészítené, gazdagítaná az első
világháborúról, az 1918—1919-es forra
dalmi korszakról szóló irodaimat, s elő
segítené a magyar—délszláv kapcsolatok
számos kérdésének árnyaltabb megvilá
gítását is.
Józsa Antal
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TANKOK ELLEN, SZÁZ HALÁLON AT
Münnich Ferenc a spanyol polgárháborúban
(Gondolat

Kiadó, Budapest,

A két világháború közötti kommunista
világmozgalom kádereinek életútjában
nem kivételes, inkább nagyon is jelleg
zetes vonás, hogy sokan közülük nem
egy, hanem több ország munkásmozgal
mában szereztek harci tapasztalatot.
Hozzátartozott
az
internacionalizmus
fogalmához, hogy a párt utasításai alap
ján, vagy ha akaratlan hányattatásaik
úgy hozták, a kommunisták más orszá
gok munkásmozgalmában is tevékeny
kedtek. De még ebben a viharos kor
szakban is kevesen voltak, akik az osz
tályharc országútjait járva annyi határt
léptek volna át, mint Münnich Ferenc,
a magyar kommunista mozgalom fordu
latos pályájú vezetője. Magyarország,
Szovjet-Oroszország,
Kárpát-Ukra j na,
Nemetország, Ausztria, Románia és Bul
gária volt tevékenységének színtere,
majd ismét a Szovjetunió; innen indult
1936 őszén Spanyolországba, ahonnan
azután a köztársaság veresége sodorta
1939-ben — újabb határon át — Fran
ciaországba. Életének a spanyol háború
hadszínterein töltött két és fél évét dol
gozza föl a Gondolat Kiadó érdekes
kiadványa.
A könyvet szerkesztői (Münnichné,
Berényi Etelka és Györkéi Jenő) úgy
állították össze, hogy műfaját nem könynyű meghatározni. Ez azonban nem fo
gyatékossága, hanem érdeme, amely a
cél elérését szolgálja. A kötet túlnyomó
része magának Münnich Ferencnek, a
spanyol nép nemzeti-forradalmi háború
jával foglalkozó, 1945 és 1956 között
született írásait tartalmazza: megemlé
kezéseket, cikkeket, valamint egy el nem
hangzott beszédét is, amelyet a spanyol
országi nemzetközi brigádok megalaku
lásának huszadik évfordulója alkalmából
1956. október 25-én kellett volna elmon
dania . . .
Az írások második csoportját a har
costársak — Gyáros László, Ráth Károly,
az osztrák Bruno Frei, P. I. Batov had
seregtábornok, Jász Dezső, Tömpe Ist
ván — visszaemlékezései, illetve a
Münnich Ferenccel 1939—41-ben együtt
raboskodó német Rudolf Leonhard rá
•emlékező verssorai teszik. Leonhard, aki
a Vernet-i táborban közvetlen közelében
volt, így ír róla:
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„Kemény volt, gondos, s jó tréfái
Tartották a lágerben a lelket,
Csizmásan járt-kelt, mint a földjén
A birtokos, ki hasznot kerget,
De az ő földje szabadságot
S mindenkinek jobb jövőt termett."
A második részt Tömpe Istvánnak
Münnich Ferenc temetésén, 1967 decem
berében elmondott beszéde zárja.
A kötet harmadik szakasza vegyes
dokumentumokat közöl. Ezek közül öt
még a spanyol háború éveiből szárma
zik, köztük a híres 11. nemzetközi bri
gád politikai biztosának, Ernst Blanknak
rendkívüli parancsa „Flatter Otto őr
nagy" — ez volt Münnich álneve spa
nyol földön — búcsúztatására, amikor
magasabb parancsnoki posztra irányí
tották. Ez a parancs nem véletlenül
emeli ki többek közt Münnich Ferenc
nek azt a tulajdonságát, hogy a pa
rancsnoki tekintélyt igaz bajtársiassággal tudta ötvözni.
Két dokumentum képviseli a keserű
franciaországi lágerélet időszakát. Az
egyikben Károlyi Mihálynak és felesé
gének a nemzetközi antifasiszta szolida
ritási mozgalomban folytatott tevékeny
ségéről villan föl egy epizód. A másik
egy felhívás, amelyet a második világ
háború kirobbanásakor a franciaországi
internáltak intéztek a nemzetközi köz
véleményhez. Ennek a felhívásnak —
amely itt egyidejűleg készült magyar
nyelvű változatában szerepel — a meg
szövegezésében Münnich Ferenc is részt
vett. Szövege, amely leírja a köztársa
ságiak oldalán harcolt foglyok hányat
tatásait, előre vetíti azt a még súlyosabb
helyzetet, amely e táborokban utóbb,
Franciaország összeomlása után állt be.
Három dokumentum foglalkozik a
nemzetközi önkéntesek későbbi kapcso
lataival, köztük Franz Dahlennek, a
nemzetközi brigádok egyik vezetőjének
levele Münnich Ferenc 80. születésnapja
alkalmából.
A kötet legvégén, Györkéi Jenő táb
lázatán, nyomon követhetjük, hogy a hét
nemzetközi brigád közül melyik mikor
alakult és a spanyol háború különböző
időszakaiban milyen volt megközelítő
nemzetiségi összetétele.
A változatos kiadványt Györkéi Jenő
bevezető tanulmánya foglalja keretbe,
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amely 1941-ig követi Münnich Ferenc
életútját. E bevezetőből és Gyáros László
visszaemlékezéséből
megtudjuk,
hogy
1941 elején a Szovjetuniónak Münnich
Ferencet — néhány más Vernet-i fogolylyal együtt — végre sikerült kiszabadí
tania.
Noha a kötet csupán a nagyszerű élet
út egy fontos szakaszát kívánja rend
szeresen bemutatni, számos felvillanó
részletből az olvasó összeállíthatja ma
gának Münnich Ferenc későbbi pályáját
is. A szovjet polgárháború, a Tanács
köztársaság és spanyol
polgárháború
ütközetei után a francia koncentrációs
táborból alig hogy kiszabadult kommu
nista már a Honvédő Háború csata
terein tevékenykedik, majd Moszkvában
szerkeszt rádióadásokat a magyar hall
gatók számára. Hazatérve rendőrparancs
nok, majd hosszú évekig diplomata, 1956
kapcsán pedig kiderül, hogy Münnich
Ferencnek nem a Honvédő Háború volt
az utolsó fegyveres ütközete. Jelentős
részt vállalt az ellenforradalom leverésé
ben, majd a megújhodott marxista—
leninista párt, az MSZMP vezetésében

Györkéi Jenő bevezetője történelmi
hátteret is rajzol a fontos biográfiai
epizódhoz. Bemutatja a nemzetközi bri
gádok sorsát, amelyekben Münnich Fe
renc küzdött, szerepüket a madridi, a
jaramai, a guadalajarai ütközetben. Is
merteti az önálló magyar zászlóalj meg
alakulásának körülményeit, majd az aragóniai tehermentesítő támadást, amely
nek során Zalka Máté és Hevesi Ákos
elesett. Megemlékezik Münnich Ferenc
szerepéről az ebrói ütközetben, majd
azokról a drámai pillanatokról, amikor
a köztársasági Katalónia végnapjaiban
az önkéntesek utóvédként fedezték a
sebesültek és a menekülők visszavonu
lását.
A könyv• haszna többszörös: adalék a
munkásmozgalom csak napjainkban fel
éledő biográfiai irodalmához, egyben kor
dokumentum és az internacionalista ne
velés jól forgatható fegyvere is. A szer
kesztőkön kívül a kiadót is elismerés
illeti a találó borítóért és a jórészt is
meretlen illusztrációkért.
Harsányi

Iván

JÓZEF BOLASLAW GARAS
ODZIALY GWARDII LUDOWEJ I ARMII LUDOWEJ 1942—1945
(Widawnictwo

Ministerstwa

Obrony Narodowej,

Józef Bolesíaw Garas
terjedelmes
munkájában a hitlerista megszállók el
len, Lengyelország nemzeti és társadalmi
felszabadulásáért harcoló lengyel ellen
állási szervezetek katonai tevékenysé
gének — területi — bemutatására vál
lalkozott. .
A könyv (A Népi Gárda és a Népi
Hadsereg egységei 194.2—1945 ) szerkeze
tét tekintve három részből áll. Az első
részben a szerző bemutatja a Népi Gárda
(Gwardia Ludowa) és a Népi Hadsereg
(Armia Ludowa) egységeinek politikai
társadalmi genezisét, a másodikban
a
Népi Gárda és a Népi Hadsereg egyes
egységeinek megalakulását,
fejlődését,
általános tevékenységét, illetve tevékeny
ségi területét ismerteti, s végül a harma
dik részben összegezi a Népi Gárda,
valamint a Népi Hadsereg egységeinek
a megszállók ellen folytatott harci és
diverzáns tevékenysége jelentőségét.
A fegyveres harc szervezése, a bal
oldal vezette partizánháború belső, tár
sadalmi feltételeinek vizsgálatánál a
szerző nagy figyelmet szentel a politikai

Warszawa,

1971. 616 o.)

pártok, mindenekelőtt a Lengyel Mun
káspárt harci programjának az elemzé
sére. Könyvében részletesen szól arról,
hogy a Lengyel Munkáspárt nagyon he
lyesen a hazafias, haladó, a független
ségi harcok hagyományaihoz nyúlt viszsza, programjában megfogalmazta a meg
szállók elleni harc, valamint Lengyel
ország nemzeti, egyben társadalmi fel
szabadításáért vívott politikai s fegy
veres harc összekapcsolásának szüksé
gességét.
A politikai előzmények elemzése után
a szerző ismerteti a Lengyel Munkás
párt által létrehozott fegyveres alakula
tok arculatát, kitérve a szervező munka
nehézségeire is. Az előkészületek után
1942 májusában kezdték meg tevékeny
ségüket a Népi Gárda főparancsnoksága
által szervezett első egységek. A Népi
Gárda első reguláris osztagának harci
bevetése alkalmából, 1942. május 15-én,
a Népi Gárda főparancsnoksága különparancsot adott ki. Ez a dokumentum
döntő jelentőségű a Népi Gárda, majd
a Népi Hadsereg partizántevékenységé-
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nek meghatározása szempontjából. A pa
rancs röviden összefoglalta a feladatokat
és a partizántevékenység szinte minden
formáját, ezért a megszállás alatt a
Népi Gárda, később a Népi Hadsereg
egységeinek gyakorlati útmutatója volt:
„Gárdisták,
Partizánok!...
Közvetlen
harci feladatotok a közlekedési útvona
lak megsemmisítése, a frontra irányuló
ember- és hadianyagszállítás megzava
rása, mindennemű katonai létesítmény és
a hadsereg számára dolgozó üzem fel
számolása, a rendőrségi és kisebb ka
tonai osztagok szétverése, a távközlési
hálózat megsemmisítése, a megszállók
élelmiszerellátásának dezorganizációja és
raktárainak megsemmisítése — általá
nosságban lépten-nyomon ártani a meg
szállóknak,
állandóan
nyugtalanítani,
riadókészültségben tartani, arra kény
szeríteni, hogy egyre újabb és újabb egy
ségeket vonjon ki a frontról hátországi
biztonságának védelmére. Tevékenyked
jetek bátran és könyörtelenül!"
A Lengyel Munkáspárt által életre
hívott forradalmi katonai szervezet —
a Népi Gárda — tevékenységének kez
dete a baloldali erők vezette partizán
háború kezdetét jelentette, amely lengyel
földön 1943—1944 fordulóján bontakozott
ki.
A Népi Gárda első egységeinek harci
tevékenysége nagy visszhangot váltott
ki. A fegyveres harcnak a Lengyel Mun
káspárt és a Népi Gárda által meghirde
tett jelszava megértésre talált, sok hívet
szerzett és további harcra buzdított. Ha
tást gyakorolt a többi földalatti szerve
zet magatartására és aktivitására is.
A Népi Gárda első osztagainak tevékeny
sége úttörő és egyben kísérleti jellegű
volt. Harci és diverzáns tapasztalataik
jelentették az alapot a megszállók elleni
harc helyes módszereinek kidolgozásá
hoz.
A Népi Gárda fejlődésének folyamata
az egyes időszakokban különbözőként
alakult. 1942 májusától decemberéig, az
az a Népi Gárda megalakulásának és
tevékenységének első évében, összesen
52 partizánegység szerveződött. Ezek egy
része azonban nem tevékenykedett egész
évben, 13 osztag különböző okokból
megszűnt: egy részük felmorzsolódott az
ellenség elleni egyenlőtlen harcban, né
melyik meggyengült a folyamatos har
cokban és így ezeket népesebb városok
ba vonták vissza és kisebb támadócso
portokká alakították át. Több osztagot
átszerveztek.
A Népi Gárda intenzív fejlődésének
időszaka 1943-ban következett be, ebben
az időszakban 83 új egység alakult meg.

A szerző hangsúlyozza, hogy ez a fej
lődés kétségtelenül a Lengyel Munkás
párt és a Népi Gárda főparancsnoksága
szervezeti tapasztalatai gyarapodásának
eredménye volt. Jelentős szerepet ját
szott ebben a Népi Gárda népszerűsége,
melyet azzal vívott ki a társadalom kö
rében, hogy a fasiszta megszállók ter
rorjával szemben védelemben részesítette
a lakosságot.
A Népi Gárda létszámbeli fejlődéséhez
hozzájárultak a hitlerista táborokból
megszökött és a szervezethez csatlakozó
szovjet hadifoglyok is. 1942—43-ban ön
tevékenyen szovjet csoportok alakultak,
amelyek aztán a Népi Gárda kötelékébe
kerültek. A vidéken, legtöbbször a pa
rasztoknál rejtőző egyes szovjet katonák
is beléptek a Népi Gárda soraiba.
1943 végére 68 partizánegység tevé
kenykedett, amelyek az Országos Nem
zeti Tanács dekrétuma alapján a Népi
Hadsereg részévé váltak. Ezen kívül
1944-ben, most már a Népi Hadsereg
kötelékében, további 55 új egység és 16
harcászati magasabbegységet képező par
tizánbrigád alakult. 1942—1944 között a
Népi Gárda és a Népi Hadsereg összesen
206 tábori osztagot szervezett. Az egyes
osztagok létszáma általában néhánytól
100 főig terjedt, egyes esetekben száz
főnél nagyobb harci egységekkel is ta
lálkozhatunk. A brigádok 150—2000 par
tizánt számláltak. A szerző szerint a
lengyel ellenállási mozgalommal foglal
kozó kutatók többsége a Népi Hadsereg
erejét mintegy 60 ezer főre becsüli.
A megszállók elleni harc kibontako
zása, megerősödése 1944 második felére
esik, arra az időszakra, amikor a Népi
Hadsereg a Szovjetunió területén mű
ködő Lengyel Partizántörzstől és a Vörös
Hadsereg oldalán harcoló Lengyel Had
sereg Főparancsnokságától légi úton
fegyvert, robbanóanyagot
és kiképző
tiszteket kapott. Ebben az időben igen
sok önkéntes jelentkezett a Népi Had
seregbe, ekkor szervezték meg a nagyobb
egységeket, az ún. brigádokat, amelyek
tevékenységét egyeztették a szovjet és a
lengyel
hadsereg
parancsnokságának
hadműveleti tevékenységével.
A Népi Hadsereg 1944 második felé
ben igen jelentős diverziós-harci tevé
kenységet fejtett ki: 200 vasúti akciót
hajtottak végre, melyek során 130 vonat
repült a levegőbe, 120 esetben folytat
tak harcot a megszállók rendőri és ka
tonai erőivel. Ebben az időszakban a
partizánbrigádok 9 nagy ütközetet vív
tak. 1942—1945 között a Népi Gárda és
a Népi Hadsereg partizánosztagai a „harc
a sínekéri" jelszó szellemében összesen
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több mint 750 akciót hajtottak végre.
Garas adatai szerint ez a szám 530
megsemmisült szerelvényt, 100 felrob
bantott vagy megrongált vasúti hidat és
viaduktot, 70 megsemmisített vagy meg
rongált vasútállomást vagy más vasúti
berendezést és 50 megrongált fontos vo
nalszakaszt jelent. A Népi Gárda és
Népi Hadsereg harci egységei 1942—1945
között 670 alkalommal csaptak össze,
vívtak ütközetet a megszállók rendőri
és katonai erőivel és kb. 900 fegyveres
akciót hajtottak végre a német közigaz
gatási közegek ellen.
A Népi Gárda és a Népi Hadsereg
tevékenysége igen nagy katonai és poli
tikai jelentőséggel bírt. A szervezet kü
lönböző formában folytatott harca, de
különösen a harci és diverzáns tevé
kenysége, nagy mértékben csökkentette a
hitleristák háborús potenciálját. A meg
szállók jelentős veszteségeket szenved
tek emberben, felszerelésben, ennek kö-

vetkeztében arra kényszerültek, hogy
komoly erőket vonjanak vissza a front
ról.
A Népi Gárda és a Népi Hadsereg
politikai tevékenysége elősegítette a Bataliony Chlopskie (Parasztzászlóaljak),
az Armia Krajowa (Honi Hadsereg), va
lamint a londoni emigráns kormány irá
nyította más fegyveres szervezetek po
litikai arculatának átalakulását azzal,
hogy ezen szervezetek sok tagját be
vonta a demokratikus táborral való
együttműködésbe. A Népi Gárda és a
Népi Hadsereg tisztjei és katonái jelen
tős politikai munkát is végeztek; a vá
rosi és falusi tömegek körében népsze
rűsítették a Lengyel Munkáspárt poli
tikai programját, ugyanakkor példát mu
tattak a fasiszta megszállók elleni harc
ban, egyik fontos bázisát alkották a fel
szabadulás utáni demokratikus átalaku
lási folyamatnak is.
Lagzi István

GAZSI JÓZSEF
FÉNYEK A BÖRZSÖNYBEN
(Zrínyi

Katonai Kiadó—Kossuth

Könyvkiadó,

A magyarországi ellenállási mozgalom
nak még igen sok kellően fel nem tárt,
csak kevéssé, vagy egyáltalán nem is
mert területe van. A Görgey nevét vi
selő, zömében munkás- és egyetemista
fiatalokból álló zászlóalj tevékenysége is
egyik ilyen fehér foltja a magyarországi
ellenállási mozgalomnak. Gazsi József
hadtörténész hosszú, lelkiismeretes mun
kával, nagy számú dokumentum feltárá
sával, ma is élő kortársakkal, a zászlóalj
volt tagjaival folytatott beszélgetésekkel
igyekszik könyvében ezt a fehér foltot
feltérképezni.
Miről szól a könyv?
1944 nyarán és őszén — az ország
március 19-én bekövetkezett német meg
szállása, majd az október 15-i Szálasií'éle hatalomátvétel után — a magyar
országi antifasiszta ellenállási mozgalom
mind erőteljesebben bontakozott ki. Egy
re többen döbbentek rá (munkások és
értelmiségiek — közöttük katonatisztek
is), hogy az országot a biztos pusztu
lástól csak úgy lehet megmenteni, ha
szembefordulnak a hitleri fasizmussal
és a szabadságot a Vörös Hadsereggel
vállvetve, fegyveres harccal vívják ki.
A Magyar Kommunista Párt vezetésé
vel, a kommunista ifjúmunkások aktív

Budapest,

1976. 236 o., 28 kép)

részvételével kiterebélyesedő ellenállási
mozgalom szele az egyetemi ifjúságot is
megérintette. Az egyetemeken antifasisz
ta ellenállási csoportok jöttek létre, ú j 
ságokat adtak ki, röplapokat terjesztet
tek. Tevékenységükhöz az egyetemi nem
zetőrszázadok révén igyekeztek szerve
zeti keretet biztosítani, ám a nyilasok
a félkatonai szervezetet hamarosan fel
oszlatták. Az egyetemisták nehéz hely
zetbe kerültek: a nyugatra való kitele
pítés veszélye fenyegette őket. Ekkor
alakult meg munkásfiatalokból és egye
temi hallgatókból a Görgey-zászlóalj,
amely keretet és lehetőséget adott a
szervezett antifasiszta ellenállási tevé
kenység kifejtésére.
A könyv egyik főszereplője, Mikó
Zoltán vezérkari százados, 1944 szeptem
ber óta vett részt a katonai ellenállás
ban és akkori szolgálati beosztása mó
dot adott rá, hogy az antifasiszta fia
talokból egy látszólagos „fehér partizán"
alakulatot szervezzen, amelyet majd a
már felszabadított területeken a Vörös
Hadsereg hátában vetnek be.
A hírhedt Prónay-különítmény része
ként megalakult Görgey-zászlóalj kettős
életet élt. Látszólag a későbbi „fehér
partizán" tevékenységre készült, a való-

— 128 —

ságban azonban fegyveres szabotázsak
ciók sorát hajtotta végre a németek el
len, haladó politikusokat, írókat és mun
kaszolgálatosokat bújtatott, mentett meg
a biztos pusztulástól.
A Görgey-zászlóaljban olyan ifjak ad
tak egymásnak kezet, akik bár nem
állottak a politikai tudatosság azonos
fokán, egyként ellenezték a háború foly
tatását, gyűlölték az országot pusztulás
ba döntő németeket és nyilas bábjaikat.
Vállalták a rájuk váró nehézségeket és
a maguk módján tenni akartak valamit
az ország felszabadításáért.
A Görgey-zászlóalj a magyar fiata
lok antifasiszta szervezete volt. Átlagos
életkoruk a húsz évet is alig haladta
meg. Sok terv, nemes szándék született
körükben, amelyeknek nagyobb része
meghaladta a lehetőségeiket, így nem is
valósulhatott meg. A szerveződéshez, az
összekovácsolódáshoz, a felkészüléshez
alig két hónap állt rendelkezésükre. És
ez az időszak kevésnek bizonyult. A Bu
dapesten végzett tevékenységüket legin
kább az jellemzi, hogy felkészültek és
arra vártak, hogy bekapcsolódjanak egy
budapesti általános felkelésbe. Ez az óra
azonban nem jött el.
A zászlóalj Bimbó utcai csoportjának
legfőbb törekvése arra irányult, hogy
rést nyisson a körülzárt Budapest belső
ostromgyűrűjén a szovjet csapatok szá
mára, de a körülmények ezt sem tették
lehetővé.
Amikor a zászlóalj kiképzésre a Bör
zsönybe került, bár nagy nehézségek
árán, de sikerült felvennie a kapcsolatot
a Vörös Hadsereggel és a görgeysek, a
szovjet csapatokkal együttműködve, sok
eredményes akció végrehajtásával járul
tak hozzá az ország szenvedéseinek meg
rövidítéséhez.
A Börzsönyben végrehajtott tevékeny
ségük, a Vörös Hadsereg csapataival lét
rehozott kapcsolatuk valóban nagy je

lentőségű. Kevés olyan, Magyarország
terülefén
megalakult
partizáncsoport
volt, amelynek együttműködése ennyire
intenzív és közvetlen lett volna a fel
szabadítókkal. A Börzsöny, az Ipoly és
a Garam közötti területek felszabadítá
sáért vívott harcok eredményességéhez
— az ott harcoló szovjet parancsnokok
megállapítása szerint — számottevő mér
tékben hozzájárultak.
Az antifasiszta ellenállási mozgalom
ban, illetve a börzsönyi harcok során a
görgeysek súlyos veszteségeket szenved
tek. A zászlóaljnak a könyv végén közölt,
228 nevet tartalmazó — teljesnek nem
tekinthető — névsorában 27 hősi halott
neve szerepel. Többen súlyosan meg
sebesültek, néhányan közvetlenül a fel
szabadulás után estek ki a sorból. A
zászlóalj története már csak azért is
könyvbe kívánkozik, hogy ezek hírét
nevét megmentsük a feledéstől. Nem
véletlen, hogy Cseres Tibor egyik írásá
ban mint „az elfelejtett zászlóaljról"
emlékezik meg róluk.
A könyv a munkásfiatalok és az egye
temi hallgatók antifasiszta ellenállásá
nak egy részterületét mutatja be, csupán
néhány ecsetvonás a magyar ellenállási
mozgalom színes tablóján.
A szerző írását azzal fejezi be, hogy
könyve nem tart igényt a teljességre,
már csak azért sem, mert ez a téma
első feldolgozása. Sok olyan adat van,
vagy lehet még, amely feltárásra vagy
pontosításra vár. Mégis reméli, hogy az
általa felvázolt kép megmutatja a cse
lekmények fő vonalát és emléket állít
a Görgey-zászlóalj antifasiszta küzdel
meinek, áldozatos harcának.
A szerző marxista—leninista történe
lemszemlélettel, a tények objektív elem
zésével írott népszerű történelmi regé
nyét olvasóink figyelmébe ajánljuk.
Szabó Sándor

WILLIBALD GUTSCHE—FRITZ KLEIN—JOACHIM PETZOLD

VON SARAJEWO NACH VERSAILLES
Deutschland im ersten Weltkrieg
(Akademie

Verlag, Berlin, 1974. 292 o.)

Az NDK Történettudományi Intézeté
nek szerzői kollektívája arra vállalko
zott, hogy a három kötetes „Szarajevó
tól Versailles-ig.
Németország
az első
világháborúban"
c. mű (Berlin, 1970—
9 Hadtörténelmi Közlemények
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72) alapján népszerű-tudományos össze
foglalót bocsásson az átlagolvasók szé
les táborának rendelkezésére, felhasznál
va ugyanakkor az említett mű megje
lenése óta napvilágra került újabb levél-

tári forrásokat és a szakirodalom témá
val kapcsolatos legújabb termékeit. A
mondott célkitűzés jegyében a népszerű
mű nem tartalmaz jegyzetapparátust s
mellőzi a szakirodalom feltüntetését is.
A vállalkozás létrejöttét nem kis mér
tékben motiválta az első imperialista
világháború valóságos történetének meg
ismerését célzó olvasói igény éppen
azoknak a generációknak részéről, ame
lyek a német imperializmus által kirob
bantott imperialista világháborúk szen
vedő részesei voltak, de azok részéről
is, akik a szocialista társadalom viszo
nyai között nőttek fel és rendkívüli
érdeklődéssel fordulnak a német törté
neti múlt, közelebbről a legújabbkori
német történelem felé. A mű létrejöttét
végül, de nem utolsó sorban siettette a
Nyugat-Németországban tevékeny bur
zsoá történeti iskolák seregnyi produk
tuma, amelyek a történelemhamisítás
megannyi példáját mutatják, illetve a
német imperializmus háborús felelőssé
gét nemcsak ködösítik, hanem egyenesen
kétségbe is vonják.
A szerzői kollektíva előttünk fekvő
munkája
marxista
tudományossággal
megírt, sikeres alkotás. Jellegében első
sorban politikatörténeti mű, amely azon
ban igen bő teret biztosít a hadmű
veleti cselekmények bemutatásának is.
Másik jellemzője a háború alatti bel
ső politikai események, ezen belül a
munkásosztály antimilitarista és forra
dalmi tevékenységének és a kizsákmá
nyoló, háborús bűnös osztályok népelle
nes, imperialista politikai gyakorlatának
ábrázolása, mely utóbbi a „va banque
játékig" is elment és szélsőséges impe
rialista elemei az ország teljes pusztulá
sának rizikóját is vállalták.
A mű szerzői módszertani szempontból
a lineáris felépítés mellett döntöttek.
Ez azt jelenti, hogy nagyobb összefog
laló fejezetek alkotásáról lemondtak; a
mű hatvanegy kisebb fejezetből áll, a
kronológiai tagolás s ezen belül a belés külpolitika, továbbá a hadműveleti
tevékenységek egymásutánja szerint. A
felépítésnek ez a módja kétségkívül az
átlagolvasó igényeit kívánja kielégíteni,
de ugyanakkor azzal a veszéllyel jár,
hogy a kiemelkedően fontos események
mellé a kevésbé fontosak hasonló érték
renddel sorakoznak fel, ez pedig az ol
vasó tájékozódását megnehezítheti. Má
sik következménye pedig az lehet, hogy
a háború menete nem súlypontozódik,
illetve annak egyes szakaszai nem vál
nak el eléggé élesen egymástól.
Tartalmilag a mű számos új kutatási
eredményt tükröz, s a világháborúval

kapcsolatos ismereteket nagy mértékben
gazdagítja. Ezek közül első helyen em
lítendő meg a háború alatti német mun
kásmozgalom fejlődésének differenciált
ábrázolása. Mindeddig a munkásosztály
akkori vezető pártjának, a Szociáldemok
rata Pártnak opportunista és az impe
rialista háborút támogató politikája som
más ítéletet kapott, a szóban forgó mű
viszont a politikát meghatározó gazda
sági, társadalmi, politikai és ideológiai
összefüggések
feltárását
is
vállalja;
ugyanakkor érthetővé teszi a szociálde
mokrácia bomlásával egy időben kibon
takozó forradalmasodási folyamat szük
ségességét, vele együtt a forradalmi ve
zető erővé váló Spartakus-mozgalom lét
rejöttét és az objektív forradalmi hely
zet megteremtésében vállalt történelmi
szerepét. A szerzők megkülönböztetett
figyelemmel fordulnak a német munkás
mozgalom különböző áramlatainak tör
ténete felé is: a szociáldemokrata pár
ton belüli centrista és baloldali áram
latok vizsgálata kiemelkedő helyet kap
s ennek köszönhető, hogy az olvasó
kellőképpen eligazodik az említett áram
latoknak a háború alatti években és az
1918-as forradalomban betöltött bonyo
lult, sok esetben egyaránt negatív és
pozitív szerepéről is. A mű a hasonló
jellegű történelmi munkák közül elő
ször vázolja fel a polgári "pacifista moz
galom szövevényes történetét. A német
értelmiség egyre erősödő háborúellenes
szervezkedésének, mozgalmainak széles
pannója tárul fel a mű lapjain, amelyek
minden korlátoltságuk, hamis illúzióik
ellenére erősítették a munkásosztály
antimilitarista-forradalmi harcát. Az ú j 
donság erejével hat az olyan kiemelkedő
értelmiségiek akkori haladó szerepe,
mint Albert Einstein, Max Planck, Jo
hannes Becher és még számos kiemel
kedő személyiségé, akinek tudatosan vál
lalt történelmi útja a fasizmus éveiben
és a második világháború alatt sem tört
meg. Nem kevésbé érdekesen tárul fel
ugyanakkor a kezdetben imperialista el
kötelezettségű 'értelmiségiek lelki meghasonlása, majd a junker-nagytőkés im
perializmussal való, eleinte csak lassú,
majd egyre gyorsuló szembefordulása.
Ezen értelmiségiek kiemelkedő példái
Thomas Mann és Max Reinhardt.
A német értelmiség ezen csoportja
természetesen az egész értelmiség ki
sebbik része volt. Mellettük találjuk a
katedratulajdonosok, professzorok, kuta
tók széles táborát, akik az imperialista
háború megszállottjaiként és a junkernagytőkés uralkodó osztályok elkötele
zettjeiként nagy részt vállaltak a német
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nép nemzeti katasztrófájának előkészí
tésében.
Az uralkodó osztályok hálája irántuk
sohasem maradt el, bár egyes csoport
jaik — önös érdekeikből következőleg —
a hálapénzek adásából nem egyformán
vették ki részüket. A háború első szá
mú vámszedői, a rajna-westphaliai nagy
tőkések és az Elbán túli junker-nagy
birtokosok, nyilván jobban honorálták
az imperialista háború ideológiai alá
támasztását, mint a liberálisok, a meg
egyezéses békét kereső egyéb burzsoá
pártok, amikor a schlieffeni, majd a
ťalkenhayni s végül a Hindenburg—
Ludendorff-féle stratégia összeomlása a
háború elvesztésével együtt a kapitaliz
mus összeomlásának nagyon is reális
veszélyét vetítette előre.
Tévedés volna azt mondani, hogy a
német nagytőkés imperialista társadalom
első számú szövetségese a „hajbókoló
szellemiek világa" volt. Ezt a szerepet
a szociáldemokrácia, az Ebért—Scheide
mann—David-féle többségi szociáldemok
rata párt játszotta, s' a független szocia
listák centristái, jobboldali beállítottsá
gú alakjai messzemenően támogatták.
(Kautsky, Bernstein, Dittman és társai.)
De nem hanyagolható el a szakszerve
zeti bürokrácia minden forradalmi fej
lődéstől reszkető vezető gárdája sem.
Nem volt-e ezek után megalapozott a
mindenható katonai diktátor, Erich Ludendorff cinikus kijelentése az 1918 ok
tóberi első napokban: ,,Herr Ebért majd
meg fogja oldani — amikor maga a
Legfelső Hadvezetőség ismerte be a ka
tonai vereséget és a felülről végrehaj
tandó forradalom parancsoló szükséges
ségét — hogy Németország ne süllyed
jen el a bolsevizmus mocsarában!"
A junker—nagytőkés—szociáldemokra
ta szövetség, melynek egyetlen feladata a
kapitalizmus megmentése volt a német
nép várható forradalmában, mint isme
retes, az Ebért—Groener-szövetségben
csúcsosodott ki. Aligha vitatható, hogy
Groener az Ebertet vele összekötő „forró
dróton" nemcsak a Legfelső Hadvezető
ség nevében beszélt, hanem gazdái, a
nagytőke és nagybirtok nevében is, azok
ellen a forradalmi erők ellen, akik Kari
Liebknecht, Rosa Luxemburg, Franz
Mehring s a többi forradalmár szavait
követve a szocialista forradalom felé
terelték az eseményeket.
A mü legnagyobb érdeme talán éppen
a forradalmi október—november törté
nelmi jelentőségű napjainak valósághű
ábrázolása. Ez az ábrázolás nagy mérték
ben hozzájárul ahhoz, hogy az átlag
olvasó megértse: az orosz szocialista
í)*

forradalom utáni legnagyobb népforra
dalom Európa szívében miért rekedt
meg a polgári forradalom szintjén, s
utána miért győzhetett egy véres ellen
forradalom, amely valósággal lefejezte
a szocialista forradalmi erőket.
A német nagytőkés—nagybirtokos (jun
ker) imperializmus elvesztette a háborút
és a győztes antant lábai előtt hevert.
A katonái vereség bekövetkeztéig a
német nép milliós áldozatokat hozott.
A véres áldozatok még jobban kijutot
tak azoknak a népeknek, amelyek a
német imperializmus hódító háborújá
nak részesei voltak. S itt nemcsak az
ideiglenesen leigázott népekről volt szó,
hanem a győztes hatalmak népeinek
szenvedő fiairól is. Kérdés azonban,
hogy a háborús nyomorért, nélkülözé
sekért és a hallatlan vérveszteségekért
kizárólag a német imperializmus-e a
felelős? A marxista történettudomány
egyértelműen nemmel válaszol. A há
borúért valamennyi imperialista nagy
hatalmat felelősség terheli, de a felelős
ség árnyalásában nem hallgatható el á
német imperializmus kezdeményező sze
repe. A mű nagy érdemei közé tarto
zik a háborús felelősség egyértelmű
megfogalmazása és adatok sokaságával
történő alátámasztása. A mű ugyanak
kor hangsúlyozza a német háborús cél
kitűzések és az objektív lehetőségek kö
zötti feloldhatatlan ellentmondást, amely
a német háborús vezetés kalandor jelle
gét egyértelműen aláhúzza. A német há
borús vezetés ezt a kalandor jelleget vé
gig megtartotta: katonailag, gazdaságilag,
politikailag olyan erőfeszítéseket köve
telt, amelyek eredményessége eleve két
séges volt. Mindez a német imperializ
mus hallatlan agresszivitásából fakadó,
saját erejét és lehetőségeit messze túl
becsülő voltából fakadt. Jeleit nemcsak a
katonai események mutatják, hanem a
pillanatnyi győzelmek kapcsán konkrét
formában feltáruló politikai gyakorlat is.
(Breszt—Litovszk.)
A német imperializmus az 1918. . no
vember 11-i Compiégne-i fegyverszünet
tel elismerte a katonai vereséget, de
háborús bűnös uralkodó osztályai és
szociáldemokrata szövetségesei gondos
kodtak arról, hogy a vereség árát azok
a dolgozó tömegek fizessék meg, akik az
imperialista háborúban a legtöbb áldo
zatot hozták, s akiknek szocialista forra
dalmi törekvéseit, köztük egy békesze
rető szocialista Németország megterem
tését, az 1918-as forradalom leverésével
meghiúsították.
Éppen ez a német történelem egyik
nagy tanulsága. A másikat pedig a
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német uralkodó osztályok és szövetsége
seik hallatlanul kifinomult uralkodási
művészete jelenti, amellyel még egy
olyan, rájuk nézve rendkívül veszélyes
időszakban is rendelkeztek, mint a nem
zeti katasztrófával felérő háborúvesztés

és egy átmenetileg győztes népforra
dalom.
E tanulságok nemcsak a német nép,
hanem a világ népei számára is meg
szívlelendők.
Farkas Márton

KÜLFÖLDI HADTÖRTÉNELMI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE
Vojennoisztoricseszki Szbornik (Bul
gária) 1975. 1—4. szám.
A bolgár hadtörténelmi folyóirat 1975ben megjelent négy száma igen anyag
gazdag és tematikailag is sokoldalú.
Egy-egy számban több tanulmány, tu
dományos közlemény és jelentős számú
visszaemlékezés látott napvilágot. Foly
tatódott az egy-egy kiemelkedő katona,
hadvezér, katonai teoretikus, katonai
pedagógus munkásságát bemutató rövid
életrajzi írások közlése; a szerkesztőség
rendszeresen közli a könyvismertetése
ket és az új hadtörténelmi munkák bib
liográfiáját.
A tanulmányok, közlemények, vissza
emlékezések többsége hadművészettörté
neti vonatkozású.
Tematikailag a fő helyet az 1975-ben
aktuális anyagok foglalják el. Ezek az
írások több csoportra oszthatók. Egy ré
szük a Varsói Szerződés 20. évfordulójá
ra vonatkozik, mint például At. Szemerdzsiev: A népek biztonságának és
a béke támasza (1. szám), valamint
Sz. M. Styemenko: A Varsói Szerződés
— a béke és a szocializmus szilárd vé
dőpajzsa (2. szám) című írása.
A másik csoportot a második
világ
háborúval és a szovjet hadsereg döntő
szerepével
foglalkozó tanulmányok és
közlemények alkotják. Ide sorolhatók
többek között: ív. Tucsev: A második
arcvonal jellege és szerepe a második
világháborúban (3. szám); D. Dimitrov:
Erődítési rendszerek a második világ
háborúban (3. szám); Br. Ormanov: A
szovjet hadsereg döntő hozzájárulása a
második világháborúban a hitlerista
blokk szétveréséhez (2. szám) ; D. Szavov: A meglepés biztosítása a szovjel
hadsereg
moszkvai,
sztálingrádi
és
kurszki hadműveleteiben (4. szám) ; D,
Delcsev: A Vörös Hadsereg erőkkel és
eszközökkel való manőverezéseinek ta
pasztalatai a Nagy Honvédő Háborúban
(3. szám); V. Maculenko szovjet hadtör
ténész írása: A berlini hadművelet — a
szovjet hadművészet diadala (2. szám) ;
Szh Transzki: A szovjet hadsereg és a

Szovjetunió szerepe Bulgáriának a monarcho-fasiszta rendszer alóli felszabadí
tásában (3. szám); valamint VI. Andonov:
A szovjet hadsereg felszabadító diadal
útja Bulgáriában 1944. szeptember első
felében (1. szám) című anyaga.
A harmadik csoportot a bolgár nép
honvédő háborújának 30. évfordulójával
és az új típusú bolgár—szovjet
fegyver
barátság történetével kapcsolatos feldol
gozások alkotják. Ezek: At. Pejcsev: A
bolgár néphadsereg részvétele a fasiszta
Németország leverésében (1. szám); G.
Dimitrov: A bolgár néphadsereg és a
3. Ukrán Front csapatainak együttmű
ködése Bulgária honvédő háborújának
időszakában (1. szám); C. Mladenov: A
katonai légierő fejlődése és részvétele a
honvédő háborúban 1944—1945-ben (2.
szám); VÎ. Sztojcsev, a Magyarországon
is harcolt 1. bolgár hadsereg parancs
nokának A Sztara Planinától az auszt
riai Alpokig című közleménye (2. szám),
továbbá az 1. számban megjelent és az
1945. márciusi dél-magyarországi esemé
nyekkel foglalkozó két munka: Szt. Penkov: A bolgár hadművészet néhány jel
lemzője a drávai védelmi hadművelet
ben, valamint ív. Nikov: A drávai vé
delmi hadművelet műszaki biztosítása
című írása.
E témához kapcsolódik számos vissza
emlékezés is, melyek elsősorban az 1.
bolgár hadsereg magyarországi tevékeny
ségének történetére vonatkozó ismerete
ket gazdagítják. Ide tartozik az 1.
számból: ív. Zselev: A 8. tundzsani gya
loghadosztály a „Balkán" hadművelet
ben és a honvédő háború befejező har
caiban; V. Valkanov ezredesnek, a 16.
hadosztály egykori komisszárjának viszszaemlékezése A 16. gyaloghadosztállyal
Magyarországon címmel; N. Petrov: A
Balkán hadosztály a drávai hőskölte
ményben és ív. Demerdzsiev:
Hídfőben
a Drávától délre című írása a 2. szám
ban, valamint J. Milcsev feldolgozása: A
16.
tüzérezred
3.
tüzérosztályának
harci útja a honvédő háború második
szakaszában (4. szám). Újabb adatokat
és tényeket közölnek a bolgár—szovjet
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fegyverbarátságról és együttműködésről
P. Krsztev: Első találkozás a szovjet
csapatokkal (1. szám); P. Hadzsiivanov:
Szovjet tisztek—tanácsadók a Bolgár
Néphadseregben a honvédő háború első
szakaszában (4. szám) és JV. Botev: Test
véri segítség (2. szám) címmel megje
lent visszaemlékezéseikben.
Az évfordulós anyagok negyedik cso
portját az 1876-os Áprilisi
Felkelésre
emlékező munkák alkotják: Cv. Pavlovszka: Az 1876-os felkelés katonai elő
készítése (3. szám) ; T. Gigov: Az ápri
lisi felkelők hősiességének forrása és
példamutatásuk a felszabadulás után (4.
szám); J. Mitev: Panagjuriste — az Áp
rilisi Felkelés központja (4. szám); ív.
Topuzov: Az Áprilisi Felkelés eddig is
meretlen dokumentuma Kliszuránál (4.
szám).
Több tanulmány foglalkozik a bolgár
hadtörténelem különböző időszakaival,
illetve egyes részkérdéssel. Például P.
Tivcsev: A bolgárság helyzete a bizánci
uralom alatt 1018—1185-ben (4. szám);
Szt. Nedev: Vereség az Ahelo folyónál
917-ben (4. szám); P. Koledarov: A Bal
kán katonai térképe 1388-ból és 1393-ból
(4. szám); At. Popov: Carevec erődrend
szerének védelmi sajátosságai (4. szám);
D. Radulov: A bolgár hadsereg parancs
noki kara az 1855. évi szerb—bolgár há
borúban (4. szám); G. Valkov: Az orosz
tisztek részvétele a kelet-ruméliai milí
cia létrehozásában, 1879—1885. (2. szám);
D. Ovcsarov: A kora-középkori bolgár
fegyverzet és hadfelszerelés (2. szám) ;
J. Mitev: A krími háború, a keleti kér
dés és a délszlávok sorsa a francia kor
mány 1854-es emlékiratában (3. szám);
M. Petrov: Adalékok a déli irányban
történő egészségügyi evakuálásához 1912
—1914-ben (1. szám).
A folyóirat 1975-ös számaiban figye
lemre méltó arányban foglalkoznak a
szerzők a forradalmi munkásmozgalom
katonai kérdéseivel is. Ide (tartozik: G.
Kamburov: A bolgár kommunista ifjú
sági szövetség tevékenysége az ifjúság
körében és a burzsoá hadseregben 1924—
1925-ben (3. szám); Ed. Micov: Bolgá
rok részvétele a kapitalizmus és a fa
sizmus elleni harcban 1920—1945 között
Ausztriában (4. szám) ; A. Angelov: A
bolgár kommunista párt katonai szerve
zeteinek tevékenysége az illegális kap
csolatok kiépítésében és ezek működése
(4. szám); ív. Draev: A „szoros" szo
cialisták marxista programja az összné
pi felfegyverzésről (4. szám); G. Tonev:
A párt katonai tevékenysége a burgaszi
területen 1918—1944. között (4. szám),

V. Filipova: Az 1929-ben letartóztatott
52 kommunista megmentésére kibonta
kozott hazai és nemzetközi szolidaritás
(1. szám); O. Scseglenko: A haditenge
részek hozzájárulása az 1921—1923-as
években a bolgár—szovjet baráti kap
csolatok erősödéséhez (3. szám).
Űj adalékokkal gazdagítják a bolgár
partizánmozgalom történetét K. Koszev:
A partizánmozgalom szervezeteinek ki
építése a VIII. Felkelő Hadműveleti Te
rület 2. övezetében 1941—1944-ben (1.
szám); R. Takov: A transzki partizán
osztag néhány akciója 1943 szeptembe
rében (1. szám); J. Itel: A bolgár nép
1941—1944. közötti antifasiszta fegyveres
harcának néhány fényéről (3. szám); K.
Sztojanov:
A partízántevékenység ki
bontakozása a X. Felkelő Hadműveleti
Területen 1944 tavaszán és nyarán (3.
szám) című tanulmányaikkal.
Az internacionalista fegyverbarátság
mélyítését szolgálják a testvéri hadse
regekről közölt anyagok, például: A.
Michňák:
A csehszlovák néphadsereg
létrejötte és fejlődése (3. szám) és K,
Greze—A. Foester: Az NDK Nemzeti
Néphadseregének fejlődése a baráti szo
cialista országokkal való katonai szö
vetség keretében (2. szám) című tanul
mánya.
Néhány írás a bolgár néphadsereg tör
ténetével is foglalkozik. Többek között
M. Aszenov: A bolgár néphadsereg pa
rancsnoki kádereinek képzése 1944—
Szemerdzsiev:
1948-ban (1. szám), és At.
A bolgár néphadsereg átszervezése a
szocialista építés kibontakozása és a
hadügyben végbemenő forradalom körül
ményei között 1956—1962 időszakában (2.
szám). J. Georgiev pedig tanulmányban
nyújt áttekintést a NATO fegyveres
erőinél a közelmúltban végrehajtott ha
dászati és hadműveleti-harcászati kikép
zésről (4. szám). (Godó Ágnes)
Historie a Vojenství (Csehszlovákia)
1974.
A folyóirat 1974. évi 1. számában
Richter, K. a „Gondolatok a metodológia
fogalmáról" (23—40. o.) c. cikkében a
hadtörténészek 1972-ben megtartott kon
ferenciája szellemében törekszik a tu
dományos kutatás metodológiai problé
mái iránti fokozott érdeklődést kielégí
teni és képet adni a társadalomtudomá
nyok — és ezen belül a hadtörténelem —
módszertani fejlődéséről. Választ keres
olyan kérdésekre, hogy mi is tulajdon
képpen a metodológia, a módszer és a
módszertan viszonya és kölcsönhatása,
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a metodológia a tudományok rendszeré
ben, a metodológia struktúrája stb. Fog
lalkozik a hadtörténettudomány fogal
mával és tartalmával, kutatási módszer
tanával és elnevezésének
helyességi
elemzésével, végül a historiológia meg
határozásával.
„A szovjet nép lelkesítő példája a fa
sizmus elleni harcban" (74—85. o.) rész
letet közöl a szovjet és csehszlovák tör
ténészek közös tudományos kutatásának
eredményeként született könyvből, mely
nek szerzői kollektíváját Mahalov, V.
Sz. vezérőrnagy, a történelemtudomá
nyok kandidátusa, a mű e fejezetének
szerzője vezeti. A munka célja, hogy be
mutassa a szovjet és csehszlovák nép,
fegyveres erőik fegyverbarátságának ha
gyományait, azok fejlődését a második
világháború utáni időszak éveiben, a
történelmileg kialakult harci szövetség
jelentőségét a Varsói Szerződésben tö
mörült szocialista országok hadseregei
közötti együttműködés további megszi
lárdításában.
1973. szeptember 27—28-án Budapes
ten nemzetközi konferencia zajlott le a
második világháború közép- és délkelet
európai historiográfiájának helyzetéről.
A folyóirat közreadja Lipták, J. korre
ferátumát, melynek címe: „Csehszlová
kia helye az európai ellenállási mozga
lomban a második világháború idején."
(86—97. o.) Fő figyelmét az antifasiszta
ellenállási harc csehszlovákiai feltételei
re, főbb irányaira és megmozdulásaira,
fegyveres akcióira, végül az országnak a
fasiszta megszállás alóli felszabadítására
összpontosítja.
Folytatódik Vávra, V. „A CSKP kato
napolitikájának fejlődése az 1921—1935ös években" c. tanulmányának közlése
(98—117. o.). E második részben a
CSKP első rendes kongresszusával, a fa
siszta mozgalom erősödésével és követ
kezményeivel, a munkásosztály hatalmá
nak problematikájával, a szövetségi po
litika értelmezésével, a nemzetiségi kér
déssel, a hadsereg soraiban végzett agi
tációs propagandamunkával, a forradal
mi folyamat lassú fejlődésének okaival,
a Komintern tevékenységével, a mun
kásosztály differenciálódásával, a „Vo
jak" c. katonapolitikai folyóirat megje
lentetésével (1930-ig illegálisan), az egy
ségfront taktikájának kialakításával, a
néphadsereg építésének és a dolgozók
felfegyverzésének kérdéseivel foglalkozik.
Ezen időszak határát a Komintern VII.
Kongresszusával vonja meg, melynek
nyomán lényeges fordulat következett a
CSKP katonapolitikájában.
Ján Nálepka partizánosztagának tevé

kenységéről Gúla, M. tollából közöl cik
ket a folyóirat, az előző két részlet foly
tatásaként (118—126. o.). Ebben a cseh
szlovák partizánosztag harci útjának kü
lönböző állomásait és Nálepka parancs
noki tevékenységét, rátermettségét mu
tatja be a szerző. A hazafias-interna
cionalista
kötelességteljesítés
ragyogó
példáját jelenti az osztag harctevékeny
sége, melyről számos szovjet hadvezér,
köztük Szaburov és Jakubovszkij is
megemlékeznek könyvükben,
hangsú
lyozva, hogy a szovjet és a szlovák nép
fegyverbarátsága véres harcokban szü
letett és örökké élni fog. Nálepkát a
szlovák és a szovjet nép egyaránt saját
hőseként tiszteli és emlékezik rá.
A folyóirat 2., 3. és 4. számában há
romrészes cikk jelent meg a hadtörté
neti kutatóosztály
kollektívájának tol
lából „A CSKP katonapolitikai irányvo
nala és a hazai ellenállási front a meg
szállt cseh területeken (1941. június—
1944. április)" címmel. Figyelmüket el
sősorban a csehszlovák népi felszaba
dító mozgalommal kapcsolatban érvé
nyesülő katonapolitikai irányvonal meg
világítására fordítják. Foglalkoznak a
Komintern felhívása nyomán kialakult
forradalmi hangulattal, a CSKP moszk
vai vezető testületének katonapolitikai
irányelveivel, a szabotázs- és diverzáns
akciók, majd a fegyveres partizánharc
szervezésével, a népi partizánháború és
az össznépi fegyveres felkelés kibonta
kozásával és térnyerésével, a nemzeti
egységfront szervezésével, Hácha elnök
és kormánya ellentevékenységével, a ha
zai ellenállási mozgalom objektív és
szubjektív tényezőivel, a népi és a de
mokratikus forradalom térnyerésével, a
csehszlovák—szovjet egyezmény megkö
tésével, a moszkvai tanácskozással és
ennek kihatásával a csehszlovák fegy
veres erők szervezésére.
Richter, K.: „A hagyományok nevelő
hatása" (63—78. o.) c. cikkében hangsú
lyozza a szocialista hazafiságra és a
proletár internacionalizmusra nevelés je
lentőségét a kommunista nevelés komp
lex rendszerében. Meghatározza a ha
gyományok fogalmát, mint történelmi
kategóriát és a szocialista társadalom
hagyományainak körét, mint a társa
dalmi gondolkodás tárgyát; az impe
rializmus gyűlöletére való nevelés alap
jait, a Csehszlovák Néphadsereg harci
hagyományait és azok helyét a hazafias
és internacionalista nevelésben.
1974. máricus 26—28-án Besztercebá
nyán (Banská Bystrica) került sor a
Szlovák Nemzeti Felkelés jelentőségét
tárgyaló összhadseregi tudományos kon-
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ferenciára. A folyóirat 3. száma közli
Herfurt, F. ezredes, a Hadtörténelmi In
tézet parancsnoka főreferátumát, mely
nek tárgya: „A fegyveres felkelés lenini
elméletének érvényesítése a CSKP po
litikájában a nemzeti felszabadító harc
és annak kicsúcsosodása, a Szlovák
Nemzeti Felkelés időszakában." (3—19.
o.) Hangsúlyozza, hogy a felkelés tör
ténetét elsősorban azért kell tanulmá
nyozni, hogy segítse a nemzeti, az osz
tály- és társadalmi fejlődés irányának
és tartalmának feltárását és megértését,
igazolja a munkásosztály vezető szerepé
nek történelmi jogosságát és elkerülhe
tetlenségét.
A Szlovák Nemzeti Felkelés 30. év
fordulója kapcsán cikksorozatot közöl a
folyóirat: Šimovček, J.: „Az ellenállás
emléke örökké él" (20—30. o.) ; Pivovarči, J.: „A Szlovák Nemzeti Felkelés
ről" (30—49. o.); Broft, M.: „A szovjet
hadsereg csapása a Kárpátokon át a
Szlovák Nemzeti Felkelés megsegítésére"
(50—72. o.); Šimovček, J. és kollektívá
ja: „Partizánok a felszabadított terület
védelmében" (73—102. o.) ; Pivovarči, J.:
„A Szlovák Nemzeti Felkelés hazafias
és internacionalista hagyományai" (103—
114. o.) c. tanulmányait.
A folyóirat 4. számában Procházka, J.:
„Dukla — határkő Csehszlovákia felsza
badításának útján" (25—40. o.) c. cik
kében áttekinti a szovjet hadsereg 1944.
évi nyári—őszi hadjáratát,
melynek
eredményeként gyökeresen megváltozott
a katonapolitikai helyzet és megkezdőd
hetett a szovjet csapatok felszabadító
küldetésének teljesítése. Ugyanakkor dé
len egy másik csoportosítás tevékenyke
dett: Románia, Jugoszlávia, majd Ma
gyarország területén. A Kárpátok gerin
cei már nem jelentettek áthághatatlan
akadályt a szovjet csapatok útjában és
az 1. gárdahadsereg egységei 1944. szep
tember 21-én Északkelet-Szlovákia terü
letére léptek. A csehszlovák egységekkel
közösen szabadították fel Szlovákia terü
letét a fasiszta megszállás alól. Segítette
őket a belső partizánmozgalom és a
Szlovák Nemzeti Felkelés térnyerése.
A duklai eseményekhez kapcsolódik
Richter, K.: „A duklai hagyományok —
a CSNH katonái nevelésének forrása"
(41—52. o.) c. cikke. Elsősorban a ha
gyományok alapján folytatott hazafias
és internacionalista nevelés gyakorlati
kérdéseivel foglalkozik. Számos, az el
lenállással kapcsolatos számadatot is is
mertet.
Kvapil, O.: „Az első napok Duklánál"
(52—67. o.) c. cikkében mint a harcok
résztvevője adja közre emlékeit.

Az 5. számban Cejka, E.: „Csehszlovák
repülők a Szovjetunióban" (42—63. o.) c.
cikkében az 1. önálló csehszlovák va
dászrepülő ezred szovjetunióbeli megala
kítását és szervezését, majd harctevé
kenységét a Szlovák Nemzeti Felkelés
ben mutatja be. Kiemeli a szovjet had
sereg segítőkészségét az ezred technikai
biztosításában, kiképzésében és felké
szítésében.
Lipták, J.: „A CSNH építése a háború
utáni első évtizedben" (64—81. o.) c. ta
nulmányában a kassai kormányprogram
honvédelmi célkitűzéseit, az új hadse
reg megteremtésével kapcsolatos irány
elveit ismerteti. Az új hadsereg alapját
a hazai és a külföldi ellenállási mozga
lom és a partizánmozgalom harcosai al
kották, de legelsősorban a Szovjetunió
ban szervezett 1. hadseregközvetlen had
test egységei. Bemutatja a Beneš vezette
burzsoá emigráció visszahúzó tevékeny
ségét a hadseregépítésben, valamint az
anyagi-technikai ellátás rendkívül sú
lyos helyzetét. Ismerteti az 1946. utáni
fordulat kedvező hatását, valamint a
Szovjetunió sokrétű segítségét a hadse
reg fejlesztésében. Kiemeli a párt vezető
szerepe megerősödésének és a személyi
állomány összetétele kedvező változásá
nak jelentőségét.
A folyóirat 6. számát teljes terjedel
mében a Kárpát-duklai hadművelet 30.
évfordulójának
szenteli.
Tiszteletére
összhadseregi
ideológiai
konferenciát
tartottak Kassán 1974. szeptember 17—
18-án, melynek főreferátumát
Martin
Dzur hadseregtábornok, honvédelmi mi
niszter tartotta „A CSKP vezetésével
fejlesztjük a szovjet hadser-eg oldalán
a Kárpát-duklai hadműveletben harcolt
csehszlovák egységek forradalmi hagyo
mányait" (3—29. o.) címmel. A hadmű
veletnek a fasizmus ellen vívott világ
küzdelemben elfoglalt helyéről, a szov
jet hadseregnek a Kárpátokon át a
Szlovák Nemzeti Felkelés megsegítésére
indított csapásáról, a hadművelet inter
nacionalista jelentőségéről és a cseh
szlovák egységek részvételéről, a kom
munisták példamutató hősiességéről, a
kassai program irányelveiről, és a CSKP
katonapolitikai célkitűzéseiről, végül a
szocializmus internacionalista védelmé
ről és a Varsói Szerződés jelentőségéről,
a duklai hagyományok mai érvényéről
és továbbfejlesztéséről, az ifjúság haza
fias és internacionalista neveléséről em
lékezett meg.
A konferencia vitájának során az
alábbi korreferátumok hangzottak el:
Pire, J.: „A Kelet-szlovákiai területen
következetesen érvényre juttatjuk Dukla
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és a Szlovák Nemzeti Felkelés hőseinek
hagyományait" (30—42. o.) ; Makszimov,
K. A.: „Közösien őrizzük és fejlesztjük a
duklai harcok hagyományait" (43—49.
o.); Turzo, E.: „A CSKP katonapolitiká
jának történelmi forrásai" (50—54. o.) ;
Való, V.: „A duklai harcok tanulságai
és mai gyakorlatunk" (55—61. o.); Szemirjaga, M. I.: „A Kárpát-duklai had
művelet
katonapolitikai
jelentősége"
(62—72. o.); Gač, S.: „A duklai hagyo
mány ma is él a szovjet—lengyel—
csehszlovák fegyverbarátságban" (73—
83. o.); Procházka, J.: „Az 1. csehszlo
vák hadseregközvetlen hadtest részvéte
le a Kárpát-duklai
hadműveletben"
(84—88. o.); Dočkal, I.: „Tegyük hozzá
férhetővé Dukla forradalmi örökségét az
ifjúság számára (89—94. o.); Herfurt, F.:
„A kassai kormányprogram katonapoliti
kai aspektusai" (95—102. o.); Brabec, A.:
„Dukla élő tanulsága — tanuljunk a
szovjet hadsereg tapasztalataiból" (103—
106. o.) ; Kováčik, J.: „Használjuk fel a
duklai hagyományokat a katonák neve
lésében" (107—112. o.); Fraňo, J.: „A
pártpolitikai munka hatása a csehszlo
vák katonák erkölcsi-politikai tulajdon
ságainak megszilárdítására a Kárpátduklai hadműveletben" (113—118. o.);
Zitta, F.: „A harci hagyományok ka
binetjei és az ifjúság nevelése" (119—
123. o.); Vanek, V.: „A katonák hősies
sége a Kárpát-duklai hadműveletben"
(124—130. o.); Gvoth, J.: „A második
világháború történetének burzsoá meg
hamisítása és a szovjet hadsereg fel

szabadító küldetésének lebecsülése el
len" (131—136. o.); Horáček, V. altábor
nagy politikai főcsoportfőnök: a konfe
rencia zárszava (127—143. o.).
Az évfolyam

magyar

vonatkozásai:

— Lipták, J. cikkében (1974. 1. sz.,
86. o.) szlovák területek magyar meg
szállásáról tesz említést;
— Radó Sándor könyvéről recenziót
közöl annak cseh nyelvű kiadása alkal
mából (1974. 2. sz., 187. o.) ;
— Magyarok részvételéről a Szlovák
Nemzeti Felkelésben közöl adatokat Pivovarči, J. (1974. 3. sz., 31. o.), valamint
a magyarországi események és a Szlovák
Nemzeti Felkelés közötti összefüggések
ről Broft, M. (1974. 3. sz., 50. o.); a fel
kelés közös szlovák—magyar hagyomá
nyait említi Pivovarči, J. (1974. 3. sz.,
103. o.);
— A lap 3. számában bibliográfiát ad
közre a forradalmi és harci hagyomá
nyok szellemében való nevelés tárgykö
réből és abban Godó Ágnes cikkét (meg
jelent a Historie a Vojenství 1971. 1.
számában) és Nógrádi Sándor cikkét
(megjelent a Bojovník 1969. 16. számá
ban) jelöli meg forrásként;
— Procházka, J. cikke (1974. 4. sz., 25.
o.) néhány utalást tartalmaz a Kárpátduklai hadművelet és a Budapest—bécsi
irányban folytatott hadművelet össze
függéseiről.
Nádor Tibor

KRONIKA

RÁKÓCZY ROZÁLIA
A HADTÖRTÉNETI MÜZEUM ÉLETÉBŐL
4 Varsói

Szerződés

tagországai
hadtörténeti
konferenciája

A Varsói Szerződés tagországaiban
működő hadtörténeti múzeumok parancs
nokai 1976. október 26—29. között az
Országos Hadtörténeti Múzeumban tar
tották első konferenciájukat, amelynek
napirendjén az internacionalista nevelés,
a tudományos és közművelődési munka
múzeumokat érintő része szerepelt.
Liptai Ervin ezredes, a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum parancsnoka üdvözlő
szavai után Bán Károly ezredes politikai
főcsoportfőnök-helyettes nyitotta meg a
konferenciát. A vitaindító referátumot
Hetes Tibor alezredes, az Országos Had
történeti Múzeum parancsnoka tartotta.
Elöljáróban rövid történelmi visszapil
lantást adott az alig száz esztendős ma
gyar hadtörténetírásról, s a még ennél
is fiatalabb hadtörténeti muzeológiáról,
a felszabadulásig eltelt idő politikájának
befolyásáról a múzeumi munka kérdé
seire. A felszabadulással jelentkező tár
sadalmi változás új alapokra helyezte
a hadtörténeti múzeológiával, hadtörté
neti kiállításokkal kapcsolatos tudomá
nyos munkát is. Az eltelt 30 év alatt
— bár a fejlődés nem volt egyenletes —
figyelemreméltó eredmények születtek.
Tudományos kutatómunkánknál, kiállítá
saink rendezésénél előtérbe kerültek a
történelem valódi problémái. Több mint
negyedszázados munkánk egészében az
osztályszempont és az internacionalista
szemléletmód megerősödését, a naciona
lista nézetek visszaszorítását eredmé
nyezte, és megerősítette a szocializmus
melletti elkötelezettséget — hangsúlyozta
Hetes Tibor alezredes.
A Hadtörténeti Múzeum is magáévá
teszi az új- és legújabbkori történeti
múzeológia fejlesztése érdekében kiadott
,,Irányelvek"-et, amelyek magukba fog
lalják a mi célkitűzéseinket is. „A gyűj

múzeumparancsnokainak

teményeknek a szocialista nemzetköziség
és a szocialista hazafiság egységét kell
tükrözniük; ennek megfelelően kell fog
lalkozni a magyar és nemzetiségi dol
gozók közös antifeudális, antikapitalista
harci hagyományaival, a magyar és a
nemzetközi munkásmozgalom kapcsola
taival, az antifasiszta harc internaciona
lista emlékeivel, azokkal a magyarokkal,
akik más országokban küzdöttek a nem
zetközi reakcióval szemben . . . Nagy gon
dot kell fordítani arra, hogy a hazánkat
felszabadító szovjet hadsereg muzeális
emlékeit összegyűjtsük . . . Fokozott gon
dot kell fordítani... a hazánk és a többi
szocialista ország kapcsolatainak erősö
dését tanúsító dokumentumok gyűjtésé
re."
Mind gyűjteménygyarapítási, mind tu
dományos feltáró, mind kiállítási fel
adataink kijelölésénél figyelembe veszszük internacionalista kötelezettségünket,
ezt tükrözi középtávú tervünk is, amely
ben pl. a Nagy Októberi Szocialista
Forradalom 60., felszabadulásunk 35. év
fordulójának megünneplése szerepel. Eh
hez a munkához tartozik a Munkás
mozgalmi Múzeummal közösen rendezett
és a konferencia során megnyitott „Ma
gyar internacionalisták a spanyol pol
gárháborúban" c. időszaki, s a szintén
ebből a témakörből rendezett önálló
vándorkiállítás, amelynek megnyitására e
konferencia keretében kerül sor.
A múzeumparancsnok referátumában
konkrét együttműködési javaslatokat ter
jesztett a konferencián részt vevő mú
zeumparancsnokok elé, amelyek meg
valósítása révén a két- és többoldalú
együttműködés elmélyíthető.
Á kutatási eredmények jelentős része
múzeumi publikációkban jelenik meg,
amelyekhez csak kiadványcsere útján
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juthatnak az érdekeltek, ezért a múzeu
mok könyvtárai közötti kiadványcserét
is rendszeresebbé kell tenni. Emellett
jó szolgálatot tehetne, ha a múzeumok
közös szerkesztésű információs lapot je
lentetnének meg. Ugyancsak szükséges
lenne rendszeressé, szervezetté és mód
szeressé tenni a múzeumi anyagok cse
réjét, ez legfőképpen a modern anya
gokra vonatkozik. Aktuális kiállításaink
szavahihetőségének rovására megy, ha
nem a megfelelő felszerelést, technikát
mutatjuk be.
Közös kiállítások rendezése, vagy egy
más muzeális anyagának, egy-egy kor
szaknak vándorkiállítás formájában való
bemutatása közelebb hozná az adott
ország népét, történelmét.
Biztosítani kellene tudományos és
technikai (pl. textil-, fegyverrestaurátor)
dolgozók cserealapon történő tanulmány
útját, amely módot nyújtana az adott
múzeum anyagának, feldolgozási mód
szereinek megismerésére, saját — első
sorban fotódokumentációs és könyvészeti
— anyagunk kiegészítésére.
Hetes Tibor alezredes referátumának
végén felvetette, amennyiben a részt
vevők hasznosnak ítélik az ilyen jellegű
együttműködési konferenciát, közösen ja
vasolják ismétlődő megtartását.
A konferencia résztvevői a referátum
elhangzása után részt vettek egy gimná
ziumi osztály „Internacionalizmus" cím
mel tartott osztályfőnöki óráján az
„Együtt fegyverbarátainkkal" kiállítás
termében, majd megtekintették a Mú
zeum kiállításait. Este részt vettek a
„Magyar internacionalisták a spanyol nép
szabadságharcában" c. kiállítás ünnepé
lyes, hangversennyel egybekötött meg
nyitóján.
A konferencia másnapján hangzottak
el a küldöttek hozzászólásai. Valamenynyien szóltak múzeumuk történeti fej
lődéséről, kiállításaikról,
gyűjteményi
anyagukról és intézményük szervezeti
felépítéséről, A konferencia résztvevői

egybehangzóan megállapították, hogy bár
sok tekintetben eltérnek egymástól az
egyes intézmények, céljuk és szándékuk
egy és ugyanaz: valósághoz hűen be
mutatni országuk hadtörténelmén keresz
tül a politikai küzdelmeket, haladó és
internacionalista hagyományaikat, saját
népük és a körülöttük élő népek évszá
zados, közös szabadságküzdelmét, s je
lenlegi fegyverbarátságukat.
Ezt az internacionalista szemléletet
tükrözi, hogy a Szovjetunió Központi
Hadseregmúzeuma a Vörös Hadsereg
születését, harcait bemutató állandó ki
állítása mellett évente rendez bemutatót
a baráti hadseregek életéről; az NDK
Hadseregmúzeumában a német demok
ratikus hadsereg bemutatása a fegyver
barátok hadseregének ismertetésével egy
ségben történik. A bukaresti múzeum
kiállításai a közös, pozitív történeti ha
gyományokat mutatják be, párhuzamo
san a román nemzet történelmével. A
lengyel küldött hozzászólásában konkrét
választ adott a múzeumi anyagok cse
réjével kapcsolatban és a Varsói Szerző
dés 25. évfordulója alkalmából közös ki
állítás megrendezését javasolta. A prá
gai Hadtörténeti Múzeum parancsnoka
ismertette a Csehszlovák Néphadsereg
jelenlegi ruházati és felszerelési anya
gának cseréjével kapcsolatos lehetősége
ket; a baráti múzeumok, élve ezekkel
'a lehetőségekkel, kölcsönösen kiegészít
hetnék gyűjteményeiket.
A résztvevők valamennyien egyet
értettek az együttműködés fejlesztésével,
támogatták a konkrét javaslatokat és a
konferencia újbóli megrendezését.
A tanácskozás — a küldöttek egybe
hangzó véleménye szerint — elérte cél
ját. Lehetőséget nyújtott a tagországok
képviselőinek a véleménycserére, konk
rétan megfogalmazta a további együtt
működés lehetséges formáit, és a sze
mélyes találkozás révén elmélyítette a
baráti kapcsolatokat.

Emlékkiállítás
a spanyol
polgárháború
40.
évfordulóján
A 20. század Európájának egyik leg
elmaradottabb országában, Spanyolor
szágban, a már korábban megindult tár
sadalmi megmozdulások hatására, közel
30 évi uralkodás után, 1931-ben meg
fosztják trónjától XIII. Alfonz királyt
és kikiáltják a köztársaságot. 1936-ban, a
köztársaságellenes erők ellenforradalmi
.lázadása nyomán, kitört a polgárháború,

amelybe bekapcsolódnak a világ haladó
gondolkodású
embereinek
legjobbjai,
köztük magyarok is. A Magyar Munkás
mozgalmi Múzeum és az Országos Had
történeti Múzeum közös kiállítása —
melynek felállításában és anyaggyűjté
sében segítséget nyújtott a Hazafias
Népfront és a Partizánszövetség is — a
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spanyol polgárháború magyar részt
vevőinek kíván emléket állítani.
Az időszaki kiállítás a Budavári Palo
tában, a Munkásmozgalmi Múzeum épü
letében kapott helyet.
A kiállítás előterébe érve az első pil
lantás egy hatalmas táblára esik. A táb
lán a polgárháború magyar résztvevői
nek felsorolása, alatta felirat: „Az em
beri szabadság eszméje vezérelt minket
i d e . . . " A tábla mellett hatalmas fény
képek, békés spanyolországi városképek,
Greco és Cervantes Spanyolországa, a
műemlékek és turisták világa. És még
is, a látogató azonnal megérzi a poli
tikai mozgalmak, harcok légkörét, amely
a képek után kiállított plakátokból árad.
A látogató — az első, élményt adó
benyomások után — elindul, hogy fel
frissítse, kiegészítse ismereteit, és ezt
maradéktalanul meg is kapja. A magya
rázat rövid, tömör, a kép világos: XIII.
Alfonz és udvara, főpapok pompában,
nyomortanya és lakója az egymás alá
helyezett képeken; statisztikai adatok ar
ról, hogy a mezőgazdasági területek több
mint fele a lakosság egy százalékát ki
tevő nagybirtokosságé, velük szemben
teljesen földnélküli a parasztság 30 szá
zaléka. Az ipar a nemzeti jövedelem
igen kis hányadát adja.
Tájékoztatást kapunk a spanyol pol
gárháború közvetlen előzményeiről is.
Az 1931-ben polgári demokratikus for
radalomból született fiatal köztársaság
több reformot hajtott végre, de nem
tudta megoldani a polgári demokratikus
átalakulás fő kérdéseit. A klérus messze
menő támogatásával létrehozott, köztár
saságellenes Falange már két évvel ké
sőbb, 1933-ban többséget szerzett a vá
lasztásokon, és az ezután uralomra jutott
konzervatív kormány lerombolta a de
mokratikus vívmányokat. A tömegek
válasza az antifasiszta népfront létre
jötte, amely az 1936-os választáson fölé
nyes győzelmet aratott. A reakciós erők
azonnal szervezkedésbe kezdtek: 1936.
július 17—18-án köztársaságellenes láza
dás tört ki Spanyol-Marokkóban a Ka
nári-szigeteken és a Baleárokon, ugyan
ekkor megmozdultak Spanyolországban
a fasiszta Falange szervezetei is. A fiatal
köztársaság minden erejét mozgósította
lázadók elleni harcra. Ekkor hangzottak
el Dolores Ibarruri gyújtó hatású beszé
dei, amelyek harcra mozgósítottak, mert
„jobb állva meghalni, mint térden állva
élni". Az ő szenvedélyes hangú beszédei
nyomán vált a köztársasági harcok jel
szavává: „El fascismo no pasaran!".
A sok-sok korabeli fénykép mellett ma

gyarázó szöveg és térkép segíti az 1936-os
őszi helyzet áttekintését.
Németország és Olaszország — Anglia
és Franciaország mellett szintén tagjai
a „benemavatkozási" bizottságnak —
gátlástalanul szállítottak hadianyagot a
fasiszta lázadóknak. A spanyol égen
megjelent a német Condor Légió és
megkezdték tevékenységüket Mussolini
légierejének válogatott tagjai, az olasz
„sasok". A „fasiszták Spanyolországot
katonai gyakorlótérnek tekintették: kü
lönös súlyt helyeztek a pszichológiai
hadviselésre. Azt akarták
elérni...,
hogy megfélemlítsék, pánikba hajszolják
a lakosságot" — írja erről Jász Dezső
visszaemlékezéseiben.
A tablósört egy csodálatosan szép,
drámai erejű plakát-fotó zárja: katalán
papucsba bújtatott törékeny női láb lép
könnyedén a horogkeresztre, amely ettől
a légies, és mégis határozott lépéstől
darabokra törik. (A Katalóniából szár
mazó plakát eredetije a Munkásmozgal
mi Múzeum birtokában van, a nagyí
tást a plakát hangsúlyozottsága indo
kolja.)
És korabeli fotódokumentumok minde
nütt; a kiállítást két teremre osztó jel
képes barikádfalon is. Befelé haladva
a nemzetközi összefogás szimbólumait
látjuk. Események, politikai megmozdu
lások képeit, a hősi harc epizódjait, és
a Köztársaság küzdelmét támogató mű
vészek, tudósok, politikusok portréit, a
nemzetközi brigádok szervezőit és pa
rancsnokait.
A barikád másik oldalán azoknak a
magyar önkénteseknek portréi, akiknek
képei múzeumi gyűjteményekben meg
találhatók.
A kiállítás második része a harcok
kezdetét és kiteljesedését mutatja be.
„Egész Spanyolország felett felhőtlen az
ég" — hangzott a fasiszták harci jele,
s meg nem sejtették, hogy milyen ha
talmas erők mozdulnak meg ellenük.
Erről a világméretű megmozdulásról szá
molnak be a kiállítás statisztikai adatai:
a nemzetközi brigádokban 43 ezer ember
— 54 nemzet fiai — harcolt, köztük
1200 magyar.
Magyarországról csak kevesen tudtak
eljutni a spanyol frontra. Legnagyobb
létszámban Franciaországból
érkeztek
magyarok — 33% —, de jöttek Német
országból, a Szovjetunióból, Dél-Ameri
kából, Palesztinából is.
A magyarok kezdetben a XI. nemzet
közi brigád Edgar André zászlóaljához
tartoztak, majd a különböző alakulatok
nál harcoló magyarokat önálló alakulattá
szervezték s Rákosi század néven har-
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coltak tovább. Harcaikról magyar nyelvű
lapok adtak hírt, pl. a kiállított „Az
Antifasiszta", a „Magyar Nyelvű Anti
fasiszták Közlönye", vagy a magyar és
spanyol nyelven megjelenő „Előre" (Adelante—Organo del Batallon Rákosi).
A tárgyak fontos részei egy történeti
kiállításnak, s itt bőven találkozhatunk
velük: belga 1900 M 7,65-ös Browning
gal, csehszlovák gyártmányú 1927 M,
ugyancsak 7,65-ös Zbrojovka öntöltő pisz
tollyal, az önkéntesek által viselt sapkák
kal, a nemzetközi brigádok tiszti egyen
ruhájának rekonstrukciójával. Értékesek
a korabeli hírlapok (Salud, a csehszlo
vák internacionalisták lapja — Venceremos, a lengyel elvtársak híradója —
Pasaremos, a XI. brigád újságja, mely
nek egy november 7-i különszámát lát
hatjuk, címlapján: „20 Jahren Frieden
und Solidarität" felirattal), a harcok
idejéből származó igazolványok (Gergely
Imre nemzetközi újságírói igazolványa,
spanyol szakszervezeti tagsági könyve),
s a legértékesebbek egyike, párttagsági
igazolvány: Ladislaus Gyáros, militare,
Partido Communista de Espafia 1938.
Madrid védelméért már 1936 novem
berében megkezdődtek a harcok. A „No
pasaran" valósággá vált, a főváros a
polgárháború utolsó napjáig nem került
a fasiszták kezére. Madrid védelmében
a magyarok Zalka Máté parancsnoksága
alatt három hónapon át harcoltak —
tájékoztat a következő tárlórész felirata.
Mint már az előzőekben, itt is fényképek
sokasága mutatja a hősi küzdelmet. Ko
rabeli tárgyak, dokumentumok beszélnek
a múltról: Gyurkovics István, Peresztegi
Juan és mások katonakönyve, Baranyai
Károly hangszerei, 1930 M magyar tár
csás tábori telefon, tüzérségi szögtávcső.
A harcok nemzetközi visszhangjáról szá
molnak be a röplapok, hírlapok, a világ
minden táján megjelent könyvek. „Az
a lövészárok, amely Spanyolországban a
valenciai és burgosi kormány csapatait
elválasztja egymástól, egyenes folytatása
annak a vonalnak, amely Európa többi
részén választja el egymástól a demok
ratikus és diktatúrás országokat... a
spanyol polgárháború az európai nem
zetközi politikának Spanyolország terü
letén fegyveres eszközökkel való folyta
tása . . . A spanyol harctereken ma való
jában a nemzetközi demokrácia és a
nemzetközi reakció erői küzdenek" —
írja Madzsar József Spanyolország múlt
ja és jelene c. itt kiállított könyvében,
mely 1937-ben, W. Thompson név alatt
jelent meg Budapesten.
Nemzetközi a részvétel a harcban,
nemzetközi a fegyverarzenál is, amelyet

a kiállítás bemutat. Angol 1903 M 7,7-es
Lee-Enfield ismétlőpuska, mexikói gyárt
mányú 1912 M 7 mm-es Mauser ismétlő
puska, német 1935/1 M 9 mm-es Berg
mann géppisztoly, spanyol 9 mm-es Star i
öntöltő pisztoly, olasz 11 mm-es hat
lövetű Glisenti forgópisztoly sorakozik
egymás mellett a tárlóban.
Továbbhaladva térképvázlat tájékoztat
a jaramai harcokról, a legendássá vált
hadszíntérről, Quadalajaráról, ahol a kö
zel 50 ezer főnyi olasz intervenciós csa
patok megsemmisítő vereséget szenved
tek. Fényképek tanúsítják a magyar in
ternacionalisták helytállását; ezek a ké
pek Jász Dezső, Gál János, Zalka Máté
tevékenységén kívül sok-sok névtelen hős
dicsőségét hirdetik.
Csak meghatottsággal szemlélhetjük a
harcosok használati tárgyait: Szántó
Rezső kulacsát, Sziklai Sándor levél
tárcáját, Basch Endre poncsóját.
A kiállítási vitrin következő része szá
munkra különösen tragikus helyszínt és
időpontot idéz: Huesca, 1937. június 12.
A háttérben Huesca rommá lőtt vá
rosképe. Alatta Zalka Mátét látjuk a pa
rancsnoki kocsinál, mielőtt tragikus út
jára indult volna. Egy kép a temetésről,
és Zalka sírja a valenciai temető falá
ban. S egy ma már nem létező intézet —
gyermekotthon —, homlokzatán a fel
irat: General Luckasc — Brigades Internacionales. A tárlóban Zalka-relikviák:
Spanyolországban viselt ruhája, borotva
készlete, utolsó levele Budapestre, s táv
irata unokahúgához: „Egészséges vagyok,
levelemet várd!" Az Előre c. lap, címol
dalán, a hadijelentések között gyászkere
tes kép „Heroes caidos — el general
Lukács".
A fasiszták megsegítésére özönlik az
olasz és német hadianyag, a köztársa
sági hadseregre egyre nagyobb nyomás
nehezedik. A fasisztáknak az elfoglalt
területeken végrehajtott rémtetteire nincs
szó — beszélnek a tárló képei.
„Spanyolország megszabadítása a fa
siszta reakciósok elnyomásától nem a
spanyolok magánügye, hanem az egész
emberiség ügye" — írta Sztálin Jose
Diaznak, a Spanyol Kommunista Párt
főtitkárának, az SZKP KB nevében.
A szovjet nép segítsége valóban folya
matosan érkezett a háború kezdetétől
az utolsó percekig. Erről tanúskodnak
a dokumentumok, a tárlóban levő fegy
verek: 1928 M 2,62-es DP golyószóró,
gránát a 120 mm-es aknavetőhöz, 1891 M
7,62-es Mossin-Nagant ismétlőpuska, 1933
M repeszkézigránát, 1933 M 7,62-es Tokarev öntöltő pisztoly.
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A Szovjetunió az anyagi segítség mel
lett felbecsülhetetlen értékű erkölcsi
segítséget is nyújtott a fasizmus ellen
küzdő Spanyolországnak.
Kiadványok
százaiban emelt szót a köztársaság iga
za mellett. Tudósítók, írók járták a had
színtereket, köztük Hja Ehrenburg. „A
harc nyomasztó, furcsa légkört teremt.
Sohasem hittem volna, hogy ennyi hős
van a világon" — írja spanyolországi
tudósításában.
A két éve tartó polgárháborúban meg
gyengült köztársaság utolsó nagyszabá
sú hadművelete az ebrói offenzíva, 1938.
július 25. és november 15. között. A
magyar zászlóalj a XIII. Dombrowski
nemzetközi brigád keretében harcol,
Szalvai Mihály parancsnoksága alatt.
A XI. nemzetközi „brigád parancsnoka
Münnich Ferenc. Többek között róluk
láthatunk fényképet a tárlóban, a had
műveletet ismertető térképvázlat és több
korabeli dokumentum mellett.
Megrázó fényképek 1938 októberéből,
a nemzetközi brigádok utolsó, barcelonai
felvonulásáról, a brigádok tagjait bú
csúztató Dolores Ibarruriról. A brigád
tagok számára kiállított emléklapok,
leszerelési okmányok teszik teljessé a
képet. Így búcsúzik a Pasaremos, a XI.
nemzetközi brigád lapja: „N° 41. Schluss
und Abschiedsnummer, October 1938.
Unser Kampf ist nicht zu Ende."
A nemzetközi önkéntesek 1938 októbe
rében még biztosították a köztársasági
hadsereg és a menekülő lakosság útját
a francia határ felé a 3000 ezres lét
számú marokkói, idegenlégiós, interven
ciós fasiszta csapatok bosszúja elől.
A fegyveres harc lezárult, az inter
nacionalistákat franciaországi internálótáborok „tárt kapui" várták. A vernet-i
és más táborokból kiszabadult magyar
internacionalisták azonban tovább foly
tatták küzdelmüket a fasizmus ellen.
A kiállítás magával ragadó, különös
atmoszférát teremt. Mintha hatalmas,
régi albumban lapozgatnánk. Nem szük
séges a feliratokat olvasni a tárlóban
levő tárgyak mellett, itt szemlélődni és
gondolkodni kell. Tanulságosak a ven
dégkönyv öreges, reszkető kezektől szár
mazó sorai: lássák a fiatalok ezt a ki
állítást minél nagyobb számban és mi
nél többször — ami Spanyolországban
történt 1939-ben, ne ismétlődhessék meg
soha. Ezt a kiállítást nem elég csak
egyszer látni.
Éppen ezért, nehéz helyzetben van a
krónikaíró, amikor hiányosságokról be
szél. Valamiképpen fel kellett volna tün

tetni „Az emberi szabadság eszméje
vezérelt minket i d e . . . " idézet mellett,
hogy ez a magyar milicisták válasza a
Márciusi Front felhívására, illetve annak
egy — igen szép gondolatot kifejező —
mondata, amely „A köztársasági Spanyol
országban harcoló magyar önkéntesek"
aláírással jelent meg a párizsi Szabad
Szóban 1938. július 2-án.
Az első részben, a harcokat ismertető
térkép mellett, Dolores Ibarruri és Garcia
Lorca fényképét elnyomja a majdnem
teljes tablót betöltő térkép, a harcok
jelszavává lett „No pasaran" belevész a
magyarázó szöveg egyhangú betűtenge
rébe. Mindezt felülmúlja a burgosi főha
diszállásról győzelmes mosollyal távozó
Franco igen jól sikerült fotója. A bari
kádfal belső oldalán a múzeumi gyűj
teményben található
internacionalista
arcképcsarnok miatt sok a panaszos be
jegyzés a vendégkönyvben azoktól, vagy
azokról, akik kimaradtak. A felirat rossz
elhelyezése miatt mindenki figyelmét
elkerülte a hangsúlyozott „akikről a
múzeumi gyűjteményben fénykép van"
kitétel. Reméljük viszont, hogy a fény
képgyűjtemény teljesebbé válik, ha az
érintettek felkeresik a múzeumot.
A belső teremben a „végtelenné" tett
vitrineknek éppen ezt a hatását rontja
le a damilra felfüggesztett dokumentu
mok sokasága. Az újságok takarják a
háttér képeit, feliratait.
Az összképet rontja, a teret szűkíti
a belső rész közepére állított 1936 M. 45
mm-es páncéltörő ágyú. Ha csak a há
rom alacsony tárló marad, amelyben ko
rabeli dokumentumok, nyomtatványok,
hírlapok, bélyegek nyertek elhelyezést,
nagyobb hangsúlyt kapott volna a terem
végső lezárása, Picasso híres Guernicajának fényképe.
Ide kívánkozik válasz a vendégkönyv
egyik bejegyzésére: a teremben szaba
don álló fegyverek, bombák nem mind
egyike szerepelt a spanyol polgárháború
ban, de sajnos, az azt követő nagy vi
lágégésben igen. A kiállítást lezáró
Picasso-kép a második világháborúban
szóhoz jutott fegyverekkel együtt mu
tatja a fasizmus országokat és népeket
pusztító útját, intőn mutat Lidice és
Oradour hamvaira, és mondatja a ki
állítást látogató veteránokkal, fiatalok
kal egy emberként: soha többé!
A kiállítás forgatókönyvének
írója
Jalsovszky Katalin, dr. Vajda Pálné és
Halápi László alezredes, művészeti ter
vezője Molnár Szilárd volt.
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Vándorkiállítás
a magyar
internacionalisták
polgárháborús
részvételéről
Az Országos Hadtörténeti Múzeum
— közművelődési feladatainak megfele
lően — újabb vándorkiállítást indított
útjára, amelynek hangversennyel egybe
kötött ünnepélyes megnyitója 1976. októ
ber 26-án volt a múzeum dísztermében,
a Spanyolországban harcolt egykori in
ternacionalisták, veteránok és a nemzet
közi múzeumparancsnoki
konferencia
résztvevőinek jelenlétében.
A kiállítást — Hetes Tibor alezredes,
múzeumparancsnok bevezető szavai után
— Gyáros László elvtárs, a köztársasági
Spanyolországért
folytatott
küzdelem
résztvevője nyitotta meg, köszöntve a
jelenlevőket, s meghatottan emlékezve
vissza a körünkből már hiányzó bajtár
sakra.
A vándorkiállítás céljait kitűnően szol
gáló, könnyen szerelhető, variálható
tablókon több mint 250 fénykép sora
kozik, lényegre törő, rövid magyarázó
szöveg kíséretében mutatva a Köztár
saság harcait. A tematikus bemutatás
igénye mellett a kiállítás rendezői —
szakítva a hagyományos, klasszikusnak
nevezhető fekete-fehér fénykép-felsora
koztatással — új módszerrel dolgoztak.
Az ún. baritált eljárással készült sárga,
piros és kék alapszínű fényképek az
egymással szemben álló, illetve egymást
támogató erőket kívánták szemlélete
sebbé tenni. Sárga színűek a Köztársaság
harcait bemutató fényképek, piros alap
színt kaptak a nemzetközi demokratikus
erők megmozdulását, az Internacionálé
tevékenységét tükröző képek, míg az
ellenforradalmi erőket kék alaptónusú
felvételeken láthatjuk. Színes fotókópiák

mutatják a korabeli egyenruhákat és —
az eredetiben nem kitehető — zászlókat,
plakátokat. A kiállítás rendkívül moz
galmas lenne, ezt kívánták ellensúlyoz
ni a fekete márvány-utánzatú alappal,
így — a fegyvereket eredetiben bemu
tató vitrinekkel meg-megszakított tabló
sor — monumentális emlékmű hatását
kelti.
A vándorkiállítás forgatókönyvírója és
rendezője Halápi László alezredes, ter
vezője Csicsely János belsőépítész.
A megnyitón láthattunk egy igen ér
tékes, eredeti darabot: a spanyolországi
11. nemzetközi brigád zászlaját, amely
természetesen nem kísérheti vándorú t j án
a kiállítást. Az ereklyét Ausztria Kom
munista Pártjának Központi Bizottsága
küldte a Hadtörténeti Múzeum és a
Munkásmozgalmi Múzeum közös idő
szaki kiállítására, s ezen a megnyitón
ismét kiállítottuk.
A vándorkiállítás útra bocsátása al
kalmából mondta Hetes Tibor alezredes
múzeumparancsnok: „Ez év tavaszán
ugyanezen a helyen nyitottuk meg a
II. Rákóczi Ferenc születésének tisztele
tére rendezett vándorkiállításunkat. Az
zal bocsátottuk útnak, hogy országszerte
.hirdesse nemzeti történelmünk kiemel
kedő személyiségének és az általa veze
tett szabadságharcnak e m l é k é t . . . Ügy
érezzük, Múzeumunk kollektívája nem
dolgozott hiába. Bízunk abban, hogy a
most megnyitásra kerülő kiállítás ugyan
csak elnyeri a közönség tetszését és
országszerte emlékeztetni fog interna
cionalista hagyományaink legszebb moz
zanatára."
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