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Az 1920. évi lengyel-szovjet-orosz háború története

1920- , avagy a lengyel-szovjet háború lezárása

Az első világháború utáni Európa keleti régiójában döntő változást hozott az 1917. XI. 7- 
i forradalom. Új államok szakadtak le az Orosz Birodalom területéről, mint : Észtország, 
Litvánia és Lettország; megint mások pedig visszanyerték függetlenségüket, mint Finnország 
és Lengyelország.
Lengyelország a kétszáz éves teszthalál állapotából ébredt fel. Annak az országnak, amely 
harmadik felosztása óta csupán emlékét őrizte saját egykori államiságának, most szinte a 
semmiből kellett újra teremtődnie.
A formálódó Szovjet-Oroszország, majd a belőle keletkezett Szovjetunió örökölt néhány, 
a cárok idejéből visszamaradt problémakezelési reflexet, így például a lengyelekkel 
kapcsolatos bánásmódot. A lengyel emberekben ott volt tudat alatt az 1848 elleni cári 
bosszú, és élénken élt az 1863-as felkelés elfojtásakor tanúsított cári brutalitás. Azok, akik 
belekeveredtek az 1905-ös polgári forradalomba, azok szintén emlékeztek a szibériai 
internálásokra. Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy az orosz és a lengyel nép között 
történelmileg kialakult antagonisztikus ellentét állt font. Ennek körülményeként különleges 
volt a kialakuló szovjet-lengyel viszony is.
Egyik oldal sem bízott a másikban, s az adott pillanatban minden lehetőséget megragadtak 
a másiktól való területszerzésre. A lengyelek a történelmi Lengyelország visszaállítását 
szerették volna, ami az adott katonai-, politikai-, gazdasági helyzetben illuzórikusnak 
bizonyult. Az Antant katonai-, gazdasági korlátozott segítsége nem ellensúlyozhatta az 
emberanyag hiányát, s nem véletlen hogy Pilsudski csupán akkor tudott sikerrel fellépni 
ellenfele: Tuhacsevszkij ellen, amikor nemzeti felkelést hirdetett Lengyelország 
megmaradása érdekében; s mikor az elszakadt saját utánpótlási vonalaitól.
A dolgozat három fő forrásra támaszkodik: Pilsudski : 1920 című könyvéből, annak angol 
fordításából, és az ahhoz írt bevezető tanulmányból, valamint a Pesti Hírlap 1920- ban 
kiadott számaiból. Kontrollként pedig szovjet hadtörténészek munkáiból és a polémiát 
kiváltó Visztulái hadjárat című Tuhacsevszkij műből válogattam.
Célom, hogy ismét előtérbe hozzam ezt a méltatlanul háttérbe szorított eseményt. 
Budapest. 1996.
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A lengyel - szovjet háború előcsatározásai 1919-ben, a tényleges harccselekmények 1920- 
ban kezdődtek el. A lengyelek nemcsak a lengyellakta területeket kívánták vissza maguknak, 
hanem “ történelmi jogigény “ alapján orosz, ukrán, belorusz, német és csehek által lakott 
területeket is. A létrejövő Lengyelország Közép-Európa legnagyobb soknemzetiségű 
államává vált.
Pilsudski terve a határállamok szövetségéről alapvetően és homlokegyenesen ellenkezett a 
bolsevik tanácsköztársaságok föderációja tervével, amely ugyanarra a területre tartott igényt.1 
A lengyel elképzeléseket még az Antant sem támogatta, hiszen 1919. XII. 8.-án Curzon 
vonal mást tervezett, lényegében az etnikai határok helyreállítását az 1914-es alapon. 1918. 
XI. 22-én 140 000 km2 -en ugyan létrejött a Lengyel Köztársaság Jozef Pilsudski 
elnökletével.
Ki is ez az ember? Mit tudunk róla? Lehet, hogy a későbbi időben valóban diktátorként 
viselkedett, s olyan politikai vezetővé vált, mint akiknek a torzképét Miroslav Krleza is 
megrajzolta a Bankett Blitvában című regényében, de akkor 1920-ban a lengyelség 
megmentője volt. A magyar sajtóban a következők jelentek meg róla:
“Egy volt újságíró, később hadvezér: Pilsudsky tábornagy hajtotta végre ennek a gondolatnak 
az érvényesülését Lengyelországban is. ( a nemzeti erők pártok feletti összefogásának O. 
G .)... Pilsudski, akinek nagy szerepe volt az új állam létrehozásában és a régi Lengyelország 
feltámasztásában, kétségtelenül hatalmi erővel, de egyúttal nagy államférfiúi éleslátással 
is, érvényesíteni tudta a lengyel nemzeti erőket és ki tudta jelölni hazája számára a boldogulás 
felé vezető utat.”"
Az általam vizsgált Pesti Hírlap és néhány számban az Esti Kurír és a Nemzeti Újság nem 
mindig egyértelműen ítéli meg a lengyel hadvezér szerepét. Érdekes az is, hogy Pilsudski 
magyar nyelven megjelent 1920 című könyvének súlypontjai mennyire eltérnek a korabeli 
sajtó súlypontjaitól.
A Visztulái hadjárattal a Pesti Hírlap hetven ízben foglalkozott. A magyar sajtó forrásait 
elsősorban a saját külföldi tudósítói hálózat adta (Bécs, Koppenhága, Stockholm, Párizs, 
London, Krakkó, Varsó, illetve az Ancien Havas). A helyszínről Benda Jenő, illetve Simon 
Vilmos tudósított. Háttérmagyarázatot Báró Szurmay Sándor ny. honvédelmi miniszter 
adott. Hat esetben cenzúrázták a megjelenő tudósításokat. Júliustól Benda Jenő Varsóból 
tudósított, egyenest a harctérről, így az információk sokkal pontosabbak lettek. A harctéri 
eseményeket nyomon követni jószerével csak VII. 13-tól lehet, mert addig mindössze hét 
tudósítás jelent meg az eseményekről. Kijev elfoglalásáról rövid hírben, a lap belső oldalain 
tudósítottak. Az ún. Májusi Támadást (ami Tuhacsevszkij kifejezése) például nem mutatja 
be elemzés-szerűen.3 Az orosz ellentámadásról VII. 13-ig mindössze 2 esetben tudósít.4 
Erdős László tanulmánya az egyetlen, amely a hadjáratot végigkíséri. Nem véletlen, hogy 
a Pilsudski könyv függelékében kapott helyet.5 A mai feldolgozások közül a lengyel 
történelemmel behatóan foglalkozó Szokolay Katalin csupán említés szinten beszél az 1920. 
évi hadjáratról.6 Érdemes pedig ezzel a témával foglakozni, mert miután megszabaditottuk 
a sztereotípiáktól; talán jobban érthetővé válik a XX. század lengyel történelme.

A varsói hadjárat előzményei
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Tuhacsevszkij májusi támadása

Tuhacsevszkij 1920 májusában támadást kívánt vezetni a lengyel hadsereg ellen. A fő 
támadási irány Orzechowna,7 a szovjet-orosz parancsnokság által Szmolenszk kapujának 
nevezett kisváros volt. Pilsudski bírálja ezt az elképzelést, és elveti a kisváros stratégiai 
szerepét8. A tényleges harccselekmények valóban nem e városka mellett zajlottak, hanem 
sokkal inkább Kijev körül, amelyet a lengyelek megelőző csapásként foglaltak el.9 
Tuhacsevszkij saját művében keveset és töredékesen beszélt erről az eseménysorról, csupán 
az ő hadműveleti célját: a lengyel balszámy összeroppanását, a szmolenszki kapu áttörését, 
és a lengyel sereg maradékának a pinszki mocsárba való beszorítását nevezi meg.10 
Pilsudski saját hadműveleti tervezését Zsitomirban kezdte e l . Előtte már beszélt Szeptycki 
tábornokkal Kalenkowiceben s vele egyeztette terveit. Úgy gondolta, hogy az ellenfél 
támadási irányát ki lehetett találni a (Ihumeny-i irány) s emiatt elrendelte a Polesia csoportban 
három hadosztály (9. a 14. és a 16.) összevonását, míg a 4. hdo-t tartalékban hagyta. Bugyonij 
lovashadseregének azonban a lengyel hadvezetés nem tulajdonított nagy szerepet, ami 
következtében Bugyonij egymás után több győzelmet tudott aratni. Nagy problémát okozott 
a lengyel tábornoki kar körében a stratégiai koncepció-váltás képtelensége. Az első 
világháborúban a vonalharcászat uralta az összes hadvezér stratégiai terveit, s nagyon 
kevesen rendelkeztek a mozgó bábomra való átállás képességeivel. Tuhacsevszkij hasonlóan 
Pilsudskihoz, vagy majd De Gaullehoz a mozgó háború híve volt. Tuhacsevszkij jobban 
meg tudta magát értetni alárendeltjeivel, és jobb volt az összhang a háború kezdeti 
szakaszaiban. Tuhacsevszkij puhatoló támadással próbálta felderíteni az lengyel védelmi 
vonalakat A támadást Szeptycki tábornok serege fogta fel, melyet csupán a 6. hdo 
feláldozása árán tudott megtenni11. A Pilsudski által vezetett támadás sikerrel járt, mert az
ellenfél erre nem volt felkészülve, s ezáltal kitűzött célját: a frontvonal előretolását a

12Dnyeszter vonalig, s Kijev elfoglalását is elérte.
A támadás után a következtetéseket mindkét fél levonta ; s Pilsudski önkritikusan beismerte 
tévedését. A lovasság szerepének rossz lengyel helyzetértékelése az alábbi problémákra 
vezethető vissza, amit a lengyel marsall így jellemez: “ Mint ismeretes a lovasság jelentősége 
1914 óta rendkívül csökkent; mindenütt segédfegyvernemként alkalmazták, főleg 
parancsnokságok közötti összekötetési feladatokra, felderítő szolgálatra, szárnyak 
védelmére; de önálló, döntő hadászati feladatot nem kapott. A tűzerő hatalmas fejlődésével 
Európa gigászi háborújában jelentősége teljesen semmivé vált. A lovakat a tüzérségnek 
adták át, a lovasokból gyalogosok lettek. Előttem teljesen lehetetlennek látszott, hogy a 
lovasság megállja a helyét a többé-kevésbé jól felszerelt, géppuskákkal és tüzérséggel 
ellátott gyalogsággal szemben. Ezen a téren saját tapasztalataim is voltak. ... Légiós 
dandáromat erős orosz lovasság támadta meg. Úgyszólván tüzérségi támogatás nélkül a 
gyalogság és a géppuskák tüzükkel elseperték a lovasrohamot. Nem tudom leírni a jelenete, 
amelynek szemtanúja voltam.“ 13
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A szovjet- orosz júliusi támadás

Amire mindkét fél várt, hamarosan bekövetkezett: Tuhácsevszkij újraszervezte 
hadseregcsopoitját és támadásba lendült. A sikeres szervezést még Pilsudski is elismeri14, 
s Tuhacsevszkijt dicséri egyik alárendelt tábornoka, Szergiejev is15. Az erkölcsileg leharcolt, 
vagy egyéb ok miatt harcértéküket vesztett egységeket új hadseregbe szervezete (a 4. szovjet- 
orosz hds. parancsnoka Szergiejev tábornok), s új terepszakaszt jelölt ki számukra. A döntést 
Tuhácsevszkij a 15. hadseregre kívánta bízni, amelyet ezért különleges elbánásban 
részesített. Erre támaszkodva kívánta a Hermanowicze - £uczki - Glebokie környékén levő 
lengyel csapatokat bekeríteni16, mintegy lemásolva Moltke 1870. évi sedani hadműveletét. 
Az orosz fővezér terve a vonalharcászat elleni küzdelemre épült, amelynek jellemzője 
erőösszpontosítással mért nagy erejű csapás az ellenséges védelem gyenge pontjaira, s ez 
láthatóan sikerült is neki. Pilsudski ezt így jellemezte:”... (Tuhácsevszkij) tervét arra 
alapította, hogy mi sekély mélységű vonalba fogunk fejlődni, ezért tartalék erőink az oroszok 
csapását felfogták. De azt is feltételezem, hogy ez döntötte el Varsó alatt az egész hadjárat 
sorsát.“17
Az történt, hogy Bugyonij áttörte a lengyel védővonalat, s miután a 6. lengyel hadsereg 
oldalába került, győzelmet győzelem után aratott.18 Eközben Tuhácsevszkij a 4. a 3. és a
15. hadsereggel lendült támadásra.19 Először átkarolással próbálkozott, de mivel ehhez 
valószínűség szerint nem rendelkezett elegendő erővel, újra összevonta csapatait s áttörést 
hajtott végre. A lengyel tábornokok közt ( Zeligowski, Jerdzejewski, Szeptycki ) nem volt 
meg az összeköttetést, és Pilsudski parancsait nem, vagy csupán késve hajtották végre/0 
Tuhácsevszkij parancsára a szovjet- orosz erők elfoglalták Glebokiet, ( a lengyel források 
ezt Auta menti csatának nevezik ) s a lengyeleknek súlyos veszteségeket okoztak. Az 
elégtelenül védett első védelmi vonalat a lengyeleknek hamar fel kellett adni, utána viszont 
szervezetten vonultak vissza. Ezt Pilsudski orosz forrásra hivatkozva is megerősíti.21 
A 15. hadsereggel szemben harcoló lengyel csapatok egy ideig hősiesen kitartottak, de ez 
a teljes leharcolásukat eredményezte.2 Másnapra viszont az oroszok elvágták az 
összeköttetést a lengyel magasabb egységek között és VII. 4-én estére oldalba és hátbakapták 
a lengyeleket, és másnapra teljesen fel tudtak fejlődni. Tuhácsevszkij VII.5-6. között még 
egyszer megpróbál áttörni: sikertelenül.
Rzadkowski és Jerdzejewski tábornok a kapott felsőbb parancs értelmében megkezdte a 
visszavonulást, erről viszont Zeligowski nem értesült és ez a szovjet-orosz haderő sikeres 
felfejlődéséhez vezetett. Zeligowski tábornok csapatai azonban még sok fejtörést okoztak 
az ellenségnek, mivel nem tudták szándékait és erejét felderíteni.23 
A csata értékelését illetően ellentétes álláspontok alakultak ki. A lengyel helyzetértékelés 
szerint a vonalharcászati gondolkodás csapdájába estek a magasabb parancsnokok, és 
mereven ragaszkodtak egy valójában nem védhető terepvonal védelméhez. Pilsudski szerint 
a szovjet- orosz erők jobban ki tudták használni a terep adta domborzati lehetőségeket, és 
sikerrel törték át a tagolatlan mélységben a lengyelek védelmét.24 A négyéves állásharc 
után elég nehéz volt a megszokott gondolkodási sztereotípiáktól eltekinteni. A dogmává 
kérgesült szemlélettől a szovjet-orosz erők tudtak könnyebben elszakadni.25 Az üldözést 
saját cselekvési szabadságuk megőrzése érdekében a szovjet-orosz erők VII.6-7 között
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beszüntették, és csupán kisebb erőket különítettek ki erre a célra. A lengyel tábornokok 
tévedései újabb vereségeket eredményeztek. Pilsudski leginkább Zeligowski és Septycki 
tábornokokkal volt elégedetlen. Septycki tábornok hibás helyzetértékelés után rosszul 
csoportosítva a visszavonuló 1. és 7. lengyel hadsereget, lehetőséget adott ellenfelének 
Wilno elfoglalására. A 4. szovjet-orosz hadsereg (Sergejev tábornok vezetésével) mindössze 
három lengyel hadosztállyal veszi fel a küzdelmet ( Parancsnokok: Zeligowski a 10. hdo., 
Boruszczak a 2. hdo , Burhardt- Bukacki a 8. hdo) VII. 11- 14 között. A csata eredménye 
sokkal inkább lélektani volt, mint nagy véráldozattal bíró, amit egy lengyel ellentámadás 
is alátámasztott Podbrodzie felé.26 A vereségért Pitsudki egyértelműen Septycki tábornokot 
tette felelőssé,27 aki bár megtehette volna a 4. szovjet-orosz hadsereg megállítását, de nem 
tette meg. A hadjárat első szakasza véget ért, és a harcok mostantól már magáért Varsóért 
folytak, bár a harcoló felek még messze jártak a lengyel fővárostól.

A Háború tetőpontja: harc Varsóért

A magyar sajtó 1920. VII. 13-án tudósított először az eseményekről, amikor a lengyel 
politikai vezetés fegyverszünetet kívánt kötni a szovjet vezetéssel. A fegyverszünet kérését 
az alábbi eseményekkel magyarázta Pilsudski: “ Az állam ingadozott29, a csapatok ereje 
felőrlődött a hiábavaló erőfeszítésekben és a vezetés helyzete erkölcsi szempontból napról- 
napra nehezebbé vált. ... Egy új hadsereg megszervezésének jelszavát dobták be, ami 
nyilvánvaló képtelenség ... Tuhacsevszkij úr legnagyobb győzelmét erkölcsi erőink 
felbomlasztásában és akaratunk megtörésében vívta ki.”30
A lengyel csapatok súlyos veszteségeket szenvedve vonultak vissza. A visszavonulás 
különösen az 1. lengyel hadsereget érintette érzékenyen mivel az ő alárendeltségében levő
2. litván- fehérorosz hdo. teljesen megsemmisült, míg a 8. és a 10. hdo is erősen leharcolódott. 
A hadsereg mögöttes területein pánik tört ki. A folyamatos védekező harcokban Sikorski 
tábornok vállalta az utóvéd szerepét és megpróbálta Brzesc (Breszt) városát tartani, míg a 
többi lengyel haderő vissza tud vonulni rendezett formában. Ez azonban nem sikerült, 
mert a várost VIII.l-én fel kellett adni, s emiatt Koweït is. Az utoljára maradt 3. lengyel 
hadsereg pedig a Bug folyóhoz vonult vissza.31
Lengyelország szövetségesei későn kaptak észbe és rosszul értékeltek. Az Antant 
közvetítésre vállalkozott, de olyan feltételeket támasztott, amit az adott helyzetben nem 
lehetett elfogadni32, később meg már a hadi események túlhaladtak rajta. Az ultimátumokra 
pedig a szovjet-orosz fél nem nagyon reagált.33 Ugyanakkor Moszkva még Pilsudskinak is 
sziklatáviratot küldött, amit az természetesen nem fogadott el.34 A helyzetet súlyosbította, 
hogy Németország bejelentette semlegességét35’ és nem járult hozzá a hadianyagok és az 
Antant katonaság átvonulásához Lengyelországba.
Pilsudski VIII.2-án érkezett Varsóba és próbálta a rendkívül nehéz és rendezetlen helyzetet 
áttekinteni.36 VII.30-tól VIII.4-ig Minszkben tárgyalnak a felek. Közben a Kamenyev vezette 
szovjet - orosz küldöttséggel Londonban közük, hogy csupán a lengyelekkel való 
fegyverszünet után hajlandó tárgyalni velük a francia és az angol kormány. 7 A tárgyalások 
egyébként VIII.5-én megszakadtak, mert a lengyelek számára teljesíthetetlen feltételeket 
támasztottak és újra a fegyvereké lett a szó.
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Pitsudski új vezérkari főnököt választott38 taktikai célokból: Rozwadowski tábornokot, 
amely sok ellenérzést szült.39 Ezt a feladatkört addig Haller tábornok töltötte be. A marsall 
a problémát úgy oldotta meg, hogy az ellentámadás során személyesen irányított^ az egyes 
csapattesteket, mikor melyiket szükséges volt.
VIII. 6-7 közt a Búgnál vereséggel végződött az ütközet, amely után a lengyelek folytatták 
a visszavonulást Varsó felé. Pilsudski elismerte, hogy az ő terve a harc megvívására 
helytelennek bizonyult, mert az egyes alakulatokhoz nem érkezett meg a parancsok egy 
része, s a meglevő tűzeszközök sem voltak megfelelők a védekezésre.40 Pilsudski csak 
Varsóra koncentrált, ami lélektanilag érthető, hiszen az újjászülető lengyel állam fővárosáról 
volt szó. Tuhacsevszkij nem kívánta követni őket, mert helyette inkább többfelől át akart 
kelni a Visztulán.
Pilsudski Rydz-Smigly tábornok feladatául jelölte ki a Varsó előtti lengyel gyülekezési 
körletek kialakítását és megtartását a főerők megjelenéséig. A tábornok a rábízott feladatot 
kiválóan végrehajtotta. Pilsudski eközben találkozóharcot engedélyezett a legjobb légiós 
hadosztályoknak, akik átmenve ellentám adásba, győzelm et arattak, majd 
hadizsákmányukkal együtt elszakadtak az ellenségtől, akik nem is tudták követni őket. A 
rendezett visszavonulást az érintetlenül maradt vasútvonalak és példásan megoldott vasúti 
szállítás segítségével tudták lebonyolítani.41
Más helyeken viszont a helyzet egyre súlyosabbá vált. VIII.7-én a szovjet-orosz erők már 
10 km-re megközelítették a Visztulát, áttörték a Gdanski Korridort, s másnap már a Patulsk- 
Orak- Zsize frontvonalon állottak.42 A magyar küldöttség VIII. 10-én érkezett43 az ostromlott 
lengyel fővárosba, azon a napon, amikor a követségeket elkezdték Krakkóba telepíteni44 
(A lengyel kormány VII.26.-a óta létezett, s mint a Nemzeti Megmentés Kormánya néven 
szerepelt. Ezen a napon Vitos lett az új miniszterelnök, Skulski a belügyminiszter. 
Sosnkowski megtartotta hadügyminiszteri tisztségét, majd Leiewski javára lemondott).45 
A magyarok megpróbáltak az eseményekbe belekapcsolódni, és Lengyelországnak 
segítséget nyújtani.46 Ezt akkor nem adhatták meg, mert a Kisantant, s azon belül különösen 
Csehszlovákia ezt megakadályozta.47 (A tescheni ügy miatt. Ő.G.)
Pilsudski Varsó védelmére mintegy 15 hadosztályt hagyott hátra, ő maga pedig a mintegy 
öt és fél hadosztálynyi támadó csoportosulás élére állt. A litván határon Chem környékén a 
7. lengyel hdo és 6. ukrán hdo állt, ez csak az ellenfél megfigyelésére és nagyon rövid ideig 
való feltartására volt elegendő. Pilsudski Sosnowskit bízta meg Varsó védelmével. Ő pedig 
a támadó erők irányítását vette kézbe.
A marsall irányítását nélkülöző lengyel csapatok VIII. 14-én Varsó alatt vereséget 
szenvedtek, kénytelenek voltak átengedni Razdmint, Polockot, sőt Varsó Prága nevű 
városrészét is. Ekkor értesítette Pilsudski a védőket, hogy VIII. 16-án megindítja felmentő 
támadását.48

A varsói csata

1920. VIII. 16-án a lengyel támadó csoportosítás megindult a Varsó- Brzesc ( Breszt) 
vasútvonal felé, míg Bugyonij elől a 6. lengyel hadsereg Lvov felé húzódott vissza. Ezen a 
napon a 21. hdo visszafoglalta Kockot és Wieprzt. A 14. hdo harc nélkül elfoglalta Garwolint
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és megközelítette a 16. szovjet-orosz hadsereget Pilsudski a 2. légiós hdo-t tartalékba 
rendelte az esetleges ellencsapás elhárítására. VIII. 17-én a 21. hdo £ukovba ért és itt tudta 
meg Pilsudki, hogy általános népfelkelésre is számíthat. A hegyivadász hadosztály ellenállás 
nélkül nyomult Siedlce felé, az I. légiós hadosztály pedig Bialat és Miedzyrzecet foglalta 
el, a 3. légiós hadosztály pedig legyűrve az 58. szovjet-orosz hdo ellenállását azt Brzesc 
irányába szorította vissza. A 16. hdo túlhaladt már Zelechowon és készült új feladata 
teljesítésére. VIII. 17-ről 18-ra virradóra a lengyel erők kivetették Minszkből a szovjet
orosz erőket a 16. hadsereg 8. és 10. hadosztályát. A szovjet- orosz erők pánikszerűen

49menekültek. Eközben semmisült meg a 16. hadsereg 17. hadosztálya is.
Pilsudski csak a Narewnél és a Búgnál számított ezek után komoly ellenállásra. Ezért 
visszatért Varsóba, hogy onnan irányíthassa az üldözést és a szovjet erők megsemmisítését.50 
Rydz - Smigly tábornok a 4. lengyel hadsereg élén már közeledett a Búghoz, míg az 5. 
hadsereg Modlinból kiindulva az ellenfelet egészen Nasielskig szorította vissza a Narew 
folyó mentén. A szovjet-orosz főerők a korridor, Pock és Wocawek felé húzódtak vissza. 
A továbbiakra vonatkozóan VIII. 18-án Pilsudski az alábbi parancsot adta ki:

- “A 3. hadsereg feladata Lublin és Chelm környékének biztosítása, a Bug vonal 
megszállása és a harcsáv déli oldalának figyelmen kívül hagyásával, a déli szakaszon a 
balszámy segítése a 12. szovjet hadsereg töredékével vívott harcban; - a 2. hadsereg 
feladata: erélyes üldözés észak felé, Byastok bekerítése és a kelet felé menekülő ellenséges 
oszlopokon való rajtaütés, egyidejűleg balról biztosítás Breszt - Litowsk elfoglalásával;
- a 4. hadsereg erélyesen üldözi északi irányban a Bug-on való átkelés kierőszakolására. 
A Brok és Granne közötti szakaszon; Wysokie - Mazowieckié magaslat birtokba vétele; 
továbbá az ellenségnek a német állásokig való szorítása (az 1914-es német államhatár), az 
ellenségnek jobbszámnyal való átkarolása céljából.
Az 1. hadsereg erőszakosan és párhuzamosan üldöz északkeleti irányban Varsó, 
Wyszkow, Ostrow, és £omza irányában. A lovasságot a balszámyra kell irányítani, hogy 
a gyalogság és a határ közötti hézagot betöltse.
Az 5. hadsereg feladata a bolsevik 4. hadsereg 3. lovas hadtestét és a 15. hadsereg 
töredékeit teljesen megsemmisíteni egy Przasynysz és Mawa felé irányuló támadással, 
hogy a visszavonulási irányuktól el legyenek vágva“51 

Ezután másnap a harchelyzethez igazodva csekély mértékben módosította a fővezér.52 
Tuhacsevszkij a visszavonulás biztosítására a 15. hadsereg maradékát hagyta hátra. Ok 
derekasan próbálták fedezni a 3. a 4. és a 16. hadsereg visszavonulását. A tervet nem 
sikerült teljes mértékben teljesíteni, ( bekerítés és megsemmisítés) mert az egyes hadsereg 
között működési zavar lépett fel. A 4. szovjet-orosz hadsereg Chorzel és Lomza között 
újabb vereséget szenvedett, visszavonulás közben átlépte Kelet Poroszország határát és ott 
letette a fegyvert. A 16. szovjet- orosz hadsereg is megsemmisült. Ezzel a varsói csata 
véget ért.53

Út a rigai fegyverszünetig

1920. VIII.21-én lengyel kézre került Breszt Litowsk, Ciechamow. A Bugyonij vezette 
orosz ellentámadás nem járt sikerrel. A szovjet-orosz hadseregcsoport 16 000 katonája
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esett fogságba addig, s újabb 30 ágyút vesztettek el. A lengyelek és a szovjet küldöttség 
végül Riga városában kezdett hozzá az előzetes béketárgyalások megkezdéséhez. A szovjet 
küldöttséget szorította az idő, a felbomló front, Machno és Wrangel ellentámadása, és az 
hogy öt hadosztálynyi katona tagadta meg a lengyelekkel való további küzdelmet, s a 10. 
gyalogos és a 3. lovas szovjet-orosz hadosztály Gelj Gebsennél semleges német területre 
érve kilépett a további háborúból. A lengyeleket is szorította az idő és az, hogy tartalékaik 
nem voltak elegendőek az ellenfél teljes megsemmisítésére csupán korlátozott mélységű 
üldözésre. Ezzel magyarázható, hogy még a tárgyalások alatt a lengyel haderő az ún. Curzon 
vonaltól keletebbre a történelmi Lengyelország határán megállt.54 
VIII. 31-én kezdődtek meg a tárgyalások Csicserin szovjet-orosz és Sapieha lengyel 
külügyminiszter között a lett fővárosban: Rigában. A tárgyalások előtt és alatt a harcok 
nem szüneteltek, ami azt eredményezte, hogy a lengyel csapatok elfoglalták: Szokolszka, 
Gorodok, Narev, Zamosc, Grabowiecz, Pahorlyce, Zydaczowie, Brod, Grodnó településeket, 
és tovább szorították vissza a demoralizálódott ellenséget. Ezen az sem segített, hogy Trockij 
hadügyi népbiztos megjelent a fronton (egyik fia itt esett el Pultsk- nál) és 17 tábornokot, 
valamint 52 törzstisztet végeztetett ki a vereség miatt.55
Megváltozott pozícióból tárgyaltak már a résztvevő felek! Szó sem volt többet a VIII. 14-i 
szovjet-orosz ultimátumról56, hanem egy teljesen új alapról tárgyaltak tovább. A lengyelek 
minimális tárgyalási alapnak jelölték meg a Curson vonalat, amelytől a történelmi jog, 
azaz az 1772- es határok alapján el kívántak térni. Szorgalmazták a kölcsönös lefegyverzést, 
a kölcsönös jóvátételt, a kereskedelmi szállításokat vasúton egymás területén keresztül.57 
A szovjet -oroszok követelték a Wrangeltől való elhatárolódást, ( ami meg is történt)58 
munkásmilícia létrehozását 200 000 fő nagyságban, (ez nem történt meg), valamint a 
kölcsönös önrendelkezés biztosítását a kisebbségi népcsoportoknak egymás területén. Az 
új tárgyalási fordulóban IX. 12-től a lengyelek a határt a Zbruc vonalánál és a régi német 
határnál követelnék kijelölni, kijelentve, hogy az önálló Ukrajnával és Litvániával 
tárgyalnak, s mással nem.59 A lengyelek követeléseik nyomatékosítására elfoglalták Rownót 
(Pavlenko és Balakovics tábornok csapatainak segítségével).60 Anglia és Franciaország 
vezetői is bejelentették, hogy csak a lengyelekkel kötendő béke után hajlandók a szovjet
orosz vezetéssel bármiről is tárgyalni. X.l-én a kényszerhelyzetben levő szovjet-orosz 
küldöttség bejelentette aláírási szándékát; X.9-én az előzetes, majd egy napra rá a végleges 
fegyverszünetet is megkötötték. Egy év múlva a diplomaták tető alá hozták a rigai békét, 
amely 1939-ig a szovjet-lengyel kapcsolatok alappillére lett. Véget ért a lengyel - szovjet
orosz háború, s végleges határokkal létrejött az újjászületett Lengyelország.61

Epilógus

Két újjászületett állam vívott Európa celeti felében élethalálharcot 1920-ban: a lengyel és 
a szovjet-orosz. Úgy tűnt, hogy ez a háború az eddigi orosz-lengyel háborúk sémája szerint 
zajlik: kezdeti lengyel sikerek után orosz ellentámadás, majd totális győzelem. Úgy tűnt 
ezúttal is így lesz. A lengyel hadsereg Ukrajna, Fehéroroszország és Litvánia nagyobb 
részét ellenőrzése alá vonta és az első szovjet-orosz ellentámadást visszaverte. A 
Tuhacsevszkij által irányított hadseregcsoport azután ellentámadásba ment át, és egészen
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Varsóig szorította vissza a Piisudski irányította lengyeleket. Ott azonban elszakadva 
hadtápjától koordinációs és vezetési hibák sorozatát követte el, és lehetőséget adott a 
lengyeleknek az ellentámadás megszervezésére, ami be is következett. Piisudski nemzeti 
szabadságharcot és népfelkelést hirdetett - jogosan - , hiszen a lengyel állam fennmaradásáról 
volt szó. A varsói csatát emiatt a lengyelek megnyerték, és ezzel megfordították a háború 
menetét. A menekülő szovjet orosz erők kezdetben szervezetten, később szétszórva vonultak 
vissza, nyomukban a lengyel csapatokkal. Miután a lengyeleknek nem álltak elegendő 
tartalékok a rendelkezésükre, ily módon az ellenfelet csupán megverni sikerült, de 
megsemmisíteni nem. Ezért kényszerültek ők is tárgyalóasztalhoz, míg végül sok 
kompromisszum közt megszületett a rigai béke, amely a II. világháború kezdetéig a szovjet 
lengyel viszony alapja volt.
A korabeli Európa nem annyira a lengyel szabadságharcot, hanem sokkal inkább az eszmék 
háborúját látta, és a bolsevik eszmerendszerrel szembeni küzdelmet helyezte előtérbe. Ennek 
megfelelően dolgoztak az Antant diplomatái. Több volt ez, mint a szovjet- orosz 
polgárháború. Egy nemzet vívott élethalálharcot a fennmaradásáért, ami a kedvező 
nemzetközi körülmények között, valamint a katonák önfeláldozása árán sikerült.
A korabeli magyar sajtó nagy figyelmet szentelt a háborúnak, s több lap a helyszínről is 
tudósított. A Pesti Hírlap igyekezett viszonylag tárgyilagos képet rajzolni az eseményekről, 
amelyet elsősorban hozzáértő újságírójának köszönhetett (Benda Jenő alezredes, báró 
Szurmay Sándor vezérezredes tényleges harctéri tapasztalatokkal rendelkeztek). Az általam 
vizsgált újságok ideológiailag pártosan, de az adott eseményekről reálisan igyekeztek 
tudósítani az olvasóközönséget, és érdekes korképet adtak a harctéri eseményekről. Ha ezt 
a korszakot, vezető személyiségei döntéseit vizsgáljuk, akkor képet kaphatunk a világháború 
utáni Kelet-Európa vérzivataros történetének egy szeletéből.
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52. Közép Európa 1993. 310.p.
53. Benda Jenő Varsóból telefonsürgönyön keresztül tudósította a magyar olvasókat a harctéri 

helyzetről. VIII. 19-én jelentette Pilsudski ellentámadását északon Planks, délen Govrolin és Vjperz 
felöl; Iwaskiewicz tábornok sikeresen védi Lemberget és a szovjet-orosz erők csupán a korridornál 
tudtak ellentámadni, de ott sem sikerrel. VIII. 20-án jelentette, hogy Varsó a lengyel ellentámadás 
3. napján felszabadult. A lengyelek 30-40 km-es tért nyertek, az orosz hadsaregcsoportot 
kettévágták, és Mtawánál áttörték a szovjet frontot. A lengyelek kezére került Novominszk, 
Sioedecz, Niedzyrecz, Wisnica, Vlodava és Zsitomir. 5.000 fogoly, 20 ágyú és 7 gépfegyver van 
a zsákmányolt hadianyagok között.

54. Pilsudski lm. 129.p.
55. Tuhacsevszkij azt írja, hogy a katonáinak nem maradt lábbelije, illetve hiányos volt a ruházata. 

Tuhacsevszkij lm. 207.p.
56. Pesti Hírlap 1920. VIII. 22-28., Pilsudski lm. 142-150.pp.
57. A Pesti Hírlap szerint a kivégzettek között volt Szvicsnikow, Szikoroszki, Markov, Swarzet 

tábornok. Dutov olenburgi atamánt saját katonái lőtték le. P.H. 1920.VIII.27.
58. Tuhacsevszkij szerint egyedül a lengyel hadsereg akadályozta meg a Vörös Hadsereg Európába 

való betörését.
59. Az orosz békeultimátum szerint Lengyelországnak csak 60.000 főnyi hadserege lehet, nem hozhat 

be külföldi hadiszert (Nincs hadigyár a területén!) és Oroszország korridort akart Königsbergen 
és Gdanskon át a lengyel területeken keresztül. Pesti Hírlap 1920. VIII. 14.

60. Pesti Hírlap IX.4.-Benda Jenő helyszíni tudósítása
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Gábor Ősz:

The War Between Poland and Soviet Russia in 1920.

Following World War I, the map of Europe was completely redrawn. Na
tion states were bom or rose form the ashes like a Phoenix, with Poland 
being a test case for the latter. The Poles, led by Pilsudski, decided to take 
advantage of the favourable international situation and restore their national 
state even by the use of arms if necessary. The young state of Soviet Russia, 
however, was to lose territories this way, and did not leave the Polish chal
lenge unanswered. Historical grievances and conflicts led to war yet again, 
and two outstanding generals faced each other in the field o f battle: 
Tukhachevskii and Pilsudski. The Poles won and created the Republic of 
Poland because they could turn their triumph in battle into a diplomatic 
victory. The present study deals with these events.
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