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SZEMLE

MÁRIÁSSY JÁNOS

VISSZAEMLÉKEZÉSEK AZ 1848-49. ÉVI SZABADSÁGHARC ALATT
VÉGZETT SZOLGÁLATAIMRA

Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Sugár István

(Argumentum Kiadó, Budapest,1999. 250 o.)

Báró Máriássy János császári és királyi
nyugállományú altábornagy 1900
decemberében a szabadságharcról készített
visszaemlékezéseit átadta Béla nevű
rokonának azon megjegyzéssel, hogy ez
Görgei Artúr halála után minél hamarabb
jelenjen meg. Bár Görgei 1916-ban meghalt, e
nagyon érdekes munka, mely részben vitairat,
csak az idei esztendőben látott napvilágot. Az
eredeti kéziratot az Országos Széchényi
Könyvtár Kézirattára őrzi, így a kutatók előtt
már eddig is ismert volt, sokan használták is,
sőt és egy részlete � a vonatkozó rész � 1996-
ban Pétervásárán már megjelent. A teljes
szöveg megjelenése ennek ellenére
mindenképpen nagyon várt és örvendetes
esemény.

Miért különleges ez a visszaemlékezés,
miért okozhat örömet és lehet tanulságos az
olvasása nemcsak a történész, hanem az
érdeklődők számára is? E kérdésre leginkább
a szerző látásmódja ad választ. Máriássy több
mint ötven évvel az események után fejezte
be munkájának megírását. Igaz hogy
évtizedeken keresztül írta, s ez idő alatt
többször változtatott is rajta, de mégis jórészt
képes volt � sok tábornok és tiszt társával
ellentétben � viszonylag jól felidézni korabeli
szemléletét, gondolkodásmódját. Bár a
munkára rányomja bélyegét a Görgei
árulóságát középpontba állító szemlélet,
Máriássy bizony bevallja, sőt sokszor
hangoztatja, hogy végig híve volt a
fővezérnek. Még 1849. augusztus 1-jén is úgy
szólt hozzá Nagysándor József tábornok,
hogy a �te kedves Görgeyd�. Ezt Máriássy
leírta, ami komoly emberi tartásra vall.

Máriássyra persze hatott a közfelfogás, a
fegyverletétel ténye és különösen Görgei Éle-
tem és működésem című könyve, melyben
Nagysándorról és az ő �demoralizált�
hadtestéről rendkívül negatívan írt. Ez utóbbi
késztette arra Máriássyt, hogy nyíltan is a
Görgeivel szembehelyezkedők táborába
álljon. Nagysándort, hadtestparancsnokát
ugyanis szerette és tisztelte, annak ellenére,
hogy hadvezetői hibáit ő is látta, illetve saját
csapatait sem tarthatta harcra kevésbé
alkalmasnak, mint a sereg többi hadosztályát.
Mindezek juttatták el őt a nyári hadjárat olyan
leírásához, melyben a fő szempont Görgei
árulásának bizonyítása volt. Különösen élesen
és ellentmondásosan látható ez a debreceni
ütközet leírásával kapcsolatban.

Máriássynak tudnia kellett � különösen
később, amikor már kellő tapasztalattal és
hadászati szintű ismeretekkel is rendelkezett �
, hogy az I. hadtest feladata � oldalvédi
minőségben � biztosítani a főhadsereg
menetét, mely az összpontosítás helyszínére
sietett. Feladatához tartozott így az ellenség
támadásának feltartóztatása, késleltetése. Erre
utasította Nagysándort Görgei, amikor az
jelentette az oroszok közeledését. De semmi
esetre sem támadásra, amire � Máriássy
ellenkezését figyelmen kívül hagyva � a
hadtestparancsnok parancsot adott. Ez okozta
végül a hadtest vesztét: túlságosan
belebonyolódott ugyanis a harcba, s ebből a
helyzetből már nehéz volt elszakadni az
ellenségtől. Máriássy itt szemére veti
Görgeinek, hogy nem küldött erősítésül
lovasságot. Ha ezt a fővezér megteszi, akkor
az egész hadsereg harcképességét sodorja
veszélybe. A csata elvállalása pedig az
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oroszok kedvére való lett volna, és valószínű,
hogy ebben az esetben már itt véget ér a
szabadságharc. Ezen könyvismertetésnek
persze nem célja, hogy tételesen megvédje
Görgeit az ellene felhozott, fentebb említett
vádakkal szemben.

Görgeivel kapcsolatos elfogult
álláspontját leszámítva az események pontos
ismertetésére törekvő munkát tarthatunk a
kezünkben. Ekkor sajnálhatjuk igazán, hogy
Máriássy eredeti, az eseményekkel egy
időben vezetett naplója Debrecen környékén,
a visszavonulás alatt eltűnt.

A munka másik rendkívül érdekes
jellemzője, hogy Máriássy némi öniróniával
igyekszik akkori énjét és ezen keresztül
szerepét bemutatni. Hősünk 1848-ban 26 éves
volt, hadnagy a császári-királyi hadseregben,
alig némi csapattapasztalattal. Szolgálatát a
hadseregnél ugyan már 1841-ben megkezdte,
de öt évet töltött a magyar nemesi
testőrségnél, majd hosszabb nyugat-európai
úton vett részt. A testőrségnél alapos elméleti
képzést kapott, de csapatok vezetésére alig
volt módja. Mindez rányomta bélyegét az
1848-49-es szerepére is. Elméletileg kiváló
parancsok, akinek a gyakorlati
megvalósításhoz alig voltak módszerei.
Persze fejlődése jól kimutatható, bár
harcászati szint fölé nem �merészkedett�.
Ennek következtében rendkívül érdekes és
hitelesnek tűnő leírásokat olvashatunk egyes
zászlóaljak, dandárok és a hadosztály
harcáról. Nagyon érzékletesen mutatja be az
egyes fegyvernemek harcát, ezek
együttműködését. Nem vagyunk
meggyőződve persze, hogy a leírt manőverek
nem inkább a szabályzat kívánalmait rögzítik-
e, mint a valóságot. Különösen figyelemre
méltó az 1849. július 11-i csata bemutatása. A
visszavonulás megszervezése és végrehajtása,
ha valóban így történt, bármely hadseregnek a
becsületére vált volna.

Nagyon tanulságosak azon leírások is,
melyekben a harcrend felvételét mutatja be.
Ennek minden egyes mozzanatát,
hangsúlyozva a parancsnokok szerepének a
fontosságát a hely kiválasztásában, a terep
nyújtotta lehetőségek kihasználásában.
Máriássy ezzel kapcsolatos megállapításai.
szinte tankönyv értékűek.

Szerencsénkre a szerző azon eseményekre
is emlékszik, melyek fiatalságából eredő
naivságára utalnak, nem szépítve utólag

ezeket sem. Ismerteti az aradi vár december
4-i megrohanási kísérletét, de leírja azt is, mi
késztette arra a felajánlásra, hogy az április
14-i függetlenségi nyilatkozat miatt
hadosztályával szétkergesse a debreceni
�szájhősöket�. Akár legendássá is válhatna
Máriássy és a zenekarok viszonya, hisz a
biztos győzelem tudatában sokszor vitt
magával legalább egy cigánybandát. Persze a
győzelmek sajnos többnyire elmaradtak.
Hősiessége mellett ugyancsak naivságával
tűnik ki a Buda várának ostrománál is.
Hadosztályparancsnokként egy zászlóaljat
vezetett rohamra, kardjával vágva utat az
ellenség soraiban. Véres kardjával Görgeihez
sietett, aki azonban másként gondolkozott egy
hadosztályparancsnok feladatairól, és röviden
csupán annyit közölt vele, hogy �neked is
több szerencséd van, mint eszed!�

Nem volt túl szerencsés Máriássy az
alvással sem, hisz � kifejlődő betegségének és
az árokszállási plébános borának
köszönhetően � átaludta a tápióbicskei
ütközetet, majd miután hadosztályát másra
bízták, lemaradt a dicsőséges tavaszi
hadjáratról is. Átaludta az utolsó haditanácsot
is Aradon, melyen pedig nem kevesebbről
döntöttek, mint a fegyverletétel kérdéséről.
Talán ha ezen részt vesz, másként ítéli meg
Görgei szerepét is.

Máriássy emlékirata tehát mindenképpen
figyelemre méltó és örvendetes, hogy legalább
a szabadságharc 150. évfordulójára könyv
alakban is megjelent. Közreadásának több
évtizedes késése azért is érthetetlen volt, mivel
szép kézírással, magyarul megírt munkáról
lévén szó, a szöveg gondozása nem okozhatott
különösebb gondot. Máriássy ráadásul bőséges
jegyzeteket is fűzött az eseményekhez,
elsősorban az addig megjelent munkákkal
polemizálva, vitatkozva. Különösen Dembiński
és Görgei visszaemlékezéseit igyekszik
kiigazítani, illetve ellenvéleményét kifejteni.

A visszaemlékezéseket sajtó alá rendező
Sugár István is igyekezett jegyzeteiben Má-
riássy tévedéseit, emlékezetkihagyásait
kiigazítani és bővebb információkat adni az
egyes szereplőkről, eseményekről. Ezek, ha
némi következetlenséget tartalmaznak is
segítik a munka megértését. A
jegyzetapparátus fejlődése egyébként
megfigyelhető akkor is, ha összevetjük a
pétervásárai kiadványt a most megjelent
munkával.
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Ugyancsak segít a tájékozódásban Sugár
István bevezetője, mely felvázolja Máriássy
életútját, különösen a szabadságharc előtt és
után. Ismerteti továbbá a kézirat sorsát, illetve
annak jellemzőit.

A visszaemlékezést kísérő mellékletek
egyrészt néhány, Máriássynak szóló
rendeletet tartalmaznak, másrészt két levelet,
melyet a Nagysándor vezette I. hadtest két
táborkari tisztje írt a munka hitelének
alátámasztására. A kötet ezen kívül
függelékben közli Máriássynak az olmützi
fogságban német nyelven papírra vetett
felegyzéseit, pontosabban szólva azok magyar
fordítását a július 11-i komáromi csatáról,
valamint a váci, debreceni és a németsági
ütközetről. A leírások szakszerűek, pontosak
és rendkívül hasznosak a kutatók számára. E
munkát Hermann Róbert látta el bevezető
megjegyzéseivel, melyben bemutatja a
bebörtönzött negyvennyolcas tisztek
adatgyűjtő, hadtörténetírói munkáját. Fontos

ez azért is, mert megjelöl egy sor helyet, ahol
az általa említett kéziratok fellelhetők.
Szintén ő írta az olmützi feljegyzések
jegyzeteit is.

A kiadvány színvonalát, használhatóságát
emeli a név- és helységnévmutató, valamint a
szómagyarázatok. Összességében rendkívül
érdekes, jól gondozott forrás került az olvasók
kezébe, amiért köszönet illet mindenkit, aki
lektorként, fordítóként és más minőségben
részt vett e munka megjelentetésében.

Csikány Tamás

JOST DÜLFFER � MARTIN KRÖGER � ROLF-HARALD WIPPICH

VERMIEDENE KRIEGE

Deeskalation von Konflikten der Grossmächte
zwischen Krimkrieg und Erstem Weltkrieg

1856�1914.

(R. Oldenbourg Verlag, München, 1997. 717 o.)

A történelem az élet tanítómestere, ez a jól
ismert és sokat idézett latin mondás
figyelmeztet minket arra, hogy a mai kor
embere is sokat tanulhat az elmúlt idők
történéseiből. A szerzők látszólag igen régi
problémát választottak könyvük témájául. Ha
tüzetesebben megvizsgáljuk a dolgot, rögtön
szemünkbe ötlik, hogy manapság is mennyire
aktuális ez a téma, hiszen a mai
biztonságpolitikai környezetben, különösen
Európa keleti, délkeleti felében (de a világ más
részein is) számolnunk kell a válsághelyzetek,
fegyveres konfliktusok kialakulásával. Azok
elkerüléséért, illetve békés eszközökkel történő
megoldásáért a felelősen gondolkodó politikai,

katonai vezetőknek bizony mindent el kell
követniük.

A krími háború befejezésétől az első
világháború kirobbanásáig eltelt közel hat
évtized folyamán számos fegyveres összetűzés,
háborús konfliktus alakult ki az ez idő tájt a
világ vezető régiójának számító Európában,
illetve az itteni nagyhatalmak felségterületét
képező ázsiai, afrikai, amerikai, óceániai
térségben. A nagyhatalmak diplomáciai
erőfeszítéseinek köszönhetően a háborúval
fenyegető válságok egy része azonban békés,
politikai úton oldódott meg, noha jó néhány
esetben került sor a szembenálló államok
haderőinek vagy azok egy részének
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felvonultatására. Nem volt ritka, hogy egy
harmadik közvetítő hatalom segítségét vették
igénybe a felek. Egyes esetekben a XIX.
század második felében kialakuló szövetségi
rendszerek, koalíciók is nagy szerephez
jutottak a válságkezelésben. Gyakran ugyanis
szövetséges partnereik érdekeivel azonosulva
kötelezték el magukat az együttes fellépésre és
gyakoroltak határozott nyomást (akár
fegyveres erő bevetését is kilátásba helyezve)
az ellenségnek tekintett országra vagy
országokra.

A kötetben található tanulmányok a
válságok főként politikai és diplomáciai
vetületeit domborítják ki, bennük sok angol,
francia, német nyelven írt eredeti idézet
található. A szerkesztők 33 olyan krízist
választottak ki a fent említett időszakból,
melyek akár a nagyhatalmak közötti háborúvá
is szélesedhettek volna, és amelyekben több
állam is érdekelve volt valamilyen formában.

A bevezetésben Jost Dülffer az 1853�
1856-os krími háború valamint az 1914 között
lezajlott háborúkról ad átfogó ismertetést.
Elemzi a XIX. század végére kialakult nagy-
hatalmi rendszert. Különösen fontos és akut
problémaként említi az ún. keleti kérdést, azaz
az Oszmán Birodalom belső megreformá-
lásának szükségességét. Felsorolja az európai
és a többi kontinensen a múlt század második
felében végbement meghatározó konfliktu-
sokat. A harminchárom kiválasztott válság jel-
lemzőit és azok osztályozásának kritériumait
táblázatban foglalja össze, kezelésük módjait
nyolc pontba szedve állapítja meg.

Úgy vélem elegendő, ha a továbbiakban
csupán a fejezetek címeit sorolom fel, hiszen
azok egyértelműen utalnak a tartalmukra, és
kizárólag ott fűzök hozzájuk kiegészítést, ahol
az feltétlenül szükséges.

Az első fejezet címe �Félelem a második
fronttól. Az 1859-es itáliai háború mint európai
válság�.

A második téma címe �Szabadkereskede-
lem és pótfegyverkezés. Két nem azonos
eszköz hatása az 1859�1861-es brit-francia
krízis során�. A III. Napóleon fegyverkezése
nyomán kialakult angol aggodalmakat
tárgyalja, amelyek az észak-itáliai területek
hovatartozása és az Oszmán Birodalom
kiterjedésének kérdésében csúcsosodtak ki.

A harmadik témakör a �Harcolunk érte a
halálig. A Trent-affér 1861-ben. Anglia presz-
tizse az Unió öntudata ellen� címet viseli. A

válság lényege röviden az volt, hogy a TRENT
angol postagőzöst egy észak-amerikai hadihajó
feltartóztatta és az annak fedélzetén tartózkodó
két déli politikust az amerikai hajó kapitánya
őrizetbe vette.

A negyedik fejezet címe �Napóleon
mexikói kalandja. A francia�amerikai
konfliktus Mexikó miatt 1862�1866.�

Az ötödik témaegység címe �Politikáról
beszélünk nem emberiességről! Európa és a
lengyel nemzeti felkelés 1863-ban.�

A hatodik témakör az �Egy szövetségi
rendszer értékéről. Az 1863�1864-es Schles-
wig-Holsteinért folyó háború európai keretei�
címet viseli.

A hetedik téma címe �Támogatás vagy
megdöntés. Az európai hatalmak és az Oszmán
Birodalom a Krétai krízis során 1866�1867-
ben�. Lényege, hogy 1866-ban Kréta
keresztény lakói felkeltek a török uralom ellen,
amelyet török megtorlás követett.

A nyolcadik fejezet címe �Egy német ügy.
Előretekintő válságkezelés az 1866-os porosz�
osztrák háború előtt és után�. Ismerteti az
európai hatalmak kötélhúzását, eltérő
álláspontjait a német egység kérdésében.

A kilencedik téma a �Biztosítani a
nyugalmat. Az ellenőrzött válság Luxemburg
miatt 1867-ben� címet kapta. Az említett krízis
Franciaország és Poroszország között robbant
ki a hercegség hovatartozása miatt.

A tizedik téma az �Elkülönülő
konfliktusok. A német�francia háború és a
Fekete-tenger kérdése 1870�1871-ben� címet
viseli.

A tizenegyedik fejezet címe �Bismarck
provokációja az egyensúlyról. Az 1875-ös
Krieg in Sicht válság�.

A tizenkettedik témaegység az �Orosz
taktikázás és brit erőpolitika. Válságdiplomácia
és az orosz�török háború 1877�1878-ban�
címet kapta.

A tizenharmadik fejezet címe �Egy példa az
egyidejűségre. Katonai eszkaláció és
diplomáciai deeszkaláció a 1881-es Tuniszi-vál-
ságban�. 1881-ben a franciák megszállták Tu-
niszt és ez főleg az olaszok ellenkezését váltotta
ki.

A tizennegyedik témakör címe �Pénzügyi
válságok és megszállás. A nagyhatalmak és
Egyiptom 1875�1885�. Az egyiptomi brit
uralom ellen a németek és a franciák
tiltakoztak ebben az időszakban.

A tizenötödik témaegység �A periféria
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terhe. A szamoai tartós válság 1879�1899
között� címet viseli. Ez a krízis Németország,
Nagy-Britannia, valamint az Egyesült Államok
között robbant ki Szamoa birtoklása
kérdésében.

A tizenhatodik fejezet címe �Nagy-Bri-
tannia az ausztrál szubimperializmus és a
német gyarmati törekvések között: Új-Guinea
1883�1885�.

A tizenhetedik téma a �Hidak Kína felé. A
brit-francia konfliktus Burma ürügyén 1883�
1885� címet viseli.

A tizennyolcadik fejezet címe �Szárazföldi
expanzió kontra tengeri stratégia. Hindukus és
Port Hamilton. A brit�orosz konfrontáció
Ázsiában 1885�.

A tizenkilencedik témakör �A kés élén
táncoló európai rendszer. Az 1885�1887-es
háborús veszély� címet viseli. Ezekben az
években a világ különböző régióiban
(Tunéziában, Egyiptomban, Kelet-Ázsiában, a
Balkánon Bulgáriában, valamint a francia�
német ellentét Európában) vezethetett volna
akár egy nagyobb háborúhoz.

A huszadik fejezet címe �Versenyfutás a
Felső-Nigerig. A francia�brit konfrontáció
Nyugat-Afrikában 1890�1898-ban�.

A huszonegyedik téma �Az ütköző
Délkelet-Ázsiában. Sziám az angol és a francia
érdekszféra között 1893� címet kapta.

A huszonkettedik témakör címe �A búrok,
a császár és a német�brit kapcsolatok a Trans-
vaal-kérdésben 1895�1896�.

A huszonharmadik fejezet �Az ugródeszka
a Csendes-óceánon. Az amerikai�japán ellentét
Hawaii annexiója miatt 1897� címet viseli.

A huszonnegyedik téma címe �A német
hely a nap alatt. Az ellentét Kiaucsou
elfoglalása miatt 1897�1898.�

A huszonötödik fejezet az �Idegek
háborúja Fashodánál. Az angol�francia
konfrontáció Szudánban 1898� címet kapta.

A huszonhatodik témakör �A háború
Németországgal küszöbön áll. Német�amerikai
kardcsörtetés Manila előtt 1898� címet viseli.

A huszonhetedik fejezet címe �Nagyhatal-
mi konfliktusok a nyugati féltekén: az 1902�
1903 telén lezajlott venezuelai válság példája�.

03 telén lezajlott venezuelai válság példája�.
Annak lényege az volt, hogy Németország,
Nagy-Britannia, Olaszország hajói különböző
gazdasági sérelmek miatt blokád alá vették a
venezuelai partokat.

A huszonnyolcadik témaegység címe �A
Német Birodalom európai konfrontációs
irányzata. Az első marokkói-válság 1905�
1906.�

A huszonkilencedik téma a �Sárga
veszedelem, sárga sajtó és háborús félelem:
Roosevelt kormányának válságmenedzselése
San Francisco és Tokyo között, 1906�1908�
címet viseli. San Franciscóban a helyi hatóságok
úgy döntöttek, hogy külön iskolákat nyitnak az
ázsiai bevándorlók gyermekeinek, ami 1906-ban
válságot robbantott ki. Ez érintette a Japánból
Kaliforniába történő bevándorlást, ráadásul
mindkét ország sajtója szította az indulatokat.

A harmincadik fejezet a következő címet
kapta: �Egy még éppen kiszámítható kockázat.
A bosnyák annexiós krízis 1908�1909�.
Bosznia-Hercegovina 1908. október 6-án
bekövetkezett osztrák�magyar annektálásának,
valamint az annak nyomán kirobbant
nemzetközi válság következményeit mondja el.

A harmincegyedik témakör címe �Gyar-
matszerzés mint vereség. A második marokkói
válság 1911�.

A harminckettedik téma a �Ne legyen
szerb kijárat az Adriára. Brit�német békevonal
1912-ben� címet viseli. Ebben a fejezetben az
Oroszország és az Osztrák�Magyar Monarchia
között Szerbia balkáni terjeszkedése
kérdésében kirobbant konfliktusról van szó.

A harmincharmadik fejezet �Az utolsó
konfliktus a katasztrófa előtt. A Liman von
Sanders válság 1913�1914� címet kapta. Ez a
krízis azért alakult ki, mert a cári Oroszország
rossz szemmel nézte Németország részvételét a
török haderő újjászervezésében.

A szerzők a kötet megjelentetésével már
régóta meglévő hiányt pótoltak, a mű
elolvasását a korszakkal foglalkozó kutatóknak
feltétlenül ajánlom.

Balla Tibor
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SZOVJET KATONAI INTERVENCIÓ, 1956

(Argumentum Kiadó, Budapest, (l996). 314 o. + 24 számozatlan melléklet.)

Az első kérdés, ami felmerülhet a könyvvel
kapcsolatban, hogy nem született-e korán,
amikor még sok anyag hozzáférhetetlen? A
válasz egyértelmű: nem! Éppen ideje van, hogy
a már és éppen hozzáférhető dokumentumok
alapján egy lehetőség szerinti összegező mű
készüljön. Ma még élnek olyan aktív
résztvevők, akik már hajlandók őszintén
emlékezni. Ma még élnek olyanok; akiknek a
könyvet olvasva eszébe jut egy-egy epizód,
amely kiegészíti az események leírásában
mutatkozó hézagokat. Így tettem én is. Nem
�szabályos� recenziót írtam, hanem helyenként
ki is egészítettem, néhány epizódot pontosítva.

A könyvben három dolgozat található: két
tanulmány és egy visszaemlékezés. 1

Az első tanulmány Györkei Jenő�
Horváth Miklós: �Adalékok a szovjet katonai
megszállás történetéhez�. Ezt így jellemzik a
szerzők: �tanulmányunkban a szovjet
csapatok magyarországi jelenlétére és
bevetésük körülményeire vonatkozóan
próbáljuk felderíteni az igazságot, számolva
az emlékezés szubjektivitásával, és a negyven
év óta egyre halványuló emlékezettel.�

A cím pontosan kifejezi a lényeget, mert
egy minden részletre kiterjedő monografikus
feldolgozás megírásához valóban nincs még
elegendő anyag. Ám ha meg sem kíséreljük
az eddigi ismeretek összefoglalását, nagyon
nehéz lesz egyről kettőre jutni. Mindenesetre
megfelelő tájékoztatást kapunk a szovjet
csapatok ittlétének politikai körülményeiről,
diszlokációjukról, 56-os bevetésükről, az ese-
mények katonapolitikai hátteréről, különös
tekintettel a szovjet pártvezetés végleges
álláspontjának kialakulására.
                                                                         

1 Angol nyelvű kiadása: 1956. Soviet Military
Intervention in Hungary. Edited by Jenő Györkei &
Miklós Horváth. With a Study by Alexandr M. Kirov
and Memoirs of Yevgeny I. Malashenko. �No. 100
»Atlantic Studies on Society in Change.«� Atlantic
Research and Publications, Inc. Central European
University Press, Budapest, 1999.

Kiderült például, hogy a beavatkozási
tervet már 1956 nyarán elkészítették. Ez volt a
VOLNA (Hullám) és az akciót elrendelő jelszó
a KOMPASZ (Iránytű). Jellemzőnek látszik,
hogy a második beavatkozás fedőneve VIHR
(Forgószél) volt, és a GROM (Mennydörgés)
jelszóra kellett megkezdeni. A szerzők Nagy J.
Lambert és Kő András kutatásait felhasználva
tisztázták, hogy a Kossuth-téri vérengzés
NKVD provokáció volt, feltehetően Szerov
személyes irányításával. (Köszönet illeti a két
szerzőt, hogy készülő könyvük számos fontos
adatát a Györkei � Horváth páros
rendelkezésére bocsátotta.) Világossá vált az is:
a szovjet vezetés azért ment bele a
csapatkivonási tárgyalásokba, hogy a magyar
forradalmat �lefejezhesse�. Konkrét adatokkal
igazolják, hogy a kádári propaganda számos
olyan halottat is a sajátjai közé sorolt, akiknek
semmi szerepük nem volt az égvilágon
semmiben, vagy egyenesen az elvtársi oldal
végzett velük. Hiteles adatokat kapunk a
szovjetek által �csak úgy� (azaz nem harci
résztvevőként) megölt, illetve a Szovjetunióba
kiszállított magyarokról. Ám véleményem
szerint ezek az adatok még jócskán
bővülhetnek. Világossá vált az is; hogy
Andropov akkori szovjet nagykövet (a későbbi
elsőtitkár) nemegyszer hatáskörét is túllépve
igyekezett �keményvonalasan� befolyásolni az
eseményeket.

A Corvin-köz környéki harcok leírását
Horváth Miklós zömében saját Maléter-köny-
véből emelte át. Bár ez nem kifogásolható,
hiszen ha egy szerző egyszer már jól megírt
valamit; azt célszerűbb változatlanul átemelni,
talán a tájékozatlanabb olvasó figyelmét
határozottabban is föl lehetett volna hívni erre a
tényre.

Hibának tartom viszont; hogy a korai
ellenállási gócok között megemlítik a Móricz
Zsigmond körteret is. Ezt valaki egyszer
bedobta a köztudatba; és nem lehet onnét
kiirtani, pedig mint egykori körtéri lakos
állítom: november 4-ig ott érdemi esemény
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nem volt. Gyakorlatilag egész nap az
ablakban könyököltünk, sőt még pl. a
Fehérvári ůti �Kispiacra� is elmentünk
élelemért. Csodálkozva hallgattam a
negyvenedik évfordulón egy vissza-
emlékezésben, hogy a körtéri ruhásboltot
október 24-én lőtték volna ki a �ruszkik�.
(Jelenleg Ofotért-üzlet van a helyén.) Ezen a
napon épült ugyan egy kis akadály a Villányi
út torkolatánál felszedett kockakövekből, ám
ezen még a teherautók is simán átjutottak.
Néhány T 34-es is megjelent délelőtt, de ezek
nem ágyúztak. A Körtéren nyüzsgő tömeget
próbálták meg szétoszlatni. Vajmi kevés
eredménnyel. Ugyanis a harckocsiknak csak
törzsgéppuskájuk lévén, egyszerűen
képtelenek voltak az emberekre eredménnyel
tüzelni, mert mire utánuk fordultak nagy
kínnal a villamossínek és járdaszigetek
zűrzavarában; a tömeg � nem utolsósorban
azért mert ösztönösen kihasználta az ún.
�Gomba� épület kínálta fedezéket � már
régen mögötte volt. Egy jó fél-háromnegyed
órán át tarthatott a halálos fogócska; aztán a
két harckocsi undorral elcsörömpölt a
Műegyetem felé. Mindössze egyetlen
sebesültet láttam, akit be is vittek a Fehérvári
úti Rendelőintézetbe. Aztán néhány nap múlva
egy csöndes, szinte békésnek tűnő alkonyon �
talán 28-a volt? � váratlanul ágyúzni kezdték
az �elvtársak� a Körteret. A Villányi út
hosszában jöttek nagyjából a lövések, és a 6-
os villamos végállomásánál lévő ház tetejét
érték. Az okára soha nem jöttem rá. A tér
szinte néptelen volt. Még arra lehetett
gyanakodni, hogy esetleg a ház tetején történt
valami, de az ott lakó barátom néhány nappal
később azt mondta nekem, hogy bizony
odafent nem volt senki sem.

A komoly események a VIHR idején
történtek; ezekről azonban majd Malasenko
visszaemlékezése kapcsán írok.

A dolgozat legfontosabb eredményének
azt tartom, hogy ennek alapján eléggé jól fel
lehet mérni, mely eseményekről vannak már
most is helytálló ismereteink, és melyeket kell
tovább kutatni.

A második tanulmány azt bizonyítja, hogy
a tárgyilagosságra törekvő kutató akkor is
megközelítheti az igazságot, ha csak
ellenséges beállítottságú forrásokhoz jut
hozzá. Szerzője Alekszandr Mihajlovics
Kirov, akinek �Szovjet katonai beavatkozás
Magyarországon � 1956� című feldolgozása

igen elismerésre méltó teljesítmény. Az 1956-
ban született szerző politikai tiszt volt, aki
alakulatának történetét kezdte kutatni. Ám a
légidesszant-ezredet 1956-ban
Magyarországon bevetették. Egyre jobban
érdekelték ezek az események, s végül
kandidátusi disszertációja témájául
választotta. Szerencsés időpontban, mert az
anyag akkor éppen kutatható volt. (Azóta újra
zárolták.)

A disszertációt megírta. Megvédenie �
sikerrel! � már csak zárt ülésen volt módja.
Elfogadása azt jelzi, hogy igazságtartalmát
érdemben nem vitatták Kirov mégis (némileg
morbid humorral élve) �ejtőernyő nélkül
repült� ki az � immár � orosz hadsereg
kötelékéből. Jegyzeteit; kéziratát elkobozták,
útlevelét elvették. Hja, aki olyat állít, mint
�Szeretném remélni és hinni, hogy a csapatok
sok halálos áldozattal járó, népellenes
bevetése Magyarországon és
Csehszlovákiában, Afganisztánban,
Novocserkaszban, Tbilisziben, Vilniusban,
valamint két alkalommal Moszkvában és
Csecsenföldön a tények elemzésére készteti
az állami és katonai vezetést, hogy a jövőben
nép és katona nem állhat szemben
egymással...� Az olyan kutató, aki
számadatokat közöl veszteségekről, a
Szovjetunióba hurcolt magyarokról, sőt a
magyarországi bevetés idején előfordult
parancsmegtagadásokról (a kiskatonáját
lelövő tiszt fenyítésként öt nap szobafogságot
kapott...), igencsak kellemetlen személy lehet
sokak szemében.

Dolgozatának értékét nagyban növelik a a
Magyarországon bevetett csapatokról készített
kimutatások. (Mozgósítási időpont, bevetési
időpont, veszteségek.)

Mint említettem: anyagát, jegyzeteit,
kéziratát elkobozták, a dokumentumokat újból
zárolták. Ez azonban megjelent. lehet, hogy
egyszer ebből fogják visszafordítani oroszra?

(A Szerzőt azonban kemény fából
faragták. Hosszas pereskedés után, de
útlevelét kénytelenek voltak a hatóságok
visszaadni, s lakásügyét is rendezniük kellett.
Az elkobzott iratokat �természetesen� nem
kapta vissza.)

A kötet harmadik írása Jevgenyij Ivanovics
Malasenko ny. altábornagy visszaemlékezése:
�A Különleges Hadtest Budapest tüzében�. Ezt
szerzője egyébként először nyugati
megjelentetésre szánta (l. Gosztonyi Péter:
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Magyar Golgota. 295. o.), de szerencsére
megváltoztatta elhatározását az �Obüsznüj
Korpusz� egykori törzsfőnöke.

A memoár értékét nagyban növeli, hogy
�közvetlenül az események után íródott, a
szóban forgó évek néhány dokumentuma
alapján. Arról számolok be, amit láttam,
amiről akkoriban tudomásom volt, és nem
számos cikk megjelenése és tanulmányozása
után állítom össze az eseményeket. Nem mint
történészkutató írok, hanem mint az
események közvetlen résztvevője.� Ebből az
írásból tehát azt tudjuk meg, hogy akkor hogy
látták az eseményeket, mit értettek belőle meg
(vagy félre) a szovjetek. A visszaemlékezés
értékét növelik a térképvázlatok és hadrendek.

Elolvasva a dolgozatokat, volt bennük
olyan részlet, mely személyes emlékeim
révén �összeugrott� egy másikkal, és
kerekebb egésszé állt össze. Kirov
tanulmányában ugyanis ez olvasható: �Azt a
páncélozott szállító harcjárművet, amelyben
Boriszenko főhadnagy és három katonája
tartózkodott, kilőtték. Boriszenko és katonái
meghaltak. Ezek után a felkelők holttestüket
benzinnel leöntötték és meggyújtották.�

Malasenko a következőket írta:
�J. J. Karpov főhadnagy azt az utasítást

kapta, hogy motorkerékpáros szakaszával biz-
tosítsa a Gellért térhez vezető utakat, valamint
a tüzérségi lövegek elhelyezését.

Felderítőinknek a térre vezető utak
barikádjai és aláaknásított torlaszai között
sikerült átjárót találniok. Motorjaik nagy
sebességgel száguldottak a tér felé. Amit a
felderítők beértek a térre, az ablakokból és
padlásokból géppuska- és golyószórótűz
fogadta őket. A harcban majdnem minden
felderítőnk meghalt.�

Ezek a körtéri események lehettek.
November 4-én estére a délbudai

peremrészeken harcoló felkelők beszorultak a
városba. Egymástól függetlenül több
fegyveres csoport is foglalt állást a Körtér-
környéki házak tetején és az üzletekben.
Aláaknázva persze nem volt semmi, csak
lábosból-serpenyőből készített �álaknák�
lehettek itt-ott. A szovjetek a
motorkerékpárosok mellett bevetettek néhány
�gumikerekű koporsót� is. Az egyik
valamelyik tetőről két molotov-koktélt kapott,
amely felrobbant benne és kigyulladt. A
kormányozhatatlanná vált jármű nekiszaladt a
villamosmegálló járdaszigetének és felborult.

Ha netán valaki életben maradt volna
közülük, az is bennégett. Elvtársaik �nagyobb
dicsőségére� a picire zsugorodott égett emberi
maradványok vagy egy hétig ott voltak a
járdasziget végében a Villányi úti zebrán.
Láthattam eleget őket... Hajnalra a felkelők
eltűntek, otthagyva szerteszét a fegyvereket.
A lakók ijedten cipelték ki az utcára, nehogy
nekik legyen bajuk fegyverrejtegetés miatt. A
felkelők � legalábbis akiket én láttam � mind
ifjúmunkás-iparitanulók voltak.

Úgy érzem, meg tudom fejteni a 37.
lövészezred �rejtélyét� is. Mert egyrészt ugye
a kádári propaganda mindvégig �igazhitű
bolsevik� alakulatnak állította be, másrészt
mindkét orosz szerző � egymástól igazán
függetlenül � az ellenkezőjét állítja.

Nos, az előzőekben vázolt körtéri csata
előtt � még mielőtt mi �ostromedzett
őslakosok� is lementünk volna a pincébe � a
házunkba bejövő felkelőktől megtudtam,
hogy hajnalban még a 37. lövészezred egyes
részei is velük harcoltak. Az történhetett,
hogy egy vagy két alegységük valami
délbudai objektumot biztosíthatott, s amikor
hajnalban tüzet kaptak, visszalőttek. A
felkelők legnagyobb sajnálatára hamarosan
�fel is szívódtak�.

Malasenko egyhelyütt azt állítja, hogy
igyekeztek kímélni Budapestet. Mi lett volna,
ha �nem igyekeznek�? Másutt meg felsorolja,
hogy mennyiféle tüzérségi lőszert
alkalmaztak, különös tekintettel a
gyújtólövedékekre.

A Rádió épületének visszafoglalásakor,
még október 24-én gyulladt ki a Nemzeti
Múzeum épülete. Ekkor égett el a méltán
világhírű Afrika-kiállítás is. �Szerencsére nem
gyulladt meg a krokodílus-terem, bár itt nagy
kárt okozott egy felrobbant gránát�.(Mihályi
Ferenc: Mi égett el a Nemzeti Múzeumban?
Élet és Tudomány, 1957/1. sz.) Szerintem
még a szovjet hadseregben sem volt olyan
bamba kiskatona; aki 180 fokkal ellenkező
irányban lő, mint parancsolják. És hogyan
gyulladt ki a Természettudományi Múzeum
Baross utcai épülete az emeleti részen? Az
Országos Levéltárat meredek röppályájú
lövegekkel lőtték a Németvölgyből és
Sasadról, mint azt az akkoriban látótávolságon
belül lakó ismerőseink azon �melegében�
elkeseredetten megtelefonálták.

Ezekről nincs szó a könyvben.
Mint ahogyan nincsen szó azokról az
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esetekről sem, amikor a szovjet egységek
egymást lőtték. (Nyilván tévedésből, s nem
szándékosan, mint akkor hinni akartuk.) Mint
látható, számos megválaszolatlan kérdés van
még, amit csak most, az első összegzések után
lehet feltenni és megválaszolni.

Nagyon fontos volt a kötet elkészítése és
kiadása. Jól eligazítja az olvasót és igazán

megfelelő alap a további kutatásokhoz.
Köszönet illeti mind a négy szerzőt
munkájáért. És külön köszönet illeti a Kiadót,
mely az eredeti kiadó visszalépése után rövid
határidővel megjelentette a könyvet, feltűnően
kevés sajtóhibával.

Nagy Domokos Imre


