
lékát teszik ki , sok egyéni sorsot tárnak az ol
vasó, valamint a még ma is élő hozzátartozók 
vagy leszármazottak elé. 

Az egyes biográfiák a születési és halálo
zási adatokat, a szülők nevét, az apa foglalko
zását, a tiszt vallását, tanulmányait, szolgálati 
előmenetelét, szakmai beosztásait, továbbá -
akiről csak lehetett - a második világégés utá
ni sorsát foglalják össze. 

Az egyes életrajzok terjedelme a rendelke
zésre álló források menynyiségétől és használ
hatóságától, megbízhatóságától függően igen 
változó, néhol csak néhány sort, néhol pedig 
egy egész oldalt tesznek ki . Ha valakiről fel
lelhető volt, a szerzők az életrajz mellé képet 
is mellékeltek. 

A kötet végén található Függelékben a szer
zők felsorolják a honvéd lovasság 1938 és 
1945 közötti dandár-, ezred-, és osztálypa
rancsnokait, táblázatokban foglalják össze az 
önálló huszárszázadok elöljáróit, a 2. magyar 
hadsereg 1942-43-as hadműveleteiben, a Ma
gyar Megszálló Erők 1941-44 közötti ukraj
nai állomásozásban, az 1944-45-ös magyar
országi és erdélyi hadműveletekben részt vett 
huszárszázadok tevékenységét. 

A könyvet 34, korabeli magyar kitünteté
seket, tiszti élet- és csoportképeket, uniformi

sokat, ismertebb személyeket ábrázoló fény
kép teszi szemléletesebbé. 

Engedtessék meg a könyv ismertetőjének 
egy rövid észrevétel, amely magától értetődő
en semmit nem von le a munka értékéből. Vé
leményem szerint az életrajzok adatainak rész
letes elemzése lehetőséget adott volna a beve
zetőben egy, a honvéd huszártiszti kar egészé
re vonatkozó rövidebb társadalmi-szociológiai 
összehasonlítás elkészítésére, amelynek segít
ségével az olvasók a lovas fegyvernem törté
netének további érdekes adalékaival, a kor
szakos szakemberek pedig későbbi vizsgáló
dásaikhoz még több új szemponttal lettek vol
na gazdagabbak. 

A mindenképpen hiánypótló kötet a má
sodik világháború történetét kutató had- és 
köztörténészek, valamint az egykori huszár
tisztek hozzátartozói vagy leszármazottai, to
vábbá a hazánk hadtörténelme iránt érdeklődő 
széles olvasóközönség figyelmére egyaránt 
számot tarthat. 

Csak reményünket fejezhetjük k i , hogy a 
szerzőpáros jóvoltából a második világháború 
idején a honvédség többi fegyverneménél szol
gált tisztek életrajzát is hamarosan kezünkben 
tarthaljuk. 

Ballá Tibor 
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Az utóbbi egy évtizedben egész Európá
ban megélénkült az érdeklődés az 1956-os ma
gyarországi események, továbbá a hazánkkal 
szomszédos országokban akkoriban foganato
sított politikai és katonai intézkedések iránt. A 
téma népszerűsége ma is töretlen: részben a 
korabeli és eddig még ismeretlen dokumen
tumok túlnyomó többségének kutathatóvá vá
lása, részben a ma is élő egykori szemtanúk és 
résztvevők azon nyilvánvaló törekvése és igé
nye miatt, hogy a történelmi mértékkel mérve 
közelmúltnak számító történésekről a koráb

biakhoz képest alaposabb, hitelesebb és feltét
lenül árnyaltabb képet kapjon a mai kor nem
zedéke. 

Az elmúlt esztendőben számos magyar és 
idegen nyelvű dokumentumkötet, szakmai ösz-
szefoglalás, képes album látott napvilágot az 
1956-os magyar forradalom és szabadságharc 
50. évfordulója alkalmából. Ennek kapcsán 
számosan vizsgálták a témakör különböző -
politikai, hadtörténeti, gazdasági, társadalmi 
és szociológiai - aspektusait. Ezek sorába i l 
leszkedik a tetszetős kivitelű és témájában kü-



lönlegesnek számító kötet is. Csak üdvözölni 
tudjuk, hogy a - nem csak osztrák - szakmai 
berkekben jól ismert szerzőhármas választása 
éppen az egy évvel korábban, a négyhatalmi 
megszállás alól felszabadult második Osztrák 
Köztársaság újonnan szervezett szövetségi had
serege, a Bundesheer legelső - az 1956 őszén 
a magyar határon felállított vasfüggöny men
tén történt - bevetésének feldolgozására és 
bemutatására esett. 

A könyvet számos, korabeli szemtanúk ál
tal írt visszaemlékezés-részlet, napilapokból 
idézett tudósítás, eredeti fénykép, továbbá szá
mítógépes ábra teszi élvezetes és hasznos ol
vasmánnyá. 

A rövid bevezető után Wolfgang Etsch-
mann professzor, az Osztrák Szövetségi Had
sereg Hadtörténeti Kutatóosztályának vezető
je által írt tanulmány a földkerekség politikai 
és stratégiai helyzetét mutatja be az 1956-os, 
béke nélküli esztendőben. A szerző áttekinti 
az 1945-1956 közötti időszak leglényegesebb 
világpolitikai történéseit, felvázolja az Egye
sült Államok és a Szovjetunió stratégiai hely
zetét, bemutatja az 1945 után kialakult nyuga
ti (NATO) és keleti (Varsói Szerződés) kato
nai szövetségi rendszerek létrejöttének folya
matát. Foglalkozik a kettészakított Németor
szág helyzetével, a nyugati szövetséges nagy
hatalmak - az Egyesült Államok, Nagy-Bri
tannia és Franciaország - második világhábo
rú utáni szerepével. Röviden összefoglalja az 
1950-53 között lezajlott koreai háború világ
politikára gyakorolt hatását. Kitér az Indokí
nában, Malaysiában és Kenyában zajló, gyar
mattartók elleni harcokra, továbbá azok társa
dalmi következményeire. Összegzi az 1956-os 
esztendőben a Földközi-tenger térségében k i 
alakult három válsággócban (Algéria, Ciprus, 
Szuez) történteket, vagyis az 1954-tól zajló 
algériai háború, a Cipruson a britek ellenében 
kibontakozott felkelés, valamint az 1956 őszén 
tetőzött egyiptomi, szuezi válság lényegét. Vé
gezetül megállapítja, hogy a hidegháborús ke
let-nyugati szembenállás az ún. harmadik vi
lágban zajló háborúk és az ott végbement po
litikai változások során is tetten érhető, érzé
kelhető volt. 

Erwin A. Schmidl egyetemi docens - az 
Osztrák Szövetségi Hadsereg Védelmi Aka
démiáján működő Stratégiai és Biztonságpoli
tikai Intézet vezetője, az Osztrák Hadtörténé
szek Nemzeti Bizottságának elnöke, (akinek 
neve alatt 2003-ban már megjelent egy német 

nyelvű önálló kötet Ausztria és a magyaror
szági 1956 kapcsolatáról) az 1956 október vé
gi-november elejei, hazánkban lezajlott ese
ményeket és az azok által kiváltott osztrák re
akciókat állítja vizsgálódásai középpontjába. 
Tanulmányában röviden ismerteti a magyar 
forradalom és szabadságharc időbeni lefolyá
sát, a szovjet katonai beavatkozást és annak 
politikai következményeit. Megvizsgálja Auszt
ria 1956-os bel- és katonapolitikai helyzetét, 
részletesen ír a 180 000, Magyarországról ér
kező menekült határátlépésének lezajlásáról, 
társadalmi befogadásukról, annak gazdaságot 
terhelő vonzatairól. Megtudhatjuk, hogy a 
magyar határon fekvő Rechnitznél november 
23-án osztrák és szovjet katonák között tör
tént összetűzés során az utóbbiak közül elesett 
harcos holttestét később hivatalosan átadták a 
szovjet hatóságoknak. 

Tamara Scheer, az Osztrák Szövetségi Had
sereg Védelmi Akadémiájának PhD ösztöndí
jasa tanulmányában az osztrák szövetségi 
haderő 1956-os állapotát veszi górcső alá. Is
merteti az 1955 szeptemberében elfogadott 
véderőtörvény rendelkezéseit, amelynek segít
ségével a következő évtől 40 000 fős hadsereg 
felállítását célozták meg. Bemutatja az osztrák 
Honvédelmi Minisztérium és a három cso
portba, valamint nyolc dandárba tömörülő had
sereg csapatainak szervezeti felépítését, állo
máshelyeik területi elhelyezkedését. Részle
tesen megismerhetjük az újoncokkal együtt 
összesen 23 000 főt számláló Bundesheerben 
használatos, részben amerikai, részben szovjet 
fegyverzetet, a teljesen új, 56 mintájú egyen
ruhát. A szerző ír a korábban a szövetséges 
nagyhatalmak által használt és rossz állapot
ban visszahagyott laktanyákról, a katonai pa
naszbizottság felállításáról, amely az egyen
ruhába bújtatott civilek jogainak védelmét szol
gálta. 

Következő közleményében Tamara Scheer 
az 1956. október 15-én bevonult és elsőként 
szolgálatot teljesítő 13 000 osztrák sorkatona 
mindennapjait vetíti elénk. Szemléletesen be
mutatja az újoncok korántsem pozitív, de előí
téletektől mentes hozzáállását a katonai szol
gálathoz. Számos korabeli résztvevő vissza
emlékezését felvonultatva idézi fel az 1956 
nyarán lezajlott sorozásokat és az újoncok ok
tóber közepén történt bevonulását. Megtud
hatjuk, milyen volt az élet a kaszárnyákban. 
Megismerkedhetünk az alapkiképzéssel, a ba
kák ellátásával (havonta 150 Schilling zsoldot 



kaptak), szórakozási lehetőségeikkel, ruháza
tukkal és fegyverzetükkel. A fejezet írója vé
gezetül arra a megállapításra jut, hogy az újon
cok számára a katonai szolgálat alapvetően 
pozitív élmény maradt. 

Erwin A. Schmidt és Tamara Scheer közös 
tanulmányukban az osztrák fegyveres erő 1956 
őszén az államhatárok védelmében történt be
vetését elemzik. Részletelekbe menően meg
ismerhetjük a 350 km hosszú osztrák-magyar 
határon felvonult három (1. , 2. és 5.) dandár, 
továbbá a Bécs valamint Graz környékén ren
delkezésre álló kisebb tartalékok október 27. 
és december 15. közötti tevékenységét. Tudo
mást szerezhetünk arról, hogyan reagált a tisz
ti és a sorállomány a magyarországi esemé
nyek változásaira, hogyan folytatták a határ 
menti járőrözést nap mint nap, milyen ellátás
ban részesültek, hol szállásolták el őket. A le
írtakból kiderül, hogy a hadsereg az osztrák 
csendőrséggel és a vámőrséggel is kiválóan 
együttműködött, feladatai közé elsősorban a 
határra érkező menekültek segítése és gyűjtő
helyekre kísérése, a fegyveres szabadsághar
cosok, illetőleg magyar katonák lefegyverzése 
tartozott. Megtudhatjuk, hogy 1956. novem
ber 4. után az osztrák katonai vezetés már 
komoly szovjet, sőt csehszlovák támadástól is 
tartott, ezért a határtól távolabb eső terepsza
kaszokon védelmi állások kiépítését rendelték 
el, noha a hadsereg akkori állapotában vajmi 
kevés eséllyel vehette volna fel a harcot a 

szovjet csapatok ellen. A katonaság magyar 
határ mentén történt bevetésére másodszor 
1957 januárja és áprilisa között került sor, 
amikor is az osztrák vámőrség feladatainak 
ellátásában segédkezett. 

Erwin A. Schmidl a könyv utolsó fejezeté
ben vonja meg az 1956-os események mérle
gét. Kifejti, hogy Ausztria kész volt egy évvel 
korábban elnyert szuverenitását és semleges
ségét a kelet felől jövő fenyegetések ellen meg
védelmezni. Az Osztrák Szövetségi Hadsereg 
számára ez a bevetés számos tapasztalattal 
szolgált, amelyeket a későbbiekben szerveze
ti , irányítási és fejlesztési tekintetben egyaránt 
jól felhasználhattak. Az újonnan felállított 
fegyveres erő kiállta első próbáját. A szerző 
úgy véli, a honvédelem a következő évtize
dekben - részben az 1956-os események sze
rencsés és pozitív kimenetele miatt - nem volt 
igazán fontos kérdés Ausztria számára, ami 
abban is megnyilvánult, hogy a haderő nem 
kapta meg azt a figyelmet a politikusok részé
ről, amely megillette volna. 

A feltétlenül hiánypótló, mindenki által jól 
használható, olvasmányos összefoglaló mű el
sősorban az Ausztria modern kori története 
iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönségnek 
íródott. Meggyőződésem azonban, hogy a kö
tetet az 1956 történetével behatóbban foglal
kozó köz- és hadtörténészek is haszonnal, él
vezettel forgathatják. 

Balta Tibor 


