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Közel egy évtizedes vállalkozására e kötet 
megjelentetésével t e t t pontot a hazánkban 
is jól ismert, neves osztrák hadtörténész. 
Miután neki ju to t t az a feladat, hogy az 1957— 
1984 között az Osztrák Hadilevéltárba került 
Glaise-Horstenau — feljegyzéseket rendezze, 
természetszerűleg merült fel benne a gondolat, 
hogy az egyszerre hivatásos katona és hadtu
dós életének 1936—1946 közti politikus szaka
szában tudatosan készített önéletrajzi ihletésű, 
de egyúttal kortörténeti feljegyzéseket közzé
tegye. Az 1980-ban megjelentetett első kötet
ben az 1882—1924 közti első életszakaszra való 
visszaemlékezések, az 1984-ben közzétett 
második kötetben az 1924—1941 közötti 
eseményekről papírra vete t t feljegyzések, 
míg a jelen, harmadik kötetben a magyar 
szempontból különösen fontos, 1941—1946 
közti időben történtekre vonatkozó feljegy
zések lát tak napvilágot. 

Glaise-Horstenau ebben az időben a Függet
len Horvát Államba kinevezett teljhatalmú 
német tábornokként tevékenykedett, illetve 
vezéri tartalékban, majd a szövetségesek hadi
fogságában elmélkedett e tevékenységéről. 
Hosszú út vezetett odáig, míg az Osztrák— 
Magyar Monarchia vezérkari őrnagya, az 
Osztrák Köztársaság Hadilevéltárának igaz
gatója, Schuschnigg minisztere, Seyss-Inquart 
alkancellárja német tábornoki öltözékében 
horvát földön tevékenykedve igyekezett az 
adot t körülmények között egyre reménytele-
nebbül a jövőnek átmenteni a konzervatív-
keresztény-nagyosztrák-föderalista eszméket. 

Miként a két előbbi kötet esetében, Peter 
Broucek azút ta l is jelentős eligazító tanul
mánnyal vezeti be az olvasót az adott időszak 
vonatkozó eseménytörténetébe és Glaise-
Horstenau abban játszott történelmi szerepébe. 
Ismerteti Jugoszlávia felosztását, az usztasa 
állam belső viszonyait, a horvát haderő szer
vezését, a csetnik- és a partizánkötelékek tény
kedését. Ez t követően rátér Glaise-Horstenau 
horvátországi politikai terveire, a német és 
horvát hadvezetéssel való konfliktusaira, be
mutat ja a vezéri tartalékba való visszarende
lését, Ausztriával kapcsolatos aktuálpolitikai 
elgondolásait, amerikai hadifogságba kerülését 
és önként vállalt halálát. Befejezésül a köz
readó az egyes kéziratok utóéletét villantja 

fel, és közzéteszi Glaise-Horstenau közel 
négyszáz megjelent tudományos publikációjá
nak jegyzékét is. 

Természetszerűleg érinti Peter Broucek az 
akkori évek hivatalos magyar politikáját és 
hadi tevékenységét is. Sajnálatos módon a 
rövid fogalmazás túl sommás ítéletté formáló
do t t : „A Murán túli területet és a Bácskát 
(Újvidéket) Magyarország annektálta. O t t 
mindenütt hamarosan magyarosító politikát 
érvényesítettek, tömeges elüldözéssel és pog
romokkal." A bonyolult eseménytörténet 
ennél több, árnyaltabb és a valóságot jobban 
tükröző elemzést és abból levont következte
tést kívánna. Azt már egyenesen tollhibára 
vezetjük vissza, hogy a Bánát helyett Bara
nya szerepel mint „a Románia és Magyaror
szág között v i ta to t t és a Nagynémet Biroda
lom által katonai igazgatás alá vont terület". 

Glaise-Horstenaunak a kötetben szereplő hu
szonnégy önéletrajzi ihletésű írásában is 
számos alkalommal esik szó a magyar politikai 
és hadvezetés adot t időszakbeli ténykedéséről. 
így az olvasó most megtudja, miként és milyen 
híreket kapot t Zágrábban a 2. magyar hadse
reg doni katasztrófájáról, hogyan vélekedett 
Hitler e napokban Berchtesgadenben a ma
gyarokról, mit tudot t meg 1943 októberi 
budapesti látogatása során a magyar külpoli
tikai törekvésekről, más találkozások alkal
mával miként vélekedett Sztójayról, német és 
magyar forrásokból mit tudo t t meg az újvidéki 
vérengzésben bűnösök elleni perről, hogyan 
értesült Magyarország német megszállásának 
előkészületeiről és lefolyásáról, valamint mi
ként vélekedett a főszereplők ténykedéseiről, 
milyen élményekkel és információkkal gazda
godott 1944. május 30-i Balaton-felvidéki 
kényszerleszállásakor és budapesti látogatása
kor, mennyit és mennyivel előbb tudott meg a 
Szálasi-hatalomátvétel német tervéről, ho
gyan, milyen hírek vételével élte meg Bécsben 
annak végrehajtását, hogyan ítélte meg a 
„nemzetvezető" személyét, az ország kiszolgál
ta tását , a kiszolgáltatok bukás utáni sorsát. 
Legtöbbet a Marosy Ferenc zágrábi magyar 
követtel és a háború végén SS-szolgálatba állt 
Ruszkay Jenő vezérezredessel folytatott 
beszélgetéseiről vetet t papírra a pályája csú-

— 452 — 



csán német gyalogsági tábornoki rangot elért 
tudós emlékező. 

A közvetlen magyar vonatkozásokon túl az 
e kötetbeli feljegyzések egységes képet adnak 
a Független Horvát Állam létének teljes idő
szakáról, megismertetnek a főbb helyi esemé
nyekkel és azok fő mozgatóival, a külföldről 
érvényesülő befolyásokkal és a külföldi kap
csolatokra törekvésekkel. Minden írásban a 
hadtörténelemtudomány korábbi akt ív műve
lőjének éleslátású, kritikus szemléletmódja 
sugárzik. Ugyanakkor végig kíséri az írásokat 
az a tragikus tévedés, amellyel a nemzeti
szocializmustól távol álló gondolkodó és poli-

Magyar szempontból is rendkívül figyelem
re méltó újabb könyvvel jelentkezett az 
ausztriai hadtörténeti kutatás egyik nagy 
öregje, Erwin Steinbock. Az ötvenéves évfor
dulón a sokszor megalapozatlan érvekkel 
folytatott vitának talán véget vet ezzel az 
összeállítással, amelyben az általa feltárt, 
mindeddig kuta ta t lan levéltári források alap
ján Ausztria 1938 márciusi katonai potenciál
ját vizsgálja, vagyis kimondatlanul is választ 
ad, milyen erők álltak rendelkezésre egy eset
leges bevetésre a hitleri Német Birodalom 
részéről várható, „Anschluß"-nak nevezett, 
bekebelezési akció ellenében. 

A bevezető fejezetben a szerző visszatekint 
az 1919. február 6-i ideiglenes hadügyi törvény 
óta az első Osztrák Köztársaságban megtett 
hadügyi törvényhozási és hadszervezési útra. 
Hangsúlyozza, hogy a Szövetségi Hadsereget 
minden fázisban — a Saint-Germain-i béke
szerződés korlátai között is — hármas feladatra 
készítették fel: Ausztria határainak védelmé
re, a belbiztonság fenntartásának garantálásá
ra és rendkívüli elemi csapások következmé
nyeinek elhárítására. Az e három területen 
történt alkalmazások tárgyalásánál közép
pontban természetszerűleg az egykori nyugat-
magyarországi vármegyékről leszakított nyu
gati sáv ausztriai felségterületté tétele érdeké
ben vívott harc áll. Sajnálatos, hogy az oszt
rák történetszemléletben általános módon, i t t 
is sommásan „magyar bandákról", „rendkívül 
kétes értékű soproni népszavazásról" és „a ki
szemelt tartományi székváros elvesztéséről" 
van szó. 

1928-ban, a Szövetségesközi Katonai Ellen
őrző Bizottság ausztriai tevékenységének 
megszűntével, új fejezet kezdődött a honvédel-

tikus saját eszméit ennek az ideológiának a 
fegyveres szolgálatába állva igyekezett a jö
vőbe átmenteni. Utolsó írásában az életével 
is leszámolni készülő kénytelen volt a tudós 
tisztességével kimondani: „Nyilvánosan be
ismerem, hogy többször súlyosan tévedtem." 

Őszinte köszönettel tartozunk Peter Brou-
ceknek, hogy a közzététellel a hadtörténelmi 
kutatás rendelkezésére bocsátotta Glaise-
Horstenau írásait. Ezeket a magyar kuta tók 
is nagy haszonnal fogják forgatni. Megköny-
nyíti munkájukat a rendkívül alapos jegy zt-
anyag és a gondos névmutató. 

Z.J. 

mi felkészítésben. Elemzésével a szerző kimu
tatja, hogy gyakorlatilag 1936-ra érte el a 
Szövetségi Hadsereg azt a fejlettségi szintet, 
amelyben az 1938-as esztendőt is megérte. 

Áttérve az 1938-as helyzetre Erwin Stein
bock elsőként a vezető szervek működését 
mutat ja be. Hangsúlyozza, hogy az államel
nök hadseregfőparancsnoki funkciója csupán 
formális volt, a legfelsőbb hadvezetés gyakor
latilag a honvédelmi miniszter kezében volt, 
ezt a tisztséget pedig hagyományosan a szö
vetségi kancellár töl töt te be. A hadügyekhez 
értő legmagasabb szintű vezető a honvédelmi 
minisztériumi államtitkár volt. Ezután rész
letezi a szerző a minisztérium felépítését, 
valamint a haderő tagolódását. Ez t követően 
rátér az egyes fegyvernemek és csapategységek 
részletes ismertetésére. Nagy hangsúllyal szól 
arról ez a rész, miként igyekezett a legfelsőbb 
hadvezetés történelmi névadással, a korábbi
akhoz igazított egyenruházattal, tudatos ha
gyományápolással sajátos „osztrák arculatot" 
adni a Szövetségi Hadseregnek. Szól a szerző 
a hadseregfejlesztósnek az új államiság korlá
tozott lehetőségeiből fakadó korlátairól is. 

Magyar szempontból fontosabb az az alfeje
zet, amely a külföldi katonai kapcsolatokat 
mutat ja be. Felidézi a Mussolini vezette Olasz
ország részéről Ausztriának ós Ausztrián ke
resztül Magyarországnak szállított egykori 
osztrák-magyar fegyverek 1929—1936 közti 
eladásának történetét, a Római Jegyzőkönyv
höz csatlakozó 1934-es titkos jugoszlávellenes 
olasz-osztrák-magyar katonai egyezmény rea
lizálását, illetve ennek nehézségeit Olaszország 
megbízhatatlansága, valamint a kimondatlan 
osztrák semlegesség és a hangsúlyozott magyar 
revíziós törekvések közti eltérő célkitűzés kö-
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