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TANULMÁNYOK 

SZABÓ MIKLÓS 

A M. KIR. 2. HONVÉD REPÜLŐDANDÁR HARCI ALKALMAZÁSA 
1943-BAN 

Az 1942. október 1-vel életbe lépett 1942/43. évi szervezési intézkedés1 alapján 
a hajózó állomány — a fokozódó háborús igénynek megfelelően — 470-ről 690-re duz
zadt, s a légierő sorlegénységének létszáma is 33%-os növedkedest mutatott 
(20 082 fő). Ennek a tekintélyes gyarapodásnak az a magyarázata, hogy a fokozato
san (1943-ra) végrehajtandó hadrendfejlesztés repülőhajózó és repülő földi szakkép
zettségű személyi szükségletének második részletét mint rendszeresített állományt 
állították be a szervezési intézkedésbe. 

Az új hadrendben összesen 769 géppel számoltak, amiből 327 volt hadi (75 
közel- és 14 távolfelderítő, 132 vadász-, 98 bombázó- és 8 futár-) 408 gyakorló és 
iskola-, valamint 23 szállító, 11 pedig tantermi repülőgép. Ez a szervezési intézkedés 
tehát ismét nem hozott alapvető változást a légierő minőségi helyzetében.2 

Az új hadrendben a vadászszázadok száma néggyel, a bombázóké eggyel nőtt, 
míg a felderítőké kettővel csökkent. Ezek a számok 66, illetve 20%-os növekedést, 
valamint 30%-os csökkenést jelentettek, de valójában mégsem voltak jelentősek, 
hiszen a világháború viharában lényegtelen volt, hogy egy ország hat, vagy tíz va
dász-, öt, vagy hat bombázó-, hat, vagy négy felderítőszázaddal rendelkezik-e ? ! 
Ez azonban 'pillanatnyilag nem okozott gondot, hiszen még nem foszlott teljesen 
szét a győzelem reménye. A magyar csapatok Don-menti jelenléte, a német erők 
sztálingrádi utcai harcai még elhitethették azokkal, akik így akartak látni, hogy a Vö
rös Hadsereg valóban nem lesz képes megismételni az egy évvel korábbi, Moszkva 
alatti sikerét. 

A valóságban azonban jóval többre lett volna szükség ! Ez tűnik ki ugyanis abból 
a kérésből is, amit 1942 novemberben a 2. hadsereget megszemlélő honvédelmi mi
niszterhez, Nagy Vilmos vezérezredeshez intéztek az illetékesek.3 Ennek az volt a lé
nyege, hogy a Donnál harcoló magyar seregtest 4—4 vadász- és bombázó-, 2—2 zuha
nóbombázó- és szállító-, valamint 1—1 közel- és távolfelderítő repülőszázadra tart 
igényt. Ez azt jelentette, hogy az új hadrend vadászszázadainak. 40, bombázóinak 
100, közelfelderítő alegységeinek 25, távolfelderítő századainak pedig 50%-át igé
nyelték háborús alkalmazásra. 

A kint levők megítélése szerint az általuk kért kötelékek személyzete otthon ren
delkezésre állt, a repülő szakanyagok zömét pedig a német szövetségestől várták. 
Ennek a kérésnek a teljesítését legkésőbb 1943 tavaszára kérték—ekkor még nem sej
tették a januári katasztrófát— , mivel a létszámhiányt,,eddig is vérrel kellett megfi-

1 Hadtörténelmi Levéltár, Honvédelmi Minisztérium Elnöki (a továbbiakban: HL HM Ein.) l.a — 1942/42 000. 
2 Uo. 
3 HL. Vezérkarfőnökség (a továbbiakban: Vkf.) Ein. 1. — 1942/5848. 
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zetni. Ma a hds. légi téren az ellenségnek van kiszolgáltatva, amely egyre tevékenyebb" 
—mutattak rá a repülődandárnál. A vezérkar hadműveleti osztálya azonban úgy ítélte 
meg a helyzetet, hogy ekkora állományt 1943-ban nem tudnak biztosítani, illetve 
ha ezt tennék, a hátországban minden kiképzés megszűnne. A repülőkötelékek vissza
tartásának — akárcsak a páncélosokénak — valódi oka azonban a Romániával szem
beni állandó készenlét biztosítása volt. 

így egyelőre a hadműveleti területen kint maradt maroknyi erőnek kellett megol
dania a legszükségesebb feladatokat. Különösen a Messerschmitt „Me—109 F—4"-
ekre átképzés alatt álló, Bánlaky György rep. főhadnagy parancsnoksága alatt tevé
kenykedő kötelékre hárult sok, hiszen német repülőosztályba beosztva, azokkal azo
nos megítélés alapján alkalmazták őket vadászbombázó, bombázó, vagy kísérési 
feladattal.4 Ezek során egészen Sztálingrád körzetéig — tehát a 2. magyar hadsereg 
sávján jóval kívül — alkalmazták a magyar vadászokat. 

A Volga partján azonban döntő események érlelődtek ! 1942. november 18-án be
fejeződött a sztálingrádi védelmi hadművelet, miközben megteremtődtek az ellen
támadás feltételei. így másnap megkezdődött a sztálingrádi ellentámadás. Ezek az 
események, amelyek rövidesen döntő kihatásúaknak bizonyultak a 2. magyar hadse
reg sorsára is, nem kerülték el a szakemberek figyelmét sem. A „Magyar Szárnyak" 
c. szaklapban már december közepén felmerült — a november 28. és december 10. 
közötti események értékelése alapján — a magyar erők elleni közeli hadművelet lehető
sége: „a voronyezsi Don-szakasszal szemben a német és magyar közeifelderítés na
gyobb ellenséges mozgást észlel napokon át. Valószínű itt is a támadás (kiemelés tő
lem — Sz. M.), de megtévesztő célzata is lehet"5 — vélte a szakértő. 

A nagyobb mozgásból, a fokozódó vasúti forgalomból, a frontközeli hadirepülő
terek megszállásából, a légvédelem aktivizálódásából a távolfelderítők is hasonló kö
vetkeztetést vontak le. „S ezek a tünetek igen jól észlelhetők december folyamán is. 
Davidovkánál, a Dontól körülbelül 15—20 kilométerre napok alatt népes repülőtér 
nő ki a semmiből. Ezek voltak a januári offenzíva csalhatatlan előjelei."6 — emléke
zik vissza az egyik pilóta. 

Kovács Gyula vezérőrnagy, a 2. hadsereg vezérkari főnöke már sokkal ellentmon
dásosabban ítélte meg a helyzetet. A Sodenstern gyalogsági tábornoknál, a „B" 
hadseregcsoport vezérkari főnökénél 1942. december 24-én tett látogatásakor ugyanis 
annak a véleményének adott kifejezést, hogy „a magyar hads. előtt ez idő szerint 
sehol nem várok nagyobb szabású elg. tád-t. Azzal számolok, hogy az elg. esetleges 
tád-ai a jelenleg előttünk álló erőkből összevont harccsoporttal erőlekötés,megté-
vesztés céljából lesznek végrehajtva. A jelek szerint ilyen vállalkozások Szvoboda 
és attól DK-re, valamint a Jariv-i (urivi — Sz. M.) hídfőben a legvalószínűbbek."7 

Nos, Kovács vezérőrnagy — legalább is területileg — rendkívül jól ítélte meg az 
ellenség várható tevékenységét. A Legfelsőbb Főparancsnokság Főhadiszállása ugyan
is alig három napja szabta feladatul Golikov altábornagy Voronyezsi Frontjának, 
hogy zúzza szét az Osztrogozsszk, Kamenka, Rosszos körzetében levő ellenséget, 
majd tisztítsa meg a liszki—kantyemirovkai vasútvonalat.8 Abban viszont súlyosat 
tévedett a magyar vezérkari főnök, hogy csak megtévesztő támadást várt. S ha való
ban így vélte, akkor nem érhető, miért nyilatkozott ugyanekkor úgy is, hogy „A 
magyar hds-nek tehát a közeljöbőben kemény harcra kell felkészülni."9 

Ez az ellentmondásosság a magyar politikai és katonai vezetést is jellemezte. 

4 Winkler László: A Bf. 109. vadászgép magyar használatban. (Kézirat) 1. o. 
5 Magyar Szárnyak, 1942/24. sz. 6. o. 
6 PéterdiA. János: A m. kir. honvéd önálló távolfelderítő osztály története. I I . rész. (1942. október—1944. szeptem

ber). Magyar Szárnyak (Oshawa—Canada) (a továbbiakban: KMSZ) 1979/8. sz. 41. o. 
7 Dr. Horváth Miklós: A 2. magyar hadsereg megsemmisülése a Donnál. Bp., 1958. 118. o. 
8 A második világháború története 1939—1945. Bp., 1978. VI. k. 167. o. 
9 Ľr. Horváth: ... i. m. 120. o. 
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A rádió 1942 karácsonyi portugál adásában ugyanis ifjú Horthy Miklós, a bátyja 
halála után hazahívott volt brazíliai követ már arról panaszkodott, hogy „egy kis 
nemzet nem mindig lehet ura saját sorsának."10 Ezzel szemben Szombathelyi vezér
ezredes december 27-i parancsában hangsúlyozta : „Legfelsőbb Hadurunk elrendeli, 
ellenséges támadás esetén a saját állásokat és támpontokat feltétlenül tartani kell... 
Nincs hátra, csak előre van. Minden honvédnek át kell hatva lenni azon tudattól, 
hogy kitartásától azon a helyen, ahová állíttatott függ a bolsevizmus leküzdése és 
távoltartása édes hazánktól ós egyben egy boldogabb jövő kiküzdése is."11 

Ebben a „kiküzdés"-ben a Magyar Királyi Honvéd Légierőnek szintén szerepet 
szántak. Ennek megfelelően a Légierő Parancsnokság már korábban elrendelte12, 
hogy a mátyásföldi 5/1. vadászrepülőosztály-törzs, az 5/2. vadászrepülő-század, va
lamint üzemi százada 1942. december 15-éig váltsa le a nyár óta hadműveleti terü
leten szolgálatot teljesítő 1. vadászrepülőosztály-parancsnokságot, a 2/1. vadászre-
pülő-századot és üzemi századát. Tovább fokozta a gondokat az, hogy az 5/2. va
dászszázadnál ekkorra még nem fejeződött be a „Héja" típusú gépekre való átképzés 
a mátyásföldi békehelyőrségben. Ennek a hadműveleti területen kellett folytatódnia, 
s ezért a század hajózó állományának egy része már 1942. november 23-án, másik 
része az osztály törzzsel december 15-én indult útba. Az oktatókeretet az átképzés be
fejezéséig a 2/1. vadászrepülő- és a 2/1. üzemi század biztosította, amelynek vég
leges felváltásakor az anyagát is át kellett adnia az 5/2. vadászszázadnak. 

Tehát a repülőerők egy része a legkritikusabb események küszöbén részben átkép-
zetlen állapotban, megfelelő harctéri tapasztalat és típusismeret hiányában vette át 
feladatát. 

A Légierő Parancsnokság ebben az intézkedésében a Messerschmitt „Me—109 
F4B" típusra való átképzés alatt álló 1/1. vadászrepülő üzemi századot is az 5/1. 
vadászrepülő-osztálynak rendelte alá. 

Mindennek hatására a 2. repülődandár fontosabb alegységeinek helyzete 1943. január 
l-jén a következő volt: 

— Az 5/1. vadászrepülőosztály-paracsnokság Ilovszkojén működésben ; 
— az 5/2. vadászrepülő-század Ilovszkojén „Héja" típusokra átképzés alatt, ál

lományában 7 meglevőből 3 üzemképes (a továbbiakban 7/3) repülőgéppel; 
— a 2/1. vadászrepülő-század 4 pilótával működő hajózórésszel és oktatókerettel 

Ilovszkojén ; 
— a 2/1. vadászrepülő üzemi század az 5/2. és 2/1. vadászrepülő-századok kiszol

gálása mellett téli szállásokat épített Ilovszkojén, védelmi körletmunkákat folyta
tott, s — mindenekelőtt — várta az 5/2. vadászrepülő üzemi század beérkezését, 
általa történő leváltását ; 

— az 5/2. vadászrepülő üzemi század december 25. óta úton vasúti szállítással a 
hadműveleti területre; , 

— az 1/1. vadászrepülő-század 8 pilótája a Me—109-re történő átképzés kereté
ben az 52/1. német vadászrepülő-osztály kötelékében harcfeladatot látott el a 
rosszosi repülőtéren. További 5 pilótája Sztarij Oszkolban állt kiképzés alatt. A szá
zad pillanatnyi repülőgépállománya 6/4. ; 

— az 1/1. vadászrepülő üzemi század kisebb része Rosszosban, a nagyobbik 
Sztarij Oszkolban úgyszintén átképzés alatt ; 

— Az 1. távolfelderítő osztály Harkov—Vojtcsenko hadi repülőtéren 6/4 repülő
géppel. 

A későbbi események szempontjából még fontos tény, hogy az ilovszkojei repülő-

10 Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája 1919/1945. Bp., 1975. 278. o. 
11 Dr. Horváth: ... i. m. 121. o. 
12 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 142. íol. 
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tér és az ott elhelyezett csapatok az ún. Ilovszkoje község — Ilovszkoje repülőtér — 
Alekszejevka ,,kör védők őrlet" keleti „alkörletét" kiképezték, melynek parancs
nokául a vadászrepülő-osztály parancsnokát, Heppes Aladár századost nevezték ki. 
(Korabeli terminológiák). 

Ilyen előzmények után, illetve körülmények között köszöntött be a repülők szá
mára az 1943-as esztendő. 

A szovjet oldalon, az arcvonal közelében megélénkült csapatmozgások egyre vilá
gosabbá tették a közeli aktivizálódás tényét. Ezért a repülődandár alapvető felada
taként jelölték meg a támadási előkészületek felderítését és azok „akadályozását." 
Ezt azonban a légi kötelékek részben — mint később látni fogjuk — a rendkívül 
kedvezőtlen időjárás, másrészt a bombázók teljes hiánya miatt nem tudták maradék
talanul ellátni. A 4/1. bombázórepülő-század egy raja Inokai András rep. százados 
századparancsnoksága alatt Poltaván maradt azzal a céllal, hogy átképezzék őket a 
Heinkel „He—111" típusra. A század többi része pár hetes otthon tartózkodás után 
1942 december utolsó napjaiban indult vissza Ukrajnába. Ez a részleg a 4/1. bombázó
repülő üzemi századdal szilveszterkor hagyta el GalántánálMagyarország területét.13 

Felderítésre csak egy magyar távol-, és egy német közelfelderítő század állt a 2. 
magyar hadsereg rendelkezésére, melyek — a lehetőséghez mérten — mindent meg
tettek feladatuk teljesítése érdekében, „így az elg. támadásának körülbelüli helyét 
meg lehetett állapítani."14 

Ezt a célt szolgálta a távolfelderítő század részére 1943. január 1-én kiadott azon 
utasítás, hogy — egyéb megfigyelések mellett — fényképezze az urivi és scsucsjei híd
főket, majd hasonlítsa össze az eredményt a korábbi felvételekkel.15 Ez az intézkedés 
is egyértelműen bizonyítja, hogy a 2. magyar hadsereg parancsnoksága helyesen ítélte 
meg a várható támadás kiindulási körzetét. A kedvezőtlen időjárás következtében 
azonban a század január 1. és 11. között semmilyen felderítési feladatot sem tudott 
végrehajtani. 

Ugyancsak január 1-én közölték a dandárral, hogy a német „Don" repülőparancs
nokság (Lw. Kdo. Don.) a rosszosi repülőbázis Ilovszkoje-repülőtérre való áttelepí
tését tervezi, számolva a magyar hadsereg sávjában bekövetkező szovjet támadás lehetősé
gével^ A szükséges férőhelyek felszabadítása érdekében javasolták a repülés fent
tartásához nem feltétlenül nélkülözhetetlen alakulatok áthelyezését Alekszejevkára, 
illetve Ilovszkoje községbe. 

A Vörös Hadsereg szándékának felmérése érdekében Kovács vezérőrnagynak ada
tokra volt szüksége, ezért január 2-án utasította a repülődandárt, hogy „ha az idő
járás megengedi", derítse fel a 12. könnyű hadosztály közepe ellen támadó erőket, 
illetve azt is tudni akarta, hogy mi történik Szvoboda előtt, valamint a kolibejkai 
hídfőben.17 Az időjárás azonban továbbra sem nyújtott módot ilyen jellegű tevé
kenységhez. 

A viszonylag eseménytelen napok lehetővé tettek — a támadás elhárítására való 
fokozott készülődés mellett — egyéb szervezési intézkedések foganatosítását is. így 
január 2-án délután kiadták a 2/1. vadászrepülő-század hazatelepítésére vonatkozó 
intézkedést, mivel annak feladatát időközben már átvette az 5/2. vadászszázad. 
Ugyancsak e napon sürgették meg a Légierő Parancsnokságnál a távolfelderítő hajó-
zószemélyzet-pótlás kiküldését, mert a német részről kiutalt Junkers „Ju—88" 

13 Ghyczy Tihamér: Zuhannak végre a Boszorkányok. KMSZ 1981/10. sz. 36. o., valamint HL Vkf. Ein. 1. Napi 
helyzetjelentések (a továbbiakban: NHJ) — 1942/8182. Kszv. hdm. 42. XII. 81. 

14 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 2. fol. 
15 Uo. 22. fol. 
16 Uo. 16. fol. 
17 HL 2. pság. Naplómelléklet — 1943/20. 
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típusú repülőgépek átvétele éppen a létszámhiány miatt — mindössze 4 gépszemély
zet állt ekkor rendelkezésre — szenvedett késedelmet.18 

A szovjet erők összpontosításának késleltetése érdekében — a rossz időjárás elle
nére — az 1/1. vadászrepülő-század január 4-én 1 géppárral, 5-én pedig 3 repülőgép
pel vadászbombázó támadást hajtott végre Novaja Kalitvától északkeletre, a Don 
túlpartján levő erdőben gyülekező csapatok ellen.19 

A vadászok kiszolgálásának javítása szempontjából fontos esemény volt, hogy 6-án 
éjjel beérkezett Alekszejevka állomásra az 5/2. vadászrepülő üzemi század.20 

Fráter Tibor ezredes, a repülődandár parancsnoka nagy energiát fordított arra, 
hogy alárendeltjei minél korszerűbb repülőgépekkel rendelkezzenek. Ennek érdeké
ben minden alkalmat megragadott arra, hogy a németektől újabb harceszközöket 
szerezzen. Ezt tette január 8-án is, amikor az Ilovszkojéra érkező Körten altábor
nagytól, a Lw.Kdo.Don parancsnokától egy újabb „Me—109 G" vadászszázad anya
gának átengedését kérte. Mivel kedvező választ kapott, a dandárparancsnokság még 
e napon írásban terjesztette fel előbbi kérését, s ezen kívül megsürgette a már koráb
ban megígért 6 „Dornier Do—215" repülőgép kiutalását is. Helyettük azonban csak 
német repülőkötelékek érkezése volt várható : január 10-én Körten altábornagy intéz
kedett a német repülőalakulatok Ilovszkojéra való áttelepítésére.21 

Ezekben a napokban már több esemény történt. így a 2. hadseregparancsnokság 
január 10-i esti jelentése azt rögzítette, hogy a magyar repülők a Don keleti partjá
nak Korotojak és Uriv közötti szakaszán gyülekező erőket „hatásosan bombázták." 
Másnap, a kedvezőbbé vált időjárás következtében, némileg megélénkült a légi tevé
kenység. Az 1/1. vadászszázadnak 4 géppárja, az 5/2. századnak pedig 3 repülőgépe 
hajtott végre feladatot, melynek során 2 Messerschmitt „Me—109" típusú repülő
gépet veszítettek. Ebből 1 égve lezuhant (Pánczél Imre hadnagy csak a kabintetőt 
tudta ledobni, gépét hátára fektetni, de a kiugrásra már képtelen volt), 1 pedig 
kényszerleszállt ,22 

A nem túlzottan rózsás repülőgéphelyzetet tovább súlyosbították ezek az újabb 
veszteségek. így még indokoltabb volt, hogy Bánfalvy István rep. vk. ezredes, a ki
képző repülődandár parancsnoka, aki január 9-étől tartózkodott hadműveleti terü
leten, meggyorsítsa tárgyalásait a németek által biztosítandó repülőgépekre való 
átképzésről. Ennek eredményeként már 10-én géptávírón kérhette a Légierő Pa
rancsnokságtól, hogy a távolfelderítő átképzésre kerülő század első lépcsőjét sürgő
sen küldjék ki a hadműveleti területre.23 

Január 11-én a 2. repülődandár törzse is kiegészült, e napon vonult be szabadságá
ról Pogány Lajos rep. vk. őrnagy, vezérkari főnök.24 

Időközben azonban a Voronyezsi Front is felkészült arra, hogy a sztálingrádi sike
rekhez kapcsolódva az ellenségnek egy újabb jelentős csoportosítását számolja fel. 
A front állományába ekkor több mint 243 ezer katona, kb. 4 ezer 76 mm-es, vagy 
annál nagyobb űrméretű löveg és aknavető, 909 harckocsi, valamint 208 repülőgép 
tartozott.25 A hadműveleti terv szerint — melynek kidolgozásában személyes segít
séget nyújtott Zsukov hadseregtábornok, a legfelsőbb főparancsnok helyettese és 
Vaszilevszkij vezérezredes, a vezérkar főnöke — a „B" hadseregcsoport közepére és 
déli szárnyára mérendő csapásokat három, találkozó irányban kellett kifejleszteni. 
A rosszosi irányban a sztorozsevojei hídfőből Moszkalenko vezérőrnagy 40. hadsere-

18 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 22. fol. 
19 Uo. 182. fol. 
20 Uo. 142. fol. 
21 Uo. 24—25. fol. 
22 HL 2. HDS. pság. — 1943/1094., valamint HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 26., 182. és 192. íol. 
23 HL 2. HDS. pság. I . a. — 1943/609. 25. fol. 
24 Uo. 27. fol. 
25 A második világháború i. m. VI. k. 168. o. 
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gének kellett csapást mérnie a 2. magyar hadseregre. Erői egy részével Osztrogozssz-
kot kellett felszabadítania, s itt egyesülni a scsucsjei hídfőből támadó 18. önálló lö
vészhadtesttel. A főerők támadását Repjevka irányában kellett kifejleszteni Krav-
csenko vezérőrnagy 4. harckocsihadtestének biztosítása mellett. A déli csoportosí
tást Ribalko vezérőrnagy 3. harckocsihadserege és Szokolov vezérőrnagy 7. lovas
hadteste képezte, melynek Novaja Kalitva térségéből Alekszejevka, illetve Valujki 
irányában mérve csapást, kellett létrehoznia a bekerítés déli arcvonalszakaszát. 
A földi erők támogatásával Szmirnov vezérőrnagy 2. légi hadseregét bízták meg.26 

Golikov altábornagy úgy döntött, hogy egyéb erői rovására jelentősen megerősíti 
a 40. összfegyvernemi és a 3. harckocsihadsereget. Ennek következtében az arcvonal
kilométerenkénti lövegsűrűség az áttörési szakaszokon elérte az 50—100-as, a gyalog
ságot közvetlenül támogató harckocsiké pedig a 10—12-es értéket. „Az adott körül
mények között ezek a sűrűségek biztosíthatták az ellenség támpont és csomópont 
jellegű védelmének áttörését, valamint a támadás sikeres mélységi kifejlesztését"27 

— állapították meg a szakemberek. „Az adott körülmények" a 2. magyar hadsereg 
gyenge védelmére és páncélvédettségére vonatkoztak. 

A magyar erők helyzetét súlyosbította, hogy részben a rossz időjárás következté
ben nem működő felderítés, részben pedig a német adatközlés hiányában — amit 
ezekben a napokban többször kifogásolt Kovács vezérőrnagy — teljes bizonytalan
ság lett úrrá a hadseregtörzsben. így a korábbi határozott véleményével szemben a 
vezérkari főnök január 7-én már annak a nézetének adott hangot, hogy „már nem 
tartom valószínűnek, hogy az elg. a hdm-ek ezen szakaszában a magyar hds. ellen 
nagyszabású támadást indítson." Ezt azonban 4 nap múlva úgy módosította, hogy az 
urivi hídfőből „még holnap nem kell támadással számolni."28 

Nos, ebben is tévedett, mivel a 40. hadseregnek az urivi hídfőben elhelyezett előre
vetett zászlóaljai 1943. január 12-én megkezdték tevékenységüket. Ezt így rögzítette 
a 2. magyar hadsereg hadműveleti naplója: „Az Uryw-i hídfőből várt orosz támadás 
9 óra 45 perckor kezdődő heves tüzérségi és Stalin orgona (sorozatvető — Sz. M.) 
tűz előkészítés után 10 óra 30 perckor megindult"29 a IV. hadtest ellen. 

Ezekre az erőkre a nap folyamán 1—1 vadászbombázó géppárt (ebben az iratban 
már az 1/1. vadászszázad átképzett részét vadászombázó századnak nevezik) vetet
tek be Szvoboda és Szeljavnoje térségében, 2—2 „Héjá"-t pedig kísérésre, illetve 
szovjet repülőgépek ellen alkalmaztak.30 

A kezdeti sikerek kifejlesztésére másnap ütközetbe léptek Moszkalenko vezérőr
nagy főerői is, ezzel megkezdődött a Voronyezsi Front osztrogozsszk-rosszosi had
művelete, szélességben fejlődött tovább tehát a Sztálingrád alatti siker. 

A Voronyezsi Front tevékenységét támogató 2. légi hadsereg — állományában 138 
vadász-, 154 csata-, 15 felderítő és 95 éjszakai bombázó repülőgéppel — egyre több 
gondot okozott a magyar repülőknek, akik ennek a mennyiségnek csak töredékét 
tudták bevetni a hadművelet folyamán (lásd a 12. oldalon lévő grafikont).31 A felderítők 
mind gyakrabban voltak kénytelenek arról beszámolni, hogy „majd minden repülés
nél vadászok támadták meg"32 őket. 

Január 14-én ütközetbe lépett a Voronyezsi Front 3. harckocsihadserege és 18. 
önálló lövészhadtestje, valamint a Délnyugati Front 6. hadserege is. Akkor azonban 

26 Vaszüevszkij, A. M.: A vezérkar élén. Bp., 1975. 273. o. 
27 A második világháború... i. m. VI. k. 168. o. 
28 Dr. Horváth: ... i. m. 135. és 138. o. 
29 HL 2. HDS. pság. — 1943/1094. 
30 HL 2. HDS. pság. — 1943/sz. n. (12. dob., 57. fol.) 
31 Komis Pál: A Voronyezsi Front támadó hadműveletének előkészítése a német „ B " hadseregcsoport déli szár

nyának (a 2. magyar hadsereg, 8. olasz hadsereg részei) szétzúzására (1943. január). Hadtörténelmi Közlemények (a 
továbbiakban: HK) 1982/3. sz. 459. o., valamint HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. (3892/2. rep. dd. I. a. — 43. 
I I I . 24.) 

32 HL 2. HDS. pság. I. a. —1943/609. 29. és 4. fol. 
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a 2. magyar hadsereg vezetői még nem ismerték fel a veszélyt. Erről tanúskodik az a 
telefonbeszélgetés is, amely e napon 09.35-kor zajlott le a repülődandár parancsnoka, 
valamint a hadsereg I. a. (hadműveleti) osztályvezetője között: ,,Fráter ezds. jelenti: 
Az Ilowskoje-n levő német KF. (közelfelderítő — Sz. M.) osztály pcs-ot kapott a rep. 
tér megszállására. Kérdezem, hogy mi is ugyanezt tegyük?" Mire Kozár Elemér vk. 
ezredes : „Lehet, ámbár még nem látom célját, gyakorlás képpen azonban nem árt."33 

így tehát — követve a német 3/H/21. közelfelderítő század példáját — a magyar 
repülőalakulatokkal is megszállatták a külső védőkörletet. 

Ezzel párhuzamosan Kozár vk. ezredes sürgette, hogy a német közelfelderítők 
„még nehézségek leküzdése árán is" tisztázzák a 12. könnyű hadosztály arcvonalán 
kialakult helyzetet, melyet a scsucsjei hídfőből támadtak a szovjet erők. A déli órák
ban a vadászosztály összes üzemképes repülőgépe számára érkezett bevetési parancs 
légtérbiztosítási és felderítési feladattal. Ez utóbbit azért kapták a vadászok, mert 
a távolfelderítő osztály 6 repülőgépéből mindössze 2 volt üzemképes. Most különösen 
érződött azoknak a „Ju—88"-oknak a hiánya, amelyek átvevőszemélyzet hiányában 
nem kerültek eddig az osztály állományába. 

A rosszosi vadászrészleg fokozott veszélyeztetése következtében 1 Focke-Wulf 
„FW—58" három, 1 Junkers „Ju—86" típusú tepülőgép pedig egy fordulóval meg
kezdte anyagának Ilovszkojéra való áttelepítését. (Maga a részleg már előző nap 
megkapta az Ilovszkoje-Dél-re való áttelepülési parancsot, amit azonban a nagy köd 
miatt nem tudott végrehajtani). 

Január 15-én hajnalban szovjet harckocsik támadták a rosszosi repülőteret, ezért 
a dandárparancsnok elrendelte a teljes védőkörlet megszállását. A kialakult helyzet
ben rendkívül megnőtt eme objektum jelentősége, hiszen Ilovszkojén haladt át a 
Korotojakot Novij Oszkollal összekötő országút, amely téli körülmények között is 
jól használható volt. Ezért nyilvánította a 4. német légiflotta parancsnoksága 
Ilovszkojét támpontnak, ami a védőkörlet nyugati alkörletét képezte. Ennek védel
mét Platthy Árpád százados irányította.34 À létszámuk mintegy 750 főt tett ki;35 

A védelmi állások közel 12 km összhosszúságban kiépített — illetve kiépítés alatt 
álló —, 1,5 m mély, fatörzsekkel befedett, helyenként géppuskafészkekkel megerősí
tett árkokból épültek fel. 

Ezen a napon vette át a repülődandár vezérkari főnöki beosztását Csukás Kálmán 
rep. vk. alezredes, akit Jány vezérezredes a védőkörlet parancsnokságával is meg
bízott. Ezzel párhuzamosan átrendeződött szinte a teljes dandártörzs, hiszen Pogány 
vk. őrnagy az I. c. (repülődandár anyagi vezérkari tiszti) feladatkört vette át, míg 
az eddigi I. b. (nyilvántartó vk. tiszt) beosztást Platthy századostól Pálos Géza fő
hadnagy „örökölte."36 

A német közelfelderítő repülőgépek biztosítására kirendelt vadászgéppár parancs
noka ekkor még a földi erők szervezett visszavonulásáról tett jelentést. 

A repülődandár parancsnoka Kozár vk. ezredes utasítására a déli órákban egy 
járőrt küldött ki Afanaszjevka északi szegélyére azzal a céllal, hogy a 7. könnyű 
hadosztály visszavonuló részeit tartóztassa fel, a rangidős parancsnokkal együttmű
ködve rendezze, majd ezt követően az építtessen ki velük reteszállást. Ezt a feladatot 
Dósa József százados, Lécz József vk. századossal, a hadosztály vezérkari főnökével 
megoldotta.37 

Időközben a rosszosi repülőtéren levő részleg helyzete javult azáltal, hogy a német 
zuhanóbombázó és vadászkötelékek — együttműködve a földi páncélelhárítással — 

33 HL 2. HDS. pság. Naplómelléklet — 1943/170. 
34 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 35. fol. 
35 Gaál Gyula: Ilovszkoje. KMSZ. 1979/8. sz. 19. o. 
36 HL 2. HDS. pság. I. a. —1943/609. 33. fol. 
37 Uo. 34. fol. 
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a szovjet harckocsikat átmeneti visszavonulásra kényszerítették. Az így biztosított 
lélegzetvételnyi szünet elegendő volt ahhoz, hogy a magyar állomány a délutáni 
órákban — egy szétszedett, s ezért felrobbantott „Me—109" repülőgép kivételével 
— áttelepüljön Ilovszkojéra.38 

A szervezett védelmi harc, illetve megfelelő ellentevékenység megvalósítását nagy 
mértékben akadályozta az, hogy a különböző szintű parancsnokságok megkezdték 
hátratelepülésüket. A repülődandár parancsnoksága pl. azért nem tudta az 1. pán
céloshadosztálynak a másnap hajnali támadásával kapcsolatos repülőigényét (va
dászoltalmazás, illetve bombázó- és zuhanóbombázó támogatás) továbbítani a német 
repülő-összekötő parancsnoksághoz, mert akkorra az már lebontotta híradóvona
lait. 

Hasonlóan nehéz helyzetet teremtett a 2. magyar hadsereg parancsnokságának az a 
bejelentése, hogy Alekszejevkából Novij Oszkolba települt át, s így nem tudja meg
szállni a repülőtér védelmi vonalához csatlakozó hadsereg védőállást, ezért a repülő
dandár kijelölt erői körvédelemre rendezkedjenek be. Mivel a hadsereg törzszászló
aljára nem lehetett számítani, Csukás vk. alezredes az 5/1. vadászosztályt utasította 
arra, hogy a déli-délkeleti irányban nyitva maradt védőkörlet ezen szakaszát is zárja 
le. Ezzel párhuzamosan, a körvédőképesség fokozása érdekében, Fráter ezredes a 
felváltott, de vasúti szerelvény hiányában eddig el nem szállított 2/1. vadászrepülő üzemi 
század egy részét tartalékként Ilovszkoje községbe rendelte az afanaszjevkai út be-
torkollásához. 

Ezt követően Jány vezérezredes utasította a repülődandár parancsnokát, hogy 
gondoskodjon a repülőtér kiürítéséről, s a légilépcsőnek a német kötelékekkel együtt 
történő áttelepítéséről. Ennek szellemében Fráter ezredes Ilovszkojéra rendelte 
a távolfelderítő osztály és a 4/1. bombázószázad minden üzemképes gépkocsiját.39 

Ezeket az intézkedéseket az indokolta, hogy e nap végére a szovjet 40. hadsereg 
100 km szélességben és 16—35 km mélységben, a 3. harckocsihadsereg hasonló ütem
ben nyert tért40, s ezzel megteremtették annak lehetőségét, hogy a Voronyezsi Front 
csapatai megkezdjék az ellenség osztrogozsszk-rosszosi csoportosításának bekerítését. 
Eddig az időpontig azonban nem lehet beszélni a 2. magyar hadsereg védelmének össze
omlásáról. A 40. hadsereg katonái 1943. január 12-e és 15-e között 6247 foglyot ejtet
tek és 8100 katona holttestét számolták össze. Bár a Vörös Hadsereg embervesztesége 
minimális volt, a nehéz időjárási és útviszonyok, valamint „a helyenként heves 
ellenállás következtében nem elhanyagolható" veszteségeket szenvedett harceszköz
ben. A 116. harckocsidandár harckocsiállománya pl. e néhány nap alatt 47-ről 16-ra 
olvadt. A 86. harckocsidandárnak kevésbé voltak jelentősek a veszteségei: a kezdeti 
42-ből mindössze 7 harceszköz pusztult el. A 700. német páncélosdandárral —• amely 
a magyaroknál lényegesen jobban el volt látva páncéltörő eszközökkel — szembeke
rült 150. harckocsidandár viszont 42 harckocsijából elveszített 39-et.41 

A küzdők — mind a támadók, mind a védők — tevékenységét, ha nem is egyforma 
mértékben, de nehezítette az időjárás egyre zordabbá válása. Bár a források42 bizo
nyos mértékben eltérő értékeket közölnek, mindez nem változtat a lényegen: 

38 Uo. 183. fol. 
39 üo . 35. fol. 
40 Vaszüevszkij: i. m. 276. o. 
41 Komis Pál: A Voronyezsi Front osztrogozsszk-rosszosi támadó hadművelete a 2. magyar hadsereg IV. és VII. 

hadtestének megsemmisítésére (1943. január 13—17.) HK 1982./4 sz. 606—607. o. 
42 HL 2. HDS. pság. — 1943/1094, valamint Kornü: A Voronyezsi Front támadó... i. m. 445. o. 
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Dátum 

Hőmérséklet (°C) 

Dátum magyar szovjet Dátum 

mérések szerint 

1943. I . 11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
22. 
24. 

—11 
—14 
—16 
—24 
—33 (éjjel —38) 
—42 (hajnalban) 
—19 
—18 

—11—13 
—15—19 
—20—25 
—18—25 
—17—25 
—20—29 
—12—21 
— 6—20 

Mint látható, alapvető egyezések mellett vannak eltérések is, amik adódhattak 
a mérési hely eltérő hőmérsékletéből, a leolvasás időpontjából (a szovjet adatok a 10 
és 22 órás értékek). A lényegen azonban nem változtatnak: a nem ilyen viszonyokra 
felruházott, felkészített magyar katonák számára a lövészárkokban — sőt, sokaknak 
még ez sem jutott! — mindez elviselhetetlennek tűnt. A pontos értékekről csak akkor 
volna (?) érdemes vitatkozni, ha azt állítanánk, hogy a 2. magyar hadsereg pusztu
lását egyedül a kegyetlen hideg okozta. Ezt azonban reálisan gondolkodó ember nem 
teheti! A hideg csak egyik — s nem is a leglényegesebb — tényezője volt a gyors 
vereségnek. 

Január 16-a rendkívül kemény hideggel (hajnalban a 2. hadseregtörzs szerint 
—42, a vezető orvos naplókivonata szerint —37, az 5/1. vadászosztály bejegyzése 
szerint pedig —25 °C)43 köszöntött be. A reggeli órákban Lécz vk. százados meg
kezdte két százada kivonását az afanaszjevkai reteszállásból. Ez időtájt jelentette 
be Schroth rep. vk. őrnagy, a 4. légiflotta összekötője, hogy a német kötelékeket 
kivonják Ilovszkojéról.44 Ennek hatására (az 5/1. vadászosztály harctudósítása szer-
rint 11, az 1/1. vadászszázad szerint 10 órakor) Eráter ezredes is elrendelte a részle
ges kiürítést, miszerint az üzemképes repülőgépeknek és a legfontosabb földi sze
mélyzetnek azonnal át kellett települnie Urazovóba. Ennek megfelelően az 5/1. 
vadászosztály 4 ,,Héja" repülőgépe — ebből 1 kényszerleszállás közben összetört —, 
valamint az 5/2. üzemi század és az osztálytörzs gépkocsijai útnak indultak. Úgyszin
tén áttelepült a 14. német közelfelderítő század légilépcsője is, majd a szállítógépek 
elvitték a földi személyzetet. Ezt megelőzően azonban — nem törődve a visszama
radó magyar részleggel — felgyújtották az épületeket, felrobbantották a légvédelmi 
lövegeket. Ezzel megfosztották a védőkörlet állományát attól, hogy legalább a pi
henőrészlegnek tető legyen a feje fölött, illetve megakadályozták, hogy a lövegeket 
felhasználják a védelem szilárdítására. Ezen mit sem változtatott a német összekötő 
tiszt azon beismerése, hogy ,,a német rep. alakulatok részéről elhamarkodott dolog 
volt az Ilovszkoje-i reptéren levő szállások felgyújtása és a reptér kiürítés megkezdése 
valamint a lgv. lövegek robbantása."45 

Az 1/1. vadászrepülő-század légi részének és fontosabb anyagának áttelepítését 
1 ,,Ju—86" és a távolfelderítőktől kölcsönzött ,,FW—58" típussal oldották meg. 
Az Ilovszkojén levő 1 „Me—109" vadászgép is átrepült Urazovóba.46 

43 HL 2. HDS. pság. — 1943/1094., valamint HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 6. és 143. fol. 
44 Járomy Árpád: Csatarepülők. Bp., 1943. 248—249. o. 
45 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1643/009. 35., 46. és 143. fol. 
46 Uo. 183. fol. 
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Fráter ezredes 14,05-kor a futárrepülő-rajt szintén utasította a repülőtér kiüríté
sére, majd 14,30-kor a dandártörzs is áttelepült.47 

Az ilovszkojei védőkörlet ezzel sorsára maradt. Csukás rep. vk. alezredes vissza
tartotta segédtisztként Pálos Géza főhadnagyot, összekötő tisztként pedig Mátyus 
Béla mérnök főhadnagyot. 

Az ún. nyugati védőkörlet parancsnoka, Platthy Árpád rep. százados az 1. repülő 
árkászszázad, a repülődandár törzsszázad és az 1. repülőtér-építő munkásszázad 
állományával rendelkezett. 

Heppes Aladár rep. századosnak, a keleti védőkörlet parancsnokának alárendelt
ségébe az 5/2., és 2/1. vadászrepülő üzemi század, az 1. szállító üzemi század, a 3. 
repülőtér-építő munkásszázad, valamint 4 légvédelmi gépágyú tartozott.48 

Erre az időre a szovjet csapatok már 10 km-re közelítették meg az ilovszkojei re
pülőteret, de nem ez izgatta a legjobban Jány Gusztáv vezérezredest, hanem a véde
lem összeomlása. A kialakult hangulatot jól tükrözi a hadseregparancsnok Legeza 
János vezérőrnagynak, a VII. hadtest parancsnokának adott utasítása: „Felsőbb 
pcs-ra a 23. és 19. k. ho.-oknak az utolsó emberig ki kell tartani! Egy lépést hátra
jönni nem szabad. A legkíméletlenebb rendszabályokkal kell megakadályozni, hogy 
egy ember is hátra jöjjön. Csak meghalni lehet, de hátrálni nem."49 Ez a háborúban 
általában szükségszerű kíméletlenség — látva a németek gyors ütemű visszavonulá
sát — bűn volt az agyonfagyott magyar katonákkal szemben ! Annál is inkább, mert 
ez a „felsőbb parancs" a „B" hadseregcsoporttól származott, amely pedig a „Führer 
döntésé"-re hivatkozott, s egyben az 1. magyar páncéloshadosztályt is a német Cramer 
hadtest alárendeltségében hagyta. Ez azért volt különösen súlyos magyar szempont
ból, mert Jány vezérezredesnek ez az egyetlen — valamit érő — tartaléka nemcsak 
nem hajtotta végre a „B" hadseregcsoport által 16-ára ígért ellencsapását, hanem a 
magyar hadseregparancsnoknak, mint közvetlen elöljárójának parancsát figyel
men kívül hagyva a „B" hadseregcsoport külön intézkedésére hivatkozva vissza
vonuláshoz készülődött.50 Ilyen körülmények között Jány vezérezredesnek felmentve 
kellett volna éreznie magát minden szövetségesi megkötöttség, vagy hűség alól, s — 
a németekhez hasonlóan — a saját csapatok mentése lett volna a kötelessége. O azon
ban késlekedett, csak január 17-én rendelte el a VII. hadtest visszavonását Alek-
szejevka irányában. Ez viszont későinek bizonyult, hiszen a II. olasz hadtest védel
mén áttört szovjet harckocsierők ekkor már a visszavonuló magyar csapatok oldalá
ba mértek csapást. így az fejvesztett menekülésbe csapott át. 

Mindezt látva Fráter ezredes január 17-én visszarepült Ilovszkojéra, s az ott ta
pasztaltak alapján elrendelte, hogy a Junkers „Ju—52" futárgépek is kapcsolódja
nak be az anyagszállításba. A nap folyamán 2 „FW—58" és 1 „Ju—86" típusú gép 
nyolcszor fordult Ilovszkoje és Urazovo között. (A „Ju—52"-ek teljesítményéről 
nincs adat). 

A kialakult helyzetet értékelve a dandárparancsnok úgy döntött, hogy — átrepülve 
Novij Oszkolba, — engedélyt kér a hadseregparancsnoktól a repülőknek a védőállás
ból való teljes kivonására, „Mivel most már nem a reptér védelméről, hanem a hads. 
visszavonulásának fedezéséről van szó, amire pedig a repülő sem hivatva sem képe
sítve nincsen."51 Elfogadván ezt az indoklást, Jány vezérezredes azonnal utasította 
Heszlényi József altábornagyot, a IV. (pécsi) hadtest parancsnokát a repülők kivo
nására. A felváltás azonban közbejött akadályok miatt elmaradt, a hadsereg pedig 

47 Uo. 36. és 199. fol. 
48 Uo. 35. és 143. fol. 
49 HL 2. HDS. pság. — 1943/1094. 
50 Dr. Csima János: Adalékok a Horthy-hadsereg szervezetének és háborús tevékenységének tanulniánvozásához 

(1938—1945). Honvédelmi Minisztérium Központi Irattár kiadása, Bp., 1961. 176. o. 
51 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 36. fol. 
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még nem rendelkezett megfelelő új védőállásokkal, így a repülőknek maradniuk 
kellett a három oldalról már bekerített körletben. 

A helyzetet tovább bonyolította, hogy az Urazovóba visszaérkezett Fráter ezre
dessel közölték a németek : másnap kiürítik a repülőteret. Erre ő is elrendelte a repülő
gépeken és gépkocsikon való 18-i áttelepülést Harkovba. Ezzel kapcsolatban úgy 
intézkedett, hogy a távolfelderítő osztály Heinkel ,,He—111" futárgépe, a 2. szál
lítószázad „Ju—52" gépe és az 1. szállítórepülő-század gépei korai indítással annyi
szor forduljanak, ahányszor csak lehetséges. 

Emellett a nap folyamán a „Héja" köteléknek repülőtérbiztosítási, míg a 
Messerschmitteknek vadászbombázó feladatokat kellett ellátniuk az 52/1. német 
vadászosztály alegységeivel együttműködésben. 

E napon a sztarij oszkoli kiképzőcsoport is parancsot kapott munkája befejezé
sére.52 

Január 18-án az urazovói erők megkezdték áttelepülésüket Harkovba, azonban 
nehezítette ennek végrehajtását az, hogy az egyik „FW—58" repülőgépet az erős 
szél egy bombarakásnak lökte, aminek következtében a futóműve tönkrement, így 
erről a gépről is le kellett mondani, akárcsak a 3 „Héjá"-ról, amelyek csak több napos 
javítással lettek volna üzemképessé tehetők. A 7. szovjet lovashadtest élei 10—15 
km-re közelítették meg a repülőteret, ezért az iratok elégetése és a legfontosabb anya
gok felmálházása után felkészültek annak mihamarabbi kiürítésére. E napon az 
1/1. vadászszázad is áttelepült Harkovba.53 

Tovább súlyosbodott viszont a vódőkörletben visszamaradottak helyzete azáltal, 
hogy az éjszaka folyamán szovjet kötelékek felszabadították Podszerednye községet, 
ezzel — nyugati irányból is lezárva a visszavonulás útvonalát — létrejött a teljes 
bekerítés. Mivel a keleti irányból várható harckocsitámadás azzal fenyegetett, hogy 
a repülőteret elvágja Ilovszkojétól, Heppes százados kiürítette a repülőteret. A hely
zet kritikussá válásával Csukás alezredes számára rádión engedélyezték, hogy saját 
erejére támaszkodva kitörjön, mivel már amúgy is kialakulóban volt egy új védelmi 
vonal az Oszkol folyó völgyében. 

A védőkörlet parancsnoka úgy határozott, hogy erői zömével, mintegy 400 fővel 
a bugyonniji útra támaszkodva kitör nyugati irányban, mialatt a másik csoport (a 
2/1. század) az északnyugatra levő Podszerednye községen keresztül próbál szabad 
utat biztosítani. A támadás időpontját 18 órában határozta meg. A délután folyamán 
azonban egy — a gyűrű hézagain át —- Ilovszkojéra beérkezett német kötelék pa
rancsnoka arra kérte Csukás alezredest, hogy maradjon addig állásaiban, amíg 
a nagyobb német csoport oda nem érkezik. Ennek eleget téve, pár perccel 18 óra 
előtt, elhalasztotta a kitörést. Annak következtében azonban, hogy időközben fel
robbantották a hírközpontot, két alegységet nem tudott kiértesíteni a megváltozott 
helyzetről. így a kolozsvári 2/1. század az eredetileg meghatározott időben megkezdte 
támadását Podszerednye nyugati részéről, ami — s ebben a „Sors" bizonyos mér
tékig kárpótolta a már korábban felváltott üzemi századot — sikerrel járt. Rövid 
tűzharc után az alegység veszteség nélkül kijutott a gyűrűből, s elérte Bugyonnijt. 

Nem volt ilyen szerencsés a másik — ki nem értesített — kötelék, amely lénye
gesen erősebb ellenféllel találta szembe magát, így visszavonulásra kényszerült. 
Ennek során azonban nagy veszteségeket szenvedett. Többek között megsemmisült 
a csoportba beosztott 8 cm-es lövegszakasz és a 40 mm-es gépágyús szakasz is.54 

1943. január 19-ére a 2. magyar hadsereg drámájának újabb szakasza zárult le. 
E nap reggelére a 40. összfegyvernemi és a 3. harckocsihadsereg magasabbegységei 
kijutottak Alekszejevka körzetébe, miközben 13 ellenséges hadosztályt bekerítet-

52 Uo. 46. és 144. fol. 
53 Uo. 47. és 183. fol. 
54 Uo. 144. fol., valamint Gaál: i.m. 26—28. o. 
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tek. Eddig az időpontig mintegy 52 ezer ellenséges katonát ejtettek foglyul a támadó 
erők, s közel ugyanennyire volt tehető a halottak és sebesültek száma is.55 

Január 19-én hajnali 2—3 óra közötti időpontban szándékozta elhagyni Genersich 
Tivadar őrnagy a repülődandár hátramaradt részével (mintegy 900 katona) az 
urazóvói repülőteret, azonban a község nyugati szegélyén a németek feltartóztatták 
az oszlopot mondván, hogy német és magyar alakulatokat nem engedhetnek tovább, 
csak olaszokat, azokat is lefegyverzés után. Hiába tiltakozott Genersich, Schroth 
őrnagy, a német repülő-összekötő tiszt arra való hivatkozással, hogy minden emberre 
szükség van, a község északi szegélyének lezárására utasította a magyarokat.56 Sok 
idejük nem maradt a tépelődésre, mert a Délnyugati Front 7. lovashadteste reggel 
kijutott Valujkihoz és Urazóvóhoz. 

Fráter ezredes megpróbált segíteni bent rekedt részlegén, de ezt reggel a kedvezőt
len időjárás, később pedig a kiküldött repülőgép személyzetének — máig tisztázatlan 
— magatartása megakadályozta. Ugyanis az 1/1. távolfelderítő repülőszázad napló
jának azon bejegyzése, mely szerint: „A Ju—52-es futárgép Urassowo-ba (Urazo-
vóba —- Sz. M.) repült szállítani, azonban onnan leszállás nélkül visszatért, mert a 
személyzet jelentése szerint a repülőtér ég és a földről a gépet géppuskatűz fogadta" 
nem egyezik Genersich őrnagy azon jelentésével, hogy ,,,A gép a reptér felett rövid 
időre kijött a felhőből, de előttem ismeretlen okból néhány másodperc múlva eltűnt 
a felhőbe és többé nem is tért vissza."57 Nem valószínű, hogy Genersich nem észlelte 
volna az állítólagos géppuskatüzet. A hamis információt támasztja alá az a tény is, 
hogy az esti-éjszakai órákban 5 „Ju—52" mégis le tudott szállni a sebesültekért. 
A többit egyelőre nem tudták kihozni, bár délben Fráter ezredes kérésére Körten 
altábornagy megígérte, hogy az Urazovóban maradt magyar repülőszemélyzetet 
saját gépeivel elszállítja, ,,erre azonban nem került sor."58 E napon az ilovszkojei 
csoport helyzete tovább romlott. A 2. magyar hadsereg naplóbejegyzése is csak arról 
tudósít, hogy a 26. német kerékpáros zászlóalj és a repülődandár földi részei reggel 
óta harcban álltak Ilovszkojén az ellenséggel.59 A várt német egység nem érkezett 
be, viszont egyre gyakrabban kellett a légvédelmi tüzéreknek szovjet harckocsitá
madást elhárítani. Ezért Csukás alezredes 13 órára tűzte ki az akció kezdetét. A cso
port egy kis részének sikerült a kitörés, a zöm azonban elakadt a hófúvásban, majd 
visszafordulásra kényszerült. Egyes adatok szerint ez utóbbi állományába 300 re
pülőkatona, 4000 visszavonuló honvéd, 1000 sebesült, valamint a „fegyvertelenek 
tömege", továbbá 30 gépkocsi és 350—400 fogatolt jármű tartozott.60 

Mivel e kitörési kísérlet során mind Csukás alezredes, mind Lécz százados eltűnt, 
Heppes Aladár százados vette át az ilovszkojei csoport fölötti parancsnokságot. 
Az említett forrás 50 halottban és 100 sebesültben jelölte meg a kötelék január 19-i 
veszteségét.61 Ha ezek az adatok reálisak, akkor — mint a későbbiekben látni fogjuk 
— zömében nem repülőkatonákra vonatkoznak. 

A reménytelen helyzetben az éjszaka folyamán annyi biztatás érkezett, hogy az 
osztrogozsszki gyűrűből kitört 26. „Westfalen" német hadosztály elővédje elérte 
Ilovszkojét, s parancsnoka közölte Heppes századossal, hogy reggelre a magasabb
egység zöme is beérkezik.62 

A vázolt események következtében, január 18-án estére a repülődandár szinte ele
meire hullott szét. A dandárparancsnokság töredékei, a távolfelderítő osztály egésze 

55 A második világháború... i. m. VI. b . 171. o. 
56 HL 2. HDS. pság. — 1943/1094., valamint HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 47. fol. 
57 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 68. és 48. fol. 
58 Uo. 37. fol. 
59 HL 2. HDS. pság. — 1943/1094. 
60 Gaál: Ilovszkoje... 32. o. 
61 Uo. 
«2 Uo. 33. o. 
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és az 5/2. vadászszázad Harkovban gyülekezett. A Csukás-csoport Ilovszkojén har
colt a IV. hadtest kötelékében. A 4/1. bombázórepülő üzemi század és az 1. szállító
század urazovoi különítménye, valamint a lőszerkezelő oszlop gépkocsin menetben 
volt Harkov felé. Az 1/1. vadászrepülő-század Sztarij Oszkolban állomásozott, míg 
a 4/1. bombázórepülő-század átképzés alatt álló része Poltaván. A repülődandár-vo
natparancsnokság, az 1. repülő gépkocsioszlop és a vonat munkásszázad Bugyonnij-
ban tartózkodott. 

A repülőgéphelyzet még siralmasabb volt. Az 5/2. vadászszázad repülőgépei az 
üzemzavarok, alkatrészhiány és a —37 C fokos hideg miatt — 1 Bücker „Bü—131" 
kivételével — a kiürített repülőtereken maradtak. Az 1/1. vadászszázad 8 üzemképes 
„Me—109" gépe Sztarij Oszkolban volt. Az 1. szállítórepülő-századnak mindössze 
1—1 „FW—58" , ,,Bü—131"és 5 „Storch" típusú repülőgépe maradt. A távolfel
derítő osztály és az átképző csoport gépállománya változatlan volt (az előbbié 7, 
melyből üzemképes 2).63 

Ilyen helyzetben nem lehet csodálkozni a vezető orvos naplóbejegyzésén, mely 
szerint: „Furcsa, csüggeteg, fásult és egykedvű a legénység. A tisztek magukba néz
nek és hallgatnak."84 

Január 20-án reggel Fráter ezredes Novij Oszkolba repült, hogy a hadseregparancs
noknak jelentést tegyen a repülődandár helyzetéről. Az előbbiekben vázoltakhoz ké
pest annyi változás következett be, hogy az 1. szállítórepülő-század részei, a gépkocsi 
szeroszlop egésze, a repülő szeroszlop egyes részlegei és a lőszerkezelő oszlop beérkezett 
Harkovba. A dandárparancsnokot különben Novij Oszkolban is lesújtó kép fogadta: 
„Ezt a várost ekkor csak a visszaözönlő egységekből összeszedett alakulatok védték 
néhány nehéz fegyverrel megerősítve." A hadseregparancsnokság „tágabb törzse" 
már meg is kezdte újabb áttelepülését, ezúttal Belgorodba. 

Közben Fráter ezredes arra utasította az 1/1. vadászszázadot, hogy nélkülözhető 
anyagának és üzemi századának minél nagyobb részét szállítsa át Harkovba, míg a 
hajózólépcső és a visszamaradó üzemi részleg, csatlakozva az 52/1. német vadászosz
tályhoz, további harcfeladatokban vegyen részt.65 

A távolfelderítő század repülőgépei felderítési és alacsonytámadási feladatokat 
hajtottak végre a nap folyamán. E kötelék helyzetében bizonyos pozitív változást 
hozott, hogy január 14-én pótlásként megérkezett 2 hajózórádiós és 2 hajózószerelő, 
két nap múlva pedig a 2—2 pilóta és megfigyelő is, akik folyamatosan bekapcsolód
tak a feladatok végrehajtásába.66 

Az Urazovóban körülzárt erőknek — tekintettel az élelem- és lőszerhiányra — a 
hajnali órákban a „Don" repülőparancsnokság engedélyt adott a repülőtér kiürí
tésére.67 

Az ilovszkojei védőkörletben Heppes százados jelentkezett Wiese tábornoknál, 
a beérkező 26. német hadosztály parancsnokánál, s engedélyt kért arra, hogy kiürí
téskor a sebesülteket és visszavonulókat besorolhassa menetoszlopába. A tábornok 
hozzájárult ehhez, miután „megköszönte a magyar repülőalakulatok eddigi kitartá
sát,"68 

Január 21-én hajnali 5 órára két német zászlóalj elfoglalta Podszerednye községet, 
megnyitva ezzel a visszavonulás útvonalát. A magyar repülőoszlop azonban csak 
a délutáni órákban tudott besorolni, mert előbb a német sebesülteket indították útba. 
A magyar szállítókötelékből képzett utóvéd akadt rá útközben a korábbi kitörési 
kísérlet színhelyén Csukás Kálmán rep. vk. alezredes holttestére. 

63 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 37. fol. 
64 Uo. 7. íol. 
65 Uo. 37. íol. 
66 Uo. 65—66. és 69. íol. 
67 Uo. 48. fol. 
68 Gaál: Ilovszkoje... 33. o. 
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A kaotikus helyzetről, a németek „hálájáról" a következőket olvashatjuk a va
dászosztály jelentésében: ,,A védőkörletben szorult egyéb magyar csapatok, valamint 
kb. 200 szánból álló sebesült szánoszlop menetközben és Budjennyben( Bugyonnij-
ban — Sz. M.) részben fegyelmezetlenségből, másrészt a németek erőszakos magatar
tása következtében, mellyel a magyar menetoszlopok besorolását állandóan aka
dályozták, szétszóródnak. Budjennyben magyar parancsnokság már nem található. 
A magyar raktárakat német csapatok fosztogatják. Több tehergépkocsimat, mely
sebesültszállításra van szánva, német tisztek a 26. ho. német pk. pcs-ra hivatkozva 
sürgős lőszerszállításra »elkérik géppisztoly segítségével <<".69 

E napon Jány vezérezredes elrendelte, hogy a dandárparancsnokság vonuljon 
vissza Belgorodba, ahol a németek által kijelölt repülőtér „egy sík mező minden épü
let nélkül, mely a nagy hó miatt leszállásra nem is alkalmas."70 — állapította meg 
Fráter ezredes. 

Január 22-én a rossz időjárás miatt repülési tilalom volt, így — ahol lehetett — 
állományrendezéssel foglalkoztak. Ez alól csak a sztarij oszkoli 1/1. vadászszázad 
volt kivétel, mely a délután folyamán 3 vadászbombázó támadásával próbálta 
megakadályozni ( ! ?) a szovjet erők golofajevkai előrenyomulását.71 

Az urazovói csoport — 80 km-es gyaloglás, illetve szánon utazás után — ezen a 
napon megérkezett Harkovba. 

Az ilovszkojei csoport visszamaradt része a nap folyamán — utóvédként — el
hagyta körletét, s eljutott Bugyonnijba. 

A kialakult helyzet megkövetelte a 2. magyar hadsereg átszervezését. Ezért január 
22-én Jány vezérezredes elrendelte, hogy — egyéb magasabbegységek mellett — 
„A IV. hdt. csapatai és összes vonatai... és a 2. rep. dd. — amelyeket a parancs véte
létől neki rendelek alá — a csatolt térkép szerinti É. körletben gyülekezzenek."72 

Ennek megfelelően a repülődandár átmenetileg a IV. hadtest közvetlen alárendelt
ségébe került és Proharovka-nyugaton kellett volna gyülekeznie. Jány vezérezredes 
„azonban a rep. dd. pk. határozott kívánságára arra való tekintettel, hogy a dd. rep. 
alakulatai továbbra is mint rep. kötelékek részben harcoljanak, részben német rep. 
anyagra képeztetnek át, eredeti elhatározását ilyen értelemben megváltoztatta."73 

A 2. magyar hadsereg tragikus helyzetét jellemzi, hogy az Oszkol folyó völgyében 
gyülekező csapatok katonái 25%-ának volt csak puskája, a tüzérség anyaga pedig 
teljes egészében elveszett. A Cramer hadtest visszavonulását fedező 1. magyar pán
céloshadosztály is döbbenetes mérleget készíthetett: január 22-én mindössze nyolc 
bevethető harckocsival és egy rohamlöveggel rendelkezett.74 

Január 23-án az Ilovszkojéról kitörtek első csoportjai megérkeztek Harkovba, 
másik részük Sztarij Oszkolban volt, míg a „német utó védek utóvédjeként" alkalma
zott 5/2. és 2/1. vadászrepülő üzemi századok elszakadtak a mehetoszloptól, mert 
„a németek besorolásukat megakadályozták."75 

Ennek ellenére a 2. repülődandár túljutott legkritikusabb napjain. Úgyszintén a 
2. magyar hadsereg zöme is, amelyet 1943. január 24-én 12 órai időponttal kivontak az 
arcvonalból. Ezen a napon érkezett be No vi j Oszkolra az 1. páncéloshadosztály, 
állományában 11 harckocsival, 3 páncélvadásszal és 2 „Göring" löveggel.76 

Január 24-én befejeződött az Osztrogozsszk körzetében és az Alekszejevkától 
északkeletre bekerített ellenséges erők felszámolása, míg a rosszosi csoportosításé 
még további 3 napot vett igénybe. A 15 napos hadművelet során több mint 15 ellen-

69 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 144. fol. 
70 Uo. 37. fol. 
71 Uo. 184. fol. 
72 HL 2. HDS. pság. — 1943/295. sz. Hadsereg összefoglaló harcjelentés 
73 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 38. fol. 
74 Dr. Csima: i. m. 176. o., valamint HL 2. HDS. pság. — 1943/1094. 
75 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 144. fol. 
76 HL 2. HDS. pság. — 1943/1094. 
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séges hadosztályt zúztak szét a Voronyezsi Front csapatai és további 6-nak okoztak 
súlyos veszteségeket. Eközben több mint 86 ezer katonát ejtettek fogságba.77 Ebből 
a 200 ezer fős 2. magyar hadsereg 40 ezer halottal, 70 ezer sebesülttel és fogságba 
esettel „részesült", s elveszítette felszerelése 80%-át.78 Ehhez képest a 2. repülődan
dár veszteségei elenyészőek : elesett 36 fő, eltűnt 46, beteg 7 fő, sebesült 56, fagysérült 
32 fő — mint az 1943. március 9-én kelt egészségügyi statisztikából kitűnik.79 Ami az 
anyagi helyzetet illeti: elveszett a dandár anyagkészletének 75%-a, repülőgépeinek 
49,3%-a (36 db). Ez utóbbi értékbe beszámították az időközben átvett 8 db „Me—• 
109" és 11 db „Ju—88" repülőgépet is.80 (Sajnos, az okmányok jelentős részének 
elpusztulása következtében nem rendelkezünk konkrét „induló" létszám- és egyéb 
adatokkal, ezért a veszteség viszonyítása is nehezebb. Mégis, bizonyos támpontul 
szolgálhat, hogy az állomány rendezés után 1943. március 4-én a repülődandárhoz 
121 tiszt és 1491 legénységi állományú tartozott.81) 

Azonban ez a veszteségadat is hatalmas, mert értelmetlenül, idegen érdekek és ha
mis célok érdekében pusztultak el, s ilyenkor egyetlen ember elvesztése is sok. S még 
az sem lehetett számukra „vigasz", hogy „A magyar repülődandár alakulatai... a 
földi harcban, melyre sem hivatva, sem kiképezve nem voltak... A visszavonuló 
seregtestek utóvédjeként fegyelmezett, zárt egységekben felfegyverezve vonultak 
vissza Charkow-ig, hogy újból fegyvernemük rendeltetésének megfelelő alkalmazás
ban folytassák a háborút."82 Sajnos ezt a fegyvertényt rossz oldalon, az emberiség 
—- s közte a magyar nép — alapvető érdekeivel szemben fejtették ki ! 

1943 legelején Sztálingrád térségében tehát gyökeres fordulat állt be a második 
világháború menetében. A 2. magyar hadsereg doni katasztrófája szintén rendkívüli 
jelentőséggel bírt a további eseményekre. Az ezt túlélő tisztikar jelentős részében 
ugyanis óriási törést idézett elő. Sokan ekkor döbbentek rá a Vörös Hadsereg erejére, 
s nem kevesen ismerték fel azt, hogy a háborút nem nyerhetik meg. Ugyanakkor ezek 
a tragikus események leleplezték a német szövetséges tényleges „bajtársiasságát", 
a veszélyhelyzetekben tanúsított valóságos énjét. Mindez erjedést indított el a tiszti
karban, melynek egy része az újabb és újabb megrázkódtatások, veszteségek, az 
ország megszállása következtében fokozatosan eljutott a németekkel való fegyveres 
szembefordulásig is. Addig azonban még hosszú időnek kellett eltelnie, sok magyar 
katonának kellett értelmetlenül elpusztulnia. 

így 1943 januárjának utolsó napjaiban a repülőknek, akár megcsömörlöttek, akár 
rendületlen bizalommal tekintettek német szövetségesükre, végre kellett hajtaniuk 
az állományrendezést, majd az új feladatokra való felkészülést. 

Január 28-án Fráter Tibor rep. ezredes Budapestre repült, hogy jelentést tegyen 
Rákosi Béla altábornagynak, a légierő parancsnokának. Ennek során arról számol
hatott be, hogy elindulásának időpontjában már Harkovban tartózkodott alárendelt
jeinek zöme. Ez jelentős eredménynek volt elkönyvelhető akkor, amikor a 2. hadsereg 
állományából január 30-ig mindössze 50 ezer főt sikerült begyülekeztetni.83 

A csak papíron leváltott, de a súlyos napokat végigharcolt kolozsvári 2/1. vadász
repülő üzemi századnak is megérkezett január végén a megváltó parancs: 30-31-én 
végre valóban kivált a 2. repülődandár állományából, s felkészült a hazatelepülésre.84 

Fráter ezredes február 2-án visszatérve Budapestről utasította vezérkari főnökét, 

77 A második világháború... i. m. VI. k. 172. o. 
78 Magyarország története 8. k. 1918—1919, 1919—1945. Bp., 1976. 1090. o. 
79 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 16. fol. 
80 Uo. 10. fol. 
81 HL 2. HDS. pság. Naplómelléklet — 1943/322. fol. 
82 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 2. fol. 
83 HL 2. HDS. pság. — 1943/1094. 
84 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 145. fol. 
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hogy a repülődandár átszervezésére ,,a változott viszonyoknak megfelelő" javaslatot 
dolgozza ki. Ennek megalapozottságát biztosítandó a dandárparancsnok és vezér
kar i főnöke másnap felkereste Kör ten altábornagyot a magyar kötelékek átfegyver
zésének és átképzésének tisztázása céljából. Egyetértet tek abban, hogy a kiképzés 
a korábbi repülőtereken folyjék, illetve a „ D o n " repülőcsoport parancsnoka Kono-
topot jelölte ki vadászátképző repülőtérként.85 

Február 3-a több alegységnek is emlékezetes nap maradt , ugyanis ekkor született 
döntés arról, hogy az 1. szállító üzemi század egy része, valamint az üzemanyag
illetve lőszerkezelő oszlop hazatelepül. 

Kevésbé volt örömteli a repülődandár alakulatainak rendezésével kapcsolatban 
február 4-én hozott elhatározás86, miszerint a távolfelderítő osztály változatlanul 
tovább működik, akárcsak az 52/1. német vadászrepülő-osztály kötelékébe beolvasz
to t t 1/1. vadászszázad átképzett része. A 4/1. bombázórepülő-századnak is folytatnia 
kellett a kiképzést, de már nem a Heinkel „He—-l lľ ' -eken, hanem a Junkers „ J u — 
88"-okon. 

A 3/2. közelfelderítő üzemi század visszavonult részlegének szerelőátképzését to 
vábbra is a távolfelderítő osztálynak kellett biztosítania. 

A repülődandár-vonat alakulataiból gépkocsi szeroszlop néven egy gépkocsijavító 
részleg és egy vegyes gépkocsioszlop alakult. Ugyanekkor a repülő szeroszlop felosz
lott , beosztottjai a különböző alakulatok műhelyeibe kerültek. 

A német vezetésnek való fokozott alárendelést fejezte ki az a tény, hogy döntés 
született: ezentúl a repülődandár-parancsnokság a „Don" repülőcsoporttal egy 
helységbe települ. 

Ezek az intézkedések, a szorosabb együttműködés nem tud ta feledtetni a januári 
napokban kapot t „szövetségesi pofonokat", így a repülők egy része lényegesen érzé
kenyebben reagált minden német lépésre. Ez tűnik ki a szállítórepülő-század február 
4-i feljegyzéséből, miszerint „Kursk repterét a németek.. . kiürí tet ték és az o t tan i 
vadászrészlegünket cserben hagyták."8 7 

Február 5-én az 1. szállítószázadot is átszervezték, s a fölöslegessé vált ál lományt 
hazaindították. Ezek — és a többi nélkülözhető kötelék — február 6-án kezdték meg 
a vasúti berakást88 , de 4 napig nem tud tak elindulni mozdony hiányában. 

Sem a német, sem a magyar hadvezetés nem volt képes kiheverni ekkorra a januári 
megrázkódtatást . Ez kifejezésre ju to t t a magyar repülőkötelékek gyakori — sokszor 
kapkodó, egymást keresztező — áttelepítésében. (Lásd a 22. oldalon lévő táblázatot) . 
Ugyanakkor ennek sokszor nem voltak meg a feltótelei. így pl. a 2. hadsereg feb
ruár 9-ei helyzetjelentése arról tudósít, hogy a páncéloshadosztály és a repülők 
nagy része gyalogmenetben vonul hátra, mert „gépkocsijai nincsenek, üzemanyagot 
ők sem kapnak."8 9 

A repülődandár alárendeltjeinek többsége átképzés alat t , vagy előtt állt, a Vörös 
Hadsereg pedig további sikereket ért el, így „az újból változott helyzet"90-re hivat
kozva Fráter ezredes február 9-én azzal a javaslattal fordult mind a Légierő, mint a 
2. hadsereg parancsnokságához, hogy csökkentsék a dandár állományát. 

A magyar erőknek ez a „hazamentési" kísérlete belevágott az ekkorra egyre inkább 
tes te t öltő magyar kül- és katonapolitikai elképzelésbe. Ez t így fogalmazta meg 
Szombathelyi vezérezredes az 1943. február 12-ei memorandumában: „Számolni 
kell... azzal, hogy az angolszász hatalmak a tavasz folyamán a Balkánon partraszál
lást kísérelnek meg.. . Egy balkáni partraszállás következménye kétségtelen Románia 

85 Uo. 39. fol. 
86 Uo. 
87 ü o . 203. fol. 
88 Uo. 39. és 203. fol. 
89 HL 2. HDS. pság. Naplómelléklet — 1943/332. 
90 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 40. fol. 
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átpártolása lesz az angolszász hatalmak oldalára... számítani kell aktív fellépésükkel 
(sic!), éspedig ellenünk. Meg fognak támadni minket, hogy maguknak az angolszá
szoknál érdemeket szerezzenek. Fel kell tehát készülnünk arra, hogy ezen támadáso
kat. .. visszaverjük, sőt megtorlásképpen magunk részéről is erélyesen visszavágjuk. 
Egy balkáni háború keretében tehát Bontania elleni beavatkozás lenne az első lépés, 
amelyre nekünk készülni kell, és amely által a közös háború mellett sajátlagos ma
gyar céljainkat is, Erdély teljes megszállását és biztosítását is megvalósíthatnánk."91 

Nos, ebben a felfogásban gyökerezett minden magyar törekvés, ami arra irányult, 
hogy a honvédség minél nagyobb részét az országhatárokon belül állomásoztassa, illetve 
hogy a hadműveleti területen levő erőknek ne adjon korszerű harceszközöket. Ennek 
megoldása teljes mértékben — ameddig szigorúan vett érdekeik megkövetelték — a 
német hadvezetésre hárult. 

A m. kir. l.repülődandár állomáshelyei 
(1943. január—február)92 

Kötelék 1943. I . 28. 1943. I I . 4. 1943. I I . 9. 1943. I I . 13. 

2. rep. dd. pság. 

ő/I. V. oszt. törzs 
5/2. V. szd. 

1. T F . oszt. 
1/1. T F . szd. 
1/3. T F . (K.) szd. 
1/1. T F . üz. szd. Harkov Harkov 

3/2. K F . üz. szd. 
részei 
1. száll. rep. szd. 

1. száll. rep. üz. szd. 

rep. szero. 

rep. gk. szero. 

1. rep. mu, szd. 

1/1. V. század 

1/1. V. üz. szd. 

4 /1 . B . szd. 

4 /1 . B . üz. szd. 

S/2. V. üz. szd. Harkov? Harkov 

Poltava Poltava és Kijev 

Guti Konotop 

Poltava Boriszpol 

Poltava és Harkov 

Poltava Poltava 

Poltava? Poltava ? 

— — 
Poltava és Harkov Poltava 

? Kijev 

Harkov és Guti Poltava 

Kurszk Harkov Konotop 

Poltava Poltava és Vinnyica 
Vinnyica 

Poltava Poltava és Vinnyica 
Poltava és Vinnyica 

Guti Konotop 

Ebben azi dőben szükségük volt még a kisszámú magyar kötelékekre is. így február 
13-án arra utasította Fráter ezredes Kovács Endre rep. alezredest, a távolfelderítő 

91 Horthy Miklós titkos iratai. Az iratokat sajtó alá rendezte, magyarázó szövegekkel és jegyzetekkel ellátta: 
Szinai Miklós és Szűcs László. Bp., 1972. 349—350. o. 

92 Uo. 49—52. íol. 
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osztály parancsnokát, hogy vegyen át a Luftwaffétol 9 Junkers „Ju—88"-t. Erre 
éppen égetően szüksége volt az 1/1. távolfelderítő századnak, ugyanis pont ezen a 
napon jegyezték be a naplójukba, hogy „Bevethető gépekkel nagyon gyengén állunk." 
Ez az egyszerű mondat azt takarta, hogy mindössze 2 üzemképes géppel rendelkez
tek a 6-ból.93 

Az 1/1. vadászszázad is e napon kapta a jó hírt: Konotopon átvehet 6 új Messer
schmitt „Me—109 F4B"-t, s ezzel párhuzamosan adja át a bevetésre alkalmatlan 
4 repülőgépét kiképzés céljára az 5/2. vadászszázadnak.94 

Február közepére a németek is végrehajtottak bizonyos szervezeti változásokat. 
Ennek megfelelően 14-én Fráter ezredesek tudomására hozták, hogy a „Don" re
pülőparancsnokság a továbbiakban a 4. légiflotta 1. repülőhadtestjeként támogatja 
a „Dél" hadseregcsoport hadműveleteit.95 Ezúttal már egészen határozott formában 
fogalmazták meg azt az igényüket, hogy 6—8 napig — amíg ők Poltaván tartózkod
nak még — a repülődandár is maradjon. 

Ezekben a napokban tovább folyt a repülőszázadok vándorlása. Február 15-én 
útbaindult Vinnyicára a 4/1. bombázószázad utolsó részlege, a gépkocsi szeroszlop 
pedig Kijevbe. Ugyanekkor Heppes százados azt volt kénytelen jelenteni elöljáró
jának, hogy az 5/1. vadászosztály a túlzsúfolt vinnyicai repülőtéren nem kap elhelye
zést. A 20—21-én Kijevbe érkező repülődandár-törzzsel másnap közölték a németek, 
hogy a Vinnyicára áttelepült bombázókat továbbirányítják a Marseille közelében 
levő Istresbe, mivel csak ott van „Ju—88" kiképző-alakulat.96 

Az áttelepülések szüneteiben — a lehetőségekhez mérten — harcfeladatokat is 
meg kellett oldaniuk a magyar repülőknek. Azt, hogy ezeket egyre nehezebb körül
mények között tudták végrehajtani, mi sem bizonyítja jobban mint az, hogy a feb
ruár 21-ét megelőző két hétben Hollós János rep. százados 1/1. távolfelderítő szá
zada 4 „ Ju—88" repülőgépet veszített.97 

Február utolsó harmadában az 1/1. vadászrepülő-századnak is mind gyakrabban 
adtak bevetési parancsot a németek. A vadászbombázó géppároknak a „Dél" had
seregcsoport február 22-én indított ellentámadása légi biztosításában kellett részt 
venniük. A hó végéig mintegy 25 géppárral hajtott végre vadászbombázó feladatot, 
alacsonytámadást, illetve oltalmazást Grajvoron, Bogoduhov, Merefa és Ahtirka 
légterében.98 

Mivel Szombathelyi vezérezredes február 17-i parancsában jelezte, hogy a 2. 
hadsereg — állományában az arcvonalon levő összes magyar csapattal — a „Közép" 
hadseregcsoportnak lesz alárendelve, február 23-án Jány vezérezredes és Kovács 
vezérőrnagy tárgyalásokat folytatott Szmolenszkben e német hadműveleti kötelék 
parancsnokával, von Kluge vezértábornaggyal és von Wöhle altábornaggyal, a had
seregcsoport vezérkari főnökével. Ezt követően a repülőparancsnokkal abban egyez
tek meg, hogy a magyar repülőkötelékek átképzését ott fejezik be, ahol elkezdték, 
így azok egyelőre nem kerülnek át a „Közép" hadseregcsoporthoz. Ugyanekkor az 
illetékes szakember a Luftwaffe részéről úgy nyilatkozott, hogy támogatni fogja a 
repülődandár német gépekkel való ellátását, mivel „ebben semmiféle gátló körül
ményt nem lát fennforogni."99 

Mindenesetre másnap végre megszületett a döntés: az 5/2. vadászrepülő-század 
átképzésére Umanyban kerül sor. Ezúttal nagylelkűek voltak a szövetségesek, mivel 
némi vita után úgy döntöttek, hogy „még német alakulatok kilakoltatása árán is 

93 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. és 76. fol. 
94 Uo. 41. fol. 
95 Uo. 
96 Uo. 42. fol., valamint Ghyczy: Zuhannak... 36. o. 
97 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 79. fol. 
98 Uo. 186. fol. 
99 Dr. Horváth: i. m. 198., 205. és 208—209. o. 
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helyet kell biztosítani"100 számukra. Ugyanekkor az új német összekötő tiszt: br. 
Mantaufel (más források szerint Manntaufel) rep. ezredes nem hagyta szó nélkül, 
hogy a 4/1. bombázószázad Dél-Franciaországba vezényelt állománya (18 tiszt, 
108 fő legénység) nem a németek által rendelkezésre bocsátott vonattal — Magyar
ország kikerülésével —, hanem saját szabadságos szerelvénnyel, Debrecen érintésével 
utazott új állomáshelyére. Csak nagyon rövid időt tölthettek azonban családi kör
ben, mert február 24-én léptek be Lavocsnenál az ország területére, s 28-án már el is 
hagyták azt Hegyeshalomnál.101 

Ugyancsak magyar területre érkezett február 24-én a 2. repülődandár munkás
századától 1 tiszt és 46 legénységi állományú, a szeroszloptól pedig 1 tiszt és 31 
katona.102 

Február 28-án újabb változás állt be a 2. repülődandár szervezetében: mivel szál
lító repülőgépekkel már nem rendelkezett, valamint egyéb létszám- és gépcsökkenés 
következtében az 1. szállítórepülő-századot 2. repülődandár futárrepülő-rajjá szer
vezték át.103 

Fráter ezredes repülőgépek tekintetében is — a kapott néhány harceszköz ellenére — 
rendkívül rosszul állt. Az 1943. március 1-i helyzet szerint alárendeltjei az alábbi típusú 
és mennyiségű repülőgéppel rendelkeztek :104 

1/1. T F . 1. rep. száll 5/2. V. 1/1. V. 
Típus Típus 

s .zázad 

„He—111 P — 6 " 2 
„Ju—88 D " 9 — — — 
„Bü—131" 1 1 1 1 
„Me—109 F 4 B " — — 2 9 
„FW—58" — 3 1 — 
„Fi—156" 3 

összesen: 12 7 4 10 

A 2. repülődandár e 33 gépén kívül a megszálló csoport parancsnoksága rendelke
zett még 1 „Bü—131", 1 „Ar—96", 2 „Fi—156" és 1 zsákmányolt repülőgéppel. 

Lényegesen többre nem számíthatott, mert a magyar politikai és katonai vezetés 
— a korábban vázolt okok miatt — nem volt hajlandó újabb repülőgépet adni a 2. 
magyar hadseregnek, a Luftwaffe pedig csak a nélkülözhető néhány harceszközről 
mondott le. Márpedig egyre inkább szüksége volt neki is a további repülőgépek 
tömegére. Ez indokolta azt, hogy Speer, a fegyverkezés és hadiipar birodalmi minisz
tere már 1943 januárjában úgy fogalmazott a központi tervbizottság ülésén, hogy 
mindenekelőtt a repülőgépek (kiemelés tőlem — Sz. M.), harckocsik és tengeralatt
járók gyártását kell fokozni."105 

Ennek a döntésnek az volt a közvetlen következménye, hogy 1943 februárban 

100 HL 2. HDS. pság. I. a — 1943/609. 42. fol. 
101 HL Vkf. Ein. 1. NHJ — 1943/1459. és 1601. Kszv. hdm. 43. I I . 24. és 28. 
102 Uo. — 1943/1459. Kszv. hdm. 43. I I . 24. 
103 HL 2. HDS. pság. I. a. — 1943/609. 208. fol. 
104 HL 2. HDS. pság. Rep. dd. pk. Vegyes — 1943/sz. n. (15. doboz, 255. fol.) 
105 A második világháború... i. m. VI. k. 648—649. o. 
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határozat született a német—magyar repülőgépgyártási program kibővítéséről.106 

Német nyomásra az eredeti 1 milliárdos beruházási összeget 2,7 milliárd pengőre 
növelték.107 Ennek eredményeként a partnerek már havi 70 vadász- és 75 romboló 
repülőgép gyártásával számoltak. Így a korábban rögzítetteken felül a Magyar 
Királyi Honvéd Légierőnek további 138 „Me— 109F", 92 „Me—210" és 274 „Me— 
410" jutott volna. Ez egybevágott a vezérkar főnökének azon törekvésével, hogy 
mihamarabb befejezze — többek között — „a légierő felszerelését is úgy, hogy 
legalább a hadi alkalmazhatóság alsó fokát elérjék."108 

Ez azonban a honi repülőalakulatokra vonatkozott, illetve a rendkívül nehezen 
beindult hazai gyártmányok is ezek mennyiségi és minőségi mutatóit emelték. 

E magyar törekvést ellensúlyozandó, a német hadvezetés is kikötötte, hogy az 
általa átadott „korszerű gépanyag csak hadműveleti területen áll a magyar egységek 
rendelkezésére, hazaszállítani nem lehet." Ennek megfelelően a helyszínen részesí
tették kiképzésben, s az első adandó alkalommal be is vetették őket. így 1943 már
ciusában Umanyban megkezdődött az 5/2. vadászszázad személyzetének átképzése 
a „Me—109 G—2" típusra.109 

Egyéb feszültségek is kimutathatók a német—magyar repülőkapcsolatokban ez 
idő tájt. Jagow budapesti követ pl. nem kis epével továbbította külügyminisztériu
mának azt a magyar követelést, hogy az Istresben zuhanóbombázó-átképzés alatt 
álló magyar századokat ne alkalmazzák harci bevetésben. „Ebből a hivatalos közlés
ből ismét világosan látható a magyarok álláspontja, hogy csak az Oroszország elleni 
harcban vesznek részt"110 — mutatott rá Jagow. 

A Dél-Franciaországba küldött magyar bombázók 1943. március 10-én hajtották 
végre az első „szoktató-ismerkedő" felszállást, s kezdték meg több mint 1 hónapos 
átképzésüket a „ Ju—88"-okra.m 

Erre a korszerűbb típusokon való begyakorlásra feltétlenül szükség volt a Magyar 
Királyi Honvéd Légierő minőségi fejlesztése, csapásmérő erejének fokozása érdeké
ben. Ezt a szükségszerűséget talán az egyik legilletékesebb, Kovács vezérőrnagy 
fogalmazta meg, miszerint „A haderő megszervezésénél irányító alapelvként kell 
elfogadnunk, hogy a pc. erők és a légi erők minden hds-nek a leghatásosabb erejét 
képezik, azaz ők teszik korszerűvé a haderőt... A két, háborút eldöntő eszköznél, a 
pc. és légi erőknél a korszerűség, vagy helyesebben kifejezve: a legmagasabb fokú 
korszerűség a döntő és ebből az elvből nem lehet engedni."112 Nos, a 2. hadsereg 
vezérkari főnökének messzemenően helyes volt a légierővel kapcsolatos megítélése, 
azonban az objektív feltételek nem tették lehetővé ennek rövid idő alatti megvalósí
tását. 

Szükség lett volna pedig erre, mert csak a propaganda szajkózta — de talán a szer
zői sem hitték —, hogy a Vörös Hadsereg sztálingrádi és doni támadása „csak rész
leteredményekkel járt. A tavasz és a nyár a német kezdeményezés jegyében fog 
állani... a német támadás fogja a keleti katonai helyzet eldöntését kiküzdeni."113 

A valóság az volt, hogy éppen a „Dél" hadseregcsoport volt az, amely a belgorodi és 
harkovi irányban február—márciusban bizonyos sikereket ért el, amit néhány hónap 
múlva ismét elvesztett. Ezektől a magabiztosnak tűnő vágyálmoktól sokkal beszé

lőé Berend ľ. Iván—Ránki György: A monopolkapitalizmus kialakulása és uralma Magyarországon 1900—1944. 
Bp., 1958. 84. o. 

107 Uo. 
108 HL HM Ein. 17. r. — 1942/104 493., valamint Dombrády Lóránd: A Kállay-íéle kiugrási politika és a magyar 

katonai vezetés. HK 1974/4. sz. 528. o. 
109 Csanádi Norbert—Nagyváradi Sándor—Winkler László: A magyar repülés története. Bp., 1977. 236—238. o. 
110 A Wilhelmstrasse és Magyarország, összeállították és sajtó alá rendezték, a bevezető tanulmányt írták: Ránki 

György, Pamlényi Ervin, Tükovszky Lóránt, Juhász Gyula. Bp., 1968. 714. o. 
111 Ghyczy: Zuhannak... 37. o. 
112 HL 2. HDS. pság. Naplómelléklet — 1943/570. 
113 Magyar Szárnyak 1943/6. sz. 4. o. 
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desebbek voltak azok a tények, hogy a magyar repülők szaklapjából egy jó időre 
eltűnt a honvéd légierőről szóló tudósítás. 

Igaz, ezekben a hetekben — az átképzésen túl — nagyon sok nem történt. A távol
felderítők tevékenykedtek leginkább, így március 20-án megünnepelhették 300. be
vetésüket. Az ezt követő napokban új személyzetek érkeztek a pótosztálytól, amelyek 
leváltották az átlagosan 60 bevetéssel rendelkező „öregeket."114 

S még egy jelentős esemény következett be a 2. repülődandár életében: 1943. 
március 25-én a parancsnoki poszton Illy Sándor rep. vk. ezredes váltotta fel Fráter 
Tibort.115 Ezt követően bizonyos alakulatok is „mozogtak". így 1943. április 5-én 
Hegyeshalomnál „kilépett" a debreceni 3. bombázórepülő-osztálytörzs, a 3/1. bom
bázószázaddal és üzemi századával. Április 9-én „belépett" Lavocsnénál a 2. repülő
dandár 3 tisztje és 139 katonája. Április 12-én hazai állomáson kirakott a 3/2. közel
felderítő század korábban kint maradt része és az 1. távolfelderítő század. Április 
15-én elhagyta az országot a kecskeméti 3/1. közelfelderítő század és üzemi századá
nak első része.116 

A belgorod—harkovi német sikerek következtében az 1. távolfelderítő osztály 
április elején visszatelepülhetett Harkovba, ahol a VIII. német repülőhadtest alá
rendeltségébe került, s a Kurszk, Kasztornoje, Szvoboda, Rosszos, Izjum által hatá
rolt területen végezték felderítő tevékenységüket. Ennek során már érzékelték a ké
sőbbi kurszki szovjet védelmi és támadó hadműveletek előkészületeit: „ahol eddig 
naponta 100—120 gépet számláltunk össze felderítő repüléseink folyamán, a gépek 
száma átlagosan 900-ra szaporodik, amiből kb. 700 egymotoros"117 — emlékezett 
vissza az egyik pilóta. Ennek következtében a vadászokra is nagyobb felelősség hárult, 
különösen O boj any és Karocsa légterében kellett fokozottan biztosítaniuk a távol
felderítőket, akik a hó végére elérték 400. bevetésüket. E tevékenység során 2 légi 
győzelmet szereztek és több repülőgépet — de személyzetet nem — veszítettek. 

Április 20-án az istresiek is végrehajtották utolsó „békés" repülésüket, s — ezúttal 
nem sikerült a hazaruccanás — egyenesen Ukrajnába vonatoztak.118 

Április 28-án Jány vezérezredes hazaindult úgynevezett béketörzsével. Ezzel 
„A hds. pság. mint a magyar kir. 2. hds. pság. működését 1943. IV. 30-án 24 órával 
befejezte." Helyét a „Magyar királyi honvéd megszálló erő parancsnokság" vette át, 
élén Lakatos Géza altábornaggyal.119 Ő azonban semmi befolyást nem gyakorolt a 
LuftwafFénak teljesen alárendelt magyar kötelékekre, amelyek tovább folytatták 
háborús tevékenységüket. Ilyen feladatvégrehajtás közben pusztult el 1943. május 
8-án Valujki környékén az egyik távolfelderítő repülőgép személyzete (Satzger 
Keresztély rep. százados, pilóta; Petkóczy Sándor főhadnagy, megfigyelő; Czilczer 
őrmester, hajózótávirász és Gyenis tizedes hajózószerelő), illetve esett fogságba 
Sztarij Oszkol térségében Jakab Zoltán százados, pilóta; Balogh Béla hadnagy, 
megfigyelő ; Csira László őrmester, hajózótávirász és Maloványi Sándor szakaszvezető, 
hajózószerelő)120. Emellett a távolfelderítő század további 2 gépet veszített, s helyet
tük csak 2 „ Ju—88"-at kapott. 

Május első napjaiban a 4/1. — most már — zuhanóbombázó-repülöszázad is visszaér
kezett Istresből a| Vinnyicától északnyugatra 25 km-re levő Kalinovkára. Itt 5-e és 
18-a között vették át, s repülték be Junkers „Ju—88"-aikat. Ezt követően május 
19-én áttelepültek harkovi hadi repülőterükre. I t t egy 130 km szélességű és 110 km 

114 Péterdi: i. m. 43—44. o. 
115 HL 2. HDS. pság. — 1943/1094. 
116 HL Vkf. Bln. 1. NHJ — 1943/2753., 2894. és 3100. Kszv. hdm. 43. IV. 6., 10. és 16., valamint 1703/12/M. hdm. 

1. vkf. 
117 Péterdi: i. m. 44. o. 
118 Ghyczy: Zuhannak... 38. o. 
119 HL 2. HDS. pság. — 1943/1094., valamint HL Vkf. Ein. 1. NHJ — 1943/261. dob. 983. fol. 
120 Péterdi: i. m. 45. o. 
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mélységű terület fölött kellett működniük, ahol ,,a szovjet légi fölény túlságosan is 
nyomasztó"121 volt. Ezért csak erős vadászkíséret mellett tudtak tevékenykedni. 
Bevetéseik zömét a vasúti összeköttetés megszakítása céljából hajtották végre, rit
kábban mértek csapást csapatösszevonásokra, repülőterekre. Az azonban rossz ómen
nek volt elkönyvelhető, hogy már az első bevetés alkalmával elveszítették egyik re
pülőgépüket és személyzetét. 

Eközben folyamatosan — ha nem is nagy ütemben — folyt a repülőszemélyzetek 
cseréje, a harci tapasztalatok minél széleskörűbbé tétele. így május 18-án hazai föld
re érkezett az egyik üzemi század 21 legénységi állományú tagja, másnap pedig 
elhagyta az országot a 3/1. bombázórepülő-század légvédelmi ágyús szakasza és az 
üzemi század gépkocsianyaga.122 

Július 2-án a 2/2. zuhanóbombázó-repülőszázad — az iratok legalább is ezen a né
ven említik — hagyta maga mögött Lavocsnónál az országhatárt, 15-én a 2. repülő
dandár-vonat gépkocsi- és műhelycsoportja, amely 18-án ki is rakott Kijevben. Bol
dogabb volt viszont a repülődandár üzemi századának azon része, amely 7-én Siankin 
át belépett az országba, s útbaindult a sátoralj aú j hely-gyártelepi fertőtlenítő állo
másra.123 

A távolfelderítők mind fokozottabb igénybevételét bizonyítja, hogy e hónapban 
elérték 500. bevetésüket. A zuhanóbombázók is nap mint nap kaptak újabb felada
tokat, azonban ezekről részletes feljegyzéssel nem találkoztam. 

Miközben a hadműveleti területen levő néhány század harcfeladatokat látott el, 
az országon belül is történtek fontos események. így a német—magyar politikai 
kötélhúzás következménye az volt a honvédségre, hogy 1943. június 12-én Kállay 
miniszterelnök meneszteni kényszerült Nagy Vilmos vezérezredest, akit Csatay Lajos 
vezérezredes, a 3. hadsereg addigi parancsnoka követett a honvédelmi miniszteri 
poszton. A háború további menete szempontjából azonban sokkal fontosabb esemé
nyek érlelődtek a szovjet—német arcvonalon. 

Ennek rendkívül lényeges eleme volt az a küzdelem, amit a szovjet légierő 1943 
április—június hónapokban folytatott a hadászati légi uralomért. Ennek kivívása 
nagyon nehéz feladatot jelentett, hiszen a Kurszk térségében tevékenykedő 6. és 4. 
légiflottát a német hadvezetés 1943. március 15. és július 1. között a Franciaország
ból és Norvégiából ide átvezényelt 13 repülőcsoporttal erősítette meg.124 

A szovjet Legfelsőbb Főparancsnokság Főhadiszállása a kialakult helyzetet érté
kelve úgy döntött, hogy két hatalmas légi hadműveletben szétzúzza a Luftwaffe 
e térségben harcoló főcsoportosításait. Az elsőben a két légiflotta 60%-a által meg
szállt repülőterekre szándékozott meglepetésszerű csapást mérni hat légi hadsereg
gel. Ezt a légi hadműveletet 1943. május 6., 7. és 8-án hajtották végre 1400 repülő
gép-bevetéssel. Ennek eredményeként több mint 500 ellenséges légi harceszközt tet
tek harcképtelenné, miközben 122-t veszítettek.125 

A másik nagy akciót a június 8. és 10. közötti 3 napon hajtották végre három légi 
hadsereg és több távolbombázó repülő-magasabbegység bevonásával. Ennek során 
28 ellenséges repülőteret támadva 254 repülőgépet pusztítottak el.126 

Természetesen a tengelyhatalmak légierői sem tétlenkedtek, így május—június 
folyamán 1200 gép részvételével mintegy 380 légitámadást intéztek szovjet repülő
terek ellen, s eközben 124 repülőgépet veszítettek. E támadások hatékonyságát jelen
tősen csökkentette az a tény, hogy Novikov légimarsallnak, a szovjet légierő parancs
nokának jelentése szerint: ,,A repülőterek légvédelmének egyik rendszabályaként 

121 Ghyczy Tihamér: Egy zu-bo-boszorkány élményeiből. KMSZ 1982/11. sz. 45. o. 
122 HL Vkf. Ein. 1. NHJ. — 1943/4011. és 4164. Kszv. hdm. 43. V. 18. és 23. 
123 Uo. — 1943/4470., 4591., 4759. és 4817. Kszv. hdm. 43. VI. 3., 8., 16. és 19. 
124 A második világháború története 1939—1945. Bp., 1979. VIII. k. 173. o. 
125 Uo. 175. o. 
126 Uo. 176. o. 
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sikeresen alkalmazzuk az álrepülőtereket. A Déli Front 8. légi hadseregének álrepülő-
terére például az ellenséges légierő az utóbbi másfél hónap alatt 2214, összesen 
46 755 kg súlyú bombát dobott le, az igazi repülőterekre pedig ezalatt 61 darab 
2750 kg összsúlyú bomba hullott."127 

A hadászati légi uralomért vívott heves küzdelem következtében 1943 tavaszán 
és nyarának elején a betolakodók mintegy 3700 repülőgépet veszítettek,128 így egyre 
inkább kicsúszott kezükből a hadászati kezdeményezés. 

A német szárazföldi haderő még ezzel sem dicsekedhetett, mert Sztálingrád óta 
nem rendelkezett vele. Ezért a német hadvezetés úgy döntött, hogy 1943 júliusában 
végrehajtja a „Citadella" hadműveletet: levágja az ún. kurszki kiszögellést, és hatal
mas veszteséget okozva a Vörös Hadseregnek, ismét rákényszeríti akaratát. 

A szovjet főparancsnokság viszont úgy döntött, hogy védelmi tevékenységgel el
vérezteti a támadó erőket, így megszilárdítja a hadászati kezdeményezés birtoklását, 
majd ellentámadásba átmenve szétzúzza a „Közép" hadseregcsoport orjoli, illetve 
a ,,Dél" hadseregcsoport belgorod—harkovi csoportosítását. 

Ebben a küzdelemben a 2900 vörös csillagos repülőgéppel 2050-et tudtak szembe
állítani a tengelyhatalmak.129 Ez utóbbiba beletartozott a 2. repülődandár néhány 
tucatnyi repülőgépe is. 

Az 1943. július 5-én megindított „Citadella" hadművelet az egyik irányban 10—12 
km-es térnyerés után 12-ére, a másikban 30—40 km-nyi mélységben 23-ára kifulladt. 
Ezzel párhuzamosan kezdetét vette a szovjet fegyveres erők kurszki ellentámadása, 
aminek eredményeként augusztus végére felszámolódott az ellenség mindkét Kurszk
környéki csoportosítása. 

Az ellentámadásból kinövő általános támadás menekülésszerű visszavonulásra 
kényszerítette a betolakodókat, akik csak szeptemberben tudtak megkapaszkodni 
a Dnyepertől jóval nyugatra. Mindez így tükröződik az egyik távolfelderítő feljegy
zésében: „Júliusban megkezdődik a Belgorod-i német áttörés, melynek gyászos fél
beszakadása után az osztály Poltavára kénytelen áttelepülni, majd később tovább, 
nyugatra."130 

Ennek ellenére folytatódott a magyar repülőállomány cseréje. így július 14-én 
egy 85 tengelyes szerelvénnyel elhagyta az országot a légierő gépkocsi vonatosztályá
nak kivezényelt része, 25-én pedig követte őket az 1. távolfelderítő osztály pótkerete. 
E hó 27-én viszont Budapesten kirakott a 2. repülődandár-parancsnokság felváltott 
része.131 

A 2/2. zuhanóbombázó-század, melynek kiképzése a hadműveleti területen fejező
dött be — nem hivatalos forrás szerint132 — augusztusban kezdte meg bevetését 12 
Junkers „Ju—87D" típusú repülőgépével, Korosy Jenő rep. százados parancsnok
sága alatt. (Bár e vonatkozásban is van tisztázatlan körülmény, hiszen az október 
1-től érvényes 1943/44. évi hadrendet tartalmazó ún. 43 000-es intézkedés szerint 
a 2/2. század „később alakul át" zuhanóbombázóvá!)133 

Az 1. szállítórepülő-század is megfeszítetten tevékenykedett. Egy Nyugaton meg
jelent forrás szerint134 1943 nyaráig kb. 700 ezer kilométernyi távolságot repültek, 
miközben mintegy 200 t tábori postát, 100 t katonai és 10 t egészségügyi anyagot, 
valamint 800 sebesültet és 1700 utast szállítottak. Augusztusban a gyors szovjet 

127 Uo. 177. o. 
128 Uo. 
129 Uo. 191. o. 
130 Péterdi: i. m. 47. o. 
131 HL Vkf. Bln. 1. NHJ — 1943/5438., 5749. és 5830. Kszv. hdm. VII. 15., 26. és 28. 
132 Gaál Gyula—Vági Ernő: A magyar királyi légierők harcai Szovjet-Oroszországban a I I . világháborúban. Ma

gyarország honvédelme a I I . világháború előtt és alatt (1920—1945). Kiadta és sajtó alá rendezte: Dalnoki Veress 
Lajos. München, 1972. 241—242. o. 

133 HL HM Bln. 1. a. — 1942/42000. 
134 Gaál Gyula: Szárnyas szállítók. KMSZ 1981/10. sz. 6. o. 
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előretörés időszakában a század Harkovban levő 2 „Ju—52"-e t e t t komoly szolgá
latokat az 5/1. vadászosztály földi részlegének hátratelepítése során. (Különben 
a szállítórepülőszázad „végállomásai" augusztus: Harkov; szeptember: Kijev; 
október elején: Zsitomir, végén Bobrujszk; november: Pinszk — jól mutat ják a szov
jet frontok hatalmas ütemű térnyerését). 

A Vörös Hadsereg sikerei arra kényszerítették az 5/1. vadászrepülő-osztályt is, 
hogy egyre gyakrabban és mind nyugatabbra keressen új repülőteret. í gy 1943. szep
tember 4-én Harkovból Poltavára települt át . I t t vette kezdetét az osztály két szá
zadának egyesítése. Az 1/1. vadászszázad állományának zöme Ujszászy György rep. 
százados parancsnoksága alat t hazatelepült Szolnokra. Szeptember végén Heppes 
Aladár rep. százados, osztályparancsnok is visszatért Budapestre, ahol az új vadász
repülő harcszabályzat kidolgozását kapta feladatul. A kintmaradot tak Horvá th 
Gyula százados ún. 5/2. önálló vadászrepülő-századába olvadtak be.135 

Ezekkel az eseményekkel egyidejűleg a légierő illetékesei nagy erőfeszítéseket te t 
tek viszont a korábban megálmodott korszerű légierő megteremtése érdekében annál 
is inkább, mer t nyilvánvalóvá vált, hogy a fejlesztés üteme lassúbb a tervezettnél. 
Ez kifejeződött az október 1-ével életbe lépett 1943/44. évi szervezési intézkedésben 
is.136 Ennek már az „Általában" fejezete is érzékeltette, hogy hiába csökkentették 
1941—42-ben radikálisan a hadrendet, a nagy harctéri veszteségek és egyéb (terme
lési, beszerzési) nehézségek miat t nem sikerült biztosítani az 1943. október 1-ére 
tervezett „Huba—111/1." hadrend létrehozásának feltételeit. E fejezetben található 
megfogalmazás szerint ugyanis a hadrendfejlesztés súlya — többek között — „az 
emberanyagunknak minél teljesebb kihasználásával a hadirendünk későbbi tovább
fejlesztéséhez az alapok megteremtésén (kiemelés tőlem — Sz. M.) nyugszik." Tehát 
továbbra is az alapozás volt a feladat. 

A legjelentősebb változások a légierő felső vezetésében következtek be. A légügyi 
főcsoportfőnök — Magyarosy Sándor altábornagy — egyben a légierő parancsnoka 
beosztást is á tve t te (Rákosi Béla altábornagy augusztus 1-ével nyugállományba 
vonult), s mint ilyen rendelkezett az összes repülőalakulat fölötti parancsnoklás és 
felügyelet jogával. A légierő parancsnokának helyettese ettől az időponttól ellátta 
a légierő felügyelőjének feladatkörét is. 

Az a változás szintén alapvetőnek ítélhető, hogy az addigi Légierő Parancsnokság 
átalakult „M. kir. 1. honvéd repülőhadosztály-parancsnoksággá." 

Az új szervezési intézkedés a Honvédség 10 239 rendszeresített tiszti és tisztjelölti 
helyéből 1009-et (ebből 945 hivatásos) biztosított a légierő részére. Ezt azért kell 
hangsúlyozni, mert mindkét vonatkozásban közel 30%-os növekedést jelent. A Hon
védség rendszeresített 271 134 fős csapatlegénységéből 24 290 illette a légierőt, ami az 
előző évihez képest 20%-os gyarapodással volt egyenlő. 

Ezt jól érzékelteti a következő táblázat : 

A légierő állományának változása12,1 

(1942—44) 

Szervezési év Hivatásos 
tiszt 

Legénység Rep. 
század 

Repülőgép 

1942/43. 
1943/44. 

779 
945 

20 082 
24 290 

22 
29 

769 
864 

135 Winkler: i. m. 3. o. 
136 HL HM Ein. 1. a. — 1943/43 000. 
137 HL HM Ein. 1. a. — 1942/42 000. és 1943/43 000. 
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Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a szervezési intézkedés az elérendő — s részben 
feltöltendő, vagy megteremtendő — helyzetet jelölte. így pl. az 1943/44. évi szer
vezési intézkedés 13 vadászszázadról beszélt, a valóságban azonban 1943 őszén csak 
8 vadász-, 1 éjjeli vadász- és 1 rombolószázad létezett.138 (Igaz, ez utóbbi csak ala
kulóban volt.) 

Ennek ellenére összességében az állapítható meg, hogy — a ,,kellálladékot" figye
lembe véve — a vadászszázadok száma kettővel, a bombázóké pedig hárommal nőtt, 
ami 20, illetve 50%-os növekedést jelentett — vagy jelzett a későbbiekre —, sőt a hat 
osztályparancsnoki raj további két századdal (10—10%-kai) gyarapította a légierő 
állományát. Az említett 864-ből 392 volt hadi-, 432 gyakorló és iskola-, valamint 40 
különleges repülőgéppel rendelkezett a légierő, ami jelentős (65; 24 illetve 6 gépes) 
növekedést takart. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ennek ellenére sem sikerült 
a rendelkezésre álló 2 távol- és 4 közelfelderítő, 13 vadász-, valamint 10 bombázó
századdal megvalósítani a ,,Huba—111/1." hadrend 3 távol- és 8 közelfelderítő, illetve 
23 vadászszázados állományát. Mindössze a bombázók vonatkozásában érték el 
a kívánt 10 százados erőt. 

Ugyanakkor figyelmet érdemel az a tény is, hogy minden nehézség ellenére sike
rült befejezni a 100%-os tartalék képzést. Lényegében tehát itt mondható el először 
hogy bár nem érték el a két évvel korábban elhatározott célkitűzéseket, mégis jelen
tős fejlődést takart e szervezeti intézkedés. Az 1943 januári—februári veszteségek 
ellenére is kimutatható gyarapodás mind a személyi-, mind a repülőgépállomány
ban.139 

Mindenesetre a hadműveleti területen levő repülőkötelékek helyzetében ekkor 
csak annyi történt, hogy október 5-én az itt tevékenykedő 2. repülődandár-parancs
nokság elnevezését 102. repülődandár-parancsnokságra változtatták, s minden kivo
nult repülőalakulatot neki rendeltek alá.140 

A közelgő tél, a kedvezőtlen időjárás természetesen egyre inkább akadályozta a 
harcoló kötelékek tevékenységét. Ennél is kevesebbet tudunk azonban, mert a ren
delkezésre álló anyagokból mindössze apró mozaikok tűnnek elő. Az egyik ilyen, hogy 
a gyors ütemben nyugatra tolódó arcvonal rohamosan közeledett Berdicsevhez. 
Az itteni magyar kórház sebesültjeinek elszállításában a Budaörsről november 10-én 
kirendelt ,,Ju—52" egészségügyi gép 4 fordulóval — ha túlterhelve is — Proszkurov-
ba tudta szállítani a 150 sebesült döntő részét. 

Ami az 5/2. önálló vadászszázad további tevékenységét illeti, annyi ismert, hogy 
1943 decemberében a börgöndi harckiképző vadászszázad állományából egészült ki, 
s ekkor ennek a századnak — már november óta kint tartózkodó — parancsnoka, 
Kovács József rep. százados vette át a 102/1. önálló vadászrepülő-századra átkeresz
telt alegység vezetését.141 

Egyes — nem hivatalos — összesítések szerint142 a hadműveletekben részt vett 
alegységek 1943. é vi tevékenységét az alábbi adatok jellemzik: 

— az 5/1. vadászosztály az 1943 május és november közötti időszakban 1560 beve
tést hajtott végre, melynek során a korábban ismertetett légi győzelmek mellett 
elveszített 9 pilótát (a gép veszteségről nincs adat) ; 

— az I. önálló távolfelderítő osztály, illetve az osztálytörzs szeptemberi hazatéré
sét követően a — Mersich Adorján rep. százados parancsnoksága alatt tevékenykedő 
— 1. önálló távolfelderítő századdá „előlépő" kötelék tovább végezte feladatát; 

— Telbisz Imre rep. százados Focke—Wulf ,,FW—189"-es repülőgépekkel rendel-

138 Vasváry József : Hozzáfűzések Dr. Szabó Miklós őrgy. : A Magyar Királyi Honvéd Légierő technikai és szervezeti 
fejlődése (1938—1944) c. kandidátusi disszertációhoz. (A szerző birtokában) 14. o. 

139 HL HM Ein. 1. a. — 1943/43 000. 
140 HL 2. HDS. pság — 1943/1777., valamint HL Vkf. Ein. 1. — 1943/6191. 
141 Goal: Szárnyas... i. m. 6. o., valamint Winkler: ... i. m. 3. o. 
142 Gaál—Vdgi: i. m. 241—242. o. 
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kező kecskeméti 3/1. közelfelderítő százada 1943. május 22-től decemberig mintegy 
1100 bevetést hajtott végre, miközben 2 gépet veszített ; 

— a 102/1. zuhanóbombázó repülőszázaddá átkeresztelt alegység bevetéseinek 
száma az év végéig meghaladta az ezret, akárcsak a 102/2-é. 

Szirmay Aladár vezérőrnagynak, a 102. repülődandár új parancsnokának azonban 
1943 végére csak négy harcoló század állt rendelkezésére. Igaz, ez a „rendelkezésére" 
szó nem pontos, ugyanis a repülődandár vezérkari főnöki beosztást 1943. október 15-e 
és 1944. március 21-e között betöltő Balássy Miklós rep. vk. őrnagy szerint a ,,rep. 
századok alárendeltsége azonban teljesen névleges volt és csupán a személyi és a 
magyar anyagi utánpótlásra korlátozódott. A századok a németektől közvetlenül kap
ták bevetési parancsaikat. Ezeket a parancsokat velünk csak utólag, sok esetben 
egy napos késedelemmel közölték a dandárparancsnokság mellett működő »Ver
bindungskommando« (összekötő csoport — Sz. M.) útján."143 Ilyen „jogok" és 
parancsnoklási viszonyok mellett hátrált a repülődandár-parancsnokság 1943 októ
berben Zsitomirba, a hó végén, november elején Lembergbe (Lvov), majd mind na
gyobb léptekkel a végső pusztulás felé ! 

Hadművészeti tapasztalatok 

1942—43 fordulóján a szovjet fegyveres erő végérvényesen kezébe ragadta a ha
dászati kezdeményezést, bekövetkezett a döntő fordulat a háború menetében. Ennek 
egyik következménye az lett, hogy a német és szövetséges kötelékek — köztük a 2. 
repülődandár — a Sztálingrád, illetve Voronyezs térségében végrehajtott bekeríté
sek során vagy felmorzsolódtak, vagy a kitörni képes részek egyre nagyobb ütemben 
vonultak vissza nyugati irányban. Ezáltal a nyert hadművészeti tapasztalatok is 
lényegesen szegényesebbek a korábbiaknál. 

Az ekkori hatalmas szovjet sikerek másik, közvetlenül kitapintható következ
ménye az volt, hogy a magyar politikai és katonai vezetésben még inkább felerősö
dött az a törekvés, hogy minél nagyobb erőt, illetve az otthon gyártott korszerű 
harceszközöket az országhatárokon belül tartalékolja. Ezért a hadműveleti területen 
levők át-, vagy ismételt felfegyverzése csak német készletekből történt, s harcoló alegy
séget is csak annyit küldött ki, amennyi elől semmi módon nem tudott kitérni. 
Az 1943 második felében Ukrajnába érkező kötelékek zöme kiszolgáló alegység volt. 
Most kapott tehát igazi tartalmat Szombathelyi vezérezredesnek az az 1942. decem
beri megfogalmazása, hogy „Hol marad a magyar megoldás akkor, ha minden erőn
ket eleve ennek a 100%-os német győzelemnek a kivívására bedobjuk és feláldozzuk... 
Ne siessünk. Ne akarjunk németebbek lenni a németeknél... Nagyhatalmi politikát 
és hadászatot át kell engedni a nagyhatalmaknak, nekünk a fal mellett kell jár
nunk."144 

Ami a konkrét hadművészeti tapasztalatokat illeti, a vezetés rendszere alapvetően 
változatlan maradt. A januári kritikus napokban azonban döntőnek, sőt — ebben 
az esetben szószerint — életbevágónak bizonyult az, hogy a repülődandár parancs
noka végig szilárdan kézben tartotta alárendeltjei vezetését. Feltétlen szerepe van 
ennek abban, hogy más kötelékekhez viszonyítva rendkívül alacsony: 5%-nyi volt 
az utóvédharcokat folytató, bekerítésből kitörő repülődandár vesztesége halottak
ban és eltűntekben. 

A szemben álló erők értékelése meglehetősen ellentmondásosnak bizonyult. Ko
vács vezérőrnagy ugyanis bár határozatlanul, végül mégis helyesen értékelte — külö-

143 Balássy Miklós rep. vk. őrnagy közlése (a szerző birtokában). 
144 Godó Ágnes—Sztana Béla: A Horthy-rendszer katonai ideológiája. Bp., 1955. 141. o. 

— 31 — 



nősen területileg — a szovjet csapatok 1943 eleji várható tevékenységét. A felderí
tésre alkalmatlan időjárás ellenére meglehetős bizonyossággal számolt a hadsereg 
vezetése az urivi hídfőből indítandó szovjet támadással, de ennek pontos kezdetét 
képtelen volt felfedni. 

A tavaszi—nyári hónapokban egyértelművé vált az illetékes magyar parancsnok
ságok előtt a Vörös Hadsereg roppant ütemű erősödése, s a felderített csapatössze
vonásokból időben értesültek a Kurszk körzetében várható súlyos harcokról is. 

Az együttműködés lényegében szintén a „védőkörletben", valamint a kitörés és 
visszavonulás alatti harctevékenység során szükséges tennivalók összehangolására, 
korlátozódott. A német repülőkötelékek ugyanis, mindig kész helyzet elé állítva 
magyar szövetségesüket, legfeljebb 1/2—1 nappal korábban jelentették be repülőtér
kiürítési szándékukat. Úgyszintén csak nehezítették a „védőkörletben" visszamaradó 
magyar repülőkötelékek helyzetét azzal, hogy figyelmen kívül hagyva alapvető létér
dekeiket, bejelentés nélkül lebontották híradóvonalaikat, vagy felrobbantották az 
utolsó menedéket, védelmet nyújtó épületeket, lövegeket. 

A legsúlyosabb napok elmúltával viszont minden korábbinál szorosabbá kíván
ták tenni az együttműködést a németek, s ennek érdekében el is rendelték, hogy 
a repülődandár törzse a német repülő-magasabbegység parancsnokságával egy helyőr
ségben köteles települni. 

Az átképzés alatt álló magyar vadászbombázó kötelék harci együttműködése za
vartalan volt, hiszen német osztály alárendeltségében tevékenykedett a bevetések 
során. 

A német szárazföldi csapatokkal való együttműködés a kitörés időszakában egyol
dalúnak bizonyult: a „védőkörletben" harcoló magyarok hajlandóak voltak kitöré
süket elhalasztani a német magasabbegység beérkezéséig, ezt követően azonban 
egyértelműen érvényesült az önző német érdek. Ez viszont kitörölhetetlen nyomokat 
hagyott sokak későbbi „együttműködési készségében." 

A 2. hadsereg parancsnokságával kevésbé volt olyan hatékony és szoros az együtt
működés, mint korábban. Ez különösen a visszavonulás időszakában volt érzékelhető, 
amikor rendkívül súlyos helyzetbe került a védőkörlet állománya azáltal, hogy a 
hadseregtörzs alegységei nem szállták meg védőszakaszukat. 

A repülőalegységek — különösen a földi harcokra kényszerültek és a szállítók — 
— jól összehangolták tevékenységüket, mind a védelem és kitörés, mind pedig a kiürítés 
és visszavonulás időszakában. 

A technikai helyzet — paradox módon — lényegesen javult 1943 folyamán. Ezt 
egyrészt „megoldotta" ugyanis a januári katasztrófa, amikor a meghibásodott, vagy 
a rendkívüli hidegben beindíthatatlan („Héja") repülőgépeket maguk a magyarok 
robbantották fel a repülőtér kiürítése előtt. így eleve elpusztult gépállományuk fele 
(36 db). 

Másrészt az év folyamán a mind súlyosabb helyzetbe került Luftwaffe vezetésének 
viszont egyre inkább érdekében állt, hogy az 1942 őszén elkezdődött folyamatot fel
gyorsítsa. Ennek megfelelően mind nagyobb számban adott át — csak hadműveleti 
területen — a korábbiaktól lényegesen korszerűbb „Me—109" és „Ju—88" típuso
kat, illetve biztosította az ezekre való átképzést. Az év elején a távolfelderítők 
gyorsabb ütemű korszerűsödését viszont gátolta a létszámhiány. 

Ami a szervezési kérdéseket illeti, hamar bebizonyosodott, hogy az 1942/43. évi 
új hadrend — a bizonyos fejlődése ellenére — nem volt képes kielégíteni a harctéri 
igényeket. Mégis előrelépést jelentett, hogy a hadműveleti területen kint levő repülő
kötelék dandárszervezetet kapott. Jelentős változások csak 1943 tavaszán, nyarán, 
a visszavonulást követő állományrendezés után következtek be, amikor a harcoló 
alegységek jellegében is változás következett be átképzésüket követően. így ebben 
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az évben már a vadászok vadászbombázókként, a bombázók pedig zuhanóbombázók
ként szerepeltek. 

A kiszolgáló alegységek közül többet összevontak, a fölöslegesekké váltakat pedig 
hazatelepítették. 

A feladatoknak való megfelelést vizsgálva szintén bizonyos leegyszerűsödésnek 
lehetünk tanúi. 

Az év első heteiben ugyanis a fő feladat a minimális felderítési, illetve vadászbom
bázói tevékenység mellett a kijelölt „védőkörlet" megtartása, majd ennek lehetet
lenné válása után az erők megőrzése, hátsóbb terepszakaszon való rendezése volt. 
Ezeknek az elvárásoknak megfeleltek — mind a „védőkörlet" hosszabb ideig tartása, 
mind a meglepően alacsony veszteség alapján — a földi harcra nem fő profilként ki
képzett repülők. 

Ami a „szabvány" repülőfeladatokat illeti, a távolfelderítők képesek voltak — az 
időjárás függvényében — megbízható adatokat biztosítani az elöljárók számára. 
Különösen az 1943. nyári, Kurszk környéki hadműveletek előkészítése és megvívása 
időszakában hárult rájuk nagy feladat. A március 20-án elért 300. bevetésük július
ra 500-ra gyarapodott. Ezekért a gyorsan növekedő értékekért azonban egyre na
gyobb veszteségeket kellett elszenvedniük. 

A vadászok és bombázók fő feladata ebben az időszakban az új, korszerűbb típusokra 
való átképzés sikeres végrehajtása volt. Ennek eredményeként, fokozatosan, már 
mint vadászbombázók, illetve zuhanóbombázók kapcsolódtak be a harcokba. A mind 
félelmetesebbé váló szovjet légierő különösen a távolfelderítő és zuhanóbombázó
kötelékek kísérése, oltalmazása terén rótt egyre teljesíthetetlenebb feladatokat a ma
gyar vadászbombázókra. 

A szállító repülőgépek szinte erejük fölött teljesítettek a januári visszavonulás so
rán, azonban az óv folyamán mind természetesebbé váló nagyütemű szovjet elő
retörés következtében a szállítókkal szemben a gyors kiürítés igénye állandósult, 
sőt fokozódott. Ehhez viszont nem rendelkeztek megfelelő nagyságú gépparkkal. 

A korábbi évek ki- és előretelepülési tapasztalatait kénytelenek voltak hasznosítani 
a. visszavonulás, hátratelepülés során. Ezek azonban korántsem voltak olyan szer
vezettek, s befolyásolta őket a Vörös Hadsereg nagy ütemű térnyerése, valamint az, 
hogy csak a német szükségletek kielégítése után következhettek a magyar kötelékek. 
Ez a magyarázata annak, hogy több alegység repülőtérről repülőtérre volt kénytelen 
vándorolni, míg helyet kapott valahol, vagy pl. egy vastagon behavazott, minden 
épület nélküli mezőt utaltak ki a német illetékesek a repülődandárnak repülőtere
ként. Az így szerzett tapasztalatokat majd az 1944—45. évi további visszavonulások 
során hasznosították. 

Az anyagi ellátás bizonyos vonatkozásban — a körülményekhez képest — még 
zökkenőmentesebb is volt a korábbinál, mivel a németeknek egyre nagyobb érdekük 
fűződött a magyar repülők mind fokozottabb harci alkalmazásához. 

A harci tapasztalatok szerzése részben több irányúvá, részben szűkebbé vált. 
Az élet, pontosabban a Vörös Hadsereg egyre gyarapodó ereje korábban mellőzött 
területeken (gyalogsági harc, védelmi tevékenység, kitörés, visszavonulás, állomány
rendezés) nyújtott módot új ismeretek szerzésére. 

Ugyanakkor a 2. hadsereg vezetőiben is megerősödött az a korábbi felismerés, 
hogy a páncéloscsapatok és a légierő nagysága, korszerűsége döntő szerepű a hadmű
velet, illetve a háború kimenetelében. 

Az átképzések következtében a pilótaállomány tapasztalatokat szerzett a kor
szerűbb típusokkal vívott harctevékenység terén, s ezzel megalapozta azt, hogy 
1944—45 folyamán mind korszerűbb és korszerűbb harceszközöket uraljon. 

A feszített igénybevétel következtében különösen a távolfelderítők szereztek ko
moly harctéri gyakorlatot, hiszen átlagosan 60 bevetés után váltották fel őket. 
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A tapasztalatszerzés bizonyos szűkülése viszont ott tapintható ki, hogy az 1943 
folyamán kiküldött alegységek többsége nem harci, hanem kiszolgáló volt. Ebben 
az uralkodó osztály azon törekvése érzékelhető, hogy minél nagyobb erőt biztosítson 
az országhatárokon belül. 

— 34 -

Миклош Сабо 
БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В. К. 2-ОЙ ГОНВЕДСКОЙ АВИАЦИОННОЙ БРИГАДЫ 

В 1943 ГОДУ 

Резюме 

Сжато обобщив состояние ВВС Венгерской Королевской Гонведской Армий на осень 1942 
года, автор показывает, как оценивали свое положение руководители 2-ой венгерской армии, 
которая обеспечивала оборону Донского участка фронта, — в свете сталинградских событий 
на рубеже 1942—43 годов. 

Затем автор дает характеристику личного состава 2-ой авиационной бригады, анализирует 
обстановку, задачи, излагает цели, поставленные перед войсками Воронежского фронта, за
тем на основании венгерских архивных источников показывает в рамках событий острогож-
ско-россошской операции боевые действия венгерских авиационных частей и их отступление. 

После краткого показа реорганизации бригады, упорядочения, пополнения личного состава 
в марте 1943 года, автор обощает участие авиационных частей в операциях лета и осень 1943 
года, а также их переподготовку на новые, более современные боевые средства. 

В заключение статьи он суммирует те наиболее общие оперативные выводы, которые можно 
было следать из боевых действий 2-ой авиационной бригады в 1943 году. 

Miklös Szabö 
D I E VERWENDUNG D E R K. UNG. ZWEITEN HONVED FLIEGERBRIGADE IM 

KAMPF IM J A H R E 1943 

Resümee 

Nach der kurzen Zusammenfassung der Lage der Ungarischen Königlichen Honvödluftwaffe 
im Herbst von 1942, schildert der Verfasser, wie die Leiter der die Donschleife verteidigende 
zweiten Ungarischen Armee, ihre Lage — nach der Ereignisse von Stalingrad — an der Wende 
der Jahren 1942 und 1943, beurteilten. 

Danach stellt er den Personenbestand, die Lage und die Aufgaben der Zweiten Fliegerbrigade 
dar. E r macht uns auch mit den der Truppen der Front von Woroneschgesetzten Zielen bekannt , 
dann schildert er — aufgrund ungarischen Archivquellen — die Kampftätigkeit und der Rückzug 
der ungarischen Fliegerverbände durch die Ereignisse der Kriegsoperation von Ostrogoschsk 
Rossosch. 

Nach der Kurzen Schilderung der Umorganisierung des Bestandes im März fasst der Verfasser 
die Teilnahme der in den Kampf einbezogene Fliegereinheiten in den Kriegsoperationen vom 
Sommer und Herbst 1943 sowie ihre Umbildung für neue, moderne Kampfmittel zusammen. 

Am Ende der Studie summiert der Verfasser die allgemeinsten Kriegskünstlerische Erfahrun
gen, die aus der Verwendung der zweiten Fliegerbrigade im Kampf im Jahre 1943 gezogen 
werden können. 



KÖZLEMÉNYEK 

MUCS SÁNDOR 

A FELSZABADULT MAGYARORSZÁG SAJTÓJA 
A HADSEREGSZERVEZÉS NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL 

1944 vége—1945 április 

Hazánk legújabbkori történetének sorsdöntő időszakában, a fasizmus alóli felszaba
dulás hónapjaiban, amikor a lakosság gyakorlatilag csak a sajtó híradásaiból értesült 
a politikai és katonai eseményekről, e tájékoztatásnak a jelentősége komoly felelőssé
get rótt a sajtó munkatársaira. E felelősség abból a politikai helyzetből fakadt, amely
ben a magyar újjászületés megkezdődött. Ennél az újjászületésnél különböző poli
tikai pártok és csoportok működtek együtt, igyekezvén bizonyos kérdésekben, ha 
időlegesen is, összehangolni politikai felfogásukat, céljaikat. Az egyes pártok sajtói
nak tehát, miközben képviselniök kellett saját pártjaik fő politikai irányvonalát, 
be kellett mutatniuk azt a törekvést is, amelyet e pártok közös feladatként jelöltek 
meg, s annak érdekében tevékenykedtek. Ez persze nem jelentette azt, hogy e kér
désekben is ne adjanak hangot egyéni elképzeléseiknek. 

A tárgyalt időszak egyik igen fontos politikai kérdése volt a hadsereg megszervezés© 
és harcba vetése a fasizmus ellen. Ennek megértetéséhez, a felszabadult országrészek 
lakosságával történő elfogadtatásához a korabeli sajtó két vonatkozásban járult 
hozzá. Egyrészt az akkori idők meglehetősen sok — a különböző politikai pártok által 
tartott — gyűlésén elhangzott beszédekből emelték ki a hadseregre vonatkozó gon
dolatokat, másrészt a sajtó munkatársai is — riportokban, vagy vezércikkekben — 
elmondták ezzel kapcsoclatos nézeteiket. 

Az utóbbiak természetesen megfeleltek ugyan az adott párt alapvető nézeteinek, 
de— az újságíró egyéni habitusának megfelelően — előfordult az is, hogy mérsé
keltebben, vagy radikálisabban kerültek megfogalmazásra. 

Felmerülhet a kérdés, hogy ezeket a tudósításokat, illetve az „önálló" véleménye
ket az adott kérdésben mennyire lehet dokumentumértékűnek tekinteni. Szerintem 
a sajtó közelményei a történész számára mindenkor dokumentumértékkel bírnak. 
Az más kérdés, hogy ezeket a közleményeket mennyire vetjük össze a tényleges poli
tikai helyzettel, mennyire tudjuk őket megfosztani a zsurnalisztikái fogásoktól. 
A helyzet ugyanis az, hogy az egyes politikai vezetők beszédei — amelyek akkor 
sok esetben nem voltak szó szerint leírva, s nem kerültek átadásra az újságíróknak —, 
a tudósításokban talán nem teljességükben tükröződtek, de a cikkek minden bi
zonnyal a lényeget fejezték ki. A pártlapok fő-, vagy felelős szerkesztői ugyanis általá
ban tagjai voltak a pártok vezető testületeinek, s kötelességük volt az adott párt 
politikai irányvonalaként tálalni a tudósításokat. De gyakorlatilag ugyanez volt 
a helyzet az újságírók „egyéni" véleményének az esetében is. Bár az utóbbira — 
ha annak hangja, mondanivalója nem fedte teljesen az adott párt álláspontját — i 
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rá lehetett fogni, hogy az egyéni vélemény. Ilyen jelenségekkel a jelen témafeldolgo
zása során nem egyszer találkoztam. 

Témánk megítélése szempontjából még egy-két szempontot el kell mondanunk. 
Az egyik az, hogy az adott időszakban a felszabadult országrészeken még viszonylag 
kevés sajtótermék jelent meg. Területileg ez jóformán csak az ország északi, keleti 
és déli területeit és a fővárost jelentette. Végül említést érdemel, hogy a lapok az első 
időszakban — egy-két hónapot figyelembe véve — nem az egyes pártok lapjaként, 
hanem demokratikus napilapként, vagy a demokratikus pártok lapjaként jelentek 
meg. Ez utóbbi azt jelentette, hogy ezeknek a lapoknak egyidőben kellett „képvi
selniük" valamennyi koalíciós párt politikai nézeteit. Talán még figyelmet érdemel 
az is, hogy akkor, amikor a különböző pártoknak már saját lapjaik voltak, ezek, a 
központi lapok megjelenéséig, betöltötték azok szerepkörét is. 

A fő témák, amelyekkel a helyi sajtók a hadsereggel kapcsolatban ebben az idő
szakban foglalkoztak, meglehetősen széles körűek voltak. Szóba került a lapok hasáb
jain többek között a fasizmus elleni harcban való részvételünk szükségessége, a had
seregbe való önként jelentkezési kötelezettség, a hadsereg politikai jellegéről kifejtett 
gondolatok, a toborzás helyzete, a hadosztályok elindulása az arcvonalra stb. A to
vábbiakban a sajtó e kérdésekben közzétett anyagából kívánunk bemutatni gondo
latokat — a teljesség igénye nélkül. 

A fasizmus elleni harc szükségessége — amelyben a demokratikus pártok mind
egyike egyetértett — az adott időszakban megjelenő lapoknak központi mondani
valója volt. A Szegeden 1944. december 19-én megjelenő Délmagyarország már az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés képviselőit megválasztó nagygyűlésről tudósítva külön 
alcímben adta hírül, hogy ,,Űj magyar nemzeti hadsereget követel Szeged a németek 
ellen." A lap december 31-i száma pedig a Németországnak küldött hadüzenet teljes 
szövegének közlésével egyidőben publikálta Révai József vezércikkét „Hadüzenet 
Németországnak" címmel. A vezércikkben Révai többek között a következőket írta: 
„Ea a háború igazságos háború lesz! Ha szenvedni fogunk, magunkért fogunk, a haza 
felszabadításáért, nem idegen hódítók érdekeiért. Ha vérezni fogunk, a magunk sza
badságáért fogunk vérezni. Ha áldozni fogunk, a magyar függetlenségért fogunk 
áldozni... A hadüzenet Németországnak még csak jelképes lépés, azt jelenti, hogy az 
Ideiglenes Nemzeti Kormány el van szánva a szabadságharc megindítására. A követ
kező lépés : az új magyar nemzeti hadsereg, a demokratikus, független Magyarország 
honvédségének sürgős felállítása. Sürgetjük, siettetjük a magyar haderő felállítását, 
hogy ne késsünk le a magyar föld felszabadításáért folyó harcból." 

A január 30-i számában a lap a két munkáspárt január 21-i együttműködési megál
lapodását méltatva többek között így fogalmazott: „A Magyar Kommunista Párt 
és a Szociáldemokrata Párt nézetei azokban a fő kérdésekben, amelyek a demokra
tikus, független Magyarország felépítésére, a magyar reakció teljes megsemmisíté
sére, a németellenes szabadságharc megvívására vonatkoznak, megegyeznek egymással. 
(Kiemelés tőlem — M. S.) 

A Budapesten megjelenő Szabadság pedig január 22-én az V. és IX. kerületi MKP 
szervezetek megalakulásáról szóló tudósításának a következő címet adta : „Berlinben 
a győzelmi lobogók között ott lesz a piros-fehér-zöld zászló is." A tudósítás címét a 
gyűlésen felszólaló Vas Zoltán beszédéből vett gondolat adta, aki a magyar Vörös 
Hadsereget követelő közbeszólásokra kijelentette: „Magyar nemzeti hadsereget 
teremtünk és ezzel a magyar nemzeti hadsereggel a szabadságszerető népek oldalán mi 
is részt veszünk a hitlerizmus megsemmisítésében. Biztosak vagyunk benne, hogy ami
kor Berlinben kitűzik a győzelem lobogóját, a többi népek zászlói között ott fogjuk 
találni a piros-fehér-zöld lobogót is. Ez a zászló az ország függetlenségének szimbó-
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luma, ezt hordozták diadallal a 48-as honvédek és ez lesz a lobogója az új magyar 
szabadságharcnak is." 

A debreceni Néplap 1944. december 20-i számában a Hajdúsámsonban megtartott 
gyűlésről tudósítva kiemelte, hogy az ott elfogadott határozat első pontja kimondta : 
„A felszabadító Vörös hadsereget minden eszközzel támogatni kell, nemcsak az anya
gi utánpótlás területén, hanem Finnország, Románia, Bulgária példája nyomán 
fegyveres erővel is a német betolakodók ellen." A lap december 31-i száma pedig a 
leendő magyar hadseregben megvalósítandó belső viszonyokról így írt: „Szeretetet, 
megbecsülést, az emberi jogok tiszteletben tartását, igazságot, szabadságot, népi 
szellemet akarunk látni az új demokratikus Magyarország néphadseregében". A ja
nuár 28-i vezércikkében pedig ezzel kapcsolatban a következő követelményeket tá
masztotta: „A felállítandó új hadsereg a magyar nép hadserege kell, hogy legyen, 
magyar hazafiságtól és nemzeti érzéstől áthatott demokratikus új népi hadsereg. 
Ez a hadsereg lényegében különbözik az előző hadseregtől, mert lényegében különbö
zik a két hadsereg célja is egymástól... ebben a hadseregben való részvétel nem kény
szer, hanem megtiszteltetés." 

A sajtónak ezek a fegyverszüneti szerződés megkötése előtti megnyilvánulásai már 
előrevetítik azoknak a beszédeknek, cikkeknek a tartalmi mondanivalóit és retorikai 
fogásait, amelyek a hadsereg vonatkozásában 1945. január 20-a után láttak napvi
lágot. Amellett, hogy szinte minden akkor megjelenő lap teljes terjedelmében közölte 
a kormány toborzási felhívását, a vezető politikusok írásaival, vagy saját vezércikké
vel fűzött ezen eseményhez állásfoglalásokat, véleményeket. 

A nyitányt e vonatkozásban minden bizonnyal Révai József cikke jelentette, 
amely a Néplap 1945. január 30-i számában jelent meg. Ebben Révai többek között 
a következőket írta: „Amikor Kossuth Lajos 1848. július 11-én a veszélyben forgó 
haza megmentésére 200 000 honvédet kért, az országgyűlés kitörő lelkesedéssel felelt 
a hívó szóra: megadjuk! Az Ideiglenes Nemzeti Kormány fegyverbe hívó szavára 
sem lehet más a válasz : a haza hív, hát megyünk... Ha a demokratikus pártok ver
sengeni akarnak egymással, akkor versengjenek abban, hogy ki tud több magyar 
ifjút, magyar férfit az új magyar honvédségbe való önkéntes jelentkezésre bírni. 
A Magyar Kommunista Párt kész részt venni ebben a versenyben ! Pártunk fegyver
bíró fiatalságát mozgósítjuk a hadseregbe való belépésre. Pártszervezeteinket köte
lezzük, hogy a toborzással kapcsolatos felvilágosító, lelkesítő, szervező munkából 
teljes erővel és odaadással vegyék ki részüket. Nem jó kommunista az, aki nem veszi 
halálos komolyan az Ideiglenes Nemzeti Kormány fegyverbe hívó szavát. Nem jó 
kommunista az, aki nem érti meg, hogy a magyar nép élén haladni ma azt jelenti : 
élen járni a fegyveres szabadságharcban." 

Révai Józsefnek eme megnyilvánulása mellé oda kívánkozik az a megjegyzés, hogy 
e cikkel nemcsak a lakosság széles rétegeihez kívánt szólni, hanem útmutatásnak 
szánta azt a kommunisták, a kommunista pártszervezetek tevékenységére vonat
kozóan is a toborzási munkában. Ennek az útmutatásnak egyik — igaz egy kicsit 
későbbi visszhangját érezhetjük a miskolci kommunisták február 25-i taggyűlésén, 
amelyről a Miskolcon megjelenő Szabad Magyarország február 28-án tudósított. A lap 
idéz Fekete Mihály párttitkár beszámolójából a hadsereggel összefüggésben.„Tehát 
a Magyar Kommunista Párt legfontosabb feladatai közé tartozik — hangzik a tudó
sításban —, hogy életrehívjuk, megszervezzük, megerősítsük a Magyar Nemzeti 
Hadsereget. 

Ha azt akarjuk, hogy a Magyar Nemzeti Hadsereg erős legyen, ütőképes legyen, 
akkor ennek a hadseregnek a szervezésében és ennek a hadseregnek a kialakításában 
nekünk is részt kell vennünk." 

A Néplap február 4-i számában pedig vezércikként közölte a Vörös Hadsereg ma
gyar nyelvű lapjának az Űj szónak a cikkét a toborzásról, amelyben többek között 
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a fegyverszüneti szerződés katonai vonatkozásairól ez állt: „Természetes, hogy ez a 
megállapodás olyan mértékben fogja könnyíteni a magyarság helyzetét, amilyen 
szívóssággal és lelkesedéssel dolgozik a hadsereg felállításán és amilyen áldozatkész 
erre és sikeresen fog az új hadsereg harcolni az egész emberiség és így természetesen 
a magyarság ügyéért.' 

A Szabad Magyarország is vezércikket szentelt ennek a kérdésnek, amely a lap 
január 31-i számában jelent meg „Szabadságharc" címmel. Ebben többek között 
a következőket írta, miután az 1848-as honvédség szellemét idézte. „Méltatlanok 
lennénk emlékeikhez ? Manapság is akadnak magyar szabadsághősök : a partizánok, 
akik a németek ellen küzdöttek és küzdenek. Most már nyíltan harcolhatnak. Tíz
ezrek, százezrek lelkesednek a zászlók alá. 

Ez nem frázis magyarok! Legbensőbb népi valóságunk ez a szabadságharc, ame
lyet az egész világ szabadságszerető népeinek oldalán vívhatunk minden idők leg-
ocsmányabb rendszere ellen. 

Most nem lehet félreállni! Most nincsenek visszavonulók. Mert ha vannak, azok
ról tudjuk, hogy a gyilkosokkal tartanak, azok valóban ellenségei a magyar népnek. 
Most itt az alkalom, hogy kiürítsük évszázadok óta belénkfojtott keserűségünket. 

Most valóban a magyar haza hív. Nem a főurak, méltóságosok, csendőrök és mun
kásbörtönök Magyarországa. Most a szabadság hív mindannyiunkat zászlója alá ! 

Mutassuk meg, hogy nem vagyunk Európa szennye, hogy nem igaz, amit ellené-
geink híresztelnek rólunk, hogy a magyar népnek eltört a gerince. Ez egyszer, most 
utoljára mutassuk meg a világnak, hogy emberségünk, szabadságunk többet ér még 
az életünknél is. 

A szabadságszerető Európa már példát adott. A mi népünk fog utoljára fegyvert a 
a fasiszták ellen. De mutassuk meg, hogy nem vagyunk utolsók. 

Igen, magyarok ! 
»Mindnyájunknak el kell menni, 
Éljen a magyar szabadság ! 
Éljen a Haza!«" 

A Szabadság február 5-i számában egy másik nagy munkáskerületben, Csepelen 
lezajlott, a Magyar Kommunista Párt által tartott nagygyűléséről számolt be, 
amelyen Gerő Ernő mondott beszédet. Ebből a lap a hadsereg vonatkozásában 
a következő gondolatokat emelte ki: „Nekünk tehát demokratikus szellemű nép
hadseregre van szükségünk. Budapesten most jelent meg Miklós Béla és Vörös vezér
ezredesek toborzó felhívása. A mi válaszunk e felhívásra az: nehéz helyzetben va
gyunk ugyan, de ha három és fél évig tudunk vérezni Hitlerért, akkor három hó
napig harcolhatunk a magunk ügyéért. Elsősorban a munkásoknak kell a zászlók 
alá állni, nekik kell ügyelni arra, hogy a szovjet nép bizalmát el ne veszítsük, az 
egyezményt betartsuk [a fegyverszüneti szerződésről van szó — M. S.], mert ez a 
záloga jövőbeni jobb helyzetünknek." 

A toborzásról szóló tudósításoknak az a két alapvető gondolata, hogy az önkéntes 
jelentkezéssel a dolgozó népért, a felszabadult hazáért hozzuk az áldozatot, s hogy 
ebben az áldozatvállalásban elsősorban a dolgozóknak, a munkásosztálynak kell 
élen járnia, szinte minden esetben felmerült. Az előbbiekben már idéztük Révai 
József 1944. december 31-én a Néplapban megjelent cikkét ezzel kapcsolatban. A Dél-
magyarország február 1-i számának vezércikke, amely a„Szabadságharcra" címet 
viselte, erről úgy vélekedett, hogy a magyar népnek vérével kell megpecsételnie a 
szabadságot. Ezután úgy folytatta: „Fegyverrel, a nemzeti hadsereg felállításával 
tesszük ezt meg, de az új áldozatnak már látjuk az okát, látjuk a célját." A lap 
február 6-i számának vezércikke pedig, amely az „Egy hadosztályt állít ki Szeged 
népe" címet viselte, már tovább fűzte a fenti gondolatot. „Nem könnyű dolog három 
és félesztendős háborús fáradtsággal új háborúba kezdeni. De kell! Elkerülhetetlen. 
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Ha nem csináljuk öngyilkosokká válunk ! Magunk mondunk le az életről... Van már 
programja a felemelkedésnek, biztos út a célhoz és megteremthető a harc eszköze is: 
az új demokratikus hadsereg. Ez Szeged népének a hadserege is lesz, övé lesz belőle 
egy egész hadosztály és ez nem harcol többé igaztalan célokért, nem használható fel 
többé ellenünk, Szeged népe ellen." 

Debrecen mellett ezekben a hónapokban Szeged szintén a politikai élet köz
pontja volt. Egymás után zajlottak le a politikai jellegű gyűlések, amelyeken a had
seregszervezés kérdései mindig szóba kerültek. Ez tükröződött a Délmagyarország 
tudósításaiban is. A február 5-én megtartott nagygyűlésen, amelynek szónokai 
Balogh István és Révai József voltak, a beszédek fő témája a hadsereg volt. A mint
egy két oldalas tudósításban a lap először Balogh Istvánt idézi, aki először beszá
molt a moszkvai fegyverszüneti tárgyalásokról, a fegyverszünetben vállalt kötele
zettségekről, majd kijelentette: „A feltételnek vannak anyagi és politikai vonat
kozásai. Első helyen áll önálló és végre magyar célokért küzdő hadsereg felállítása. 
Nem kell túl sokat vállalnunk." Szerinte a 140 000 ember, a nyolc hadosztály várható 
állománya nem túlzott követelmény, s megemlítette, hogy a szovjet kormány 40 000 
hadifoglyot átenged az új hadseregnek. Végül így szólt: „A toborzási felhívás elhang
zott. Minden épkézláb férfinak kötelessége jelentkezni." Jellemző, hogy a lap a másik 
szónok Révai József beszédét a következő alcímmel közölte: „Révai József toborzó-
ja." Ezt minden bizonnyal az a nagy pátosszal elmondott beszéd váltotta ki a szer
kesztőből, amellyel Révai szólt. Többek között ezeket mondotta: „A nyolc hadosz
tály, amelyről a fegyverszüneti szerződés szól, nem ránk rótt kötelesség, hanem 
jog amivel élnünk kell. Száznegyvenezer katona kiállításáról van szó. Meg kell őszin
tén mondanom, hogy nem könnyű 140 ezer katonát kiállítani 3 és féléves háború 
és annyi baj és szenvedés után, ami osztályrészünk lett. De ezt mégis meg kell csi
nálni, ha emelt fővel akarunk szemébe nézni Európa nemzeteinek, ki kell állítanunk 
ezt a nyolc hadosztályt ha törik, ha szakad." Révai a továbbiakban felidézte Kossuth
nak a szegedi toborzógyűlésen elhangzott szavait, majd ő is kérdezett a maga sza
vaival, s végül ismételten amellett foglalt állást, hogy ki kell állítani a hadsereget, 
részt kell vennünk a háborúban. Befejezésként Révai reagált az egyes katonai és 
politikai vezetők azon meggyilvánulásaira, amelyekkel kifejezésre jutatták a külső 
segítség várást ehhez a munkához. „Tévednek azok — fogalmazott Révai —, akik 
akárhonnan jövő külső segítségre számítanak. Magunknak kell építenünk, az ország 
belső erőforrásaira, a magyar nép önsegélyezésére." 

1945. február 18-án újabb nagygyűlés volt Szegeden, amelyre dalnoki Miklós Béla 
miniszterelnök vezetésével a kormány több tagja — Valentíny Ágoston, Takács 
Ferenc és Balogh István — is a városba érkezett. A gyűlésről a Délmagyarország 
február 20-i száma tudósított, s dalnoki Miklós beszédéből a hadsereg vonatkozásá
ban azt emelte ki, amelyben felhívta a pártokat a toborzási felhívás támogatására. 
Részletesen idézett viszont e kérdés kapcsán Valentíny beszédéből, aki többek között 
a következőket mondotta: „Megemlítette a miniszterelnök úr a honvédség felállítá
sának kérdését is. Természetes, sokkal kívánatosabb volna, hogy a honvédség már 
ott harcoljon a németek ellen és igyekezzék felszabadítani hazánk németmegszállta 
területét. Amikor azonban a honvédségnek még nem áll rendelkezésére elegendő fegy
ver, nem áll rendelkezésére még forgalmi eszköz, jóformán élelem sem, akkor termé
szetes, hogy ezt a hadsereget talpraállítani, megindítani, harcképessé tenni nem köny-
nyú feladat. Nem olyan mint egy toborzógyűlésen megjelenni és lelkesedéssel felhívni 
az embereket, hogy álljanak be a hadseregbe. Ezek olyan feladatok, amelyek keresz
tülvitele rendkívül sok energiát vesz igénybe és rendkívüli időveszteséggel jár. 
Nem kell tehát azt hinni, hogy a kormány bármilyen vonatkozásban is mulasztást 
követ el és nem igyekszik helyreállítani a rendet." 

A kormány eme megnyilatkozása valóban eltér az addig lezajlott, s mint látni 
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fogjuk a következő hetek toborzó gyűléseinek, politikai vezetők megnyilatkozásai
nak hangulatától. 

Erről a más hangulatról tanúskodott a február 11-én Budapesten megtartott nagy
gyűlés is, amelyet a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front hívott össze, s amelyen 
a koalíciós pártok képviselői szólaltak fel. A nagygyűlésről a Szabadság tudósított, 
s ebből idézünk részleteket. Darvas József a Nemzeti Parasztpárt nevében, kijelen
tette: „Részt kell vennünk abból a harcból, amely szétzúzza a hitleri reakciót, a ma
gyar reakció külső támaszát. A kialakuló magyar demokrácia ügye követeli ezt 
tőlünk. Éppen ezért hívunk az új Nemzeti hadseregbe mindenkit, aki akarja a belső 
reakció kiirtását s a demokratikus Magyarország felépítését." A Független Kisgazda
párt képviselője, Varga Béla így szólt: „A legsürgősebb magyar feladat most, hogy 
ezt a kicsiny magyar hadsereget felszereljük és minél előbb — mert minden napi, 
percnyi késedelemben halál rejlik a nemzet számára — harcba vessük. Ott akarunk 
állni a háború győzelmes befejezésekor fegyverrel a kezünkben." Gerő Ernő a Magyar 
Kommunista Párt nevében nyilatkozott: ,,Most amikor eljött az idő, amikor Magyar
ország függetlenségének, szabadságának megvédéséről van szó, a Magyar Kommu
nista Párt felszólítja az összes fegyverfogható tagjait, hogy menjenek be a nemzeti 
hadseregbe." Dr. Ries István a Szociáldemokrata Párt álláspontját a következőkben 
fejtette ki: „A demokratikus Magyarországot építő pártok hívják most a magyar 
népet fegyverbe. Most nem idegen érdekekért, nem az elnyomók hatalmáért, hanem 
ezúttal először maradéktalanul, a nép érdekében Magyarország megteremtéséért és 
felemelkedéséért kell harcolnunk." 

Február 18-án külön gyűlést tartott Budapesten a Szociáldemokrata Párt, amely
ről a Népszava február 20-án tudósított. A gyűlés szónoka Szakasits Árpád volt, aki 
többek között kijelentette: ,,Nem elég bármilyen szeretetteljes meleg és baráti 
üdvözletünket küldeni a Vörös Hadseregnek, a fasizmus elleni harc a mi ügyünk is. 
Minden fegyverfogható magyarnak kötelessége beállni az új Nemzeti hadseregbe és 
haláltmegvető bátorsággal harcba indulni náci Németország és az európai fasizmus 
ellen, mert különben nincs jogunk a szabadságra, jogra, kenyérre." 

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Tildy Zoltán is a Kisgazdapárt debreceni 
nagygyűlésén március 6-án, amelyről a Debrecen március 8-án tudósított. Tildy a had
sereg kérdéséről többek között így beszélt: „A legsürgősebb feladat: a hadsereg fel
állítása és részvétele örök, átkos ellenségünk a német elleni háborúban. A fegyver
szüneti feltétel kinyitotta a kapukat. Mérhetetlen nagyoka nehézségek, de a lehetet
lent is meg kell próbálni, ha nincs más eszköz/minden erőt meg kell feszíteni, munká
ból még egyszer annyit kell vállalni a magyar jövőért. A hadsereget fel kell állítani, 
a hívó szót meg kell hallani." 

Toborzási nagygyűlést szervezett a Miskolci Nemzeti Bizottság is, amely esemény
ről a Szabad Magyarország február 13-i száma tudósított. „Éljen az új magyar Nem
zeti Hadsereg!" címmel. A gyűlés szónokai közül kiemelte Nógrádi Sándor felszóla
lását, aki többek között a következőket mondotta: „Most fejezzük be azt a német
ellenesszabadságharcot, amelyet a kuruckor, amelyet Kossuth és Petőfi hagyott ránk. 
Nem érdemli meg a szabadságot az a nép, amelyik nem tud küzdeni érte..." A szó
nok a továbbiakban beszélt a régi hadseregről, majd kijelentette : „A régi német szolga-
-hadsereg nincs többé. Éljen az új Magyar Nemzeti Hadsereg!" Hasonló szellemben 
szólt még a gyűlés résztvevőihez Országh József a Szociáldemokrata Párt, Fekete 
Mihály a Magyar Kommunista Párt, Rónai Sándor ugyancsak a Szociáldemokrata 
Párt képviselője, valamint Váczy József, az Ideiglenes Nemzetgyűlés képviselője is. 

Az önként jelentkezésre való felhívásokban, az azt sürgető beszédekben egyre 
többször vetődött fel az a gondolat, hogy a jelentkezésben elsősorban a dolgozóknak, 
a munkásosztálynak kell elől járnia. Jelentek meg ezzel kapcsolatban olyan tartalmú 
cikkek is, amelyek az érintettek számára példaként szolgáltak. A Debrecen február 
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25-i cikkében, például amely a „A honvédség" címet viselte, az olvasható, hogy a régi 
hadseregben „Arról egyenesen bűn volt még gondolkodni is, hogy a honvédség és a 
munkásság kapcsolatban lehessen egymással." A helyzet azonban most változott, 
mert a honvédség támogatására szóló felhívásra „Legelsősorban az egyik szakszer
vezeti csoport, a kovácsmunkások reagáltak és mintegy tizennyolc szervezett munkás 
525 pengőt gyűjtött össze erre a hazafias célra. A munkásság tehát pillanat alatt 
lerombolta a válaszfalat, amely a honvédség és őközötte állt és nem szólamokkal, 
hanem reális tettekkel juttatta kifejezésre, hogy a honvédség a magyar nép, a mun
kásság egy és ugyanaz a vér." 

Annak a gondolatnak a hangsúlyozását, hogy az új hadsereg a nép hadserege lesz, 
hogy csak az igaz magyar ügyért fog harcolni, már az eddig idézett beszédekben, 
cikkekben is látni lehetett. Ezt erősítette a Népszava 1945. február 6-i „Jelentkezz!" 
c. vezércikke is, amelyben többek között ez olvasható: „Új szellemű lesz ez a hadse
reg, mert a nép fiai fogják vezetni és nem osztály érdekekért, hanem a népért fog 
harcolni. A népi hadsereget átjárja a demokrácia tiszta levegője. A demokratikus 
honvédségben leomlanak a válaszfalak a tisztikar és a legénység között..." A demok
ratikus pártoknak a hadsereggel kapcsolatos csakis ilyen célkitűzése szolgálhatott 
alapul a dolgozók mozgósításához. E gondolatot erősítette Szakasits Árpád beszéde 
is a Debrecenben megtartott szociáldemokrata nagygyűlésen, amelyről a Tiszántúli 
Népszava 1946. március 13-án tudósított. „Elsősorban a munkásosztály legjobbjainak 
kell felsorakozniok az új nemzeti hadseregbe, hogy ők legyenek a törzse és ha kell 
ökle ennek az új hadseregnek! — mondotta a szónok, s hangúlyozta —: 

Űj nemzeti hadsereget kell tehát teremteni és ez elsősorban a munkásság hivatása." 
A Szociáldemokrata Pártnál ez a gondolat nem volt újkeletű, mert a Népszava 1945. 
március 8-i vezércikkében amely „Lemossuk a gyalázatot" címet viselte, szintén 
megfogalmazódott, hogy a fasizmus ellen való harcban részt venni nemzeti kötelesség 
és „Ezt a kötelességet teljesíteni kell mindenkinek, aki katonai szolgálatra alkalmas, 
de elsősorban a proletárság teljesítse ezt a kötelességét, hiszen róla van szó, az ő jelenéről 
és jövőjéről, neki kell megvetnie egy igazi harcképes, demokratikus néphadseregnek funda
mentumát. (Kiemelés tőlem — M.S.) 

A munkásosztály elsődleges részvételének szükségessége felvetődött a demokra
tikus pártok pesterzsébeti nagygyűlésén is, amelyről a Szabadság 1945. február 14-én 
tudósított. A lap szerint az egyik felszólaló így beszélt erről: „A munkásságnak elől 
kell járnia jó példával. Azt a bizalmat, amelyet a fegyverszüneti egyezményben a szö
vetséges nemzetek, élükön a Szovjetunióval az országgal szemben tanúsítottak, ki 
kell érdemelnünk azzal, hogy a mi nemzeti lobogónkat is kitűzzük Berlinben, a 
szabadságszerető nemzetek lobogói mellé. Gyorsan és határozottan kell cselekedni." 

A Szabad Magyarország Rákosi Mátyásnak a március 25-i salgótarjáni nagygyűlésen 
elmondott beszédéről a március 28-i számában tudósított, s azt a gondolatot emelte 
ki, miszerint: „...a demokratikus Magyarország hadseregében a demokratikus ele
meknek, a munkásosztálynak, a parasztságnak és a haladó intelligenciának kell 
a vezető szerepet játszania... a dolgozóknak mindenütt, ahol érintkezésbe jutnak a 
nemzeti hadsereggel, meg kell mutatniok, hogy szeretik, sajátjuknak tekintik ezt a 
hadsereget." 

A vidéki toborzógyűlések eredményeiről szóló tudósítások egyikében-másikában 
pedig már konkrét jelzések vannak a jelentkezettek összetételéről is. A Debrecen 1945. 
február 15-i számának híradása szerint nagy lelkesedés mutatkozik meg mindenütt 
a toborzás ügye iránt. A községekben a gyűlések után száznál többen jelentkeztek. 
Példaként Kőrösladányt említi a lap. Tudósít arról is, hogy a jelentkezettek 5—6 
százaléka nő. A jelentkezési arány Békés és Hajdú megyékben a legnagyobb. „A je
lentkezettek között földművesek és ipari munkások vannak a legnagyobb számban." 
A Népszava február 17-i számának híradása a vidéki toborzógyülésekről, mintegy 
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megerősítve a Debrecen közlését, szintén arról írt, hogy ,,A vidéken igen nagy az 
érdeklődés az új honvédség iránt. Vannak kis községek, ahol száznál többen jelent
keztek katonának." Az a tény, hogy a lap kis községeket említ, arra enged következ
tetni, hogy a jelentkezettek zöme ezekben az esetekben is a dolgozó osztályokból 
került ki. 

A Szabad Magyarország több cikkben is foglalkozott a toborzás eseményeivel és 
várható eredményeivel. A február 10-i számában arról a toborzógyúlésről tudósított, 
amelyet a mezőcsáti MKP alapszervezet szervezett. Megírta pl., hogy Ároktőről 
mintegy hatvanan jöttek be Mezőcsátra vörös zászlók alatt, ahol a hősök szobra 
előtt az ároktői „Proletkult" dalárda elénekelte az orosz gyászindulót és az Inter-
nacionálét, majd az ottani tömeg a párthelységbe vonult, s itt, az elhangzott szava
latok után, Tóth párttitkár mintegy 600 fő előtt elmondott beszédében felhívta a 
megjelenteket, hogy lépjenek be az újonnan alakult hadseregbe, amelyet a hallgató
ság lelkesen éltetett. (Csupán zárójelben jelezzük, hogy a lap e tudósítás végén külön 
keretben a következő jelszót közölte: „Biztosítani akarod Magyarország és a magyar 
nép jövőjét? Állj be az új Nemzeti Hadseregbe!") A február 11-i szám 3. oldalán 
pedig kéthasábos riportot közölt a hadseregbe jelentkezettekkel „Készülünk a sza
badságharcra" címmel. A riportalanyok — a cikk szerint — jelentkezésüket a német 
fasiszták elleni gyűlöletükkel, az ellenük való harc szükségességével, az ország jobb 
jövőjéért érzett felelősségükkel, a földért való áldozatukkal indokolták. A február 
14-i szám 2. oldalán pedig már lelkes beszámolót olvashatunk „Fényes eredményeket 
ígér a toborzás Miskolcon és Borsod megyében" címmel. A cikk bevezetőjében visz-
szautal a Szegeden február 4-én megtartott toborzógyűlésre, ahol a résztvevők egy 
hadosztály felállítását vállalták. Elmondja továbbá, hogy a miskolci toborzógyűlés 
hatásaként a városházán már több napja folyik a jelentkezés. Példaként megemlíti, 
hogy a városi tisztviselők négy fő kivételével, a közalkalmazottak pedig öt fő kivé
telével jelentkeztek az új hadseregbe. „A községekben mutatkozó lelkes hangulat — 
hangzik tovább a cikk — azt bizonyítja, hogy a végső eredmény Miskolcon és Borsod 
vármegyében együttvéve legalább egy teljes hadosztály — egy hadosztály 17 500 
fővel számolva — felállításához fog vezetni." 

A lap február 27-i száma pedig már vezércikkben, „A miskolci és borsodi fiúk" 
címmel méltatja a toborzás eredményét. Kossuth Lajos azon szavainak idézése után, 
amelyet az 1848-as országgyűlés hadseregmegajánlási szavazása után mondott: 
„leborulok a nemzet nagysága előtt" —• a vezércikk úgy fogalmaz, hogy a Miskolci 
Nemzeti Bizottság is Kossuthhoz hasonlóan érezhette magát a fiatalok nagyszámú 
jelentkezése láttán. „Nagyszámú fiatal katonát akartunk innen küldeni az új magyar 
hadseregbe, de fiatalságunkból majdnem kétszer annyi jelentkezett mint amennyire 
szükség van." Más forrásokból tudjuk, hogy Miskolcon és Borsod megyében több 
mint 20 000 fő volt az önként jelentkezők száma. Ez a tény olyan hatással volt az 
Ideiglenes Nemzeti Kormányra, hogy az időközben elhatározott sorozás alól ezt a 
területet mentesítette. 

Az eddigiekben idézett sajtócikkekből, tudósításokból látható, hogy a toborzással 
kapcsolatos gondolatok nagy pátosszal fogalmazódtak és sokszor türelmetlen kíván
ságokat tartalmaztak. Adódik a kérdés, hogy vajon ezek a beszédek, cikkek nélkülöz
ték annak az adott politikai, gazdasági helyzetnek a józan megítélését amelyben 
akkor a felszabadult országrészek voltak ? Vajon a népgyűlési szónokok, a cikkek írói 
nem voltak tisztában azzal, hogy milyen erőfeszítést követel nyolc, négy, vagy akár 
egy hadosztály felállítása is abban a gazdasági helyzetben ? Én úgy vélem, hogy ezt 
feltételezni az akkori politikai vezetőkről — Révairól, Gerőről, Darvasról, Tildyről, 
Varga Béláról, Szakasitsról és a többiekről — nem lehet. Az általuk „szított" han
gulat, amit a sajtó még csak tovább fokozott, megítélésem szerint inkább az ellen
kezőjére utal. Arra, hogy abban a politikai és gazdasági helyzetben csakis úgy volt 
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remélhető valamilyen mennyiségű haderő megteremtése, ha a végsőkig felkorbácsol
ják — történelmi példákat is felhasználva — a hazafias érzelmeket, ha a legdrasz-
tikusabb jelzőkkel illetik a nemzetrontó régi rendszer politikáját, annak képviselőit, 
ha végletekig szítják a hitleri Németország elleni gyűlöletet, ha ráébresztik a hall
gatóikat, olvasóikat arra, hogy ebben a harcban nem vagyunk egyedül. 

Lehetett volna a hadseregszervezésről szólva úgy is nyilatkozni, és írni, hogy 
országunk itt áll kifosztva, nincs élelem, nincs fegyver, nincsenek katonának való 
embereink, mert azok még vagy a Szálasi-féle hadseregben szolgálnak, vagy már hadi
foglyok. Mihez kezdhetnénk ? Vajon a történelem melyik felfogást igazolta volna ? 
• Az előző tevékenység alapján mégis megkezdődhetett négy gyaloghadosztály szer
vezése, amelyek közül kettő el is vonult a hadműveleti területre, s létrejött két mű
szaki magasabbegység is, amelyek 1945 januárja óta együtt dolgoztak a Vörös Had
sereg hasonló rendeltetésű alakulataival. Elképzelhetetlen, hogy pátosz nélkül, a 
gyűlölet felszítása nélkül ez az eredményt megszületett volna. Ennek a politikai 
hangulatnak a megteremtése tehát nem kóklerek játszmája volt, hanem olyan poli
tikai személyek tudatos cselekedete, akik abban a helyzetben is fel tudták ismerni a 
haza, a nép érdekében szükséges cselekvés formáját, tartalmát. 

Ezen kis kitérő után térjünk vissza a hadseregszervezéssel kapcsolatos más prob
lémákhoz. Nézzük pl. a hadsereg jellegével összefüggő megnyilatkozásokat. E kérdést 
érintve a Debrecen 1945. február 11-i számában hírt adott a Debreceni Nemzeti Bi
zottság üléséről, ahol követelték, hogy „a katonatisztek igazolása a pártok többségé
nek biztosítása mellett történjen az igazolóbizottságokban." Az egyik felszólaló — 
Erdős Imre — tűrhetetlen állapotnak nevezte, hogy a tisztek igazolják a tiszteket és 
javasolta, hogy a Nemzeti Bizottság kérje ennek megváltoztatását a miniszterelnök
től. Ehhez a témához csatlakozott a Szabadság is, amely a február 22-i számában bírál
ta a HM tiszti igazolási eljárását és B. Szabó István honvédelmi államtitkár kijelen
tését, hogy azokat, akik a demokratikus hadsereg szellemében nem tudnak beillesz
kedni, nyugdíjazzák. A lap fellépett az ilyen szemlélet ellen, mert szerinte az ilyen 
személyek nem élvezhetnek nyugdíjat az új hadseregtől. A cikk végül támogatja a 
Debreceni Nemzeti Bizottság határozatát a tisztek igazolására. 

A Szociáldemokrata Párt is hallatta szavát ebben a kérdésben . A Tiszántúli Nép
szava 1945. március 13-i száma közölte Szakasits Árpád beszédét, amelyet a párt 
március 11-i debreceni gyűlésén mondott. A hadsereg vonatkozásában a beszédből 
a cikk kiemeli, hogy ,,A tisztikar előre nézzen, érezze át az új korszakot, s hogy innen 
nincs visszafordulás..." A Népszava március 15-i száma pedig arra hívta fel a figyel
met „Demokratikus vezetőket a hadsereg élére" c. cikkében, hogy fel kell lépni az 
ellen a lehetőség ellen, hogy a volt „nemzetvesztő fasiszta uralom kalandorai be
csempésszék magukat a hadseregbe." Ugyanezen lap április 15-i száma pedig sze
mére vetette a katonatiszteknek, hogy „sokan közülük a közhivatalokban helyez
kednek el, s nem jelentkeznek a fasizmus elleni harcra." 

A Szabad Magyarország február 28-i számában az MKP helyi szervezetének tag
gyűléséről szóló tudósításában elmondja, hogy Fekete Mihály titkár a beszámolójá
ban — amellett, hogy a kommunisták felelősségévé is tette a hadsereg ütőképességé
nek biztosítását — szólt arról is, hogy éberségre is szükség van, nehogy a „régi 
reakciós tisztek bekerülhessenek a hadseregbe." 

A tisztikar demokratizálásának részeként ismerteti a Debrecen 1945. március 10-i 
számában a minisztertanács azon rendelkezéseit, miszerint a kormány módosította 
a honvédség szolgálati szabályzatát. Ezen módosítások közül kiemeli a nősülési, 
illetve a tiszti becsületügyi szabályzat megváltoztatását, illetve eltörlését. 

Ez a téma annyira közérdekű volt abban az időben, hogy a Szabad Nép pl. az ügy
ben magától a miniszterelnöktől kért interjút amelyet, a lap április 11-i száma közölt. 
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Arra a kérdésre, hogy „Milyen intézkedésekkel segíti elő a kormány a hadsereg de
mokratizálását és a toborzás meggyorsítását?" dalnoki Miklós Béla a következőket 
mondta el : A honvédség demokratizálása érdekében eltörölték a karpaszományt és 
az azzal járó jogokat. Ennek következményeként az arra alkalmas legénységi sze
mélyekből, tisztesekből és tiszthelyettesekből is lehetnek tisztek. A nősülési szabály
zatot is eltörölték. „Tisztek és tiszthelyettesek nősülésének a jövőben csak egy köve
telménye lesz, mégpedig az, hogy a menyasszony feddhetetlen előéletű legyen." 
Szólt a miniszterelnök arról is, hogy eltörölték a becsületügyi szabályzatot abból 
a szempontból kiindulva, hogy „a tiszteknek, legénységnek és a polgári egyéneknek 
egyforma becsülete van, mert vagy van valakinek becsülete, vagy nincs." 

Elmondta a miniszterelnök azt is, hogy a legénység demokratikus nevelése céljá
ból a „nevelőtisztek" szervezetét állították be a hadseregbe. „Ennek a feladata — 
hangsúlyozta — a nevelésen és az előadásokon kívül az olvasószobák és demokra
tikus könyvtárak berendezése is." Megemlítette, hogy a katonai könyvtárakban 
megkezdték az összes fasiszta irányzatú könyvek kiselejtezését. Szólt arról is, hogy 
szabályozzák a legénységgel és különösen a toborzott nőkkel szemben tanúsítandó 
emberséges és tapintatos bánásmódot. „Arra törekszünk — mondta végül a minisz
terelnök —, hogy a magyar nép fiai és leányai a laktanyákban második otthonukat 
találják meg úgy az elhelyezés, mint bánásmód tekintetében." 

E témakörben szólalt meg a Szabad Magyarország is, amelynek március 22-i száma 
háromhasábos cikket közölt „A népi hadsereg fegyelmének a bizalom az alapja" 
címmel. A cikkíró, miután bemutatta, hogy a népellenes hadseregekben vakfegye
lem van, s ilyen volt a régi honvédség is, a továbbiakban azt fejtegette, hogy a népi 
hadsereg fegyelmének a bizalmon kell felépülnie. Ezalatt elsősorban azt értette, hogy 
az alosztályok (század, üteg) állománya körében legyen családias a szellem. Ennek 
megteremtésében pedig az adott parancsnoknak kell élen járnia, ám ehhez meg kell 
nyernie beosztottai bizalmát. 

A lapok ezen néhány közléséből is látható, hogy a politikusok állásfoglalásai, 
a cikkek mondanivalói egyértelműen amellett törtek lándzsát, hogy az új, megszer
vezendő hadsereg szellemének — főképpen a tisztikarnak — merőben másnak kell 
lennie mint amilyen a magyar királyi hadsereg, illetve annak tisztikara volt. 

Arról, hogy e célkitűzéseket mennyiben sikerült akkor és a következő években 
megvalósítani, a sajtó híradásai szintén szólnak, de főképpen már a háborút követő 
időszakban. Ezek a híradások viszont — és ez természetes — nagyonis a pártok 
nézeteit tükrözték. 

A toborzási gyűlésekről és az önkéntes jelentkezésről szóló, viszonylag sok tudósí
tás és cikk után a kutató azt várná, hogy a további híradások nyomon követik a had
seregszervezés menetét, az egyes alakulatok létrejöttét, s szólnak a harcra való 
felkészülésről, a kiképzésről, a csapatok belső életéről is. Az e kérdésekről szóló 
tudósítások azonban csak igen gyéren, elsősorban a kommunista befolyás alatt álló 
lapokban, s ott is inkább a problémák negatív megközelítésével jelentkeznek. A Sza
badság például február végétől több cikkben, tudósításban ír arról, hogy a toborzást 
bizonyos tényezők akadályozzák. Ezeket a bizonyos tényezőket, pedig elsősorban 
szubjektívnak ítélik. Az említett lap a február 27-i számában Rákosi Mátyás február 
25-i budapesten elhangzott beszédéből idéz, aki a toborzással kapcsolatban kijelen
tette: „Nem mennek a dolgok úgy, ahogyan kellene. A kezdet sokatígérő volt, de 
azóta keveset hallunk róla." Ugyanez a lap a Budapesti Nemzeti Bizottság üléséről 
tudósítva Gerő Ernőt idézi, aki konkrét példákat hozott fel a toborzást akadályozó 
jelenségekről. A lap március 2-i számának vezércikkében, amely a „Toborzás" címet 
viselte, szintén azokról a visszásságokról tesz említést, amelyek e téren tapasztalhatók. 
A március 8-i vezércikk, „A toborzás nyomában" címmel, ismét konkrét példákat 
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említ az akadályokról, majd így folytatja: ,,A toborzás nemzeti ügy, a nemzeti sza
badságharcnak eddig még meg nem vívott, előttünk álló feladata. Nemzeti szabad
ságharc csak az egész nemzeten, az egész népen épülhet, az ország pedig még nem 
ébredt rá feladataira." Erős kritikával illeti a hivatalok e kérdéssel foglalkozó tiszt
viselőit, akik — megállapítása szerint — félvállról veszik az egész ügyet. Az április 
12-i vezércikkében pedig, amelynek mondanivalóját annak a hírnek szenteli, hogy 
a magyar csapatok rövidesen elindulnak az arconalra, felteszi ugyan a kérdést, hogy 
miért ilyen későn kerül erre sor, de a válasszal adós marad. Azt azonban megállapítja, 
hogy ebben az ügyben „népünkről minden felelősséget el kell hárítani." Kijelenti, 
hogy az eddigi eredményeket csakis az önként jelentkezettek nagy számával lehetett 
biztosítani. 

A pártok vezető testületeinek e kérdésben tett állásfoglalásáról csupán egy közlés
ben találkoztam, nevezetesen a Szabadság 1945. február 25-i számának azon híradá
sában, amely a Magyar Kommunista Párt Központi Vezetőségének az üléséről tudó
sított, ahol ez olvasható: „A Központi vezetőség különös figyelmet fordított az új 
nemzeti hadseregbe való toborzás kérdésére és megállapította, hogy számos bürok
ratikus intézkedés megnehezíti és akadályozza a toborzás munkáját. Ezeknek az 
akadályoknak sürgős megszüntetése érdekében lépéseket fog tenni az illetékes szer
veknél." 

Szólt a késedelmekről az MKP központi lapja, a Szabad Nép is, amely április 1-jei 
számában arról írt, hogy a VI. kerületi önkéntesek „Harcolni akarunk a fasiszták 
ellen!" feliratú táblákkal a kerületi Nemzeti Bizottság elé vonultak, s követelték, 
hogy a behívottakat fegyverezzék fel, igazolják a tiszteket és gondoskodjanak az itt
hon maradottakról. 

Annak okát keresve, hogy a toborzó gyűlésekről adott meglehetősen sok híradás és 
tudósítás után a sajtó hangja miért hagyott alább a konkrét szervezési kérdésekről 
szólván, arra gondolhatunk, hogy akkorra már világosabbá váltak azok a nehézsé
gek, amelyekkel a kormánynak az alakulatok felállításával kapcsolatban meg kellett 
küzdenie. Mert igaz, hogy a hadsereg megszervezéséhez mindenekelőtt emberek kel
lenek, de igaz az is, hogy csapatokat létrehozni fegyverzet, ruházat, élelmezés nélkül 
nem lehetett, illetve csak annyit lehetett, amennyi anyag ehhez rendelkezésre állt. 
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány azonban ezeknek az anyagoknak igen szűkében 
volt, s a Vörös Hadsereg segítsége nélkül azt sem tudta volna produkálni, amit végül 
is sikerült. A sajtó egy részének e kérdésben tanúsított türelmetlen hangját mégsem 
lehet egy kézlegyintéssel elintézni, mert ebben a helyzetben is minden ilyen türelmet
len hang bizonyos tettek mozgatórugója lehetett. 

Egy-két hang azonban mégis akadt a szervezés folyamatáról is. Erre vonatko
zóan elsősorban a Szabad Magyarországban találtam közléseket. A lap március 13-i 
száma arról tudósított, hogy Debrecenben „Tízezer magyar hadifogoly kapta vissza 
a szabadságát a Vörös Hadseregtől" Ebben a tudósításban a cikkíró elmondja, hogy 
a hadifoglyoknak a magyar hadsereg számára történő átadása során a Szövetséges 
Ellenőrző Bizottság képviselője üdvözölte a fasizmus elleni harcra jelentkezett 
katonákat, majd Székely László ezredes tartott beszédet, köszönetet mondott az 
átadásért. A beszédet viharos taps kísérte, majd a katonák a Himnusz eléneklése 
után díszmenetben vonultak el a parancsnokok előtt. A tudósítás a 6. gyaloghadosz
tály megalakulásáról adott hírt, bár a cikk ezt így nem említi. Érdekes, hogy a had
osztály lapjában, a Honvéd Híradó-b&n az egyéves évforduló kapcsán megjelent visz-
szaemlékezés szinte azonos momentumokat említ e történelmi pillanatról. 

Ugyanez a lap — a hadseregszervezéssel kapcsolatban a március 15-i számában 
Szalay Tiborról emlékezik meg, akinek a MOKAN-ban végzett tevékenységét méltat
va sok sikert kívánt abból az alkalomból, hogy az 1. gyaloghadosztály parancsnokává 
nevezték ki. 
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Érdekes viszont, hogy bár Miskolcon is megkezdődött egy hadosztály (a 7.) szer
vezése, kinevezték a parancsnokot is Kaffka Zoltán ezredes személyében, ezekről 
az eseményekről az a lap, amely olyan nagyszerűen írt a toborzás eredményeiről, 
mégis hallgatott. 

Feltűnnek a sajtó hasábjain ebben az időszakban olyan gondolatok, híradások is, 
amelyeket a fasizmus elleni harcra készülő új hadseregben végzett propagandamun
kában is fel lehetett használni. Példaképek voltak a Vörös Hadsereg katonái és 
a már velük együtt harcoló dolgozó magyar katonák. Annak ellenére, hogy a felsza
badult részek között a hírösszeköttetés ekkor még igen gyér volt, jelzések mégis 
jutottak el a sajtóhoz, de szolgáltak ilyen forrásként a külföldi rádiók híradásai is. 
A Szabadság 1945. február 4-i számában megjelent „Tüntetések a Dunántúlon a néme
tek és nyilasok ellen" c. cikkben többek között ez olvasható: „Azokon a magyar 
területeken, amelyeket még a németek a kezükben tartanak, az elkeseredés nőttön-
nőtt. Több helyen zavargások voltak a német SS- és nyilas bandák ellen. Nagy 
németellenes tüntetés volt Szombathelyen. A tüntetés alatt a város lakossága és nyilas 
banditák között összetűzésre került sor. A katonák is kezdik megelégelni a fasiszta 
uralmat. Szombathelyen a magyar katonák megtagadták a Szálasi tiszt parancsát, 
hogy lőj jenek a tüntetőkre. 

Genfi hírek szerint Kőszegen is zendülés tört ki. A lakosság lerombolt egy ven
déglőt, amely csak a németek részére volt fenntartva, a börtönből kiszabadítottak 
több magyar tisztet, akiket a Hitler-ellenes magatartásuk miatt tartottak fogva." 

Ugyancsak a Szabadság február 16-i számában olvashatunk tudósítást a Budai 
önkéntes Ezred harcáról, amelyet az a szovjet csapatok oldalán vívott a főváros fel
szabadításáért. A cikk elmondja, hogy az ezred egyik alegysége az Istenhegyi úton, 
a fogas Ada-lak-i megálljánál került bevetésre. Miután a szovjet csapatok bekerítő 
mozdulatokat végeztek a németek állásai ellen, a magyar önkéntes katonák rohamra 
indultak. „Pokoli roham volt ez. Mindenért fizetni akartak és fizettek is az irtózatos 
kézitusában — szól a tudósítás. — A jóval nagyobb német egységet rövidesen felmor
zsolták, s amikor a harcnak vége volt, német hullák tömege borította a Sváb-hegy 
oldalát." Valószínű, hogy ennek a tudósításnak az alapján született meg a Debrecen 
február 23-i cikke is, amely hírt adott és elismeréssel szólt a fasiszták ellen harcolt 
magyar önkéntesekről. A lap február 24-i száma pedig vezércikket szentelt az ese
ménynek. Tizenkét magyar század harcáról szólva állítja őket példaként az új ma
gyar hadsereg cselekedeteihez. A Népszava április 27-i száma pedig arról adott hírt, 
hogy egy magyar műszaki zászlóalj, „amely már hosszabb ideje az oroszok oldalán 
működik, beadványban üdvözölte az ideiglenes magyar kormányt." Megírja, hogy 
„A zászlóalj tagjai részt akarnak venni a háború után az ország gazdasági és politikai 
fejlődésében, ezt óhajtják közölni az ideiglenes nemzeti kormánnyal." Más források
ból azonosítható, hogy ez a tudósítás az 1. magyar műszaki hadosztályról szól, amely 
már január közepe óta együtt dolgozott a 2. Ukrán Front műszaki csapataival, s a 
parancsnoknak — Gyöngyössy Gábor századosnak — ekkor sikerült eljutnia Debre
cenbe, hogy jelentést tegyen a kormánynak az addigi tevékenységükről. 

A Szabad Magyarország február 7-i száma szintén hírt adott a magyar ellenállási 
mozgalom harcáról a németek által megszállt területeken. Megírja: „A németek által 
megszállott területről érkezett hírek szerint a magyar hazafiak fokozzák a harcot 
a németek és nyilasok ellen. A magyar partizánok szétvertek egy német büntető
osztagot Zalaegerszegen. Sárvárott hasonló sors ért egy hungarista különítményt, 
amely rekvirálni akart. Kőszegen 100 fiatal lányt szabadítottak ki, akiket a németek 
Ausztriába erődítmény építésére akartak elhurcolni." 

A két munkáspárt vezetője többször is hivatkozott arra, hogy a fasizmus elleni 
harcban az új magyar hadsereg a Vörös Hadsereget tekintse példaképének, amelynek 
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oldalán harcba fog indulni. A Tiszántúli Népszava március 13-i száma tudósított a 
Szociáldemokrata párt debreceni nagygyűléséről, amelyen Szakasits Árpád többek 
között kijelentette: „A magyar honvédek és az új magyar nemzeti hadsereg tisztjei 
előtt a Vörös Hadsereg, az orosz nép dicsőséges néphadseregének eszményképe 
lebegjen." A Délmagyar or szag pedig a Magyar Kommunista Párt március 15-i szegedi 
nagygyűléséről tudósítván Rákosi Mátyás beszédéből kiemeli: „Az az új magyar 
hadsereg, amely átmegy a Dunántúlra, hogy felszabadítsa hazánkat, hogy kiverje 
a németeket, ez a hadsereg vállvetve fog harcolni a világ legjobb, legnépibb hadsere
gével a Vörös Hadsereggél. Ezt a hadsereget ugyanaz a szellem hatja át, ugyanaz a 
vezetés fogja irányítani, amely az orosz nép nagy vezérének Sztálin marsallnak veze
tésével megadja a kegyelemdöfést a német fasiszta rablóknak." 

Az 1. és 6. gyaloghadosztálynak az arcvonalra való indulásáról szinte minden 
lap tudósított. Ám ezek a tudósítások már nem voltak annyira pátosszal telítettek, 
mint a toborzásról, a szervezésről szóló tudósítások. Ennek magyarázata talán abban 
keresendő, hogy az elvonulás gyakorlatilag április második felében kezdődött meg, 
s ekkor már világos volt — hiszen Magyarország területe a Vörös Hadsereg harcai 
eredményeképpen április 4-én teljes egészében felszabadult a fasiszta megszállás 
alól —, hogy az új Magyarország hadserege már nem tud részt venni az ország fel
szabadításáért folyó harcban. 

A Népszava pl. az április 12-i számában csak rövid híradást közölt arról, hogy a 
magyar hadosztályok elindultak az arcvonalra, s tudósított arról az ünnepségről, 
amelyet a 6. hadosztály alakulatai ebből az alkalomból tartottak a debreceni Kossuth 
szobor előtt. Egy másik számában ez a lap szintén rövid tudósítást közölt az arcvo
nalra elindult 6. hadosztály Budapesten történt átutazásáról. 

A Szabadság április 11-i számának első oldalán nagy címmel adta hírül, hogy „A 
magyar csapatok holnap elindulnak az arcvonalra!" A tudósítás beszámolt arról, 
hogy Budapesten a Kossuth szobornál ünnepség volt, amelynek során Vörös János 
megkoszorúzta a szobrot és ünnepi beszédében bejelentette, hogy a magyar csapatok 
másnap elindulnak az arcvonalra. A lap április 16-i számának első oldalán pedig nagy, 
négyhasábos színes riportot közölt az arcvonalra induló 6. hadosztályról, amely „egy 
pestkörnyéki állomáson" várakozott. A riport röviden ismertette Vörös János honvé
delmi miniszter és Csorba János polgármester üdvözlő beszédét is. A tudósítás na
gyobb része azonban a hadosztály két nevelőtisztjével — Szilágyi Eerenccel és Csics 
Józseffel — készített beszélgetést, valamint a hadosztály egyik ezredének parancsno
kával — Jónás János alezredessel — készített interjút rögzíti. 

Ugyanebben a számában a lap tudósított arról is, hogy a Szabadság zászlóalj, 
amely Budapesten szerveződött, Jászberényben az 1. hadosztály keretében várja az 
indulási parancsot. 

Szegedről — ahol az 5. hadosztály alakulatai szerveződtek — a Délmagyarország 
április 14-i számában arról jelent meg híradás, hogy az új magyar hadsereg alakulatai 
elindultak az arcvonalra. Csupán emlékeztetőül idézzük vissza e lap azon tudósítá
sait, miszerint a toborzógyűléseken Szeged népe egy hadosztály felállítását vállalta. 
Ez lett volna az 5. hadosztály. Ennek szervezése valóban meg is indult, s a lap április 
20-i száma már arról adott hírt, hogy „Frontra indult a Szegedi zászlóalj." A tudósí
tásban „csupán" annyi volt a pontatlanság, hogy a szegeden és környékén felállított, 
az 5. hadosztály állományába tartozó alakulatok ekkor még nem a frontra, hanem 
„csak" Hajmáskérre indultak útba, ahol tovább folytatódott a hadosztály szervezése. 
Ettől függetlenül — hiszen az újságíró sem tudhatta akkor pontosan — a lap április 
22-i száma vezércikket szentelt a hadosztály egyik zászlóaljának frontra indulásáról, 
amelynek fő gondolatmenete abban foglalható össze, hogy ezek a katonák az igazi 
ellenség ellen, igazságos háborúban vesznek részt. 
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Csupán „mellékes" részletként említjük meg, hogy e lap április 24-i száma tudó
sítást közölt Vörös János honvédelmi miniszter szegedi látogatásáról, de csupán a 
Magyar Távirati Iroda összefoglalója alapján közölt részleteket a miniszter beszédé
ből. Erre nyilvánvalóan az teremthetett precedenst, hogy ebben a beszédében a mi
niszter nem elsősorban a hadsereg helyzetéről, hanem inkább saját tevékenységének 
előtérbe helyezéséről szólt; beszédnek egyes részei — „bevezettem", „eltöröltem", 
„megváltoztattam" stb. legalábbis — erre utalnak. 

Az a tény, hogy az új magyar hadsereg életéről, az arcvonalra való indulásáról 
viszonylag a Debrecen tudósított a legtöbbet — nem véletlen. Hiszen a hadsereg első 
alakulatai ebben a városban és környékén jöttek létre. A lap már a március 15-i ün
nepségekről is tudósított a 17-i számában s ennek kapcsán külön is nagy terjedelmet 
szentelt a katonák részéről elhangzott beszédeknek. Kiemelte, hogy az új magyar 
hadsereg az 1848-as eszmék folytatója. Szólt arról, hogy ezt még nem mindenki 
érti meg a hadseregben. Szó szerint idézi az egyik katona szónokot, aki kijelentette : 
„Fizetni fogunk az évszázados elnyomatásért, a 48-as szabadságharcért, hazánk ki
rablásáért, letiprásáért, ártatlan magyarok kivégzéséért." Megírta, hogy a Kossuth-
szobor talapzatára Vörös János,, Az új magyar demokratikus néphadsereg" nevében, 
Székely László (a 6. hadosztály parancsnoka — M. S.) pedig az első hadosztály nevé
ben helyezett el koszorút. 

Április 6-án, hazánk teljes felszabadulása alkalmából, nagygyűlés volt Debrecen
ben a Kossuth-szobor előtt. A lap az ünnepségről szóló tudósításában megírja, hogy 
Vörös János beszédében köszönetet mondott a Szovjetuniónak az ország felszabadí
tásáért. Hosszabban idézte viszont a lap Bihari Andor honvéd beszédét, aki ugyancsak 
köszönettel emlékezett arra, hogy Magyarország hogyan jutott odáig, hogy képtelen 
volt részt venni saját területének felszabadításában. Jelszóként mondta ki: „Halál 
a németekre!", majd így folytatta: „Ezért kérjük, ezért sürgetjük azt, hogy mielőbb 
a frontra indulhassunk, mert nem akarunk elkésni, harcolni akarunk a demokratikus 
Magyarországért, vissza akarjuk vívni azt a jogot, hogy részt vehessünk a többi 
szabad nemzetek között." 

Április 9-és ismét ünnepség volt a városban, az úgynevezett Honvéd Nap eseményei 
zajlottak, amelynek keretében a 6. hadosztálynak átadták a város által adományo
zott csapatszászlót. A lap április 10-i számában tudósított az ünnepségről, s ebben 
megírta, hogy Szabó Kálmán polgármester rövid beszéd kíséretében adta át a zászlót, 
amelyet Székely László vett át. Székely László válaszbeszédéből a tudósító két gon
dolatot emelt ki : a fasizmus elleni harc szükségességét, valamint a zászló, a nemzet 
és a hadsereg kapcsolatát. 

Mindezek után érdekes, hogy a hadosztály frontra indulásáról a lap csak április 
17-én közölt hírt, de az is mindössze 11 soros volt, s nem is a Debrecenből való elin
dulásról, hanem a hadosztály Budapestre történő megérkezéséről szólt. 

Az a nyilatkozat pedig, amelyet Vörös Jánostól közölt a lap április 20-i száma: 
„A magyar hadseregnek módja lesz még arra, hogy fegyverét használja a németek 
ellen" — már csak vigasztalásként hangozhatott, hiszen ekkor a hadosztályok még 
csak útban voltak az arcvonal felé, illetve az 1. hadosztály csak április 24-én kapta 
meg a parancsot az elvonulásra. A harccselekmények pedig Európában május 9-én 
véget értek. 

A magyar hadosztályok május közepéig tartózkodtak Ausztria területén a 3. Uk
rán Frontnak alárendelve. Az itt eltöltött néhány hétről a magyar újságok közül csu
pán a Kossuth Népében találtam híradást, amely május 1-jei számában Pethő Tibor 
újságíró írását közölte. „Első beszámoló a honvédsereg tábori szállásáról" — hang
zott a tudósítás címe, majd az alcím: „Valahol az osztrák hegyek között vállvetve 
a szovjettel, szemközt a közös ellenséggel." A cikk további részében a tudósító egy 
tiszttel folytatott beszélgetését írja le, aki elmondotta, hogy „A tényleges hadszín-
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térre való beérkezés előtt hadosztályunk rövid pihenőt tartott, ezalatt a felszerelés 
esetleges hiányosságait pótoljuk s a csapatok kiképzését tökéletesítjük." A szovjet 
csapatokkal való kapcsolatukról a tiszt így nyilatkozott: „A Vörös Hadsereg tisztjei 
és katonái a lehető legbajtarsiasabban és legelozekenyebben támogatnak minket 
mindenben. Nincs olyan kérésünk, amit azonnal ne teljesítenének. Folyamatosan 
szállítják részünkre az anyagot, ha például 5000 pár bakancsot kérünk másnapra 
hétezret küldenek, ha ruházati kiegészítésre van szükségünk, azonnal bőségesen 
kiutalják a szükséges egyenruhát. Hallatlan nagyvonalúak, amerikai méretekben 
dolgoznak." „Minden a leggyorsabban intéződik el. Nincsenek nehézségek és — 
nincs bürokrácia. Az egész bonyolult gépezet rendkívül pontosan, mint olajozott 
óraszerkezet működik. 

Ezek után érthető, hogy katonáink a rövid együttlét és a nyelvi nehézségek ellenére 
is őszinte, meleg érzéssel vonzódnak orosz bajtársaikhoz. Nagy örömmel mondom, 
hogy az oroszokkal való viszonyunk minden képzeletet felülmúlóan szívélyes." 

Ugyanakkor elmondta a tiszt azt is, hogy az osztrák lakossággal már nehezen tud
nak kapcsolatot teremteni. Az emberek meglehetősen ellenséges érzelmekkel visel
tetnek a magyar katonák iránt. „Szép szóra semmit sem adnak." 

„A magyar csapatok gyakorlatozását — folytatódik a riport — több magasrangú 
szovjet tiszt nézte végig. Mindnyájan elégedettek voltak katonáink magatartásával. 
Az orosz ellátás igen bőséges. A fiúk hangulata kitűnő." 

Ezen időszak zárógondolataként még egy kérdést kell érintenünk. Ismeretes, hogy 
a munkáspártok javaslatára a hadsereg szervezésével egyidőben a szervezetben létre
hozták a nevelőtiszti intézményt is, amelynek feladata a személyi állomány demok
ratikus nevelése volt. És bár az előző újságcikkekből, a politikusok nyilatkozataiból 
világosan látható, hogy mindannyian a demokratikus hadsereg megteremtése mellett 
foglaltak állást, e szerv tevékenységéről a lapokban alig esett szó. Igaz, hogy a had
sereg demokratikus arculatának kialakítása nem csak az ő feladatuk volt, de a ka
tonatömegek között mégis ők végezték az ezt szolgáló nevelőmunkát. Ugyanígy 
kevés szó esett arról, hogy az egyes pártok tevékenysége a hadseregben milyenkép
pen jelentkezik. Ennek magyarázata az, hogy minden párt határozott álláspontja 
volt ebben az időben, hogy a hadseregben pártpolitikát nem lehet folytatni, a demok
ratikus nevelés alapjául az Ideiglenes nemzeti Kormány programja szolgálhat 
csupán. Bizonyos jelek azonban már mutatták, hogy e téren is voltak nézeteltérések 
a koalíciós partnerek között. Ez utóbbira nézzünk egy példát (többet nem is talál
tam — M. S.)! A Debrecen március 27-i száma közölte B. Szabó István honvédelmi 
államtitkárnak, a Kisgazdapárt egyik vezetőjének beszédét, amelyet a debreceni 
nagygyűlésen tartott. E beszédében B. Szabó többek között kijelentette: „Ez a 
hadsereg csak akkor tud a maga feladatának teljes egészében megfelelni, ha ebbe a 
hadseregbe semmiféle pártpolitika nem férkőzik be. A legnagyobb bűnt a hazával szem
ben, árulást követ el az, aki ebbe a hadseregbe pártpolitikát akar becsempészni. 
A hadsereg tisztaságán, érintetlenségén mindannyiunknak kötelességünk őrködni és 
megakadályozni, hogy senki szennyes kézzel a hadsereghez ne közelíthessen." 

A nevelőtisztek feladatáról szólt dalnoki Miklós Béla abban az interjúban,amelyet 
a Szabad Népnek adott, s amelyet az előbbiekben már közöltünk. Egy másik ilyen 
jellegű megnyilvánulással a Délmagyarország hasábjain találkoztam, amelynek ápri
lis 15-i számában Remethey László tartalékos százados írt cikket „Honvédelmi neve
lés" címmel. A szerző a cikk bevezetőjében taglalta a régi hadsereg „nevelési elveit" 
majd a továbbiakban üdvözölte, hogy a kormány létrehozta a nevelőtiszti intéz
ményt „a legénység politikai és kulturális életének, szellemi nevelése és irányítása 
céljából." Szólt az új hadsereg politikai hivatásáról, a nép védelméről, majd így 
folytatta: „A nép elérte felszabadulását, a fegyver a népi honvédség kezében van, 
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most már az a fontos, hogy a népi honvédség olyan szellemmel és olyan lélekkel szo
rítsa ezt a fegyvert, hogy a fegyverek védelmében a nép nyugodtan dolgozhasson 
saját hazájában s kialakíthassa és kiélhesse felszabadulásának vívmányait." 

Az előbbiekben már szintén idéztük a Szabadság azon számát is, amelyben a buda-
pesten átvonuló 6. hadosztály köszöntéséről tudósított. Ez esetben bizonyára nem 
lehetett véletlennek tekinteni, hogy az újságíró az ünnepi köszöntők után két nevelő
tiszttel készített interjút, habár ez nem a politikai munkára, hanem a katonák szel
lemére, ellátása vonatkozott is. Ugyanis végső soron mind a két terület a politikai 
munka eredményességével szoros összefüggésben van. 

A cikkben idézett újságok híradásai, cikkei, riportjai — úgy véljük — bepillantást 
engednek abba a közhangulatba, amely 1944 végén, 1945 elején a hadsereg ügye 
iránt a felszabadult területeken megmutatkozott. Kitűnik belőlük a politikai pártok 
egyöntetű állásfoglalása a hadsereg létrehozásának és a fasizmus elleni harcba vetésé
nek szükségessége vonatkozásában. Látható, hogy a felszabadult dolgozók, de a la
kosság szélesebb rétegei sem voltak közömbösek e törekvés megvalósítása iránt. 
Abban, hogy ez mégsem úgy sikerült, ahogyan — ezt bátran kimondhatjuk — a ha
zafias, szabadságszerető tömegek kívánták, sok szubjektív és objektív tényező játszott 
közre. Egyetérthetünk viszont a Szabadság április 12-i számának vezércikkében 
megfogalmazott azon megállapítással, ez ügyben hogy „népünktől minden fele
lősséget el kell hárítani." 

A korabeli sajtó munkájáról pedig elmondhatjuk, hogy híven szolgálta azt az ügyet, 
amely a félszabadult magyar nép számára akkor az egyik igen fontos, jövőjét meghatározó 
kérdés volt. 



IVÁN DEZSŐ 

A MAGYAR KATONAI REPÜLÉS HELYZETE 
ÉS PROBLÉMÁI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ BEFEJEZÉSÉTŐL 

A BÉKESZERZŐDÉS RATIFIKÁLÁSÁIG 
(1945. május 30.-1947. október 1.) 

A második világháborúnak az európai hadszíntéren történt befejezése után a már 
Budapesten települő Honvédelmi Minisztérium megkezdte a demokratikus magyar 
hadsereg békeidőszakra történő átszervezését. A demokratikus hadsereg békehad
rendjét gyaloghadosztályokból — az 1. és 6. hadosztályból — vasútépítő, aknaku
tató és határvadász alakulatokból kívánták kialakítani, a Szövetséges Ellenőrző Bi
zottság (SZEB) által engedélyezett kontingens keretei között. Technikai fegyvernemi 
csapatokat — páncélos, repülő — érthető okokból nem terveztek. Ezeket a fegyver
nemeket csak a HM-ben létrehozott egyes szervek képviselték, sőt a későbbi átszer
vezések miatt meg is szüntették őket. 

Jelen cikkben az 1945. május 30-tól 1947. október l-ig terjedő időszakra vonat
kozóan ismertetjük a repülő szakkérdésekkel foglalkozó HM-szervek tevékenységét. 
Le kell szögezni, hogy a jelzett időszakban a demokratikus hadsereg semmiféle repülő 
csapattal, vagy intézménnyel nem rendelkezett. Csak a HM-ben hoztak létre 1945. 
június 1-től 1946. március 31-ig — a IV. hadműveleti főnökség keretében — légügyi 
osztályt, de az említett időpontban azt is megszüntették. A légügyi osztálytól az 
Anyagi Csoportfőnökség anyagellenőrző osztálya vette át a repülés ügykörét és 
képviselte a katonai repülést a HM-en belül. 

Nyilvánvaló, hogy a fenti két HM-szerv tevékenységét vizsgálva megismerhetjük 
a katonai repülés helyzetét és problémáit az adott időszakban. Ezen szervek fő célja 
a katonai repülés személyi és tárgyi alapjainak megőrzése volt arra az időszakra, 
amikor a hadseregfejlesztés napirendi kérdéssé válik és intenzíven megindul. 

A HM légügyi osztály tevékenysége 
(1945. május 30.—1946. március 31.) 

A HM Budapestre történő átköltözése után szervezeti változások történtek a intéz
ményen belül. Megszűnt az V. (légügyi) csoport és helyette a IV. hadműveleti főnökség 
keretében légügyi osztályt szerveztek Szabó Mátyás őrnagy osztályvezető vezetésé
vel. Az osztály összlétszáma 26 fő volt.1 

1945. június 1-től az osztály előtt az alábbi feladatok állottak: 

1 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL) HM 24130. ein. 1945. 
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— A Horthy-légierő második világháborús tevékenységének felmérése, elemzése, 
értékelése ; 

— a Magyarországon, Németországban és Ausztriában található magyar repülő 
szakanyag összegyűjtése, rendszerezése és nyilvántartásba vétele; 

— az állandó jellegű építmények, repülőterek állapotának megóvása ; 
— a katonai repülő szakállomány felmérése, nyilvántartásba vétele és tartaléko

lása esetleges későbbi felhasználásuk céljából, végül : 
— repülő igazgatási és jogi feladatok ellátása. 
A fenti feladatokat a légügyi osztály folyamatosan végezte. 1945 július közepére 

a légügyi osztály létszáma 34 főre nőtt, amely 20 tisztből, 9 tiszthelyettesből és 5 fő 
polgári alkalmazottból állt. Ebből a létszámból csak 6 tiszt volt repülő szakmai kép
zettségű (hajózó). A HM más csoportjain, osztályain is (szervezés, nyilvántartás) 
tevékenykedett még 4 repülő hajózó tiszt, így a HM-ben összesen 10 fő repülő fegy
vernembeli hajózó tiszt szolgált. Ekkor a HM összlétszáma 1691 fő volt.2 

Az itt következő néhány példa érzékelteti, milyen ügykörökben tevékenykedett 
a légügyi osztály azokban az időkben : 

A múltban a HM több polgári szakembert alkalmazott a repülő műszaki szolgá
latban. Minthogy a katonai repülést az ismert okok miatt várhatóan nem szándé
koztak kifejleszteni, 1945-ben a HM részéről szükségessé vált ezen szakemberek alkal
mazásának felszámolása. 

A Repülő Műszaki Intézet a Horthy-légierőnél a repülő kísérleti ügyek elméleti 
megalapozására alakult polgári személyzettel. Az Intézet települési helye a Ferihegyi 
Repülőtér volt. A telephely 1944 nyári lebombázása után az Intézetet Siófok mellé 
telepítették ki, de egy részlege Budapesten maradt. Az elrendelt kitelepülés ellenére 
az Intézet értékesebb tervező mérnöki gárdája nem távozott nyugatra, hanem Bu
dapesten várta meg a felszabadulást. A HM-nek 1945 április második felében Deb
recenből Budapestre történt áttelepülése után az Intézet vezetője — a többi szakem
berrel együtt — jelentkezett szolgálatra. Az Intézet anyagainak egy részét tudatos 
szabotázzsal megmentették a nyugatra hurcolástól. A szakemberek részére azonban 
a HM a továbbiakban beosztást biztosítani nem tudott. Ezért a légügyi osztály az 
értékes szakembereknek a polgári életbe történő elhelyezési lehetőségét felmérte és 
javaslatot tett alkalmazásukra a Magyar Aero Szövetségnél, illetve a Kereskedelmi 
Minisztériumban. Például Rácz Elemért, a neves repülő mérnököt és aerodinami-
kust, a Magyar Aero Szövetséghez helyezték át. 

A háborús viszonyokból adódóan az ország összes katonai és polgári repülőtere 
felett a tulajdonjogot a HM gyakorolta. Annál is inkább így volt ez, hiszen a Fegy
verszüneti Szerződésben a magyar fél kötelezettséget vállalt a katonai objektumok 
állagának megóvására. Márpedig minden repülőtér — mind katonai, mind polgári 
—• katonai objektumnak számított. A fentiekből következik, hogy bármely magyar
országi repülőtérrel kapcsolatos probléma, kérés megoldásában a HM volt az illeté
kes, illetve közvetlenül az ilyen típusú ügyekkel a Hadműveleti Főnökség lég
ügyi osztálya foglalkozott. 

így került a pápai repülőtér ügyének intézése is a légügyi osztályhoz. A földre
formra hivatkozva 1945 nyarán Pápa város polgármestere kérte a repülőtér egy ré
szének művelőterület és házhely céljaira való átadását. A légügyi osztály a kérést 
kivizsgálta. Lehetségesnek tartotta a kérés részbeni teljesítését, de felhívta a figyel
met arra, hogy a fegyverszüneti szerződésben kötelezettségvállalás történt a katonai 
objektumok állagának megóvására. A repülőtérnek az érintett szervek által történt 
szemrevételezése után a pápaiak igénye az ésszerűség határain belül kielégítést nyert. 

Az 1945-ös év második felében mind nyugati, mind pedig szovjet fogságból sok 

2 Uo. HM 28419. elli. 1945. 
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hadifogoly tért haza, köztük repülőtisztek, tiszthelyettesek is. Hazatért például 
Krúdy Ádám repülő százados is, akit a nyilasok 1944-ben ellenállási tevékenységéért 
elhurcoltak. Igazolása után rövidesen alezredessé léptették elő. Ugyancsak kiszaba
dult szovjet fogságból Vorosilov marsall közbejárására Pirithy Mátyás tartalékos 
repülő hadnagy, akit ellenállási tevékenységéért letartóztattak a nyilasok, majd 
sikeres szökés után budapesti bujkálása során került szovjet fogságba. Mindketten 
azonnal beosztást kaptak, mint létszámfelettiek, a légügyi osztályon.3 

1945. október végén a Szövetséges Ellenőrző Bizottság a magyar hadsereg új, csök
kentett állományra való áttérését javasolta. így a HM létszámát 335 katonai és 400 
polgári, a csapatok és intézmények létszámát pedig 24 731 katonai és 935 polgári 
személyben állapították meg. 

Ennek alapján indult meg a szervezési tevékenység a HM-ben. A Katonai Csopor
tot — amelyhez a légügyi osztály is tartozott — először négy, majd három osztályos
sá szervezték le. Végezetül a HM létszámát 682 katonában és 738 polgári alkalma
zottban javasolták megállapítani. 

Jóllehet a légügyi osztály jövőbeni megszűnése egyértelmű volt, tevékenységét 
1945 végén — 1946 elején tovább folytatta. így például a SZEB felkérésére 1945 
decemberében általános analízist készített a magyar királyi légierőről, amelyben az 
alábbi témaköröket dolgozták fel : 

— a légierő szervezete, repülőtechnikája az 1934—-1944 években végrehajtott fej
lesztés során ; 

— az alkalmazott repülőtechnika beszerzési forrásai ; 
— a szovjet fronton 1941—44 között végrehajtott repülő harctevékenységek, az 

azokban részt vett repülő alakulatok; 
— az elszenvedett élőerő- és repülő harci technikai veszteségek ; 
— a honi légvédelemben tevékenykedett vadászrepülő alakulatok szervezete, 

harctevékenységeik, élőerő- és repülő harci technikai veszteségeik. 
Mindezen adatokat főleg emlékezetből állították össze az eseményekben részt 

vett repülő és légvédelmi tüzér szakemberek visszaemlékezéseinek felhasználásával. 
Az összeállított analízis mégis értékes, mivel az események még frissek voltak a visz-
szaemlékezőkben .4 

A pénzügyminiszter megkeresésére a HM-nek részletes költségvetést kellett készí
tenie az 1946. évre. A költségvetés elkészítéséhez szükséges irányelveket a légügyi 
osztály még 1945 októberében megkapta, azonban —- jövőbeni felszámolásának is
meretében — költségvetési javaslatát már nem készítette el. 

A légügyi osztály utolsó tevékenységeként lehet említeni a magyar polgári légi
forgalomról és sportrepülésről készült tanulmányt, amelyet a SZEB felkérésére 1946. 
január 10. és 30. között állítottak össze. 

Az anyagot a Közlekedési Minisztérium és a Nemzeti Repülő Alap bevonásával 
dolgozták ki. Ez a tanulmány előkészítése volt a meginduló polgári légiforgalom 
megszervezésének. A SZEB és az illetékes szovjet szervek ezen anyag alapján tanul
mányozták a magyar polgári és sportrepülés történetét és mérték fel a légiforgalom 
megindításának objektív és szubjektív lehetőségeit. A l i oldalas tanulmány címe 
„A polgári repülés fejlődése Magyarországon." Tagozódása: I. Polgári légiforgalom 
(7 oldal), II . A sportrepülés fejlődése Magyarországon (4 oldal). Ezenkívül a SZEB 
képviselője által megadott 17 különböző tárgyú kérdésre kellett kimerítő választ ad
ni. A csatolt mellékletekben különböző kiegészítő adatok szerepeltek a légiforgalmi 
útvonalakról, a légiközlekedési jogszabályokról, a légügyi főhatóságok, hatóságok és 

3 Uo. H M 46506. ein. lü. 1945 
4 TJo. H M 47784. ein. 1945 
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egyesületek kapcsolatairól, a jelentősebb sportrepülő rekordokról, valamint az addig 
használt légiforgalmi, motoros és vitorlázó sportrepülőgépekről.5 

1946. március 29-én megalakult a Magyar—Szovjet Légiforgalmi Társaság (MA-
SZOVLET) amely 1946 nyarán megkapta repülőgépeit (LI—2, PO—2) és rövidesen 
megindult hazánkban a belföldi légiforgalom. 

1946 január végén a SZEB jóváhagyásával megjelent az intézkedés a HM ügyköré
nek átszervezésére, illetve létszámának csökkentésére. A rendelet február 5-re új 
szervezetre való áttérést és március l-re az átszervezés befejezését írta elő. Ebből az 
intézkedésből kiderült, hogy a katonai főnök alárendeltségébe tartozó légügyi osztály 
megszűnik, feladatkörét az anyagi főcsoportfőnök alárendeltségébe tartozó anyag
ellenőrző osztály vette át. Az addigi ipari felszámoló csoport alakult át anyagellenőr
ző osztállyá. Az új állománytáblára való áttérésig az osztályok és szervek a meglévő 
létszámokkal összeolvadtak, a megszűnő osztályoknak pedig március l-ig fel kellett 
számolni jogkörüket, illetve átadni azt az új, kijelölt illetékes osztályoknak vagy 
szervnek.6 

A HM Anyagi Főcsoportfőnökség anyagellenőrző 
osztályának repülésügyi tevékenysége 

(1946. március 1.—1947. október 1.) 

A továbbiakban az anyagi főcsoportfőnök, illetve anyagellenőrző osztálya kép
viselte a repülő fegyvernemet a HM-ben 1947. október l-ig. Természetesen az osztály
nak nem ez volt az alapvető munkaköre. 

Az anyagellenőrző osztály szervezetébe három, majd pár hónap múlva hat repülő 
fegyvernembeli tiszti beosztást szerveztek a folytonosság biztosítása céljából. A kato
nai főnököt, András Sándor repülő vezérőrnagyot 1946 derekán B-listázták, majd 
később ugyacsak leszerelték Szabó Mátyás alezredes volt osztályvezetőt is. A fiata
labb repülőtisztek egy részét az anyagi főcsoportfőnök (Almásy Pál altábornagy) 
közvetlen törzsébe (10 főből 4 repülő, név szerint Nagy Mihály ezredes, Krúdy Ádám 
alezredes, Nagy Kornél főhadnagy, és Nádor Ferenc hadnagy), míg másokat az anyag
ellenőrző osztályhoz, a helyőrséghez és a kerületi parancsnokságokhoz helyeztek. 
Az anyagellenőrző osztály összlétszáma, amely három alosztályból állt, 26 tiszt (ebből 
6 repülő) 4 tiszthelyettes és 18 polgári alkalmazott, azaz 48 fő volt. 

A végrehajtott átszervezés után 1946. április 1-én a HM-ben mindösszesen 14 
repülő fegyvernembeli tiszt szolgált.7 Időközben a kormány 5000/1946 M. E. számú 
rendelete a honvédség létszámát tovább csökkentve 20 000 főben állapította meg 
azt. 

Ebben az időszakban az anyagellenőrző osztály a SZEB igényének megfelelően 
folytatta a különböző katonai repülőterek állapotának felmérését, a repülőterek 
adatainak pontosítását. Az adatokat a SZEB-hez kellett eljuttatni, így vázlatokat 
és nyilvántartásokat terjesztettek fel. Ez a munka nagy terhet rótt az anyagellenőrző 
osztályon tevékenykedő hat repülőtisztre. 

1946 második felére azonban az élet bebizonyította, hogy a nagyon lecsökkentett 
létszámú HM-ben is szükséges a fegyvernemi szakkérdésekben szakmailag megala
pozott döntéselőkészítő tevékenységet biztosítani. Ezért október 24-én rendelet jelent 
meg a fegyvernemi véleményező tiszti megbízatásokról. Minden fegyvernem részére 
— egyéb szolgálatuk ellátása mellett — egy-egy véleményező tisztet neveztek ki. 

5 TTo. H M 4271. ein. lü. 1945. 
6 Uo. H M 3884. ein. 1946. 
7 Uo. H M 12869. ein. szü. 1946. 
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A véleményező tiszt feladata volt a szakvéleményezés a fegyvernemen belüli szer
vezési változások, a kiképzés, új szabályzatok szerkesztése, magasabb beosztások 
betöltése, új fegyverek, felszerelések terén. A véleményező tisztek kötelesek voltak 
a fegyvernemükhöz tartozó összes tisztről és tiszthelyettesről — akik tényleges szol
gálatban álltak, vagy B-listázáskor „nélkülözhető" minősítést nyertek — pontos 
névjegyzéket vezetni, velük a feladatkörből adódóan a kapcsolatot fenntartani. 
Javaslataikat és előterjesztéseiket a Honvédség Felügyelőjének kellett bemutat
niuk. A repülő fegyvernemnél az anyagi főcsoportfőnök törzsébe beosztott Nagy 
Mihály repülő ezredest, mint rangidőst jelölték ki fegyvernemi véleményező tisztté.8 

Ez az intézkedés volt az első pici jel arra, hogy valami megmozdult, valahol a jövő
ben felsejlik a hadsereg fejlesztésének lehetősége. Ezt erősíti meg a SZEB 1946. no
vember 20-i közlése, mely szerint Háry László nyugalmazott repülő vezérőrnagy — 
aki a háború befejezése után visszatért Magyarországra — kérvényt nyújtott be 
a Külügyminisztériumhoz olaszországi utazási engedélyért. A SZEB az utazási 
engedélyt nem adta meg, ugyanis a kérvényben Háry azt is feltüntette, hogy repülő
gépek vásárlása miatt kell Olaszországba mennie, ez pedig a fegyverszüneti feltételek 
értelmében tilos volt. Ma sem ismert, kitől kapott ilyen megbízatást Háry 1946 
novemberében. Ennek kiderítése további történeti kutatást igényel. 

Az 1947-es választásokon a Magyar Kommunista Párt a népi Magyarország legerő
sebb pártja lett. Értek a munkásosztály egysége megvalósításának, a proletárhata
lom megteremtésének feltételei. Ilyen körülmények között — egyéb szempontokat 
figyelembe véve is — napirendre kerülhetett a demokratikus néphadsereg fejlesztése, 
ezen belül a légierő megteremtése is. Ehhez a jogi alapot a békekötés megtörténte 
biztosította. 

1947. február 10-én Párizsban aláírták a magyar békeszerződést, mely szerint, az 
1947. évi XVIII. törvény III . rész „Katonai és légügyi rendelkezések" I. cím 12. 
cikke alapján, Magyarország jogosítva van arra, hogy a 65 000 fős szárazföldi csapa
tok mellett légi haderőt is tartson 90 repülőgéppel — ebből 70 lehet harci gép —, 
valamint 5000 fős személyzettel. Vagyis a békeszerződés értelmében Magyarország
nak jogában állt 70 000 fős hadsereget szerveznie és ezen belül megfelelő arányban 
tiszteket is képeznie. 

Az ország gazdasági helyzete természetesen akkor nem tette lehetővé az enge
délyezett létszámú hadsereg gyors felállítását, különösen a technikai fegyverneme
ket, így például a légierőt illetően. Hivatalosan megnyílt azonban a lehetőség egy 
korszerű hadsereg fegyvernemeinek megalapozására, közöttük a légierő szervezésé
nek beindítására is. 

A békekötés után megindultak az 1947/1948-as tervezett hadrend munkálatai és 
a kész tervezetet február 26-án küldték meg a SZEB-nek. Az 1947/1948-as szervezési 
évre tervezett hadrend személyi és anyagi szükségleteinek összesítésében megjelent 
a repülő fegyvernem szükséglete : 

— 36 tiszt, 65 tiszthelyettes, 199 legénységi állományú — azaz 300 katona 50 pol
gári alkalmazott. Az anyagi szükséglet : 

— 6 gépkocsi, 18 repülőgép, valamint gyalogsági fegyverzet és híradóanyag. 
Március 11-én a katonai osztály jelentette javaslatát a repülő fegyvernem felállí

tására. Eszerint az 1947/1948-as szervezési évben felállítani szándékoztak egy kikép
ző repülő századot, egy futárrepülő rajt, tíz repülőtérgondnokságot és egy repülőgép
javító műhelyrészleget a fentebb említett 350 fővel. 

A repülő fegyvernem felállítását a HM katonai csoport egy alapos, mindenre kiter
jedő tanulmányban javasolta. Ebben visszatekintettek a magyar katonai repülés 
több, mint negyedszázadára, majd javasolták, hogy — ha az anyagi lehetőségek nem 

8 Uo. HM 28 629. ein. szü. o. 1946. 
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is engedik — az 1947/1948-as szervezési évre beállított repülőalakulatok zömét repülő
gépek nélkül már 1947 őszén állítsák fel. (A kiképző század és futárrepülőgép-raj 
egyelőre nem állna fel.) 

Rövid elképzelést terjesztettek elő a repülő alakulatok kiképzésére vonatkozóan. 
Vázolták a repülő fegyvernem állományának kiválasztási szempontjait is. Néhány 
gondolat az anyagból: ,,A kiválasztottaknak nemcsak szakmailag, de politikailag is 
teljes órtéküeknek kell lenni. A demokrácia szempontjából nem közömbös, hogy 
ezen újjáalakuló fegyvernemnél azok, akikre az állam tekintélyes értéket képviselő 
vagyona van bízva, őszintén, fenntartás nélkül hívei-e a magyar demokráciának, 
vagy sem. Az alapot lerakó személyzet magatartását, felfogását fogja a repülő 
fegyvernemhez később kerülő személyzet átvenni, örökölni." 

A javaslat kitért a polgári repüléssel való kapcsolattartásra is. Felhívta a figyelmet, 
hogy a jövőben el kell kerülni a múltban tapasztalhatott áldatlan személyi viszály -
kodást, hatalmi versengést. 

A javaslatot — mint ügykörileg illetékes szerv — az anyagellenőrző osztály is 
részletesen véleményezte. Kifejtette, hogy igen fontos volna a HM légügyi osztályt 
mielőbb újból felállítani, mert a volt légügyi osztálynak az anyagellenőrző osztály 
keretébe történt beolvasztása a szorosan vett repülőügyek lebonyolítását megnehe
zíti, hiszen az anyagellenőrző osztály lényegbevágó ügyköre távol áll a repülés 
ügykörétől. Meg kell jegyezni, hogy az anyagellenőrző osztály ebben az időben belső 
átcsoportosítással létrehozta repülő alosztályát — összevonta a szervezetébe tartozó 
repülő tiszteket és tiszthelyetteseket — a tevékenység operativitásának növelése 
céljából. 

A továbbiakban az anyagellenőrző osztály is egyetértett a katonai osztály javas
latával a repülő fegyvernem felállítását illetően. A részletes szervezési javaslatra 
Sólyom László vezérőrnagy katonai csoportfőnök az alábbiakat írta : 

„Általában egyetértek! Külön rep. felügyelőségre nincs szükség. Rep. csapat alá
rendelését a foe. (folyamőrség) tervezett alárendelésének analógiájára kell megcsi
nálni"9 

Az előterjesztett és jóváhagyott javaslat alapján megindult a szervezési munka. 
A javaslat kidolgozásában jelentős szerepe volt Valgóczi István vk. repülő alezredes
nek. 

Közben az 1946—1947-es években a HM Anyagi Főcsoportfőnökség anyagellen
őrző osztálya folyamatosan intézte a repüléssel kapcsolatos ügyeket. 

Az 1946 derekán beinduló polgári légiforgalommal kapcsolatosan az anyagellenőr
ző osztálynak feladata volt a polgári légiforgalom és a sportrepülés számára kijelölt 
repülőtereket átadni a Közlekedésügyi Minisztériumnak, illetve a MASZOVLET-
nak és a Magyar Aero Szövetségnek. 

Már 1947 januárjában — hivatkozva a közlekedésügyi miniszter 53 152/1946. szá
mú átiratára, amely egyes magyar repülőtereknek a polgári légiforgalom részére 
történő átadásáról szólt — újólag megkeresés történt a HM anyagellenőrző osztály 
féle, hogy az addig még át nem adott repülőterek átadása mielőbb történjen meg. 
Összességében mintegy 11 repülőtér átadására került sor. A további fennmaradó^ 
a szovjet légierő által nem használt repülőterek őrzéséről is az anyagellenőrző osz
tálynak kellett gondoskodnia.10 

A repülőterekkel kapcsolatosan hosszan tartó tárgyalások folytak már 1946 de
rekától a SZEB katonai osztálya, a Jóvátételi Hivatal és a HM anyagellenőrző osz
tály között. A tárgyalások oka a repülőterekre vonatkozó potsdami egyezmény volt, 
mely szerint a németek által épített repülőterek a jóvátétel szerint a Szovjetunió 

9 Uo. H M 6327. ein. kat. 1947. 
10 Uo. H M 404415. ag. ell. 1947. 
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tulajdonát képezik. A SZEB az előzetes tárgyalások és vizsgálatok alapján elismerte, 
hogy — jóllehet a kiskunlacházai és kunmadarasi repülőtereket a németek építették 
— ezen repülőterek pénzügyi finanszírozása abból a Háborús Pénzügyi Alapból tör
tént, amelyet magyar pénzügyi befizetés hozott létre és csak Magyarországon volt 
felhasználható. A SZEB elismerte, hogy a magyarországi repülőterek sem részben, 
sem egészben nem német létesítmények és ennek értelmében minden ilyen irányú 
potsdami igényről lemondott. 1947 áprilisában a kérdés újra napirendre került a fent 
említett két repülőtér vonatkozásában, azonban az újabb tárgyalások folyamán 
a nézeteltérések tisztázódtak, majd többszöri tárgyalás után a kérdés megoldódott.11 

A felállítandó repülő fegyvernem szervezési munkálatai mellett a kiképzési köve
telmények is megfogalmazódtak a katonai osztálynál. 1947 márciusában javasolták, 
hogy a repülőgépek nélküli repülő fegyvernem ősztől induló kiképzése kétirányú 
legyen: általános katonai kiképzés, melynek célja a bel- és őrszolgálat ellátására 
való alkalmasság elsajátítása, valamint karhatalmi célokra való felhasználhatóság; 
repülő szakelméleti és gyakorlati előképzés, amely a hajózóknál a repüléselmélet 
elsajátítása, a földi személyzetnek pedig a repülőgép műszaki kiszolgálásának elsajá
títása, és a repülőtéren végzendő más műszaki munkák elvégzésére való alkalmasság 
elérése lenne. 

A tervezetet véleményezte a kiképzési csoportfőnökség is. A katonai osztály javas
latán túlmenően javasolta, hogy az alakulatoknál a gyakorlati repülő hajózó kikép
zést is be kell állítani. Helyesen indokolta ezt azzal, hogy az 1947/1948 kiképzési év 
kezdetére a helyzet még teljességgel nem ismerhető, s amennyiben esetleg repülőgé
pek rendelkezésre fognak állni, célszerű a kiképzési előmunkálatokat ebben az irány
ban is megkezdeni. A véleményezést Beleznay ezredes kiképzési csoportfőnök írta 
alá. A fentiek alapján a kiképzési csoportfőnökség részéről érezhetjük az egyértelmű 
optimista hangvételt.12 

Az anyagellenőrző osztály 1947-ben tovább folytatta a repüléssel kapcsolatos 
ügyek intézését. Mivel a békeszerződést már aláírták, egyre inkább napirendre került 
az addig a SZEB által tiltott repülő szakanyag összegyűjtése. Ugyanis a SZEB a bé
keszerződés ratifikálásáig továbbra is de facto a fegyverszüneti szerződés szellemé
ben tevékenykedett és felfüggesztett a katonai repülés szervezésével kapcsolatos 
mindennemű tevékenységet. Addig a felkutatott, vagy véletlenül tudomásra jutott 
repülő szakanyag összegyűjtése a jogi alap hiányában nem volt lehetséges. 

A békeszerződés aláírása után, májusban, átiratot küldtek a SZEB-nek, amelyben 
kérték, hogy a Magyarországon szétszórtan fellelhető repülő szakanyagok gyűjtését 
és tárolását már a béke ratifikálása előtt megkezdhessék, azonban ennek engedélye
zése nem történt meg.13 

Az anyagi csoportfőnök júliusban újra a SZEB-hez fordult a repülő szakanyagok 
gyűjtésének engedélyezése ügyében. Tudomására hozta a SZEB-nek, hogy az elha
gyott repülőgép szakanyagok között használható és jó karban lévő anyagok is van
nak. Kérte ezen anyagok elszállításának és honvédségi tárolásának engedélyezését. 
A fentiekre a SZEB nem reflektált, a jelentést hallgatólagosan tudomásul vette. 

Az időközben begyűjtött anyagokból — Bü—131 repülőgépek alkatrészeiből — az 
egyik sportrepülő egyesület alkatrészeket kért 2 db Bü—131 sportgép helyreállítá
sára. Az alkatrészeket az egyesület az anyagellenőrző osztálytól megkapta abban a 
reményben, hogy—mivel a motoros sportrepülést rövidesen engedélyezni fogják — a 
honvédségi pilóták legalább ennél a sportrepülő egyesületnél gyakorolhatják majd 
magukat a repülésben. 

A Közlekedésügyi Minisztériummal is több üggyel kapcsolatban tárgyalt az anyag-

11 Uo. HM 11249. ein. ag. ell. 1947. 
12 Uo. HM 6745. elli. kat. 1947. 
13 Uo. HM 11664. ein. ag. ell. 1947. 
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ellenőrző osztály. A 7920/1946 ME számú rendelet értelmében a sportrepülőterek 
ingó és ingatlan vagyonát HM kezelésből a Közlekedésügyi Minisztériumnak kellett 
átadni. így átadásra került a kijelölt 11 repülőtér és a hozzájuk tartozó okmányok. 
Foglalkozni kellett a ferihegyi repülőtér kisajátításával kapcsolatos problémákkal 
is.14 

Határozott, erőteljes fellépés történt az anyagellenőrző osztály részéről a szolnoki 
repülőtér állapotának megóvása érdekében is. Ugyanis a repülőtér olajtárolóit lesze
relték és részben elszállították polgári olaj szakemberek azzal, hogy azok szovjet tulaj
dont képeznek és így azok a MASZOVOL tulajdonát képezik. Közbelépésre a honvéd
ségi anyag elherdálása megszűnt. Ezért intézkedés történt, hogy a repülőterek állapo
tát és helyzetét az illetékes kiegészítő parancsnokságok tartsák napirenden. 

Mint már említettük, a 7920/1946 ME számú kormányrendelet értelmében a sport
repülés főhatósága a HM kezéből átment a Közlekedésügyi Minisztérium hatáskörébe. 
Ezen a jogcímen 1947 autusztusában a KM megkereste a BM-et azzal, hogy igényt 
tart minden elhagyott sportrepülőgépre és szakanyagra, amelyet az ország területén 
a BM szervei őriznek. „Amennyiben a repülőgép sportrepülőgépnek minősül, még ha 
előzőleg honvédségi tulajdont képezett is, miután a N . R . A . (Nemzeti Repülő Alap) 
feletti felügyeleti jogot a honvédelmi tárca keretéből tárcám átvette, az N.R.A.-t 
illeti meg, feltéve, hogy a repülőgépre a Honvédelmi Miniszter Űr nem tart igényt" 
— szólt az átirat egyik passzusa. Az átirat egy példányát a HM is megkapta. 

A fenti témában először, nem eléggé átgondoltan, az anyagellenőrző osztály fog
lalt állást. Az osztály javasolta a vitathatatlanul sportrepülő anyagok haladéktalan 
átengedését a Nemzeti Repülő Alap számára, a vitatható tulajdonú anyagok közül 
pedig azoknak az átengedését, amelyekre a honvédségnek különösebb szüksége nincs. 

A Katonai Csoportfőnökség katonai osztálya a fenti témában alapos és terje
delmes tanulmányban fejtette ki nézetét, illetve tette meg javaslatait az állásfog
lalásra. Ennek magyarázata az volt, hogy 1947. július 2-án a katonai csoportfőnöki 
értekezleten a katonai osztály pontosította a szervezési elképzeléseket az 1947/1948. 
évi hadrendre. A tervezetet, véglegesítve, a honvédelmi miniszternek jóváhagyásra, 
a SZEB-nek tudomásulvételre felterjesztették, mellékletében a hadrenddel, területi 
elhelyezési vázlattal és a létszámkimutatásokkal. 

Ezeknek ismeretében a katonai osztály tanulmányában rámutatott arra, hogy az 
ország szűkös anyagi viszonyai sohasem engedték meg azt, hogy tekintélyes összege
ket fordítsanak a legköltségesebb sportra, a sportrepülésre csak azért, hogy az ifjúság 
a repülés szépségeit élvezze. A sportrepülés ezért a múltban a HM tárca hatáskörében 
volt, mert eredményeire is elsősorban a honvédelemnek volt szüksége. 

A katonai osztály ezek után leszögezte végső álláspontját, mely szerint a béke 
ratifikálása után új helyzet áll elő, a katonai repülés felállítása időszerűvé válik. 
Az újonnan megalakuló repülő fegyvernemnek minden szakanyagra szüksége lesz, 
mivel azok teljes mértékben honvédségi költségvetésből származtak (a sportrepülő
gépek is). Jóllehet ezen repülő szakanyagok elavultak, de sajnos belátható időn belül 
komoly anyagi lehetőségekkel nem lehet számolni a légierő fejlesztését illetően, így 
az elavult szakanyagokkal is egyelőre meg kell elégedni. 

A katonai csoportfőnök, Sólyom László vezérőrnagy úgy foglalt állást, hogy a Nem
zeti Repülő Alap az ország területén feltalálható repülő szakanyagokra nem kormány
felhatalmazás alapján, hanem jogkörének önkényes magyarázatával és kiterjeszté
sével tart igényt. A honvédség elvben nem nélkülözheti az ország területén általa 
felderített és nyilvántartott repülő szakanyagot a megalakuló repülő csapat megala
pozásához. Kifejtette, hogy a HM-nek a jövőben a sportrepülésbe való beleszólás 
tekintetében nem jogfeladással kell élnie, hanem befolyását minden eszközzel növel-

14 Uo. HM 12629. ein. kat. 1947. 
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nie kell. Végezetül leszögezte, hogy a közeljövőben megjelenő új szervezési rendelet 
értelmében a repülőügyek ügykörszerüen a Katonai Csoportfőnökség katonai osz
tályához fognak tartozni, így az anyagellenőrző osztály a fenti ügyben semminemű 
lépés megtételére nem hivatott.15 

Azokban az időkben a HM-mel együtt az Iparügyi Minisztérium szervei is folytat
ták az országban fellelhető roncs és lelőtt repülőgépek, valamint repülő szakanyagok 
összegyűjtését. A begyűjtött repülőgépszakanyagot az esztergomi Aero—Ever, il
letve az óbudai Sirály repülőgépüzembe szállították és megkezdték helyreállításukat. 
Először fokozatosan — 1949 végéig — 10 db Bücker Bü—131 iskolagépet állítottak 
helyre a különböző műhelyek, melyekből — megegyezés szerint — 5 db a megalakult 
1. önálló repülő kiképző osztály, a másik 5 pedig a sportrepülés állományába került. 
A Bückerek új neve Csíz lett. Később további 6 db Bü—131-et állítottak helyre. 
A további években a haderőn kívüli repülés bázisán készítették elő a biztos alapot 
a szerveződő katonai repülés személyi szükségleteinek tömeges kielégítéséhez. 

A hadseregfejlesztés — ezen belül a légierő fejlesztése — szempontjából döntő je
lentősége volt annak, hogy 1947. szeptember 16-án a békeszerződést az országgyűlés 
ratifikálta. így a békeszerződés cikkelyei jogilag is érvénybe léptek. Legálisan meg
indulhatott a demokratikus néphadsereg fejlesztése, ezen belül az első repülőcsapat 
felállítása, a repülő szakanyagok összegyűjtése az ország területéről. 

A békeszerződés ratifikálásával a SZEB tevékenysége automatikusan megszűnt. 
A SZEB angol missziója például átalakult angol követséggé. így a HM-ben minden 
SZEB-bel kapcsolatos folyó ügyet sztorníroztak. 

A demokratikus tisztképzés megindításának kérdése már 1946 nyarán felvetődött 
az MKP katonai bizottságában és a hadsereg felső vezetésében. Az elképzelés az volt, 
hogy már 1946 őszén el kell kezdeni a tisztjelöltek toborzását pályázati felhívás alap
ján és meg kell kezdeni felkészítésüket a négyévesre tervezett tiszti iskolára. Ebben 
az elképzelésben lényegében az a felismerés öltött testet, amely szerint a békekötés 
után óhatatlanul meginduló gyors hadseregfejlesztéshez időben meg kell kezdeni a 
szakkáderek biztosítását. Ezért lépett elő napirendi kérdéssé a tiszti iskola felállítása 
már 1946 nyarán. 

A fentiekre alapozva, a MKP katonai bizottságának javaslatára — melynek tagja 
volt Pálffy György, Sólyom László, és mások — a HM a SZEB-hez fordult több, a 
kiképzéssel kapcsolatos kérdésben döntés végett. Ezek között volt a tisztképzés 
beindításával kapcsolatos kérés is. 

1946. szeptember 7-én a SZEB katonai osztályának vezetője, Kondratov vezérőr
nagy magához kérette Kuthy László altábornagy kiképzési felügyelőt és Beleznay 
István vk. ezredes kiképzési csoportfőnököt, hogy a felvetett, kiképzéssel kapcsolatos 
kérdésekre a SZEB válaszát megadja. Más kiképzési témák megtárgyalása után 
Kondratov vezérőrnagy kijelentette, hogy nem járulnak hozzá a négyéves kiképzési 
rendszerben tervezett tisztképzéssel kapcsolatban pályázati felhívás kibocsájtásához 
a békeszerződés aláírása előtt, illetve hogy ezzel kapcsolatban a katonai vezetés 
önként jelentkezőket válogasson ki. 

Érthető, hogy a SZEB a tisztképzést a békekötés hiánya miatt akkor nem engedé
lyezhette. A békekötés után azonban haladéktalanul újra napirendre került a tiszt
képzés megindításának ügye. Legálisan indulhatott a tisztképzés, hiszen a káder
utánpótlás a hadseregfejlesztés egyik kulcskérdése volt. 

A HM 1947 júniusában megkezdte a kezdeti lépéseket az új tisztikar kialakítására 
1947. június 17-én jelent meg a rendelet, amely intézkedett az új tisztképző iskola, 
a „Honvéd Kossuth Akadémia" felállítására. A rendelet szerint 1947. október l-jén 
kellett az új tisztképző intézményben megkezdeni az oktatást, amikor egyéves tiszti 

15 Uo. HM 21011. ein. ag. ell. 19á7. 
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tanfolyamot és hároméves tiszti iskolát terveztek indítani. Ennek megfelelően pályá
zati felhívás jelent meg az új tisztképző iskolára történő jelentkezésre. 

Az egyéves tiszti tanfolyam hallgatóinak azok a régi hadseregbeli hivatásos és tar
talékos tiszthelyettesek jelentkezhettek, akik politikai és szakmai szempontból meg
feleltek. 

Az egyéves tiszti tanfolyam beindítása mellett megszervezték a hároméves tiszti 
iskolát is, ahová már a polgári életből jelentkezhettek azok a munkás, paraszt és népi 
értelmiségi fiatalok, akik a katonai pályát élethivatásul választották. A pályázóknak 
felvételi vizsgát kellett tenniük a fegyvernemüknek megfelelő szaktárgykörökből, 
így a repülő j élőiteknek repülő ismeretekből is.16 

A békeszerződés ratifikálása után két héttel a HM Katonai Csoportfőnökség kato
nai osztályán létrehozták a repülő alosztályt, amely a repülő ügyeket ügykörszeruen 
átvette az anyagellenőrző osztálytól. Ezzel az Anyagi Főcsoportfőnökség anyag
ellenőrző osztálya repülési irányú tevékenységét befejezte. Másfél éves ilyen irányú 
működése során összességében ellátta a katonai repülés képviseletének feladatat. 
A tevékenysége során ki kell emelni Szabó Mátyás repülő alezredes és Dr. Sárga Já
nos repülő műszaki őrnagy eredményes munkásságát.17 

Az 1947. október l-jétől életbelépett hadrenddel már egy újabb fejezet kezdődött a 
Magyar Néphadsereg, ezen belül a légierő életében. Megindult a hadsereg dinamikus 
fejlesztése a parlament, illetve a koalíciós kormány döntéseinek megfelelően. 

16 Uo. HMÍ12589. ein. kik. 1947. 
17 Uo. HMT23687. ein. kat. 1947. 
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MARKO GYÖRGY 

A MAGYAR KATONAI REPÜLŐGÉPEK FELSÉGJELVÉNYEI 
ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELZÉSEI 

1948—1951 

Különösebb magyarázat nélkül is könnyen belátható, hogy minden hadseregben 
alapvető jelentősége van a saját csapatok megkülönböztető jelzésekkel való ellátásá
nak. Az ellenséges, illetve a saját fél könnyű felismerhetősége különösen fontos a re
pülő fegyvernemnél, amikor aránylag rövid idő jut a felbukkanó repülőgép hovatar
tozásának megállapítására. Ezért a repülőgépek katonai alkalmazásával szinte 
egyidőben kialakultak a különböző államok egymástól élesen elkülönülő felségjelvé
nyei. A repülőgépek nemzetek szerinti megkülönböztetése mellett gyakorlati szem
pontok megkövetelték a példányonkénti azonosítás lehetőségét is. Ez utóbbi igényt 
szolgálták a lajstromjelek, illetve a gépekre felfestett egyéb jelzések. Nem lenne 
érdektelen nyomon követni a magyar légierő felségjelvényeinek és lajstromozási 
rendszerének 1948—1951 közötti változásait, mert az eddig megjelent szakiroda
lomban e kérdésről helyet kaptak nem mindig pontos megállapítások is. 

A Magyar Néphadsereg repülőgépei részére az első felségjeleket és megkülönböz
tető jelzéseket 1948. április 14-én rendszeresítették.1 Eszerint a repülőgépek szárnyai
ra alul és felül (a kétfedelű repülőgépeknél mindkét alsó szárnyon alul és mindkét 
szárnyon felül), a szárnyvégektől meghatározott távolságra, meghatározott méretű 
két azonos középpontú kör közé helyezett egyenlő oldalú háromszöget festettek. A há
romszög csúcsai a külső kör ívén feküdtek, egyik csúcs a haladás irányába esett. A kül
ső kör íve ós a háromszög oldalai által képzett körszeletek területe piros, a háromszög 
oldalai és a belső kör által bezárt mező fehér, míg a belső kör területe zöld színezésű 
volt. A vízszintes vezérsíkra alul és felül, a függőleges vezérsíkra mindkét oldalon 
(kettős vezérsíkú gép esetén mindkét vezérsík külső felületén) piros, fehér, zöld színű 
sávokat festettek. A repülőgépek megkülönböztetésére a törzs mindkét oldalán 
középen, a szárny kilépő élével egy magasságban kezdődően lajstromjelet festettek 
fel. Ha ülés, vagy ajtó esett a jel mezőjébe, akkor közvetlenül azt követően kezdődött 
a megkülönböztető jelzés. A lajstromjel a repülőgép felhasználását jelölő nyomtatott 
nagybetűből (iskola —• I, gyakorló — G,2 felderítő —• F, vadász — V, bombázó —B, 
szállító — S, csata — Z), egy kötőjelből és a repülőgép sorszámát megjelölő három 
számjegyből állt.3 A felségjelek és megkülönböztető jelzések elhelyezését az 1. számú 
ábra szemlélteti. (62. o.) 

1 Honvédségi Közlöny, 1948. 12. sz., 159—161. o. 
2 A rendelet szövegében — véleményem szerint nyomdahibából — a Gy kettős betű szerepel. 
3 Az egyes betű-, illetve számjegyeket kis repülőgépek esetében egy-egy 200X300 mm-es, nagy repülőgépeknél 

egy-egy 330 X 500 mm-es téglalap területére festették. A betűvastagság és a betűk, illletve számjegyek közötti hézag 50, 
illetve 80 mm volt. Kis repülőgépnek számított az a gép, amelynél a törzs magassága a lajstromjel kezdeténél az 1500 
mm-t nem haladta meg. 
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1. sz. ábra 

A rendelet világosan intézkedett a repülőgépeknek egymástól lajstromjelekkel való 
megkülönböztetéséről. A lajstrom j eleken belül azonban nemcsak a fajtát jelölő 
nyomtatott nagybetűknek, de a háromjegyű számoknak is a példányonkénti azono
sításon túli szerepük volt. A repülőgéptípusok szániára lefoglaltak egy-egy számtar
tományt: így 101-től kezdődött az újjáépített Bücker Bü—131 „Csíz", 201-től 
a Zlin 381 „Fecske", 251-től az UT—2 „Galamb", 301-től az újjáépített Arado 
Ar—96A „Varjú" és 351-től az Avia C2 „Holló" repülőgépek sorozata. A lajstromjel 
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kezdőbetűje a 101, 201, 251, 301, 351 számjegyekkel kezdődő sorban természetesen 
mindig a repülőgépek alaprendeltetésének megfelelően az I, vagy a G volt. 001-től 
számozták a különleges rendeltetésű, illetve csak egy-egy példányban rendelkezésre 
álló repülőgépeket. Levéltári dokumentumok és fényképfelvételek tanúsága szerint 
1948—1949. között a magyar légierő által használt lajstromjelek az alábbiak voltak: 

Lajstromjel Típus Elnevezés Darab 

I—001 EM 29 „Csóka" 1 
1—002 R—18A „ K á n y a " 1 

003 ? V ? 
G— 004 Daru I I . „ D a r u " 1 
1—005 Sokol MIC „Sirály/ 1 
S—006 Aero C—103 „Pelikán" 1 
G—007 Aero 45 „Kócsag" 1 
G—008 K 65 „Gólya" 1 

009 ? 1 ? 
I—010,1—011 ÚT—2 „Galamb" 2 
I—101-től Bücker Bü-- 1 3 1 „Csíz" 16 
I_201- tő l Zlin 381 „Fecske" 45 
I—251-től UT—2 „Galamb" 33 
G—301-től Arado Ar— -96A „Varjú" 6 
G—351-től Avia C2 „Holló" 10 
G—361 Arado Ar— 96B „Holló" 1 
G—362-től Avia C2 „Holló" 10 

Mivel a táblázatban közölt adatok erősen eltérnek A magyar repülés története című 
kézikönyvben, illetve Nagyváradi Sándornak a magyar légierő megteremtését rövi
den összefoglalni igyekvő művében szereplőktől,4 ezért további magyarázattal tar
tozom. Az EM 29 „Csóka" repülőgépet az esztergomi Aero Ever gyárban állították 
helyre 1948 szeptemberében. Egy 1948. november 11-én kelt dokumentum felsorolja 
a honvédség ekkor rendelkezésre álló repülőgépállományát, ittí szerepel először 
I—001 lajstromjellel.5 A repülőgép gyártási száma 015 volt, ez több kutatót is meg
tévesztett, ezért terjedt el az a hibás nézet, miszerint lajstromjele az I—015 volt.6 

A Rubik Ernő által tervezett I—002 jelű gép története közismert, fényképek is bizo
nyítják a lajstromjel használatát.7 A 003-as sorszámot végül is nem használták fel 
— véleményem szerint az 1948. június 25-én a Dunai Repülőgépgyártól megrendelt 
SG—2 prototípusa számára tartalékolták, de a repülőgép elkészültekor már megvál
tozott a lajstromozási rendszer ! Több kutató szerint a Közlekedési Múzeumban őrzött 
példány az I—001 lajstromjelet kapta — a tévedést az okozhatta, hogy a repülőgép 
gyártási száma 001 volt. Hasonló félreértés ndott alkalmat arra, hogy a 003-as sor-
számott eddig a Daru II . repülőgépnek tulajdonították. A gép gyártási száma 0033 
volt, ez látható elmosódottan néhány fotón a vízszintes vezérsík belépő élénél. 
Az újonnan előkerült levéltári dokumentumok egyértelműen bizonyítják, hogy 
a repülőgép lajstromjele a G—004 volt.8 

A hadsereg Sokol MIC „Sirály" és Aero 45 „Kócsag" repülőgépének I—005, 
illetve G—007 lajstromjellel ellátott példányai fényképfelvételeken is közismertek. 
Nem így az S—006 lajstromjelet viselő Aero C—103 „Pelikán", amelynél csak köz-

4 Csanádi Norbert—Nagyváradi Sándor—Winkler László: A magyar repülés története. Második, bővített kiadás. 
Bp., 1977. 357. o. és Nagyváradi Sándor: A magyar demokratikus légierő bölcsőjénél. Bp., 1981. 53. o. 

5 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL), a Honvédelmi Minisztérium 1948. évi elnökségi iratai 45.319. 
6 A gyártási számra 1. Űj Magyar Központi Levéltár, Közlekedés- és Postaügvi Minisztérium Légügyi főosztálv 

iratai 7784/12—1949. tétel, 32.691/1949. * 
7 Az B—18A prototípus közvetlenül berepülése után résztvett egy lengyelországi repülőversenyen, ahol azonban 

megsérült. Pótlására az Országos Bepülő Egyesület HA-—BUB polgári lajstromjelű B—18B repülőgépét küldték ki, 
amelyet erre az időre elláttak az I—002 katonai jelzéssel is! (Uo. 29.659/1949.) 

8 Az utóbbi három repülőgépre 1. Markó György: A Magyar Néphadsereg kísérleti repülőgépei 1948—1950. —Hadi
technika, 1985. 2. sz., 27—29. o. 
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vetve, levéltári források alapján lehet bizonyítani, hogy ezt a megkülönböztető jel
zést viselte. Egy 1950. január 16-i keltezésű iratban szó esik különböző repülőgépek 
futógumi-szükségleteiről: itt szerepel a 840x300 mm-es főfutó és a 300x150 mm-es 
farokfutó köpenyes S—006 jelű repülőgép is. Ilyen méretű köpenyekkel azonban 
csak az Aero C—103 típus rendelkezett!9 A sorban a G—008 jelű ,,Gólya" követke
zik, ennek története azonban közismert.10 

A 009-es sorszámot ismét nem használták fel, elképzelhető, hogy ezt az SG—2 
másik megrendelt, ezúttal fémszárnyas példánya számára tartalékolták. Az I—010, 
I—011 lajstromjelű, földi használatra szánt UT—2 ,,Galamb"-ok megléte levéltári 
dokumentumok alapján bizonyítottnak vehető.11 A 001-től 100-ig terjedő számtarto
mányban a felsoroltakon kívül tudomásom szerint több lajstromjelet nem használ
tak fel. 

Az eddig is jól ismert volt, hogy I—101-től kezdődően az újjáépített Bücker 
Bü—131 „Csíz" repülőgépeket, az I—201-től kezdve a csehszlovák Zlin 381 „Fecs
ke" iskolagépeket lajstromozták. Az újabban feltárt levéltári források és publikált 
fotók bizonysága szerint az 1948. szeptember 10-én Mátyásföldön átvett UT—2 
„Galamb" repülőgépek oldalaira az I—251-től I—283-ig tartó lajstromjeleket fes
tették fel. A G—301-től kezdődő helyreállított Arado Ar—96A „Varjú" és a G—351-
től induló csehszlovák A via C2 „Holló" repülőgépek sorozata szintén közismert 
már.12 

Az eddigiekben vázolt nagyon logikus lajstromozási rendszer 1948 őszén alakult 
ki, amikor a légierő vezetése felmérte a helyreállítható repülőgépeket, megindította 
a csehszlovákiai repülőgépbeszerzéseket, kiadta megrendeléseit magyar kísérleti 
repülőgépek megépítésére és beérkeztek az első szovjet iskolagépek is. Mivel a fel
ségjelvények 1949 őszén később még ismertetendő módon megváltoztak, érdemes 
lenne megvizsgálni, hogy végül is mely repülőgépek törzsoldalaira festették fel a 
nagyméretű lajstromjeleket. Fényképfelvételek szerint ez megtörtént az I—002, 
1—005, G—007, G—008 jelű példányok, illetve az I—101-től, az I—251-től, vala
mint a G—301-től kezdődő lajstromjelű repülőgépek esetében. Valószínűsíthető ez az 
I—001 „Csóka", az S—006 „Pelikán"', az I—010,1—011 földi használatú „Galamb"-
ok és I—201-től az első 25 „Fecske", illetve G—351-től az első 10 „Holló" repülőgép 
vonatkozásában is. A fel nem sorolt repülőgépek átvételére ugyanis már a felségjel
vények megváltozása után került sor. 

A Magyar Néphadsereg vezetői 1949. november 15-ével módosították az addig 
használt felségjelvényt és a megkülönböztető jelzéseket.13 A változtatás okait csak 
találgatni lehet: az addigi felségjel majdnem azonos volt a libanoniéval, de ennél 
súlyosabb érvnek tűnik, hogy szerepeltetni akarták a politikai hatalom jellegét kife
jező vörös csillagot. Ezért az egyfedelű repülőgépeken mindkét szárnyon alul és 
felül (a kétfedelűeknél mindkét alsó szárnyon alul és mindkét szárnyon felül) a 
szárnyvégektől meghatározott távolságra nemzeti színű gyűrűbe foglalt vörös csilla
got festettek. A gyűrű külső átmérője kis gépeknél 600 mm, közepes gépeknél 800 
mm, nagy gépeknél 1000 mm volt. A belső átmérő a fenti sorrendben 400—600—800 
mm volt. (A rendelet nem részletezte a repülőgépek nagyság szerinti kategóriákba 
sorolásának feltételeit.) A csillag csúcsai érintették a belső körívet és egyik ága a re
pülőgép haladási irányába mutatott. A 200 mm széles gyűrűt három egyenlő sávra 

9 HL Légierő Parancsnokság 552/1950. és 4489/1950. L. 1950/Ny. 143. o.e. 
10 Zainkó Géza: Egy „Gólya" története, avagy egy elfelejtett repülőgép. •— MALÍV Repülés- és Üzemtörténeti 

Kör, VIII. Konferencia. Bp., 1983. 
11 Markó György: A Magyar Néphadsereg első szovjet repülőgépei. — Haditechnika, 1983. 2. sz. 32—34. o. 
12 A csehszlovák repülőgépekre 1. Markó György: A magyar légierő csehszlovákiai repülőgépbeszerzései 1948— 

1950. — Haditechnika, 1984. 4. sz., 25—29. o. 
Az újjáépített Arado Ar—98 A és—95B típusú repülőgépekre HL Haditechnikai Intézet 71.215/1949. L. 1948/Ny. 47. 

o.e. 
13 Honvédségi Közlöny, 1949. 34. sz., 568. o. 
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2. sz. ábra 

osztották, a külső piros, a középső fehér, a belső zöld volt. A csillag körüli üres teret 
fehérre festették. A felségjelet a törzs és a függőleges vezérsík mindkét oldalára (ket
tős vezérsíkú gépeknél mindkét vezérsík külső felületére) is meghatározott helyén 
elhelyezték. A csillag egyik csúcsa itt vízszintes repüléskor függőleges irányba muta
tott. A repülőgépek megkülönböztetésére megőrizték a lajstromjeleket. Ezeket 100 
mm-rel a vízszintes vezérsík alatt, annak belépő élével egy magasságban végződően, 
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1. kép. Az 1716. gyártási számú, Q—902 lajstromjelű Uli—10 balesete 1950. január 9-én 
Kecskeméten. A felségjeleket a szárnyakra felül is felfestették. Megkülönböztető jelzés: G2. 

mindkét oldalon, 100X 50 mm-es jelekkel festették fel. A felségjelvények és a lajstrom
jeleket elhelyezkedését a 2. számú ábra szemlélteti. (65. o.) 

A fenti rendeletet nem sokkal később már módosították is: 1950. január 5-étől 
előírták, hogy a repülőgépek szárnyaira felül ne kerüljön felségjelvény.14 Tudomásom 
szerint csak egyetlen fénykép tanúsítja, hogy az eredeti előírásokat is betartották 
azért, azaz a szárnyak mindkét felületére felkerült a nemzetiszínű gyűrűbe foglalt 
vörös csillag. (1. számú kép, 1. fent.) Az eredeti rendelettől más téren is eltértek. 
A függőleges vezérsíkon levő felségjelzés elhelyezése a gyakorlatban nem a 2. számú 
ábrán szereplő előírásoknak megfelelően alakult. A fényképfelvételek szerint a nem
zetiszínű gyűrűbe foglalt vörös csillag legtöbbször a vezérsík középpontjába került. 
Néhány gépnél előfordult az is, hogy a törzsoldalon levő felségjelvény kisebb volt, 
mint a függőleges vezérsíkon és a szárnyakon alul elhelyezett, de ez a jelenség ritká
nak számított. (2. számú kép, 67. o.) Véleményem szerint az újonnan bevezetett 
felségjelvény valamennyi, ekkor állományban levő repülőgépre felkerült. 

Bár az 1949. november 15-i rendelet intézkedett a lajstromjelek feltüntetéséről is, 
a gyakorlatban hamar kiderült, hogy az újfajta szabályozás nem felelhet meg alap
vető feladatának, a példányonkénti azonosítás lehetőségének. Teljesen nyilvánvaló, 
hogy az előírásoknak megfelelő 100 mm magas lajstrom j elek alapján nem lehetett 
a levegőben a repülőgépeket egymástól megkülönböztetni. Bár felsőbb helyről utasí
tást nem kaptak rá, az alakulatok egy, vagy két számjegyből álló azonosító jelzése
ket festettek fel a gépek oldalaira. Éppen a kötelező érvényű utasítás hiányával ma
gyarázható, hogy ezek elhelyezése alegységenként is változott. Előfordult, hog}7 

közvetlenül a törzsoldalon levő felségjel után (3. számú fényképmelléklet), de az is, 
hogy nagyjából a felségjel és a vízszintes vezérsík belépő éle közötti távolság felénél 
helyezték el. (2. számú kép, 67. o.) A megkülönböztető számok mérete szintén vál
tozó volt, magasságuk mintegy 25—30%-kai haladta meg a nemzetiszínű gyűrű külső 
átmérőjét. 

14 Uo. 1950. 2. sz., 37. o. 
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2. kép. Az 1217. gyártási számú 11—10 1950. június 23-án. A törzsoldalon levő felségjel kisebb 
a függőleges vezérsíkon elhelyezettnél. Az 5-ös sorszámot nagyjából a felségjel és a vízszintes 

vezérsík belépő éle közötti távolság felénél festették fel. 

Bár a lajstromjelek már nem szolgálták a levegőben való azonosítást, egyéb nyil
vántartási célokra még használták azokat. így az 1949. szeptember 9—14. között 
Kecskeméten átvett szovjet repülőgépek az alábbi lajstromjeleket kapták:15 

Lajstromjel Típus Elnevezés Darab 

V—101-től 
Z—101-től 
S—101-től 
G—901-től 

Jak—9P 
11—10 
Li—2 
UH—10 

„Vércse" 
„Pá rduc" 
„Teve" 
kétkormányos 
„Párduc" 

52 
60 

4 
2 

Látnivaló, hogy a háromjegyű szám első elemeinek eddigi orientáló szerepe meg
szűnt, illetve ezt a feladatot teljes mértékben a nyomtatott nagybetűk teljesítették. 
A kellően át nem gondolt rendszerre jellemző, hogy az 1949 decemberében átvett 
3 db Jak—9V típusú kétkormányos „Vércse" repülőgépek a Gl, G2, G3 lajstromjele
ket kapták.16 

Érdemes lenne megvizsgálni, hogy volt-e összefüggés az újonnan alkalmazott meg
különböztető jelek és a lajstromjelek, esetleg a sárkányok gyártási számai között. 
(Az eddigi szakirodalomban ugyanis ilyen megállapítások is napvilágot láttak.) 
A Hadtörténelmi Levéltárban szinte hiány nélkül megőrizték az 1949—1951. kö
zötti repülőbalesetek vizsgálati anyagait. A jegyzőkönyvekhez a legtöbbször fény
képfelvételeket is mellékeltek, így össze lehetett vetni a fentebb említett adatokat. 

15 HL Légierő Parancsnokság 04360/1950. L. 1950/T. 115. o.e. Az új szovjet repülőgépek átvétele majdnem két 
hónappal megelőzte ugyan az 1949-es felségjelvény-változást, de szinte biztosan kizárható, hogy a régi felségjeleket 
felfestették rájuk. A repülőgépekre az átképzést 1949 decemberében kezdték meg, de különben is valószínű, hogy a 
nemzetiszínű gyűrűbe foglalt vörös csillag bevezetésének gondolata már 1949 őszén felmerült. 

16 HL Légierő Parancsnokság 0460/1950. L. 1950/T. 82. o.e. 
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A következő táblázat a baleseti anyagban szereplő, 1949. november 25-i felségjellel 
ellátott repülőgépeket lajstromjelük sorrendjében tartalmazza. Külön jelölve van, 
amikor nem maradt ugyan fenn fényképfelvétel, de a szövegből egyértelműen ki
derült a repülőgépre felfestett szám. 

Gyártási Lajstrom- Felfestett 
Típus Időpont szám jel szám 

Avia C217 1950. 09. 13. 781 G—357 7 
1950. 06. 27. 782 G—358 4 
1950. 05. 23. 769 G—365 6 
1950. 07. 21. 731 Î 2 
1951. 02. 07- 762 ? 3 
1950. 09. 01. 821 ? 10 

11—10 1950. 07. 25. 0117 Z—102 2* 
1950. 07. 25. 0428 Z—103 3 
1950. 06. 23. 1217 Z—105 5 
1950. 09. 15. 2729 Z—112 12 
1950. 08. 15. 3807 Z—117 5 
1960. 08. 16. 4718 Z—120 7 
1951. 02. 09. 6009 Z—131 3 

Uli—10 1950. 06. 08. 1713 G—901 G l * 
1950. 01. 09. 1716 G—902 G2 
1950. 09. 20. 1811 18 05* 

Jak—9P 1950. 05. 19. 0543 V—115 3 * 
1950. 09. 21. 0546 V—116 4 
1950. 06. 08. 0593 V—122 10 
1950. 09. 21. 05100 V—123 1 1 * 
1950. 09. 10. 0766 V—127 3 
1950. 09. 08. 0819 V—161 3 

Li—2 1961. 03. 28. 18433209 S—104 nincs 

Az elég nagyszámú példa alapján állítható, hogy a repülőgépek törzsoldalaira 
felfestett számok az alegységen belüli azonosítást szolgálták és a legtöbb géptípusnál 
semmi közük sem volt a lajstrom j elekhez, vagy a gyártási számokhoz! Egyedül a 41. 
repülőezrednek kiutalt Jak—9P, II—10 és Uli—10 típusú repülőgépeknél lehet össze
függésekre lelni. Az ezred 1949. december 13-án vett át 28 db Jak—9P (lajstromjelük 
V—101-től), 12 db 11—10 (lajstromjelük Z—101-től) és 2 db UH—10 (G—901 és 
G—902) repülőgépet. A 41/1. vadászszázad kapta az első 12, a 41/2. vadászszázad a 
következő 12, míg az ezredtörzs a maradék négy ,,Vércsé"-t. A 41/3. csatarepülő
századhoz kerültek a harci, illetve gyakorló „Párduc"-ok.19 Az 1. számú fényképmel
léklet önmagáért beszél: a G—902lajstromjelű Uli—10-esen a G2 jelzést láthatjuk. 
Úgy tűnik, hogy a harci gépeket minden század 1-től 12-ig megszámozta (az ezred
törzs 1-től 4-ig) és ez a szám került fel a repülőgépek törzsoldalaira. Az azonos sor
számú gépek megkülönböztetésére az ezredtörzs gépeire felfestett számok és a lég-

17 Sajnos az Avia C2 repülőgépek esetében nem sikerült minden példánynál felkutatni a gyártási szám mellett 
a lajstromjelet is. 

18 A Repülő Bázis 1950. szeptember 7-én 10 darab UH—10 repülőgépet vett át Szilágyitelepen. (HL Légierő Parancs
nokság 04976/1950. L. 1950/T. 114. o.e.) Ezek a példányok már nem kaptak lajstromjeleket 

19 HL 69. önálló repülő műszaki zászlóalj 47/1949. L. 1949/T. 6. o.e. 



3. kép. A 821. gyártási számú Avia C2 1950. szeptember 1-jei kecskeméti balesete A lO-es*sorszám 
közvetlenül a törzsoldalon levő felségjel után. A gyártási szám a vízszintes vezérsík előtt\Ettől\ 

balra lefelé hosszúkás folt: valószínűleg a lemázolt régi lajstromjel. 

4. kép. A 0565. gyártási számú Jak — 9P 1951. november 13-i szolnoki balesete. A gyártási szám 
a vízszintes vezérsík belépő éle alatt felfestve. 

csavarkúp fehér, az 1. századé piros, a 2. századé kék, míg a 3. századé sárga szí
nű volt. A következő táblázatban megjelölve szerepelnek azok a gépek, amelyeknél 
az említett baleseti jelentések alapján bizonyítani lehet, hogy a vázolt rendszernek 
megfelelő jelzéseket viselték : 
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Ezredtörzs 41/1. század 41/2. század 41/3. század 

V—125 1 V—101 1 V—113 1 Z—101 1 
V—126 2 V—102 2 V—114 2 Z—102 2* 
V—127 3* V—103 3 V—115 3* Z—103 3* 
V—128 4 V—104 4 V—116 4* Z—104 4 

V—105 5 V—117 5 Z—105 5* 
V—106 6 V—118 6 Z—106 6 
V—107 7 V—119 7 Z—107 7 
V—108 8 V—120 8 Z—108 8 
V—109 9 V—121 9 Z—109 9 
V—110 10 V—122 10* Z—110 10 
V—111 11 V—123 11* Z—111 11 
V—112 12 V—124 12 Z—112 12* 

Később, a gyakori átszervezésekkel járó gépcserék végképp megszüntették a 
lajstromjelek és a felfestett számok közötti összefüggéseket. Az eredeti funkciójukat 
elvesztett lajstromjeleket végül is eltörölték. A honvédelmi miniszter 1950. április 
14-én kelt 012. számú parancsában intézkedett arról, hogy a repülőgépek nyilván
tartására a továbbiakban a sárkányok gyártási számait használják.20 Ezeket mindig 
feltüntették a vízszintes vezérsík belépő élénél — hol közvetlenül előtte, hol pedig 
az alatt. (3. és 4. kép 69. o.) Az addigi lajstromozási rendszer megszüntetését nemso
kára a felségjelvény megváltozása is követte. 

1950 nyarán ugyanis mind az Országos Légvédelmi Parancsnokság, mind pedig 
a Légierő Parancsnokság részéről felmerült, hogy a magyar felségjelvényt nagyon 
nehéz bizonyos távolságon túlról megkülönböztetni a jugoszlávétól. E kérdés jelen
tősége akkoriban igen nagy volt. Egy 1950. július 6-i értekezlet tehát úgy határozott, 
hogy takarékossági okokból meghagyják az addigi formát, csak megnövelik a csil
lagot, hogy csúcsai kilógjanak a piros-fehér-zöld gyűrűből. Próbaképpen ezt felfes
tették egy repülőgépre is (a típus sajnos nem ismert), de nem felelt meg a célnak, 
még kevésbé volt markáns a különbség a magyar és a jugoszláv felségjel között, 
mint addig. A javaslatot elvetették.21 

A végleges változtatásra hivatalosan 1951. június 16-án került sor.22 E szerint a re
pülőgépek szárnyaira alul a szárnyvégtől meghatározott távolságra ötágú vörös 
csillagot kellett festeni belsejében fehér gyűrűvel és abban zöld körrel, úgy, hogy 
a csillag egyik ága a repülőgép haladási irányába mutasson. A csillag köré írható 
kör átmérője kis gépeknél 600 mm, a közepeseknél 800 mm, a nagyoknál 1000 mm 
volt. A beírt fehér gyűrű külső átmérője a fenti sorrendben 200—270—330 mm, 
az abban foglalt zöld kör átmérője ugyanígy 100—140—180 mm volt. Az ötágú csil
lag köré 10 mm-es fehér szegélyt festettek. A törzs és a függőleges vezérsík mindkét 
oldalára (kettős vezérsík esetén mindkét vezérsík külső felületére) meghatározott 
helyekre ugyanilyen méretű felségjelvényeket helyeztek el. Mindezeket a 3. számú 
ábra szemlélteti. (71. o.) 

Érdekes, hogy az első ilyen felségjelű repülőgép még jóval a hivatalos rendelet 
kiadása előtt, egy 1951. április 23-i balesetben szerepel. Az ekkor készült és egy másik, 
1951. május 21-i keltezésű felvételen azonban a szabványostól eltérő csillagformát 
láthatunk! (5. számú kép, 72. o.) A régi felségjelvényeket sokszor csak durván le
mázolták az újak felfestése előtt. Az is előfordult, hogy az addigi megkülönböztető 
számokat is megváltoztatták. így például a 2729 gyártási számú II—-10 „Párduc" 
1950. szeptember 15-én a 12-es, 1951. szeptember 19-én az 5-ös sorszámot viselte. El
lenkező példát illusztrál a 6. számú kép (72. o.), amikor még az 1948-as lajst-

20 L. 1949./T. 78. o.e. 
21 HL Légierő Parancsnokság 03297/1950. L. 1950/T. 
22 Honvédségi Közlöny, 1951. 16. sz.. 172—173. o. 
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3. sz. ábra 

romjel is ott szerepel egy 1950. május 5-i felvételen a 6-os sorszám előtt! Ez a 
fotó más okból is különleges, hiszen a repülőgép nincs felségjelekkel ellátva, ami utal
hat a változatok átfestésének időpontjára is. 

Az új felségjelvények alkalmazásánál összefoglalóan megállapítható, hogy azokat 
nem mindenkor az előírásoknak megfelelően festették fel a repülőgépekre. Általában 
jellemző volt, hogy a függőleges vezérsíkon a csillag az előírtaknál lejjebb, nagyjából 
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5. kép. A 9721. gyártási számú 11—10 1951. május 21-i kényszerleszállása Tapolcán. Jól látható 
a szabályostól eltérő csillag. 

6. kép. A felségjelzések nélküli 09943. gyártási számú UT—2 balesete 1950. május 5-én Szolnokon. 
A 6-os sorszám előtt kivehető régi lajstromjel is: I—279, 

a vezérsík középpontjába került. A baleseti jelentések szerint ekkor sem volt összefüg
gés a törzsoldalra felfestett nagyméretű megkülönböztető számok és a már megszün
tetett lajstrom j elek, vagy pedig a sárkányok gyártási számai között. Változott a 
helyzet az első sugárhajtású harci gépek átvételével, de ennek vizsgálata már egy 
másik közlemény feladata lenne. 
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MŰHELY 

N. KISS ISTVÁN 

Jacques Houdaille 

Le problème des pertes de guerre 
(Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, 1970/17 sz., 411—423. o., Population [France] 

1972/1. sz., 27—50. o.) 

Pertes de ľ armée de terre sous le premier empire ď après les 
registres matricules 

A világtörténetben meghatározó jelentőségű napóleoni korszak katonai történetének legkevés
bé t isztázott része a veszteségek tényleges aránya. így érthető, hogy a szerzők a hatalmas napó
leoni irodalomban, különböző becslések alapján, 1,3—1,7 millió főre te t ték a francia forradalom 
és a császárság katonai veszteségét. 

Kétségtelen, hogy a források jó része hosszú időn át hozzáférhetetlen volt. Az Archives Natio
nales-ban található sorozási jegyzékek (dossiers de recroutement) ugyan régóta ismertek, de ez 
az anyag semmiféle utalást nem tesz az elholtakról, a kórházba utáltakról, a szabadságoltakról, 
stb. Csak a Hadügyminisztérium Vincennes-i levéltárában őrzött ellenőrzési kimutatások (regist
res de contrôle) zárolásának feloldása (1951) bocsátott új forrásokat a kuta tás rendelkezésére. Ez a 
hatalmas levéltári anyag több mint 3 millió személy adatai t összegzi. 

Jacques Houdaille, aki az 1960-as években kutatásaival a napóleoni hadsereg tényleges veszte
ségi arányát igyekezett megállapítani, saját statisztikai elemzési módszert dolgozott ki és azt 
a Howard egyetem gépparkjának segítségével végre is hajtot ta. Computeres kutatásainak ered
ményeit a 70-es évek elején kezdte el közölni. 

Houdaille módszere az anyag reprezentatív részének gépi elemzését tűzte ki célul. E szerint a 
rendelkezésre álló anyag 500-ad részét dolgozta fel, ügyelve arra, hogy minden ezredlajstromból 
vegyen ki anyagot a számítógépes elemzéshez. A mutatkozó hiányok és eltérések, pl. a kétszer sze
replő személyek kiküszöbölésére a szerző kontrollszámításokat végzett. Ezek a számítások, a 
statisztikai reprezentáció értelmében, igen szűk adatbázisra vonatkoztak. A kórházi ápolás, illetve 
a tar tós szabadságolás, vagy leszerelés u tán visszatérő katonák arányát egy mezőváros és néhány 
környező falu emberanyagának mozgásából számította ki. (Százezres nagyságrendű csoportok 
ide vonatkozó mozgását Houdaille mindössze néhány száz példa alapján határozta meg.) 

Az 1799 és 1814 között sorozott katonák sorsának alakulását vizsgálva Houdaille a következő 
eredményre ju to t t : 
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A szárazföldi hadsereg sorozott emberanyaga, ezerben 
(2,66 millió fő) 

francia %-ban külföldi %-ban 

hősi halott 
kórházban 

87,5 
303,0 

4,6 
16,0 

22,0 
69,0 

4,0 
12,5 

fogoly 
törölve (sebesült) 
szabadságolt (1814-ig) 
szökevény (1814-ig) 
tiszti veszteség 
létszám 1814 áprilisban 

390,5 

384,0 
245,2 
243,0 
180,5 

26,5 
421,0 

20,6 

20,4 
12,8 
12,9 

9,6 
1,4 

22,3 

91,0 

153,0 
68,0 
46,5 

100,0 
0,5 

91,0 

16,5 

27,9 
12,4 
8,5 

18,1 
0,1 

16,5 

bizonytalan sorsú katonák 
1888 

127,5 

100,0 550 
94,5 

100,0 

összesen: 2015,5 644,5 

A hivatalosan nyomon követhető élő létszám, amely a zászló a la t t maradt és szabadságolt 
katonákat összegezi, a haderő francia részében 664 ezer főt (35,2%), míg a külföldi számazású 
harcosoknál 137,5 ezer főt (25,0%) t e t t ki. A franciák aránya észrevehetően magasabb. 

A 2,66 millió bevonultnak kereken egynegyede volt külföldi, azaz olyan vallon, flamand, német, 
olasz és svájci, aki a császárság területi növekedése folytán let t Napóleon alattvalója. 

összegezve néhány azonos jellegű csoportot, az eredeti francia osztályozást követő fenti táblát 
az alábbiak szerint egyszerűsíthetjük: 

Az 1799—1814-ben mozgósított hadsereg sorsa, ezerben 

francia %-ban külföldi %-ban 

a) hősi halott 417 22,0 91,5 16,6 
b) fogoly 384 20,4 153 27,9 
c) sebesült v. 

szabadságolt 488 25,7 114 20,9 
d) szökevény 180 9,6 100 18,1 
e) állomány Napóleon 

lemondásakor, 
1814. IV. l-jén 421 22,3 91,0 16,5 

f) ismeretlen sorsúak 127,5 — 94,5 — 
összesen : 2015,5 fő 644,5 fő 

A hadsereg francia, illetve külföldi származású része között az arányok meglepő eltéréseket 
muta tnak. így pl. a hősi halot tak aránya egyötödével magasabb a franciáknál, míg a foglyoké 
hangsúlyozottan, csaknem egyharmaddal nagyobb a külföldiek között. A sebesültek és szabad
ságoltak állományában nincs nagy eltérés, de a katonaszökevények között annál inkább : a szö
kevények aránya a franciák között meghaladta a 9%-ot, de a külföldiek közöt t a 18%-ot! 

Napóleon lemondásakor (1814. április 11.) a franciák 22%-a ós a külföldiek 16%-a állt még 
fegyverben. A kimutatásban az ismeretlen sorsú katonák csoportja a külföldieknél aránytalanul 
magas, a hadseregben érvényes megoszlása szerinti kb 40 ezer helyett 95 ezren tar toztak ebbe a 
csoportba. 

Feltételezhető, hogy az ismeretlen sorsú csoportnak a súlya némileg befolyásolhatná a táblá
zaton szereplő arányokat, anélkül azonban, hogy meggyőződésünkön változtatni kellene : a francia 
ezredek legénységéből többen haltak hősi halált, kevesebben estek fogságba és csak fele annyian 
szöktek meg, mint a külföldiekből sorozott alakulatoknál. 
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A császári szárazföldi hadsereg ún. külföldiekből álló ezredeiben az 1804. évi hadrendi kimuta
tás szerint szerepelt 

német 111 ezer 
flamand és vallon 174 ezer 
olasz 104 ezer. 

A kisebb létszámú külföldi csoportokból messze kiemelkedett bátorságával a svájciak 27 ezer 
fős állománya. A csatatéren elesettek aránya a németeknél, hollandoknál, flamandoknál és olaszok
nál 3 % körül mozgott, a franciáké 4,6%-ot és a vallonoké 6%-ot t e t t ki a svájciak 13%-os ará
nyával szemben ! 

A foglyok aránya a külföldieknél általában 28%, de a németeknél 3 3 % , míg a svájciaknél csak 
18% ! Közvetlenül a császár lemondása előtt megnőtt a szökevény svájciak száma (27%), de a 
később a zászló a la t t maradt csapatok között már ismét feltűnően magas a svájciak aránya, 
összegezve, a 27 ezer svájciból 7,5 ezer elesett, ami 2 8 % a franciák 20,6%-ával és a külföldi 
ezredek 16,5 %-ával szemben. 

A hatalmas katonai erőfeszítést számos negatív jelenség kísérte. A francia csendőrség állandóan 
üldözte a szökevényeket, akiknek aránya még az anyaországi megyékben is megközelítette 
a 10%-ot. Csak egyetlen demográfiai példa: az 1790—1795-ös születésű korosztályok 1,8 milliós 
állományából szolgált 42,5%, elesett 20 ,5%! 

A sebesültek és foglyok 625 ezres tömegének jelentős része nem számolható a véres veszteség
hez. Houdaille ennek tisztázására ellenőrző számításokat végzett, amelyek azonban, sajnálatos 
módon, csak néhány falura terjedtek ki. E számítás szerint a visszatértek aránya 

a foglyoknál 27% 
a sebesülteknél 52% 
az ismeretlen sorsúaknái 46% volt. 

Csak a halot takat és a vissza nem té r t foglyokat számítva a nagy hadszínterek veszteség
állománya a következőképpen alakult, ezerben 

francia külföldi 

Spanyolország és 
Portugália, 1807—14 121 8 
Oroszország, 1812 171 72 
Németország, 1813 181 72 

Jellemző, hogy szemben a közhiedelemmel, az 1813. évi németországi hadjáratban több fran
cia katona esett el, mint Oroszországban. 

H a a fenti táblázatok adataiból csak a harctéren, illetve kórházban elhaltakat vesszük figyelem
be, azt látjuk, hogy a véres veszteség 81,2%-a a franciákra, 18,8%-a pedig a külföldiekre esett. 

A szerző a holtnak nyilvánított és fogságba esett katonák számát összesítve, a veszteség volu
menét az alábbiak szerint határozta meg: 

halott és fogoly 1,145 millió fő 
a 100 nap vesztesége 0,030 millió fő 
tiszti veszteség 0,015 millió fő 

Ebből a tételből legalább 320 ezer főt, mint visszatérőt, le kell számítani, hogy a tényleges 
véres veszteséget megkapjuk. 

Ez így a 0,87 millió főt, a tengerészet veszteségeivel együtt kb 0,9 millió főt t e t t ki. Ez a fegy
verbe állított állomány 33,8 %-át jelentette. 

A szerző ennél az összegezésénél nem vet te számba a sebesültek és az ismeretlen sorsú katonák 
veszteségeit. 

Amennyiben elfogadjuk Houdaille fentebb idézett, szűk adatbázisú elemzését és az általa meg
állapított arányokkal számítjuk ki a teljes veszteséget, a követkeő eredményt kapjuk : 
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Veszteség 1799—1815-ben, ezerben 

francia külföldi 

halot t 390 91,6 
fogoly (73%) 280 111 
sebesült (48%) 117 32,7 
ismeretlen (54%) 65 50,7 

Összesen: 862 286 

összesen 1 138 millió, azaz 42,8% ! î A foglyokra s tb. vonatkozó veszteségi százalékok milliós 
nagyságrendben való alkalmazását azonban a francia szerző maga is meggondolandónak tar t ja 
és ebben egyet kell vele értenünk. 

Az igazoltnak tekinthető 900 ezer fős veszteségi arány így is rendkívül magas. A császári had
sereg csak úgy tud t a a maga állandó 500 ezres létszámát fenntartani, hogy 15 óv a la t t 2,655 millió 
embert mozgósított és ennek a zászló alá hívott állománynak egyharmada elesett. 



HERMANN R Ó B E R T 

KLAPKA GYÖRGY: EMLÉKEIMBŐL 
Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Katona Tamás 

(Szépirodalmi Könyvkiadó, Magyar Századoh, Budapest, 1986. 640 o.) 

„Uraim, i t t már le a kalappal! Ez mindannyiak között egy számmal többet bírt . Mint Trias 
áll ő, azaz : temesvári lény, magyar alakítmány, és quod plus est : római lelkület. Utóbbivá forra
dalmunk egyik teremtője ava t ta akkor, midőn teremtménye süllyedésnek indult, hanem ez mit-
sem t e t t ; — ő rendületlenül állott ." Mészáros Lázár, az 1848—49-es szabadságharc első had
ügyminisztere, a „nyakravalós tábornok", s a szabadságharc talán legrosszabb hadvezére írta eze
ket a sorokat Klapka Györgyről, a Szemere-kormány helyettes hadügyminiszteréről, a „goromba 
tábornokról", s a szabadságharc egyik legkiválóbb elméleti képzettségű katonájáról. S a toll 
forgatásában a kardénál nagyobb mester vén csatavesztő tolla alighanem soha nem szúrt érzé
kenyebb pontra, mint amikor az ifjú tábornok római lelkületét emlegette. Hiszen Klapka legfel
jebb Cicero, s nem Cato római lelkületéről t e t t tanúbizonyságot azokban a júliusi napokban, 
amikor Kossuth a következőket írta neki: „ É n önben római jellemet tisztelek". 

A könyv, amit most az olvasó a kezében t a r tha t , régi is, új is. Régi, pontosan 100 éves, mer t 
első kiadása éppen 1886-ban jelent meg. S új , mert a benne található eredeti okmányok majd 
mindegyike most jelenik meg először „in extenso" (teljes terjedelmében), mert az agg szabadság
hős nemcsak emlékezetén és korábbi emlékiratainak szövegén igazított, ha saját szerepének tisz
tázása úgy kívánta, hanem a közölt eredeti iratok szövegét is á t í r ta vagy kihagyásokkal közölte. 
Éppen ezért illeti köszönet a kötet sajtó alá rendezőjét, Katona Tamást, hogy az eddig ismert 
szövegeket egybevetette és kiegészítette az eredeti okmányokból, s e memoárt alaposan és részle
tekbe menő pontossággal jegyzetelte; ezáltal végre egy minden eddiginél hitelesebb Klapka
emlékiratot t a r tha tunk kezünkben. 

Klapka György tábornok a X I X . századi magyar történelem „második vonalbeli" szereplői 
közül az egyik legismertebb, s mindmáig a legnépszerűbb. Élete és utóélete egyaránt szerencsés
nek mondható. Noha kortársai többsége, még legközvetlenebb ismerősei sem voltak tú l nagy 
véleménnyel a tábornok jellemszilárdságáról, az utókor szemében, teljesen jogosan és érthetően, 
Komárom hősekónt él, aki Világos után és Arad előtt egyedül volt képes feltételeket kicsikarni 
a bosszúállásra készülő osztrák hatalomtól. 

A kortársi vélemények s a közvélemény ezen ellentmondására ebben az évszázadban már többen 
is utal tak, így pld. a szabadságharc egyik leglelkesebb autodidakta kutatója, Steier Lajos, vagy 
a fiatalon elhunyt Lengyel Tamás, aki egy kitűnő könyvben vetet te össze a tábornok különböző 
emlékiratait egymással és a tényekkel, s vázolta fel Klapka emigrációs működését. Az ő emléké
nek ajánlotta az előszót a kötetet sajtó alá rendező Katona Tamás. 

Az utóbbi években örvendetesen megnőtt az 1848—49 iránti érdeklődés, s a könyvkiadás 
szerencsére lépést t a r t ezzel az érdeklődéssel. Gondolok i t t a Bibliotheca Historica sorozat külön
böző köteteire, az aradi vértanúk peranyagának szintén Katona Tamás által sajtó alá rendezett 
kiadására, Hunfalvy Pál naplójának Urbán Aladár által gondozott kiadására, vagy olyan kevésbé 
jelentős szereplők emlékirataira, mint Kászonyi Dániel, Degré Alajos, Pulszkyné Waltherr 
Terézia, Splényi Béla. Remélhetőleg hamarosan megjelenik Görgei emlékiratainak újrafordított 
és kritikai igényű kiadása, s folyamatban van az orosz és lengyel emlékiratok, ill. a fogoly osztrák 
tisztek emlékezéseinek kiadása is. Mindennek pedig csak örülni lehet, mert 1848—49 történetének 
pontosabb és élettelibb megismerését teszik lehetővé. E korszakról ugyan könyvtárnyi monográfi
á t és tanulmányt írtak és ír tak össze, de hogy lezárt kutatásokról korántsem beszélhetünk, azt jól 
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mutat ja pl. az is, hogy Ba t thyány Lajos méltó helyének kijelölése csak a közelmúltban történt 
meg, s hogy a szereplők többségének mindmáig nincs jó életrajza. Elég i t t olyan jelentős személyi
ségre utalnunk, mint Kossuth Lajos, akinek mindmáig nincs tudományos igényű, egész pályáját 
bemutató és működésének részletproblémáit is tisztázó életrajza. 

E rövid kitérő u tán szóljunk magáról a kötetről. A Katona Tamás által írt bevezető tanulmány, 
amely bőven hivatkozik Lengyel Tamás említett monográfiájára, egyszerre életrajzi vázlat és a 
három Klapka-emlékirat összevetése. Ám aki azt hinné, hogy Lengyel Tamás kötetének egyszerű 
kivonatát olvassa, téved. Figyelemreméltó, s véleményem szerint igen pontos az a kép, amit e be
vezető az emigrációs politikáról és a magyar politikusok nagykorúsodásáról ír. A deheroizálás és 
a mennybemenesztés egyaránt aránytévesztő szemléletmódjától távol álló, s éppen ezért korrekt 
és valósághű Klapka hadvezéri portréja is. 

Az „Emlékeimből" Klapka memoárjainak utolsó változata. Az 1850-ben írott „Memoirs 
/Memoiren" és az 1851-ben megjelent „Der Nationalkrieg in Ungarn und Siebenbürgen..." 
(Együt t : MemoirenI—III . , 1861) illetve a krími háborúról írott, három nyelven is megjelent 
munkája után a tábornok hosszú ideig az akt ív politizálásnak szentelte életét. A kiegyezés után 
hazatérve hosszú ideig nem jelentkezett újabb munkával. 1877-ben Londonban jelentetett meg 
egy kötetet a keleti kérdésről, majd 1885-ben, főleg anyagi problémái mia t t , hozzáfogott egy 
újabb kötet írásához, amelyben sok helyen a már korábban megjelent műveire támaszkodva, 
1820 és 1854 közötti életpályáját foglalta össze. Az előszó tanúsága szerint a folytatást is tervezte, 
de a kötet remélt sikere elmaradt, s így a folytatás nem készült el. 

Sajnáljuk-e vagy sem ? A válasz mindenképpen igen. Klapka jól bánt a tollal, bár nem volt tőle 
idegen az az olcsó megoldás sem, hogy köteteit okiratokkal tegye nemcsak hitelesebbé, de vasta
gabbá is. S csak a szabadságharc eseményeinek leírását véve alapul, kétségtelen, hogy a „Memo
irs" hitelesebb, a „Nationalkrieg.. ." részletesebb, mint ez az 1886-os változat. Ez utóbbinak 
viszont külön erénye, hogy ifjúságáról is viszonylag részletesen szól az első részben. 
A második rész pályájának legismertebb időszakát, a szabadságharc eseményeit tárgyalja 
1848 márciusától 1849. október 5-ig, Komárom kiürítéséig. E részhez függelékként kapcsolódik 
a „Memoirs" és a „Nationalkrieg" csataleírásainak gyűjteménye, a kápolnai csatáétól az augusz
tus 3-i komáromi kitöréséig. A harmadik rész „A száműzetésben" címet viseli, s Klapka emigrá
ciós tevékenységének sok kortársi levéllel illusztrált leírását nyújtja 1854-ig. E részhez csatolta 
a tábornok a legbővebb függeléket, Teleki László hozzá intézett több mint 40 levelének szövegét. 
Talán ez a rész az, amelyben Klapka leginkább folyamodott az iratközlés kényelmes megoldásá
hoz, mert i t t több fejezeten át egyszerű kommentátorrá válik. E rész végén egy kétségtelenül 
érdekes, de a kötethez semmiben sem kapcsolódó beszámolót olvashatunk a mohamedánok életé
ről, amit Stein Miksa elbeszélése után jegyzett le. 

Az iratközlések X I X . századi, átírt , és kipontozások nélküli kihagyásokkal történő módjáról 
már szóltunk, s arról is, hogy, hála a sajtó alá rendezőnek, az olvasó a teljes szövegeket olvashatja, 
úgy, hogy a kötetben eltérő szedéssel jelentek meg a Klapka által kihagyott részek. Az azonban 
már érdekesebb kérdés, hogy milyen alapon szelektált Klapka ? Ennek, mint erre Katona Tamás 
előszava rámutat , részben személyes okai voltak: a tábornok szeretője, „gróf Károlyi Györgyné 
ugyanis a könyv megjelenésekor még élt, és a nőkkel szemben mindig lovagias Klapka nem akarta 
a régi pletykákat feléleszteni valamiféle tapintatlansággal". Klapka egyéb kihagyásait részben 
saját szerepének szépítése magyarázza. Különösen szembetűnő ez a Petőfi-ügyben Görgeihez írott 
denunciáló jelentés esetében, amelyből kihagyta az olyan részeket, mint pld. az, hogy Petőfi 
„saját kényéből tartózkodik Pesten, hihetőleg vétkes szenvedélyét a nép izgatásával kielégítendő". 

A kihagyások harmadik típusa egyszerre tisztességes és tisztességtelen. Tisztességtelen, mert 
meghamisítja az eredeti irat tar ta lmát . S tisztességes, mert Klapka ezáltal egy olyan férfiú 
nimbuszát vélte óvni, akivel ugyan korántsem rokonszenvezett, de akivel közel húsz éven át 
együtt dolgozott:Kossuth Lajosét. így pld. az emigránstársak leveleiből legtöbbször azon részek 
maradnak ki, amelyekben Teleki László, Czetz János vagy Mednyánszky Sándor elégedetlensé
güknek adnak hangot az ex-kormányzó valamely lépésével szemben. 

Az iratközlés e módjának persze vannak más magyarázatai is. Klapka már mint hazatért had
vezér vetette papírra ezt az emlékiratát, s a megjelenés időpontja többszörösen is rányomta 
bélyegét a műre. A tábornokról mindenki tudta , hogy hosszú ideig volt Kossuth közvetlen munka
társa, ily módon nem illett túlságosan bírálnia a volt kormányzó politikáját és személyét. De a 
tábornok már a kiegyezés utáni Magyarországra tér t haza, s ezért a kommentárokban i t t -ot t 
feltűnnek a kiegyezést utólag megjósoló passzusok. Klapka 1884-ben aláírta azt a nyilatkozatot, 
amelyben több száz volt honvéd és honvédtiszt kijelentette, hogy Görgeit nem tart ják árulónak 
és elismerik érdemeit; tehát nem lett volna értelme a régi, a „Nationalkrieg..."-ben részletezett 
Görgei elleni vádak megismétlésének, sőt, az „Emlékeimből"-ben Klapka sokszor a „Memoirs" 
tárgyilagosabb szövegéhez tér t vissza. De éppen e rehabilitálási mozgalomban való részvétele 
miat t , a közvélemény Görgei-ellenes része ingerülten tekintet t a tábornokra, s ezért — és saját 
szerepének tisztázása érdekében — a kor emlékiratirodalmában szinte kötelező, Görgei-ellenes 
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kitételek, patetikus felkiáltások sem hiányoznak a műből. Éppen Görgei szerepének értékelése az, 
amiben Klapka többször is ellentmondásba kerül önmagával. így pl. előbb oldalakon keresztül 
fejtegeti Buda ostromának fontosságát és a Bécs elleni támadás lehetetlenségét, aztán az akció 
felelősségét egészen Görgei nyakába varrja, mondván, ő mindent megtet t , „hogy Görgeit 
lemondásra bírjam szándékáról, melynek következményei engem már akkor szomorú sejtelmek
kel töl töt tek el". (Fontos i t t utalni arra, hogy Katona Tamás a jegyzetekben megnyugtató mó
don tisztázza e kérdést, bebizonyítva, hogy a Bécs elleni támadás az osztrák hadsereg kétszeres 
tüzérségi és számbeli fölénye mia t t eleve kudarcra volt ítélve, ill. hogy Klapka mindhárom Görgei-
hez intézett , s őt Buda ostromáról lebeszélni akaró levelét úgy adta föl, hogy azokat Görgei már 
csak Buda ala t t kaphat ta meg). A másik jó példa saját ideiglenes hadügyminiszteri működésének 
ismertetése. I t t megemlíti, hogy a seregparancsnokok többsége nem engedelmeskedett sem a 
hadügyminisztériumnak, sem Kossuthnak, s Bem, Dembinski és Perczel mellett Görgeit is ide 
sorolja; noha enyhén szólva furcsa dolog a hadügyminisztertől és fővezértől számonkérni, hogy 
nem engedelmeskedik •—• önmagának. 

Az emlékirat ténybeli tévedéseire és torzításaira való további utalást az alapos jegyzetelés 
feleslegessé teszi. Nem egészen érdektelen viszont néhány pillantást vetni az ifjú tábornok szabad
ságharc alat t i tevékenységére a kortársi visszaemlékezések és a források tükrében. 

Az ifjú Klapka élete és pályafutása a forradalomig sokban hasonlít a hozzá hasonló korú 
Görgeiéhez. Elszegényedett család gyermeke, aki a szegénységből való kilépés egyik lehetséges 
módját, a katonáskodást választja. Nemesi testőr ő is, de a kvietálás gondolatáig csak 1848-ban 
jut el. A forradalom híre őt is villámcsapásként éri, s úgy érzi, i t t az ő ideje. Reá is Ba t thyány és 
köre figyel fel, s előbb Erdélybe küldik a székelyek fegyveres segítségét megszerzendő, majd 
honvédszázadosként a Délvidékeri szolgál, előbb mint csapattiszt, majd csakhamar a táborkarba 
helyezik. 1848 szeptemberében ismét fontos megbízatást kap. Ba t thyány Lajos ügyvezető mi
niszterelnök Komáromba küldi afféle erődítési tanácsadónak és biztosnak az ingadozó várpa
rancsnok, Mertz Frigyes mellé. Klapka emlékirataiban ugyan a vár biztosításának érdemét is 
magának tulajdonítja, de ez az általa közölt két okiratból éppen nem világlik ki, s a kiadott 
forrásanyagól kitűnik, hogy a vár biztosítására már Klapka megérkezése előtt megtörténtek 
a kellő lépések. 

Ezután Pozsony megerősítésével bízzák meg, majd Schwechat u tán részt vesz a Simunich 
elleni első hadjáratban. Ekkortáj t találkozik ismét volt testőrtársával, Görgei Artúrral. November 
közepén a Délvidékre küldik a bánsági hadtest vezérkari főnökeként. Küldetése kettős : Egyrészt 
intézkednie kell az ottani fölösleges haderőnek a Felső-Dunához való irányításáról, másrészt 
sürgönyt viszt Vukovics Sebő kormánybiztosnak a szerbekkel való kibékülés tárgyában. A béke
kísérlet meghiúsulása u tán Vetter Antal tábornokkal együtt ő dolgozza ki a december eleji tá
madás tervét. A táborkari főnöki teendők ellátásában azonban nem jeleskedik annyira, m i at a 
haditervek kidolgozásában. A jarkováci és a tomasováci győzelmek utáni tétlenség és az offenzíva 
félbemaradása nemcsak a főparancsnok, Kiss Ernő, de részben Klapka hibája is. Leiningen-
Westerburg Károly, akivel ekkortájt ismerkedik meg, írja róla: „Igen szép, megnyerő ember, 
nagyon szeretetreméltó, de túlságosan puha. Büntetni, fegyelmezni nem tud , pedig nálunk 
ugyancsak szükség volt szigorúságra". 

December végén Pestre hívják. Az ország katonai helyzete reménytelennek tűnik. Görgei visz-
szavonul, Perczel vereséget szenved Mórnál. Klapka rövid időre ismét Vetter tábornok mellé 
került. Együt t dolgozzák ki azt a haditervet, amit — Görgei egy kiegészítésével — a január 2-i 
haditanács elfogad. 

Január 4-én Mészárost megverik Kassánál, aki felhasználja az alkalmat a hadtestparancsok
ságról való lemondásra. Szemere Bertalan, Felső- Magyarország kormánybiztosa pedig már a csata 
előtt más fővezért kívánt a hadtest élére; Damjanichot vagy Dessewffy Arisztidet javasolja a 
csata titán. Damjanichra azonban a Délvidéken van szükség, Dessewffy képességei pedig még 
ismeretlenek. Kossuth először habozik, majd választása az ifjú Klapka őrnagyra esik. Január 9-én 
kinevezik ezredessé és a felső-tiszai hadtest parancsnokává. 

Klapka január 11-én már Miskolcon van, január 13-án pedig Tokajban átveszi a parancsnoksá
got Mészárostól. Nincs könnyű dolga, de határozottan cselekszik. A bánsági harcokban rá
jöhetet t : erőösszpontosítás nélkül minden hadsereg kudarcra í téltetett . Ezért összevonja meg
erősödött hadtestét Tokajnál, és i t t várja be Schlik támadását . Szemere kezdettől fogva bizal
matlanul szemléli az ezredes működését; levelekkel bombázza (csak január 14-én hármat ír), 
és az OHB-nak írott jelentéseiben célozgat leváltására is. Klapka részéről nem kis merészségre 
vall a borsodi születésű Szemerével szemben az sem, hogy fel meri adni Miskolcot, ami a lokál
patrióta kormánybiztos szerint valószínűleg az egész hadszíntér legfontosabb pontja. Szemere 
berzenkedik, de az eredmény az ifjú hadtestparancsnokot igazolja: a január 22—23-i tarcal-tokaji 
csatában a felső-tiszai hadtest megállítja Schlik támadását . Klapka öröme, akárcsak Szemeréé, 
nem ismer határ t , nem is egy, hanem négy jelentést küld a győzelemről az OHB-nak, akárcsak 
a főkormánybiztos. A sikert azonban nem lehet azonnal kihasználni, mert Schlik erősítést kap, 
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s még egy győzelem kell ahhoz, hogy Schlik lemondjon a Debrecen elleni támadás tervéről és az 
észak felől közeledő Görgei-hadtest és Klapka csapatai szorításából nyugat felé próbáljon elillanni. 

Közben megérkezik Dembinski tábornok, akit nemsokára az összpontosítandó hadsereg fő
parancsnokává neveznek ki. Klapka először minden fenntartás nékül fogadja a „csaták ősz 
galambját" , de a Schlik hadtestének elfogását célzó hadműveletekben az agg hős olyan bizony
talanságról és kapkodásról tesz tanúbizonyságot, hogy Klapka csakhamar kiábrándul e hadvise
lési metódusból. S amikor „a lengyel Xenophón," szabályszerűen denunciálva Klapkát , az ő nya
kába varrja Schlik elszalasztásának felelősségét, a sima modorú és alkalmazkodó Klapka is meg
nyomja tollát, s igazoló jelentésében kéri Kossuthot, hogy „méltóztassék engem ezentúl mint 
egy függő hadtestület parancsnokát tekinteni, nem pedig egy oly hadimunkálat sikerültót nekem 
tulajdonítani, melynek készítésében részt nem vettem, de még iránta meg sem is kérdeztettem." 

Az utolsó csepp a pohárban a Schlik elleni február 23-i pétervásári rajtaütés letiltása volt. 
Klapka valószínűleg ekkor veszítette el végleg bizalmát a titkolózó altábornagyban. Február 
26—27-ón Kápolnánál végre megütköznek a magyares a császári főerők, de Dembinski intézkedé
sei mia t t a magyar hadsereg jó része meg sem jelenhet a csatatéren. A csatát követő visszavonulás 
során Klapka és hadtestének tisztikara úgy látja, i t t a vég. A Poroszló és Tiszafüred közötti tölté
sen az ezredes szembetalálkozik Lázár Vilmos őrnaggyal, s keserűen panaszkodik neki Dembins-
kire. „Vagy ő, vagy én" — mondja. Március 3-án Tiszafüreden aztán a Klapka hadtestéből ki
induló mozgalom átterjed Görgei hadtestére is. Az eredmény ismeretes : Dembinskit előbb a fő-
kormánybiztos, Szemere, majd a megérkező Kossuth váltja le. Vetter kinevezése után Klapka 
is ugyanazzal a bizalmatlansággal tekint az új fővezérre, mint Damjanich és Görgei. Tetszik neki 
Görgei ötlete hármójuk együttes fővezérkedéséről, s megkönnyebbül, amikor Vetter betegsége 
mia t t lelép a főparancsnokságról. Az egyhónapos huzavona során találkozik ismét Kossuthtal, 
s mindent megtesz, hogy az elnök bizalmába fogadja. Amikor megérkezik az olmützi alkotmány 
híre, Klapka az, aki legélesebben kikel ellene, s ő az, aki olvasatlanul is tiltakozik a békepárt 
lapja, az Est i Lapok egyik cikke ellen. A lap szerkesztője, Jókai Mór azonban gondol egyet, s el
küldi az addig megjelent példányokat Klapkának. „Én ö n t mint hadvezért tisztelem, s nem 
viselhetem azon gondolatot, hogy Ön felőlem, mint hírlapírórul ellenkezően érez. Más véleményét 
t á n közömbösen venném, önét nem" — írja, s kéri, győződjön meg vádjai alaptalanságáról. 
Klapka akkurátus ember, átolvassa a lapokat, s levelében visszavonva vádját, bocsánatot kér, 
s kijelenti: „...e lapnak irányát a hadsereg tulajdon érdeke szellemében szerkesztve ós pedig 
egészen másképp találtam, mint arról azelőtt mások által értesültem". Az ifjú ezredes egyelőre 
eléggé bizonytalanul mozog a politikai irányzatok között , s például Vukovicsnak azt mondja: 
„ ö n t azért szeretem oly nagyon, mert gondolkodása tiszta republikánus". 

1849. áprilisában Klapka tervei alapján végre megindul a magyar ellentámadás. A tervkészítés-
tésben merész és tehetséges ezredes azonban ezúttal nem fényeskedik a kivitelezésben. Április 4-én 
Tápióbicskénél a legelemibb elővigyázatossági rendszabályokról is megfeledkezve, felderítés 
nélkül vezeti csapatait a faluba, s csak a megérkező I I I . hadtestnek köszönhető, hogy az ütközet 
nem vész el. Isaszegnél pedig egyszerűen abba akarja hagyni a csatát, s Görgei erélyes fellépése 
kell ahhoz, hogy Klapka hadteste a csatatéren maradjon. Az erélyes Damjanich nem is nagyon 
bízik a határozatlankodó ezredesben. „Mit ér Klapka előrenyomulása! Ha nemsokára megint egy 
részeg honvéd szédülésről panaszkodik, egy másik pedig fölrántja töltény tokját : akkor Klapka 
tüs tént újra fog jajveszékelni, hogy a zászlóaljai halálra fáradtak, ós hogy elfogyott a töltés; 
azzal aztán megfordul ós engem megint cserbenhagy" — mondja Görgeinek. 

Isaszeg után a hadtestparancsnokok Gödöllőn gyűlnek össze haditanácsra, Kossuth jelenlété
ben. Kossuth i t t pendíti meg határozott formában a trónfosztás gondolatát. Az időközben tábor
nokká kinevezett Klapka támogatja az elnök javaslatát és nem tulajdonít különösebb jelentősé
get a dolognak. A tavaszi hadjárat második felében pedig megemberli magát, és mind Nagysalló-
nál, mind Komáromnál biztos kézzel vezeti csapatait az ütközetben. 

Komárom után előtérbe kerül a „merre tovább" kérdése. A haditanácsban Klapka határozot
t a n Buda ostroma mellett nyilatkozik, ellentétben a hadsereg vezérkari főnökével, Bayer ezredes
sel, aki a Bécs elleni támadást sürgeti. A hadsereg katasztrofális lőszerhelyzete, a budai átkelési 
pont fontossága és a kormányzat kívánsága következtében Görgei elfogadja Klapka javaslatát, 
és Buda alá vonul. Klapka pedig átadja hadtestét NagySándor József tábornoknak, és Debre
cenbe utazik, hogy Görgei megbízásából ideiglenesen átvegye a hadügyminisztérium vezetését. 
Ekkortáj t következik be a fordulat magatartásában. Az a Klapka, aki eleddig a kossuthi politika 
egyik leghívebb támogatója volt, kapcsolatba lép a békepárttal, de ugyanakkor intrikálni kezd 
Kossuthnál Görgei ellen is. Kemény Zsigmonddal és Kovács Lajossal tárgyal május 9-én s indít
ványozza a Függetlenségi Nyilatkozat visszavonását. „Nekünk még előbb az ármádiában is nagy 
reformokat kell tenni. Legelőbb szükséges a lengyelektől menekednünk, mert ezek csak egy általá
nos európai háborúban remélhetvén maguknak hasznot, mindig nagyobb bonyodalmakba sodor
ják az országot. Most is Dembinski reávette Kossuthot, hogy a Galíciába berontást engedje meg; 
én mihelyt megtudtam, a dolgot, ellenszegültem e szándéknak, s már ellenkező parancsolatot 
kapot t Dembinski. Perczelnek is meg kell bukni. Vécsey rábízható ember, kire lehet számítani" 
— adja elő tervét Keményéknek. 
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Ugyanakkor midőn NagySándor tábornok, az I . hadtest parancsnoka feljelenti Vukoviesnál 
Görgeit, Kossuth Klapkát küldi ki az ügy kivizsgálására. Teljhatalommal ruházza fel a táborno
kot ; „. . .mindazokat is az elkerülhetetlen szükséghez képest megtehesse, rendelhesse, s intézhesse, 
mikhez különben az én előleges megegyezésem volna szükséges" — hangzik a megbízólevél. 
Klapka alaptalannak találja NagySándor vádjait s ezúttal Görgei felé lép egyet. Felhívja figyel
mét a békepárt létére, s az orosz intervenciót egyre inkább a trónfosztásnak tulajdonító fővezér
nek sugallja a velük való kapcsolatteremtést, és a Kossuth elleni fellépést. I t t , a budai táborban 
zajlik le Klapka szabadságharc alat t i pályájának talán legszomorúbb epizódja. Az ideiglenes 
hadügyminiszter az általa többször is megsértett Petőfit letartóztatja és főbelövéssel fenyegeti, 
s csak Görgei közbelépésére engedi szabadon. „Tábornok úr, én nem tar tom magam /Nagy ember
nek, de akkorácska csak/ Vagyok, hogy oly parányok, aminő ön , / Levett kalappal szóljanak 
velem." —írja a költő „Egy goromba tábornokhoz" c. versében. 

Klapka ideiglenes hadügyminiszteri működése sok nehézségei terhes. Mint a viszonyokkal 
nem teljesen ismerős tábornok, sokszor teljesíthetetlen utasításokat ad ki. Legszerencsétlenebb 
lépése a május 21-én elfogadott védelmi haditerv kidolgozása, amely erőösszpontosítás helyett az 
erők egyenletes szétosztását irányozza elő. Pozitív vonása viszont hadügyminiszteri működésé
nek a nemzetiségi kérdéssel kapcsolatos álláspontja. Mint egy négynyelvű tá j , a Bánság szülötte, 
jóval nagyobb megértéssel közelít e problémához, mint a politikai vezetők többsége. Élesen kikel 
Hatvani Abrudbánya elleni támadását hallván, s amikor egy tiszt irtóháborút emleget, haragra 
gyúlva a következőket mondja: „Mit? Ön ki akarja irtani az oláhokat? Az oláh nemzetet épp 
oly kevéssé lehet kiirtani, mint bármely más nemzetet. Jegyezze meg ezt magának?" 

Saját magának szánja a Damjanich lábtörése, Aulich visszavonulása és Görgei remélt hadügy-
miniszterkedése által megörülni látszó fővezéri posztot a főseregnél, s roppantul meg van sértve, 
amikor Görgei egyrészt nem szándékozik megválni a fővezérségtől, másrészt a júniusban meg
induló harcok folyamán egyre inkább elveti a tavaszi hadjáratéhoz képest fantáziátlan és végze
tes haditervet. Klapka még a júniusi támadás előtt defenzívát javasol, s amikor Görgei erre nem 
hajlandó, minél több erőt akar a parancsokságára bízott komáromi erődben összpontosítani: 
a hadsereg közel felét. A Vág-menti offenzívában kedvetlenül és aggályoskodva vesz részt, s ami
kor az offenzíva kudarca után Görgei végleg elveti a május 21-i haditervet, egyre inkább kereszte
zi a fővezér intézkedéseit. 

A június 29-i haditanács elveti Görgei komáromi koncentrációs haditervét, s a szegedi össz
pontosítást határozza el. Július l-jén Kossuth, (mint ezt e kötet jegyzeteiben Katona Tamás 
tisztázta) egy sajnálatos tévedés folytán leváltja Görgeit a fősereg éléről. A hír a július 2-i, győz
tes komáromi csata után érkezik meg a fősereg táborába, s ezért a tisztikar július 4-én em
lékiratban kéri a kormányt, hogy Görgei maradhasson a feldunai hadsereg parancsnoka. Az 
ezután történtekre érdemes meghallgatni Ludvigh János kormánybiztos emlékiratait: „Klap
ka Pesten a kormány előtt azzal a jelentéssel jelent meg, hogy már minden jól van, a levelet 
á t nem adta, úgyhogy a kormány a történtekről, nem is vehetett hivatalos tudomást. A kormány 
ismét őt a hadsereg vezetésével megbízván, Komáromba is azon hírrel jö t t vissza, hogy mindent 
eligazított, elhallgatván azt, hogy a haditanács nyilatkozványát átadni nem merte. Az i t t mon
dottak csak akkor derültek ki, mikor visszahívattatásom következtében Pestre érkezvén tőlem 
tudakozta a kormány, hogy Klapka levezeti-e már a sereget?" 

Július 6-án Komáromban újabb haditanácsot ta r to t tak , amelyben a kormány által kiadott új , 
alternatív utasítás szellemében elhatározták a hadsereg újabb áttörési kísérletét, a Duna jobb 
partján. Ám Klapka még aznap összehívott egy másik, szűkebb körű haditanácsot, s másnap, 
július 7-én ennek határozata alapján Görgei háta mögött elindította az I . hadtestet a Duna bal 
partján Pest felé. Amikor a súlyos seblázban fekvő fővezér tudomást szerzett a dologról, kijelen
tet te hogy lemond a főparancsnokságról, mire Klapka, megijedve saját bátorságától, visszaren
delte a csapatokat. Július 9-én pedig már így ír a hadsereg levonulása felől érdeklődő Mészárosnak : 
„...sietni fogunk Altábornagy úr rendeleteit mielőbb teljesíteni, azonban, hogy ez lehetségessé 
válhasson, kénteleníttetünk az ellenség ellen egy eldöntő csapást kivinni, melyhez az intézkedé
sek máris megtétetvén". 

Július 11-én Görgei fejsebe miat t Klapka vezényli az újabb áttörési kísérletet, de kedvetlenül 
és meggyőződés nélkül, s így a magyar fölény ellenére a remélt siker elmarad. Joggal írja e napok 
eseményeiről naplójában Leiningen-Westerburg Károly: „Szomorú napok Komáromban.Viszály 
és intrikák. Tagok fő nélkül. Klapka a főparancsnok, elhatározás nélkül". 

Klapkának semmi kedve nem volt átvenni a hadsereg főparancsnokság és levezetni azt Szeged
re. Az áttörési kísérlet kudarca után alig vár ta , hogy Görgei elinduljon dél felé. 

Az 1849 júliusától októberéig terjedő időszakban Klapka ismét megcsillogtatta hadvezéri 
képességei legjavát. Augusztus 3-án szétveri a várat körülvevő osztrák hadsereget, s ezután aagy 
energiával újoncoz a Dunántúlon. Világos után pedig határozottan és helyzeti előnyének tudatá
ban tárgyal az osztrák hadsereg parancsnokaival, majd magával Haynauval , s minden későbbi 
vád ellenére valószínűleg az elérhető lehetőségek maximumát érte el a vár feladásánál, jóllehet 
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a nemzeti illuzionizmus képviselői később az áprilisi törvények biztosítását elérhetőnek hirdették 
a vár átadása fejében, s még a politikai vértolulásban nem szenvedő Széchenyi is nem éppen el
ismerően nevezte „okos lottériásnak" a komáromi kapitulánst. 

Ki volt há t ő ? „Római jellem" vagy „szörnyű ember" Î „Okoslottériás" vagy „komáromi hős" ? 
„Goromba tábornok," vagy „kitűnő bajtárs" ? Tehetséges főhadnagyocska, akiből a szerencse 
hónapok a la t t tábornokot csinált, vagy nagy hadvezér? Úgy hiszem, az olvasó ebből az újra 
(és első ízben) megjelent kötetből biztos ítéletet alkothat róla. 

Végül néhány zavaró sajtóhibára kell felhívnunk a figyelmet. A 96. oldalon közölt Kossuth
levél nem február 2-án, hanem 12-én kelt. A névmutatóban egymásra csúszott Karacsay 
Sándorné és gróf Károlyi Györgyné életrajza (605. old.) Végül a képeknél összecserélődött az 
április 26-i és a júliusi 2-i komáromi csata felirata. 
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK 

ZALKA ANDRÁS 

SPANYOLORSZÁGBAN 

A Nemzetközi Brigádok egy volt harcosának visszaemlékezése 

1934-ben a kommunista ifjúsági diákmozgalomban való részvételem miatt a buda
pesti bíróság három hónapi fogházra ítélt és mellékbüntetésként eltiltott a magyar 
főiskolákon és egyetemeken a továbbtanulástól. 

1935-ben letöltöttem a „gyűjtőfogházban" a büntetést, utána továbbtanulásom 
céljából külföldre utaztam. Először Romániába mentem, ahol beszereztem a belga, 
francia vízumokat és németországi átutazót. Szatmáron nővéremnél voltam; ott, 
1936 tavaszán figyeltem fel az újságokban közölt érdekes spanyol hírekre. 

Vízumokkal felszerelve elindultam Szatmárról Csehszlovákián, a náci Németor
szágon keresztül Belgiumba. Először Ver vier-be érkeztem, ahol rövid tartózkodás során 
meggyőződtem, hogy gépészmérnöki tanulmányaim folytatására nem sok kilátás 
van. Elhatároztam, hogy továbbutazom Párizsba; ott információim szerint több 
lehetőség kínálkozott. 

A viszonylag rövid, néhány hónapos párizsi tartózkodás — élményekben — sok 
évnek tűnik visszaemlékezésem során, mivel a múlt megszépül: csak szépnek, ese
ményekben gazdagnak tűnik az ott eltöltött idő. 

Rövid franciaoszágiéletem során 1936 májusától októberig megismerkedtem a fran
ciaországi egyetemi élet lehetőségeivel, sok barátot szereztem franciák és a már több 
éve ott élő magyar diákok, munkások között. 

Megismertem a francia munkásmozgalom néhány vonatkozását, láttam az 1936-os 
népfront-tüntetéseket. Együtt masíroztam a tüntető munkások százezres soraiban a 
munkások, alkalmazottak, értelmiségiek, ismert, világhírű emberek között. A milliónyi 
tömeg naponta tüntetett, követelték a népfrontkormánytól, hogy adjon el fegyvere
ket, ágyúkat, repülőgépeket a törvényes spanyol köztársasági kormánynak. 

De Leon Blum, a francia szocialista párt első embere, a népfrontkormány minisz
terelnöke, Anglia kormányával együtt, inkább a hírhedt ,,Nonitervention" — a be 
nem avatkozás — politikáját folytatta. Chamberlain angol miniszterelnök nagyot 
tévedett, és a francia kormány is élén Daladierrel — aki Blum-ot követte —, ami
kor azt hitték, hogy ha Hitlernek engednek, az a Szovjetuniót fogja megtámadni és 
őket békén hagyja. 

Vasárnaponként a magyarok a Marne folyó partján jöttek össze, Párizstól nem nagy 
távolságra. Már kialakult a pihenő, üdülő magyarok sátortábora, a kezdetleges cam
ping, de akkor még nem így hívták. 

A Marne folyó partján több ilyen pihenő, hétvégi üdülőtábor is volt, természete
sen főleg franciák, de más ottlakó nemzetiségek is létrehozták a maguk hétvégi pihe
nő telepét. 

Augusztusban, szeptemberben az itt tartott, a spanyol nép, a spanyol köztársasági 
kormány melletti szimpátiatüntetéseken, gyűléseken, értekezleteken ismertem meg 
a Spanyolországban lejátszódó események hátterét, rövid történelmi vázlatát: 
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1936-ban a baloldali szervezetek és pár tok: a Spanyol Kommunis ta Pár t , a Szo
cialista pár t , a Szocialista Ifjúsági Szövetség, a Dolgozók Általános Szövetsége, a 
Baloldali Köztársasági Pá r t , a Köztársasági Unió, a Katalóniai Baloldali P á r t és 
a Katalóniai Szocialista-Kommunista P á r t közös blokkot alakítottak és aláírták a 
népfront-okmányt. 

A fasizmus elleni Népfront programja a következő négy pontot tar ta lmazta : 
1. A földesurak, az egyház és a szerzetesrendek földjeinek elkobzása mindennemű 

kártérítés nélkül ; e földek azonnali á tadása a szegényparasztoknak és földmunkások
nak. 

2. A spanyol imperializmus által elnyomott népek felszabadítása, önrendelkezési 
jog Katalóniának, Baszkföldnek, Galíciának és a spanyol imperializmus által elnyo
mot t valamennyi nemzetiségnek. 

3. A munkásosztály általános életszínvonalának emelése és munkakörülményeinek 
javítása. 

4. Valamennyi bebörtönzött forradalmár szabadlábra helyezése. Közkegyelem a 
politikai foglyok és üldözöttek részére. 

1936. február 16-án a választáson a Népfront ragyogó győzelmet aratot t Spanyol
országban. A parlament 473 képviselője közül 268 a Népfronthoz tartozott . 163 kü
lönböző burzsoá köztársasági, 88 szocialista és 17 kommunista képviselő volt. 

A Népfront győzelme igazolta a Komintern VII . kongresszusán elfogadott elvek 
helyességét. 

A jobboldal nem nyugodott bele a szabad választásokon elszenvedett vereségébe és 
az új köztársasági törvényekbe. 1936. július 18-án a főtisztek vezetésével lázadást 
szerveztek a parlamentben törvényesen megválasztott köztársasági kormány ellen. 

1936. jťuius 17-18-ára virradó éjjel a ceutai (Marokkó) rádióállomás leadta a fel
kelés hívó j elét : 

,,Egész Spanyolország felett felhőtlen az ég . . . " 
Ezzel kezdetét vette a fasiszta lázadás. A lázadás vezére Sanjurjo tábornok lett vol

na, de légikatasztrófánál életét vesztette és így Francisco Franco tábornok lett a vezér. 
Szeptemberben Burgosban a törvényes kormánnyal szemben ellenkormányt alakí
to t t . 

Múltak a hetek, napról napra felvonulásokon, tüntetéseken követelték az utcára 
vonuló franciák, a köztársasági spanyol kormány támogatását . Zúgott a tünte tő tö
meg követelése: „Fegyvereket, ágyúkat Spanyolországnak!" „Repülőket Spanyol
országnak!". 

A még ugyancsak a Népfront szervezeteinek támogatásával hatalomra került fran
cia kormány, bár szocialista vezetése is volt, vonakodott teljesíteni a törvényes spa
nyol kormány fegyvervásárlási kérését és csak Mexikó és néhány kis lehetőséggel ren
delkező ország adot t el fegyvereket a spanyol kormánynak. Ugyanakkor a fasiszta 
ellenkormányt nyíltan támogat ta a fasiszta Németország és Mussolini Olaszországa. 

Végül mindent betetőzött a Genfben székelő Népszövetségben a francia—angol kez
deményezés, az ún. „be nem avatkozási poli t ika" elfogadtatása. A francia és angol 
kormány, mint a többiek, jól tud ta , hogy a németek és olaszok már nem csak fegy
vereket, ágyúkat, repülőket szállítottak, Franciaország légterét is megsértve, de 
csapatokat is. Mussolini az Abesszínia elleni háborúban kipróbált csapataiból kül
döt t válogatott egységeket, Hitler pedig a háborúra készülő technikájából és jól ki
képzett embereiből küldött hathatós segítséget. 

A polgári forradalom vívmányaiért küzdő spanyol köztársasági kormányt az an
gol, francia kezdeményezés a ,,be nem avatkozási poli t ikával" meg akarta fosztani 
védekezési lehetőségeitől. 

Mind több szó esett arról, hogy a világ minden tájáról, országaiból önkéntesek je
lentkeznek a spanyol köztársasági hadsereg soraiba, akik készek harcba menni, a 
lázadók elleni küzdelemben részt venni. A franciaországi magyarok között is mind 
több és több jelentkező akadt . Több barátommal én is elhatároztam, velük tar tok, 
jelentkezem. 

A Marne folyó part ján egy ilyen táborban gyülekeztünk és töl töt tünk néhány napot 
a nagy ú t — a spanyol lázadók elleni harcba indulás előtt. 
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Ott volt már a táborban Keszőcze Endre, Szalvai Mihály és még 8-10 magyar. 
A táborban töltötte szabaságát egy francia munkás. Nagyon jószándékúnak mu

tatkozott, ám megnyilatkozásaiból kitűnt, hogy francia munkások között sem ritkák 
az anarchista nézetek. Később Spanyolországban is megismertem az erős anarchista 
mozgalmat, különösen a katalóniai munkásszervezetek területén. Sokat mesélt a 
francia mozgalomról és szép munkásdalokra tanított minket. 

Szeptember végén Szalvai és Keszőcze elindultak — ők voltak talán az első ma
gyarok, akik a tábornoki lázadás után Spanyolországba mentek. Már csak Spanyol
országban találkoztunk. Ott elmondták, hogy a Pireneusokon gyalog keltek át, 
spanyol és francia kísérőik voltak, ám a franciák a határon visszafordultak, onnan 
már csak a spanyolok vezették őket a hegyi ösvényeken a határtól nem messze lévő 
városig, ahol már várták őket a köztársasági hadsereg képviselői. 

Október 9-én a táborban maradottakkal együtt felutaztunk Párizsba és este vo
natra szálltunk Marseille felé. Az állomás peronján sok ismerőst láttam, akikkel gyak
ran találkoztunk a ,,Bouľ Mich'-en, a gyűléseken és a marne-i táborban. 

Megérkezés Marseille-be 

A vonat jórészt a „mieinkkel" lett tele. Az előzőleg megadott tájékoztató alapján 
tíz-tizenketten alkottunk egy csoportot, akik közül egy a felelős, a „responsable" lett. 

A csoportnak, amibe engem is beosztottak, Brocskó János bányász — hosszabb 
ideig észak-franciaországi bányákban dolgozott — lett a vezetője. A csoportban volt 
még Brocskó Sándor, az örökmozgó, rőt hajú, vidám fiú -— János öccse. Éles ellentét 
volt a két testvér, János megfontolt, nyugodt, meggondolt, míg Sándor kapkodó, 
ide-oda mozgó, ő el is esett az első napok harcaiban, igaz sok vesztesége volt a ma
gyar századnak, nem csak az emberi természet befolyásolta a háború szeszélyes, 
végzetszerű eseményeit. 

A Brocskó fiúk jól beszéltek franciául, a bányavidéken megtanulták a mindennapi 
nyelvet. * 

Reggelre megérkeztünk Marseille-be. A kikötő környékén sétálgattunk, hármas-né
gyes csoportokba verődve. Francia kísérőink figyelmeztettek bennünket: legyünk 
óvatosak, mert a francia rendőrség megzavarhatja célunk megvalósítását. 

Egyik kikötő környéki kisvendéglőben megebédeltünk és délután fellszálltunk az 
ott horgonyzó spanyol hajóra. 

Sötétedés után indult el a hajó és lassan kisiklott a nyílt tengerre. Eltávolodva a 
francia parttól végighajóztunk a spanyol partok mellett, a partoktól csak olyan tá
volságra, hogy a hajó biztonságosan mély vízen maradjon. 

Alicantéban 

Elmúlt az éj, nappalra már elhagytuk Barcelona, aztán Valencia vonalát és csak 
hajóztunk tovább, dél felé, végre Alicante kikötőjében kötöttünk ki. 

A parton nagy tömeg várt bennünket. A város vezetője, a polgármester — „alcal
de de la ciudad" — üdvözölte az érkezőket. 

Tanultuk az első spanyol szavakat. Hallgattuk a szépen gördülő beszédet. „Volun-
tários Internacionales" — nemzetközi önkéntesek — érkeztek hozzánk — mondta 
beszédét kezdve — hogy velünk együtt vegyenek részt az áruló, lázadó tábornokok 
leverésében. Az egész világ dolgozói velünk vannak, jönnek a világ minden országá
ból, győzni fogunk — és felemelte öklét, ami a Népfrontban győztes országokban szo
kásos köszöntési formává vált. 

A hajó melletti rakparton sorakoztunk fel nemzetiségenként, főleg lengyelek, bol
gárok, franciák, magyarok, németek; szakaszokba álltunk és végigvonultunk a város 
főutcáján. í 
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Albacete, a Nemzetközi Brigádok központja 
A kikötőből kiindulva, amerre elhaladtunk, mindenütt tömött sorokban állt a la

kosság, éltetve az internacionalistákat, a Szovjetuniót Virágokat szórtak felénk, 
,,Vivan los Voluntários Internacionalistas", Viva la Union Sovietica" — visszhan
gozták. 

Némelyik fiatal spanyol közénk állt és velünk masírozott. A lakosság lelkesedése 
szüntelenül kísért bennünket, míg végigvonultunk a városon. 

Beérkeztünk egy iskola udvarára, ahol terített asztalok vártak. 
Ebéd után kimentünk a vasútállomásra és a Nemzetközi Brigádok gyülekező, 

kiképző központjába, Albacetébe utaztunk. 
Albacete város közepén volt a laktanya, a szokásos óriási udvarral. Elszállá Itak 

bennünket és elkezdődött a kiképzés, megismerkedtünk a már előttünk érker Rk-
kel. 

A Nemzetközi Brigádok sok katonája Spanyolországba érkezése előtt soha nê  1-
gált hadseregben, így azoknak meg kellett adni a legalapvetőbb katonai isme' et et 
az ún. szolgálati szabályzat alapjait, a legelemibb harcászati és fegyverismer^te et. 

Voltak köztünk olyanok — az „idősebbek" — akik már megkapták kikép/'' ii et 
a saját hazájukban, ahol leszolgálták a kötelező katonai éveiket. Voltak, akik már az 
első világháborút is megjárták, tisztként, tiszthelyettesként és volt egy a magya rj» ?nk 
között, aki a francia idegenlégióban szolgált öt évet, törzsőrmesteri ranggal szerelt 
le és megkapta a francia állampolgárságot. 

Katonai felkészültség szempontjából így rendkívül vegyes volt a magyar szárad, 
de hasonló volt a többi nemzetiség egységeibe tömörült katonák képzettsége is. 

A megalakuló magyar század — bár az első időben alig volt több két szakasznál — 
azonnal felvette az akkor már több mint tíz éve magyar börtönben raboskodó Rákosi 
Mátyás nevét. Rövidesen századdá növekedett a napról-napra érkező, a világ sok 
országában emigrációban élő, a spanyol szabadságharc támogatására érkező magya
rok révén. 

Ha a katonai ismeretek szempontjából vegyes és hiányos volt a magyar század ösz-
szetétele, még inkább elmondható ez a politikai és ideológiai felfogásuk különbözősége 
miatt. A többség kommunista nézeteket fogadott el, bár többen azt sem tudták, mit 
is jelent, de vágyódtak valami jobbra, igazságosra. A többség nem is volt párttag. 
Voltak közöttünk szociáldemokraták, több hívő, vallásos munkásember, haladó gon
dolkodású, de akkor még nem kommunista értelmiségi, főleg orvosok, újságírók stb. 
A fasizmus elleni gyűlöletük vezette őket a spanyol szabadságharcba. 

Különbség volt közöttünk a katonai ismeretek, ideológiai nézetek, politikai célkitű
zések szempontjából, de olyan mértékű célratörő egység uralkodott már a kezdet kez
detén is, amilyet csak a nagy szabadságharcok idején lehetett tapasztalni. A katonai 
rend, a fegyelem, az egymást védő segítőkészség önkéntes vállalása kevés hadsereg
ben tapasztalható magas fokra emelkedett. 

A magyarok — de a többi nemzetiség is hasonlóan — kivétel nélkül, határtalan 
odaadással készek voltak a spanyol nép szabadságáért harcolni. Valamennyien abban 
reménykedtünk, hogy ha megérjük, győztesen megyünk haza Magyarországra. A spa
nyol demokrácia győzelme a magyar fasiszta uralom végét is fogja jelenteni. 

A magyar század első parancsnoka Zöldhelyi Sándor, később Weil Manó lett. ő már 
az első világháborúban is részt vett, fiatal tisztként érte meg a háború végét. 

A szakaszparancsnokok is „tapasztalt" katonák lettek — volt tisztek, tiszthelyet
tesek. 

Rövid ideig tartott a kiképzés Albacetében: ha kivonultunk a gyakorlótérre, a 
lakosság mindig tömött sorokban szemlélte az ismeretlen katonák menetelését, hall
gatta a hol ilyen, hol amolyan nyelvű katona nótákat. 

A kivonulásnál is láthatóvá váltak a különböző nemzetiségek hazulról hozott ka
tonai szokásai. A franciák rövid, gyors, pattogó lépésekkel meneteltek — ennek meg
felelő dallamú, ritmusú nótával kísérték a majdnem futólépésnek, kocogásnak tűnő 
lépéseiket. 

Az angolok, amerikaiak megint más, az otthon megszokott, de legalább látott lé
pést tartották. 
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Mi magyarok az otthonról ismert, megszokott, nyugodt ritmusú, erőteljes lépésben 
meneteltünk 

Nagy gondja volt a felsőbb parancsnokságnak, hogyan tegye a vezetés számára el
fogadhatóan egységessé a soknemzetiségű, többnyelvű, más-más fegyvereket, katonai 
ismereteket, szokásokat tudó csapategységeket. 

Az első hetekben gyülekező katonákat lassanként nemzetiségi egységekbe, alaku
latokba szervezték. 

Albacete volt a Nemzetközi Brigádok gyűjtőhelye, bárhonnan is érkeztek : az Ap-
peninek szorosain, bércein gyalog, vagy vonattal a Perpignan — Port-Bou spanyol
francia határállomáson át, vagy hajóval valamelyik levantei, a nagy barcelonai, a 
kisebb valenciai, vagy a délibb alicantéi kikötőbe. 

Albacetéban olykor láttuk a magasabb parancsnokainkat is. Egy alkalommal a 
laktanyaépület erkélyéről hallgattuk a parancsnokok üdvözletét és tájékoztatóját, 
ott volt André Marty, Luigi Gallo-Longo, Kleber, Lukács Pál — Zalka Máté —, 
Gál János tábornok. 

Ekkor még nem tudtam, milyen kapcsolatban leszek Lukács tábornokkal, csak öröm 
töltött el bennünket magyarokat, hogy a magasabb parancsnokok között két magyar 
tábornok is van. 

Október vége felé befejeződött a rövid ideig tartó, gyors kiképzés. Közben megis
mertük Albacete városát... 

Az egyetemi városban 
A frontvonalban 

A Manzanares folyó nem messze, állásaink alatt folydogált — a folyó vonala, hid
jai, a hidaktól jobbra-balra elterülő partszakasz lett a védelmi állásunk, az „első 
vonal". 

Kissé távolabb tőlünk terült el a Casa del Campo (az egyetemi város), sokáig heves 
harcok színtere. 

Az első éjszaka „csendben" telt, csak a néha-néha felhangzó, percekig tartó lövöl
dözés tartott ébren bennünket, öreg, talán százéves fák, bokrok között, a Manza
nares partja és a Ciudad Universitaria közötti parkos lankán voltak az állásaink. 
Lövészárok helyett a vastag törzsű fák nyújtottak védelmet az időnként féktelen 
zajjal, ropogással felénk zúduló gépfegyvertűz és a mesterlövészek golyózápora ellen. 

A velünk szemben álló ellenség főleg Afrikából, spanyol Marokkóból áthozott mór
arab katonákból állott, természetesen spanyol vezetés alatt. Kiváló mesterlövészek 
voltak a mórok kötött. Magas kőkerítéssel védett állásaikból lövöldöztek felénk. 

A nappali kellemes meleget éjszakára kegyetlen hideg váltotta fel. Még az éjszaka 
pokrócokból átalakított „ponchókat" osztottak ki, hogy valamennyire enyhítsük 
a novemberi kemény, kegyetlen kasztíliai spanyol éjszaka elviselhetetlennek tűnő 
hidegét. 

Otthon, Magyarországon is van hideg idő, télen van hó is — itt csak a magas he
gyekben fordul elő—, de itt és ilyen csontig hatoló hidegre nem számítottunk. A Mad
ridtól nem nagy távolságra lévő Sierra de Guadarrama hegyvonulata árasztja a 
hideget a lapályon fekvő Madridot környező síkság felé. Különben a város különböző 
pontjáról fenséges látványt nyújt a csodálatos hegyi táj. 

Nappal kellemes, nyárutói, meleg napsütésben üldögéltünk a nagy fák védelmében 
és figyeltük, ha a magas kőkerítésen kidugta fegyvercsövét a mór mesterlövész. 

Néha egyik-másik bajtársunk elkiáltotta magát: eltaláltam! láttad, hogy lefor
dult?... 

Nem lehetett tudni, hogy tényleg találat volt-e, vagy csak a lövészünk büszkeség
től kibuggyanó vágyának volt a kiáltás kirobbanó jele, mint ahogy a vívók is elordít
ják magukat, ha úgy érzik, találatot értek el... 

Éjjel, még nem is hajnalodott, deéjfélmár elmúlott, meleg kávét hoztak és osztottak 
szét, ami enyhítette, felmelegítette hidegtől megdermedt tagjainkat. Némelyek 
táncolgattak, hogy megmozgassák meggémberedett testüket. 
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A nap felkeltével aztán elkezdődött a haddelhadd. A gépfegyverek zakatoltak, a 
mesterlövészek célozgattak és repültek szárnyas gránátok. Felettünk a levegőben bom
bázók vitték vészes terhüket. A város felett is nagy nyugalommal repülhettek, mert 
vadászrepülőgépeink már nem voltak. 

Rendszeresen kijártak hozzánk politikai tájékoztatót tartani. Egyik ilyen alkalom
mal a politikai tiszt elmondta, hogy a polgárháború kezdetén a spanyol légierő 
túlnyomó többsége hű maradt a köztársasági kormányhoz. 214 repülőgép maradt a 
köztársaság birtokában, a fasisztáknak pedig csak 63 gépük volt Marokkóban és a 
Baleárokon. Ezek a gépek főleg Nieuport 52 C-l és Breguet 19 A-2 típusú, már kor
szerűtlen gépek voltak. 

A légierő tiszthelyetteseinek 90%-a, a tisztek 35%-a hűséges maradt a köztársa
sági kormányhoz. 

A fasiszták a lázadás után rövidesen Fiat Cr-32-es korszerű vadászgépeket kaptak 
az olaszoktól és rövid időn belül elpusztították a köztársaság elöregedett gépeit és 
az azokon harcoló hős pilótákat, köztük sok angol-amerikai internacionalistát. 
November elsejére a fasiszták már abszolút légi fölénnyel rendelkeztek. A köztár
sasági hadseregnek az első időben nem volt korszerű légelhárító tüzérsége sem, így a 
fasiszta repülők büntetlenül bombáztak védtelen falvakat, városokat. A legke
gyetlenebb módon pusztították a kis településeket, kutakat, az utolsó élelmiszertar
talékot jelentő csordákat is megsemmisítették. A lakosság terrorizálását, elretten
téséttervezték, de minél dühödtebben pusztítottak, annál erősebb lett a lakosság el
lenállása és a köztársaság melletti kiállása. 

Az olasz vadászgépek mellett a fasiszta hadsereg még a lázadás megkezdése előtt 
a német kormánytól Ju-52-eseket kapott, amikkel július 27-től kezdve 15 000 zsoldos 
katonát szállítottak Marokkóból Spanyolországba. 

A sok hadianyag mellett a német és olasz kormány, nem törődve a „be nem avat
kozás" határozatával, 1936 novemberében felállította a „Condor Légiót", amely már 
ekkor 20 Ju-52; 14 He-51; 6 He-45; 1 He-60; 1 He-59 repülőgéppel rendelkezett. 
Ezekhez a németek és olaszok megfelelő számú jól képzett pilótát is küldtek. 

Az olasz és német kormány bőségesen ellátta a lázadó tábornok tiszti hadse
regét korszerű fegyverekkel, repülőgépekkel, tüzérséggel, légelhárítókkal és min
den más szükséges hadianyaggal. 

A kifejlődő harcok során a fasiszták megdöbbentek az elkeseredett ellenállás láttán. 
Mi igyekeztünk fedezéket találni a nagy fák mögött és más természetes fedezéknek 
tűnő mélyedésekben, de mindhiába, a harc közben elengedhetetlen mozgás meghoz
ta az áldozatokat. It t is, ott is egy-egy sebesültet vittek hátra a kötőzőhelyre. Sajnos 
némelyik bajtársunk mozdulatlanul maradt a helyén. 

Aztán kis szünet következett mindkét oldalon, főleg a géppuskatüzelés halkult el, 
bizonyára a hevedercsere, vagy a túloldalon is feltehető veszteségek következtében. 

A terepen szanaszét hevertek a szárnyas gránátok,,,szép" áram vonalas alakjuk volt, 
nagyon sok nem robbant fel közülük. Egyik fiatal bajtársunk nem ismerte a veszélyt, 
felemelt egy gránátot, forgatta a kezében és vitte a parancsnokához. — Dobd azon
nal az ellenség felé, hiszen a kezedben is felrobbanhat! — szólt az a tudatlan kiska-
tonának. 

Rohamoztak a fasiszta csapatok, lőttek ágyúkkal, bombáztak repülőkkel, de hiába, 
a hetekkel, napokkal korábbi szabad vonulásuknak — Toledótól már menetben vo
nultak a menekülő köztársasági csapatok mögött Madrid felé — megálljt parancsolt 
a váratlanul érkezett Nemzetközi Brigádok megjelenése, akiknek helytállása a kemény 
védelmi harcokban meglepte az ellenséget és lehetőséget adott a köztársasági csapa
toknak az átrendeződésre és a védelembe vonulásra. 

Franco már annyira biztos volt Madrid bevételében, hogy be is jelentette, melyik 
nap, hány órakor tart díszszemlét a Gran Vian és a Puerta del Sol téren a bevonuló 
csapatai felett. Ehhez azonban még várnia kellett, több, mint harminc hónapig. 
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Az igazsághoz hozzátartozik, amit maguk a fasiszták is elismertek : a marokkói 
zsoldosok átszállítása nélkül, amihez a németek adták a szállító repülőgépeket, és a 
sok hadianyag nélkül nem győzhettek volna. A Nemzetközi Brigádok első tűzkereszt
ségének meg voltak az eredményei: megállt a fasiszta előrenyomulás. Madrid határá
nál nem tudtak továbbjutni. Igaz, kemény árat fizettünk érte. 

A magyar század, hasonlóan a többi védelmi harcot folytató alakulatokhoz, halot
takban és sebesültekben súlyos veszteséget szenvedett, súlyosabbat, mint a további 
hetekben, hónapokban. 

A nehéz harcok után néhány napi pihenőre vezényelték századunkat. Előbb az 
egyetemi épületben szállásoltak el, aztán néhány kilométerrel beljebb, El Pardo köz
ségben, a királyi nyaralóhoz közeli épületekben. 

Tisztálkodtunk, jól esett a mosakodás, fürdés, tiszta fehérnemű váltás, egyik-má
sikunknak ruhát is cseréltek a szétszaggatott helyett. 

Nagyon megörültünk az új jövevényeknek, akik Albacetéből utánpótlásként ér
keztek megfogyatkozott alakulatunk kiegészítésére. Albacetébe folyamatosan érkez
tek az. „újak", akik rövid kiképzés után jöttek a frontra. 

Kifogyhatatlan volt a mese, beszélgetés. Ki honnan jött, hozta a híreket. Jöttek 
Belgiumból, akiket a belgák, a Franciaországból érkezőket a franciák, és akik ott
honról, Magyarországról, Csehszlovákiából, Erdélyből, Délvidékről jöttek, azokat 
a régebben érkezettek fogták körül, vallatták az otthoni hírekről. 

Rövid pihenő után újból az első vonalba vezényelték századunkat. Míg pihenőben 
voltunk, a mi helyünkre érkező spanyol csapatok az általunk megállított fasiszta csa
patokat visszaverték néhány kilométerre, így a Manzanaresen áthaladva a kőke
rítésen túl foglaltunk állást. 

Kiderült, hogy a kőkerítés egy gazdasági udvarnak a kerítése, az ún. „Fehér Major" 
volt ez a Casa del Campon. 

A Fehér Majort hol mi, hol a fasiszták tartották megszállva. Egy alkalommal 
ágyúgolyó által ütött nyílásnál álltunk Brocskó Jánossal. Felváltva célozgattunk 
a fasiszták felé. Hirtelen azt vettem észre, hogy Brocskó a szeméhez kap: valami 
szilánk pattant a szemébe, amit a falnyílás kövébe lőtt golyó szakított le. 

Brocskó kórházba került és sajnos fél szemét elvesztette. Ennek ellenére kigyó-
gyulása után ismét a frontra kérte magát és végigharcolta a polgárháborút, míg az 
internacionalistákat 1939-ben kivonták, és a háború végén franciaországi internáló 
táborba nem került. 

Budapesti képek 

A Fehér Majorból is előrehaladva egy domboldalon foglaltunk állást és további 
támadásra készültünk. 

A kerítés mögötti térségben itt-ott elesett mór katonák tetemei feküdtek. A vissza
vonuláskor a fasisztáknak nem volt idejük az elesettjeik eltakarítására. Mi is előnyo
multunk és valahol a Casa del Campo domboldalán egy elhagyott szanatóriumba szál
lásoltuk el magunkat. Üres szobánkban egy ágy és szekrényke volt az összes bútorzat. 
Az egyik szobában, ahol állást kellet foglalnom, az ágy melletti kis szekrényke tetején 
kis borítékot találtam. Belenéztem és legnagyobb örömömre Budapest legszebb táj
képei voltak benne 6x9-es méretben. Természetesen magamhoz vettem és boldo
gan mutogattam a magyar fiúknak. Mindenki csodálkozott, hogyan kerülhettek 
ide, a világ „legszebb városának" képei? Sokan kértek belőle, különösen a budapes
tiek, de csak egy időre adtam oda néhányat, nézegetni. Úgy szorongatták, ölelgették, 
mintha legszeretettebb asszonyukkal találkoztak volna hosszú távollét után. 

Sok éven át kísértek azután ezek a képek, utaztak velem a világ sok táján. Album
ba raktam, az első oldalakra, a szeretett város emlékeként őriztem és időnként elő
vettem, emlékezni. 

Már közel egy hónapja voltam Spanyolországban és „öreg" frontkatona lettem, 
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sok bajtársam maradt örökre spanyol földben, még többen könnyebb és súlyosabb 
sebesüléssel kórházba kerültek, aztán gyógyulásuk után ismét a frontokon találkoz
tunk. 

Az információkból tudtuk — de a bőrünkön is éreztük — hogy a fasiszták megkap
tak minden fegyverzetet, csapatokat, szakmai segítséget. Nemcsak az információk
ból, a velünk szemben állók tüzérségének és tankjainak támadásaiból is éreztük; ha 
nem is tudtak áttörni rajtunk, több közülük ott is maradt a terepen az alájuk dobott 
benzines palackjainkon felgyulladva, mindenképpen veszélyeztettek bennünket és 
sok veszteséget okoztak. 

A repülőgépek is sok kárt okoztak nekünk, zavartalanul röpködtek felettünk, 
dobálták vészes terhüket, gépfegyvertűzzel árasztották el állásainkat és a „front
várost", Madridot. 

Annál nagyobb lett az örömünk, amikor a nagy októberi szocialista forradalom 
évfordulóján — éppen akkor, amikor Lukács tábornok és törzstisztjei megszemlélték 
a mi frontszakaszunkat — nagy sebességgel repültek el felettünk a később híressé 
vált vadászrepülőgépek, a kétszárnyú I—15-ösök, a „chaták", „piszék", ahogy tom
pa orruk miatt nevezték őket. A köztársasági vadászrepülők megjelenése váratlanul 
érte a fasiszta repülőket, akik már megszokták a büntetlen garázdálkodást, a front
vonal és Madrid bombázását. Egymás után zuhantak le nagy füstcsóvát húzva ma
guk után, némelyik a mi közelünkben csapódott be és nagy lánggal égett el. 

Megfordult a helyzet és a fasiszták tankjai ellen is köztársasági tankok vették fel a 
harcot. Igaz, sem a repülők, sem a tankok, sem a tüzérség számbelileg meg sem kö
zelítette a fasiszták eszközeinek a számát, de az első időben a szovjet gyártmányú 
repülők nagyobb teljesítménye, jobb manőverezhetősége, a pilóták nagyobb áldozat
készsége ellensúlyozt a fasiszták fölényét. 

Madrid is fellélegzett. Az eddig szabadon, veszély nélkül bombázó repülőgépek 
szembetalálták magukat a korszerű köztársasági vadászrepülőkkel és ritkábban, sőt 
egy idő után már alig, vagy egyáltalán nem voltak képesek berepülni a város fölé. 
Ha mégis megkísérelték, néhány gépük elvesztésével fizettek támadásaik miatt. Ha
sonlóan ahhoz, ahogy az első időben a gyenge teljesítményű köztársasági repülőgépe
ket a fasiszták lőtték halomra a spanyol és internacionalista angol—amerikai piló
tákkal együtt. 

Az olaszok, németek mit sem törődtek a Népszövetség be nem avatkozási határoza
tával és folyamatosan szállították a hadianyagot a veszteségek pótlására és a szám
beli fölény biztosítására. 

Az angol és francia kormányok viszont betartották a határozatot, sőt a francia 
kormány hetekig-hónapokig a kikötőkben vesztegeltette a szovjetektől vásárolt hadi
anyagot szállító hajókat. 

Kommunisták hozzám... / 

1937. január végéig 3—7 naponként cseréltek le bennünket az első vonalból, majd 
végül hátra vezényelték alakulatunkat, az „Edgár André" zászlóaljat, hogy új erőt 
gyűjtsünk, tisztálkodjunk, rendbehozzuk ruházatunkat, ami a harcok között egy-két 
nap alatt annyira elkoszolódott, olykor szótszakadozott, hogy ki kellett cserélni, vagy 
legalább lehetőség szerint ki kellett tisztítani. 

Egy alkalommal, még 1936 decemberében, a Casa del Campón nyílt terepen foglal
tunk állást, hevenyészett lövészárkot ástunk, ami alig védett bennünket, de egy kis 
mélyedés is a„biztonság" illúzió j át keltette. Erős tüzérségi tűz alá kerültünk, hol a lö
vészárok elé, hol mögé csapódtak be a lövedékek és óriási robaj közepette emelkedett 
magasba és hullott vissza a felrepült föld, kő, porfelhőt árasztva, a becsapódás helyén 
óriási tölcsért hagyva maga után. 

Mindenki behúzta a nyakát, félelemtől megdermedve vártuk, meddig tart a tüzér
ségi előkészítés ? Legnagyobb csodálkozásunkra és örömünkre egyetlen lövedék sem 
csapódott be a lövészárkunkba. 

Tankjaink jelentek meg közelünkben, lassan másztak, mint a csigák, a mi bátorí-
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tásunkra, lelkesítésünkre leadtak egy-egy lövést az egy-másfél kilométerre felénk elő
nyomuló ellenség felé. 

Egyik tankunkba beletalált egy ellenséges lövedék, de csak a lánctalpát találta el, 
így menetkeptelenné vált. A tankisták kimásztak, kiszerelték a gépágyút és faágra 
támasztva lövéseket adtak le a többi vonuló tankkal együtt a jól látható, felénk futó 
ellenséges láncra, akik nyilvánvalóan bekerítésünkre törekedtek, nagy ívben körénk, 
mögénk igyekeztek kerülni. 

Tankjaink félelmetes, lassú vonulása, lövéseik megtették hatásukat. Az ellenséges 
katonákat a közelükben robbanó lövedékek először megállították, aztán előző állá
saik felé rohantak vissza. 

Ekkor újra rákezdett az ellenséges tüzérség és lőtték állásainkat az előzőhöz hason
ló eredménnyel. Meglapulva a kezdetleges lövészárkainkban, rettegve figyeltük a pon
tatlan becsapódásokat mögöttünk és előttünk. Egyszer csak egyik társunk, Kálmán 
Tamás felugrott — a szörnyű ágyútűz hatására idegei felmondták a szolgálatot —, 
kiugrott az amúgy sem sok védelmet nyújtó lövészárokból és rohant az általa fel
tételezett „biztonságos" irányba. 

Alig futott 50—100 lépést, jajgatva rohant vissza hozzánk, erősen vérzett, egyik 
kézfejét a másikban fogta. 

Már csak a bőr tartotta a szilánk által leszakított kézfejet. Leoperálták, bekötözték, 
hátraküldték é» kórházba került. 

Az ellenséges tüzérség tovább folytatta tüzelését, de pánik és félelem keltésén kí
vül kevés sikerrel. 

Bizonyára a másik oldalon sem volt elég erő a hathatósabb támadásra. 
Megszűnt a tüzérségi tűz, és amikor már a veszély elmúlt, érthetetlen módon várat

lanul kitört a valóságos pánik. Egymás után ugráltak fel a katonák és futni kezdtek. 
Csak néhányan maradtunk a lövészárokban. Vissza ! Vissza ! — kiáltoztuk utánuk, 

de hiába, össze-vissza, rendetlenül szaladtak tovább. 
Ekkor felugrott Gyáros Laci, utána szaladt a menekülőknek, aztán megállt és elki

áltotta magát: Kommunisták hozzám!!! 
Hasonló volt ez a a szovjet „Kronstadti tengerészek" c. filmben látott jelenethez, 

amit Spanyolországba utazásunk előtt lehetett látni Párizs nagy filmszínházaiban. 
Valószínű, hogy ott tanulta Gyáros Laci e hatásos fogást, s itt is sikeresen alkalmazta 
a kommunisták lelkiismeretére apelláló felhívást. 

Előbb néhány kommunista gyűlt köré aztán lassanként minden futómenekülő 
a visszaszálingozott. Visszavezette őket a lövészárokba. 

Rövidesen parancsot kaptunk és hátra vezényeltek bennünket a többnapos meg
próbáltatások után, pihenőbe. 

A még kellően elő nemkészített, megszervezett Nemzetközi Brigádok bevetése 1936 
november elején Madrid egyetemi városa közelében a Manzanares folyó partjánál 
megállította a már majdnem zárt rendben, győzelmi mámorban vonuló fasiszta csa
patokat. 

A fasiszta előnyomulástól megrettent, a szervezettség kezdeti állapotában is alig lé
vő spanyol milicisták, látva, hogy a fasisztákat meg lehet állítani, sőt meg lehet verni, 
átrendezték soraikat és maguk is megállították, sőt némely helyen visszavetették az 
ellenséget. 

Kialakult Madrid alatt és környékén az ide-oda mozgó front. Hol a fasiszták nyo
multak előre egy-két kilométert, hol a köztársasági milicisták — hadseregnek még 
nem lehetett nevezni őket — vetették vissza a támadókat ugyanannyira, vagy kis
sé távolabb, elfoglalva, aztán feladva, ismét visszafoglalva néhány, a front vonalába 
eső épületet, épülettömböt, területet. Madridba a fasiszták nem tudtak betörni. A 
híressé vált jelszó ,,No pasaran" — Nem törnek át — érvényben maradt Madrid
nál a polgárháború végéig, akkor is csak árulás segítette a fasisztákat a város be
vételére, több mint 30 hónapi sikertelen ostrom után. 

A köztársasági csapatok hadsereggé szervezésén sokat fáradoztak a spanyol kom
munista párt vezetői, a madridi védekező harcokban valódi katonai magasabbegy
séggé vált 5. regiment parancsnokai (Modesto, Lister, Campesino [valódi nevén 
Valentin Gonzales]) és még több katonai vezető. 
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December végén, 1937. január elején a Nemzetközi Brigádoknak is olykor — még 
nem rendszeresen — lehetőségük nyílott az első vonalból néhány napra a hátra vezény
lés idején a pihenésre, tisztálkodásra és a folyamatos átszervezésre. A tapasztaltabb 
katonákat szakasz-, századparancsnokká nevezték ki az elesettek, vagy gyengébbek 
helyére. Ugyanekkor a Nemzetközi Brigádok soraiból kezdték kiválogatni a külön
böző fegyvernemek szakembereit. Volt olyan szakasz, amelyben több mérnök har
colt egyszerű katonaként. 

Albacetéban és több más helyen megalakultak a tiszthelyettesi és tiszti iskolák, va
gyis rövid tanfolyamok, amelyek résztvevői a fronton szerzett tapasztalatok és az 
iskolán kapott kiképzés után magasabb beosztásba kerültek : szakaszparancsnokok
ká, századparancsnokokká, rendkívüli esetben zászlóaljparancsnokokká lettek. 

Többen, akiknek már volt valamilyen előzetes, más fegyvernemi képzettségük, a 
megfelelő fegyvernemekhez kerültek, főleg tüzérekhez, utászokhoz, híradókhoz. 

így kerültünk mi Vándor József barátommal a légierőhöz, illetőleg a légvédelmi 
tüzérséghez. Vándor rendkívüli gépészeti fantáziával és tervezői érzékkel bírt. Még 
a lövészárokban tüzelési szünetekben, és késő este sokat mesélt elképzeléseiről, kü
lönböző fegyverek kitalálásáról, amikből persze a körülmények miatt semmi nem 
valósult meg. Később gépgyár igazgatója lett, lehetséges, hogy ott valamit megvaló
sított elképzeléseiből. 

Előbb Valenciába küldtek bennünket a Légügyi Minisztériumba. Néhány heti ott-
tartózkodás után Murciába vezényeltek, ahol repülőorvosi vizsgálat alá vetettek. 

Valenciai tartózkodásunk alatt rengeteg élményt gyűjtöttünk. Megismerkedtünk 
a spanyol emberek szokásaival, erkölcsi felfogásukkal, őszinteségükkel, becsületessé
gükkel, a jó ügyért tenni akarásukkal, de egyidejűleg megismerkedtünk a rossz szán
dékú, a jót visszájára fordítani akaró kártevőkkel is, akik a régit, ha nem is nyíltan, de 
visszasírták. 

Valenciában találkoztunk és jó barátságba kerültünk Ferry magyar származású őr
naggyal, aki a Honvédelmi Minisztériumban dolgozott. Mérnök volt és a fegyverter
vezés, fejlesztés volt a feladata. 

Aknavetőt tervezett és kísérletezett ki a mi ott tartózkodásunk idején. Gyakran 
együtt reggeliztünk vele és feleségével, Magdival, a kedves filigrán svájci asszonnyal. 
Ekkor már úgy-ahogy beszéltünk spanyolul és spanyolul társalogtunk. 

Ferry bennünket is meghívott az aknavető lövészeti kísérletére. Kimentünk 
a terepre, lőttünk, céloztunk az aknavetőkkel, és bemértük a találati távolságot és 
pontosságot. Örültünk, hogy bajtársaink is rövidesen kaphatnak ezekből a fegyverek
ből a fronton. 

Szabadidőnkben bejártunk a valenciai kórházba, ahol több bajtársunk sebesül
ten feküdt. Köztük volt Brocskó János is, aki a „Palacetemayorban" mellettem állt 
a lőrésnél és fél szemét vesztette. 

Vándor Jóska barátom is bejárt utókezelésre, az arcán szilánk szakította sebével. 
A kórházban megismerkedtünk kedves ápolónőkkel, akikkel kellemes napokat töl

töttünk szabadnapjaik alkalmával. A velük töltött időben még jobban elsajátítottuk 
az egyszerű társalgási nyelvet. Kirándulásaink alkalmával tanítottak bennünket a 
spanyol énekekre és táncokra. 

A repülőorvosi vizsga sikeres elvégzése után visszamentünk Valenciába, ahon
nan a Légügyi Minisztérium hamarosan elvezényelt bennünket: Vándor Jóskát a 
légvédelmi tüzérséghez, az egyik új, korszerű ágyúkkal felszerelt üteghez, engem pe
dig az Alcala de Henáres közelében lévő repülő csapatokhoz, ahol a spanyol nyelv 
kezdeti ismerete mellett az orosz nyelvet is kezdtem beszélni, szovjet-orosz bajtár
saim között úgy tanultam meg mint a kisgyermek anyjától. I—15-ös dupla szárnyú 
repülőgépek állomásoztak ott ebben az időben. 

Gépeink naponta 5—8 bevetésben is részt vettek, ami rendkívüli nagy megterhe
lést jelentett. A kevés repülőgép miatt kénytelenek voltunk teljesíteni a sok fel
szállást, hogy megakadályozzuk a fasiszta bombázók Madridba jutását. 

I t t szovjet pilóta önkéntesek között, később főleg a Szovjetunióban kiképzett spa
nyol repülők között folytattam harci tevékenységemet és lassanként megtanultam 
annyit oroszul, és spanyolul, hogy folyékonyan elbeszélgettem bajtársaimmal. 
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így megtanultam azokat a nyelveket, legalább a leggyakoribbakat, amelyek a Nem
zetközi Brigádokban használatosak voltak : franciát, németet, oroszt, spanyolt. Persze 
egyiken sem beszéltem akkor tökéletesen, de nehézség nélkül elbeszélgettem bárme
lyiken. Később tanultam is és nagyobb gyakorlatra tettem szert. Az élet követelmé
nyei úgy hozták, hogy jó néhány évvel később angolul is meg kellett tanulnom. 

Az Alcala de Henáres melletti reptéren állomásoztunk, egy ideig a városban is lak
tunk — az éjszakákat ott töltöttük, a nappalokat pedig a reptéren, a gépek köze
lében, hogy a felröppenő rakétajelre azonnal indítsuk a gépeket a levegőben már 
céljaik felé haladó fasiszta repülőgépek útjának megakadályozására. 

Városunk gyakori éjszakai bombázási kísérletei miatt Alcala de Henáresi éjszakai 
szállásunkat Madridra cseréltük, ahol biztonságosabban pihenhettük ki magunkat. 

Még Valenciában tartózkodtam, amikor Lukács — Zalka — tábornok hívatott ma
gához. A vele való találkozás óriási örömet jelentett számomra, mivel alig két éves 
lehettem mikor Máté bátyám az I. világháborúba elment, azóta nem mehetett vissza 
Magyarországra. 

Már előbb említettem, hogy Vándor József barátommal együtt 1937 elején a l l . 
Nemzetközi Brigádból elvezényeltek bennünket Valenciába a Légügyi Minisztérium 
rendelkezésére. 

Első állomáshelyemre az Alcala de Henáres közelében lévő repülőtéren a vadász
repülőkhöz kerültem. Vándor József barátom pedig a légelhárító tüzérség állományá
ba lett beosztva: az Agrupacion de Maniobras Antiaerias de Levante Baterias No-16 
alakulatban harcolt. 

Első légelhárító ütegük három darab 40 mm-es svéd gyártmányú Beaufort löveg
ből állt. 3 x 4 löveg volt alakulatukban egy-egy ütegben. A löveg hatótávolsága 5,5-
6000 m volt. 

A további hónapok-évek során Józsi barátom harcolt még szovjet eredetű 76 mm-es 
„Gottwald" lövegekkel, amelyekből szintén 3-4 darab volt egy ütegben. Ennek a ha
tótávolsága 7000 m feletti repülő célpontokra is megfelelt. 

A légvédelem a köztársasági hadseregben rendelkezett még svájci eredetű 20 mm-es 
Oerlikon lövegekkel, ugyancsak 4 löveg volt egy ütegben, leginkább nehéztüzérségi 
ütegek védelmére alkalmazták. 

Vándor Józsi barátom, aki tanítói oklevél birtokában, különleges műszaki érzékkel 
rendelkezett, elmesélte nekem, hogy lehetősége nyílt megismerkedni a német Flack 
20 mm-es légvédelmi löveggel, amelynek hatótávolsága 2000 m volt. Néhány ilyen 
löveget a köztársasági hadsereg a guadalajara-i harcok során zsákmányolt, ki is pró
bálta, éppen akkor, amikor fasiszta bombázó repült Valencia felett. Józsi barátom 
nem habozott, idő már nem volt parancs kérésére és varasára, célzott és eltalálta az 
egyik fasiszta bombázót. A többi repülő a váratlan légvédelmi tüzelés után menekült 
a tenger felé. 

Mivel parancs nélkül nyitott tüzet, parancsnoka fegyelmi büntetést rótt ki rá 
a „fegyelem, a rend az első" elv alapján. Ha más fegyvernemben is szükséges a rend, 
a fegyelem, ez különösen érvényes légvédelmi tüzéreknél. A felsőbb parancsnokság 
mégis figyelembe vette a harci sikerrel végződő „fegyelmezetlenséget". 

Időnként, ha lehetőségem volt rá, különösen akkor, ha a közelben állomásoztunk 
valamelyik repülőtéren, örömmel látogattam meg a magyar századot, később a zász
lóaljat, amelynek parancsnoka ekkor már Szalvai Mihály volt. 

A magyar zászlóaljban tett látogatásaim során találkoztam több régi barátommal, 
akiket még Budapestről ismertem, köztük Rajk Lászlóval, akivel a kommunista moz
galomban az illegális munka során többször találkoztam. Ott voltak a Sebes testvérek, 
Sándor és Imre, akikkel együtt dolgoztam egy angyalföldi gyárban. Ott találkoztam 
Tömpe Istvánnal és Andrással, akikkel egyetemi hallgató korunkban együtt is lak
tunk bérelt szobában. Ugyanabban a tankörben egy karon tanultuk a gépészmérnö
ki ismereteket. Sok más, később megismert barátom is volt még a magyar zászlóalj
ban akik a világ minden tájáról érkeztek a Nemzetközi Brigádokba, franciák, bel
gák, amerikaiak és más országbeliek. Őket már a fronton ismertem meg a l l . Nem-
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zetközi Brigádban, köztük Mező Imrét, Vincze Józsefet, Csatári Lászlót és sok más 
harcostársamat, és együtt vettünk részt a sok veszteséggel járó, 1936 novemberé
ben a madridi egyetemi város körül, a Manzanáres fnlyó partján zajlott harcokban. 

Ilyen látogatások során, a harci események kölcsönös elbeszélése mellett, gyakran 
tréfálkoztunk. A gyalogos egységekben harcolók nevetve mondták: könnyű nektek re
pülőknek, légelhárítoknak, kényelmes életetek van, a veszély sem úgy látogat benne
teket, mint itt a lövészárokban, ahol a tüzérségi előkészítés idején, a tankok táma
dásakor, gépfegyversorozatok közepette, a mesterlövészek tüzében kell támadni, vagy 
védelmi harcot folytani. 

Egy alkalommal Vándor Józsi barátom alakulatába látogatott a pihenőben állo
másozó magyar zászlóalj néhány tisztje, köztük Csatári László. 

Vidám beszélgetés folyt, tréfálkozás, egyszer csak felhangott a vészjelző: Riadó! 
— és máris feltűntek az üteg felett az ellenséges bombázók. 

Szörnyűség volt a kiépített fedezékben elviselni a bombázást — mesélte Csatári 
később visszaérkezve alakulatához. — De még rémesebb volt azoknak a helyzete, 
akik a légvédelmi lövegen a közelben hulló és robbanó bombák közepette voltak 
kénytelenek célozni, lőni... 

A bombázók egyik raja a másik után vonult el a légvédelmi állások felett és szórta 
a bombákat. 

Ez után a látogatás után soha nem tréfálkoztak a gyalogságnál harcoló barátaink, 
hogy melyik a veszélyesebb hely a háborúban: a front első vonala, a gyalogság, vagy a 
hátrább elhelyezkedő tüzérségi állás, a légvédelmi üteg, a repülőtér, nem is beszélve a 
levegőben végzett harci tevékenységről. 

A városok, falvak lakossága is eleget szenvedett a ,,korszerű" hadviselés során. 
Az első világháborúban a lakosság legfeljebb nélkülözésnek volt kitéve, a halottjait, 

sebesültjeit, nyomorékjait siratta, de ritka volt a városok, falvak bombázása. A má
sodik világháborúban és az azt megelőző spanyol polgárháborúban a városok és fal
vak is bőségesen részesültek a háború borzalmaiból, pusztításaiból. 

Naponta jártuk az utat Madrid és Alcala de Henáres között. Hajnalban Mad
ridból a reptérre, este vissza a reptérről Madridba. A ,,bátor" spanyol sofőrök vesze
delmes sebességgel hajtották a gépkocsikat, amelyeknek az oldalára rá volt festve : 
Fuerzes Aéreas (Légi Erők). Egy alkalommal már kint jártunk Madrid külvárosá
ban és a sofőrünk óriási sebességgel rohant bele egy lassan haladó villamosba. 

Az előttem — a sofőr mellett — ülő főmérnök, fejjel beleütközött a szélvédő üveg
be. Majdnem fejméretű lyukat tört rajta, összezúzta a homlokát, de szerencsére nem 
történt súlyosabb sérülése. A fejbőrét összevarrták és néhány hét múlva már ismét 
„dolgozott", részt vett a harci repülőgépek javításának irányításában. 

A hátsó ülésen ültem és az ütközéskor nekicsapódtam az első ülés háttámlájának, 
belevertem a vállam. Erős zúzódással kezeltek és rövid időre magam is kiestem a har
cokból. Utána hetekig viszolyogtam a kocsiba üléstől, bár naponta kellett utaznom 
továbbra is, reptérről-reptérre az irányító tisztekkel együtt. 

Egy másik alkalommal Madridból Alcala de Henares felé utaztunk gépkocsin. Már 
a reptér közelében jártunk, amikor felettünk nem nagy magasságban — lehetett 
2000 méter — egy fasiszta bombázó század húzott el. Láttuk a zuhanó bombákat, 
repterünket akarták bombázni korán reggel, hogy legalább egy napra megbénítsanak 
bennünket és szerették volna a reptéren állomásozó repülőgépeinket is rombolni. 

A bombák a reptéren kívül estek, közelünkben a mezőre. A szabadban, a mezőn sok
kal egyszerűbb volt elviselni a bombarobbanásokat, mint a városokban, épületekben 
vagy a reptéren a hangárok közelében. így is minden bombarobbanáskor úgy éreztem, 
mintha a fejem a nyakamba húzódott volna és lefelé, a gyomor, a has felé rándult 
volna minden robbanáskor. 

— Hát veled mi van ? — kérdezte a tőlem néhány méterre, a földön fekve a repülők 
vonulását, bomba vetését és a robbanásokat figyelő Igor Pavlovics barátom. 

—• Folyik a vér a homlokodon ! — kiáltott felém. Én semmit sem éreztem. Még hallot
tam valami beszédet, azután semmiről sem tudtam. 

Csak a kórházban tértem magamhoz a műtőasztalon. 
Hetekig lábadoztam. Az egész fejemen nagy, turbánszerű kötéssel jártam. Amikor 
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kiengedtek a kórházból, többé nem repülhettem. Valami egyensúlyi zavar keletke
zett. Hónapokig eltarthat míg visszaáll az egészséges állapot, mondták az orvosok. 

Új beosztást kaptam, előbb összekötő tiszt lettem a gyalogsági hadtest és a repülő 
alakulatok között. Végre meggyógyultam, és ismét saját alakulatomhoz kerültem 
vissza. Átrepültünk Valenciába. A város védelme lett a feladatunk. Soha nem tudták 
bombázni az alatt az idő alatt, míg mi ott állomásoztunk. Csak a tenger felől, hadiha
jókról tudták a várost lőni. Azt is csak éjszaka. 

Valencia közelében, egy narancsliget közepén készítettek hevenyészett repteret gé
peink számára. A repülőgépeket a fölszállások közötti időben ,,a reptér" szélén he
lyeztük el, úgy hogy felülről a felderítő és bombázó megfigyelők ne vehessék észre. 

A gépek kabinjában ülve is szakíthattunk magunknak gyümölcsöt. 
Aztán tovább vezényelték alakulatunkat a katalán frontra, Barcelonától délre... 
Megkezdődtek a hadműveletek az Ebro folyón. A köztársasági csapatok Madrid és 

Guadalajara után ismét világra szóló győzelmet arattak, nem védekező, hanem táma
dó hadműveletben. Ez alkalommal átkelést hajtottak végre az Ebro folyón. A beve
hetetlennek vélt Ebro védelme alatt nyugalomban kérkedő fasiszta csapatokat 
messzire visszavetették Modesto Lister csapatai, köztük Münnich Ferenc — Flatter 
Ottó — dandárja és a magyar „Rákosi" zászlóalj Szalvai Mihály parancsnoksága 
alatt. 

A francia blokád miatt azonban nem jutott elegendő fegyverzet a köztársasági 
csapatoknak a támadás továbbfejlesztésére. Az offenzíva kifulladt. A nagy túlerőt 
összpontosító fasiszták ismét az Ebrón túlra szorították vissza csapatainkat. 

Mi repülőalakulatainkkal beljebb települtünk Katalóniába, a Barcelonától észak
ra fekvő repterekre. 

Engem ismét átvezényeltek a légierő Barcelonában székelő parancsnokságának 
vezérkarába Ignacio Hidalgo de Cisneros parancsnoksága alá, ahol ezután a'spa
nyolországi tartózkodásom végéig, 1939 februárjáig teljesítettem szolgálatot. 

Gyakran jártunk a repterekre különböző feladatokat teljesítve. 
A vezérkarban lehetőségem nyílt feladatom következtében olyan adatok megisme

résére, amelyek igazolták az előbbiekben említett fasiszta rádióhírek nyilvánvaló 
hazugságait. Ugyanis a spanyol köztársaságnak eladott és szállított szovjet repülőgé
pek és a spanyol fasisztáknak a németek és olaszok által szállított repülőgépek aránya 
legkedvezőbb helyzetben — a franciák által ritkán beengedett szovjet szállítmányok 
beérkezése után —is 1:4 maradt a fasiszták javára. A harcok során hol csökkent ez 
az arány, hol pedig nőtt. A fasiszta szállítások növekedésével pedig még tovább rom
lott. A fasiszták nemcsak pótolták a veszteségeiket, hanem még korszerűbb gépekkel 
növelték is harceszközeik számát. 

Olykor meglátogatott bennünket „tanyánkon" a légierő akkori parancsnoka, 
Ignacio Hidalgo de Cisneros. Magas, sovány, őszes hajú, komoly kinézésű szigorú
nak tűnő katona volt. Bánatos tekintete mögött meleg szí v és meggyőződéses demokrata 
rejtőzött. Arisztokrata származása ellenére a köztársaság híve lett és kitartott a nép 
ügye mellett a legnehezebb időkben és az utána következő válságos években is. Egy 
alkalommal A. P. Andrejev szovjet főtanácsadó politikai helyettesének, Martinov-
nak — valódi nevén Ogolcov-nak hívták — születésnapját ünnepeltük, amelyen a 
spanyol kormány kitüntetését Cisneros hozta el és adta át. 

Pohárköszöntő üdvözletében a spanyol nép háláját fejezte ki a szovjet tanácsadók
nak és a kisszámú harci pilótának, akik életük feláldozásával is készek voltak a meg
támadott spanyol köztársaság segítségére sietni. Ebben a harci feladatban — mondot
ta Cisneros — Martinovnak, a légierő főtanácsadója politikai helyettesének a lel-
kesítés a kemény kitartás, a bátorítás, a szervezés terén kiemelkedő szerepe volt. 

A polgárháború végéhez közeledett. A kezdetektől a befejezéséig összesen 49 szovjet 
repülő tanácsadó és 114 szovjet harci pilóta működött egymást váltogatva, küzdött 
a túlerőben lévő fasiszták ellen. A fasiszta légierő az 5500 főt számláló Condor Légió
val a „kipróbálásra" küldött He—111-esekkel, a legújabb Me—109-esekkel, a 
Ju—87-esekkel harcolt, mellettük ott volt a nagy létszámú olasz repülő és más fegy
vernemek tömege. 

A támogatás eredményeképpen a fasiszta csapatok folyamatosan, ha erejükhöz, fel-
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szereltségükhöz mérten nagyon lassan is, de tért hódítottak és a köztársasági csapatok 
kénytelenek voltak egyik várost a másik után feladni. 

A mi repülő alakulataink is Spanyolország keleti-északi részébe, Katalónia repülő
tereire települtek és onnan folytattuk elkeseredett védekező harcunkat a túlerőt össz
pontosító fasisztákkal szemben. 

A repterünket gyakran bombázták ellenséges gépek, de legalábbis sokszor kísérel
ték meg. 

Olykor időben fel tudtunk emelkedni vadászgépeinkkel, ha jó előre kaptuk az ér
tesítést megfelelő távolságokban elhelyezett megfigyelő állomásainktól. Ha mi már 
levegőben fogadtuk a fasiszta bombázókat, azok, megszabadulva terhüktől, fejvesztet
ten menekültek. 

A váratlan bombázások idején és a bevetések közötti szünetekben a gépszemélyzet 
— a pilóta és a szerelők — gépei közelében pihengetett ós várta a felszállási pa
rancsot, a piros, vagy fehér rakétát. A parancsnoki állásokon csak az operatív tisztek 
és az ügyeletes tartózkodtak. 

A fasiszta bombázók egyszer-egyszer azonban váratlanul jelentek meg repterünk 
felett. Felemelkedni már nem volt idő. Robbantak a bombák a hangár és a parancs
noki épület közelében és a reptéren nagy körben elhelyezett gépeink körül. 

Egyik szovjet bajtársunk, Jakob Nyeszterovics gépe közelében is robbant egy bom
ba. A szétrepülő szilánkok egyike felszakította a hasát... 

Mikor a bombázás után körbe autóztunk ellenőrizni, hol mi történt, láttuk, hogy 
Jakob Nyeszterovics fekszik. Teljesen magánál van ugyan, ám jajgat, kiabál, könyö
rög: lőjetek agyon, lőjetek agyon... 

Hanyatt feküdt, a hasa nyitva, mint egy operációnál és a belei kilógtak a teste mel
lett is. Senki sem mert hozzányúlni. Rohanva jött a mentőkocsi az orvossal. Mire visz-
szaértünk hozzá, már halott volt. Egyik spanyol szerelő mesélte el : sokat kiabált kö
nyörgött spanyolul is „tira me, tira me" — lőj le ! lőj le ! Végül nagy nehezen elővette 
pisztolyát. „Nem akarok nyomorék maradni!" — mondta és végzett magával. 

1938 őszén a Népszövetségben megtárgyalták a Spanyolországban harcoló külföl
di csapatok kivonását. Maga a spanyol köztársaság miniszterelnöke, Juan Negrin 
szólalt fel és ígéretet tett a Nemzetközi Brigádok kivonására, azzal a reménnyel, 
hogy a fasiszta oldalon harcoló német és olasz csapatokat is kivonják. 

összegyűjtötték a különböző magasabbegységekben harcoló nemzetközieket és 
Barcelonában tartották meg a búcsúztatást díszszemle, felvonulás és beszédek kísére
tében. 

Ezzel a gesztussal is biztosítani kívánták, hogy a spanyol belügyekbe 
a külföldiek ne avatkozzanak, vonuljanak ki Spanyolországból és a spanyolok intéz
zék el maguk között a nézeteltéréseiket. 

A köztársasági kormány komolyan vette a Népszövetség felhívását, de a fasiszta 
kormányok Hitler és Mussolini vezetésével fittyet hánytak a Népszövetségre. A spa
nyol kormány mégis végrehajtotta a Nemzetközi Brigádok kivonását a harcokból. 

A spanyol lapok méltatták a Nemzetközi Brigádok hősies, áldozatkész tetteit. 
1938 novemberében a spanyol parlament — a Cortez — elnökhelyettese, a spanyol 
kommunista párt főtitkára, a legendás hírű Passionaria — Dolores Ibarruri — a parla
mentben mondta el a Nemzetközi Brigádokat méltató búcsúztató beszédét. A Nem
zetközi Brigádok búcsúztatása idején a légierők parancsnoka magához hívatott. 
Ignacio Hidalgo de Cisneros mellett ott volt még a terület parancsnoka, A.Puparel-
li is. A parancsnok a légierő több tisztje jelenlétében néhány megható szó kíséretében 
elbúcsúzott tőlem. 

A szovjet repülőkön kívül már csak két külföldi repülő harcolt a köztársaság olda
lán, az olasz Ottavio Conti ós Silvio akik az SB bombázó repülőgépen teljesítettek har
ci feladatokat. 

Búcsúbeszéde után Cisneros mindhármunknak spanyol útlevelet adott, amivel 
ebben az időben külföldre lehetett utazni. Intézkedett, hogy kapjunk gépkocsit, ami 
lehetővé tette ügyeink további intézését és a határig az utazást. Először Geronaba 
utaztunk, annak az információnak a birtokában, hogy ott találjuk a francia követet. 
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Hátra volt még a francia beutazó vízum megszerzése, ami még néhány héttel koráb
ban akadály nélkül megszerezhető volt, de a Barcelonában kialakult zűrzavaros hely
zetben a külföldi képviseletek a forrongó várostól távolabb, a határhoz közelebbi vá
rosba települtek, hogy szükség esetén átlépjék a francia határt és nyugalomban ki
várják a zavaros helyzet elvonulását, amikor visszatérhetnek állomáshelyükre. 

Ebben az időben már sokan menekültek, Barcelonától keletre tele voltak az utak. 
A lakosság egy része elhagyta otthonát és ment, ment, maga sem tudta hová. Felsze
delőzködtek, ki kis kocsijával, ki felmálházott szamarával, élelemmel, edényekkel, 
ruházattal, a legkedvesebb és szükségesnek vélt holmikkal. Mások csak a hátukra ve
te t t batyuval mentek, asszonyok, gyerekek, állatok, tehenek, szamarak és főleg kutyák 
kíséretében. Tele volt velük az országút. Szomorúak voltak, mindegyik arcára mint
ha rá lett volna írva a félelem, a rettegés, nem szívesen hagyták el otthonukat. 

Ottavio magkérdezte az egyik sokgyermekes, ötven év körüli férfit : hova mennek? 
miért menekülnek ? 

—legyilkolnak bennünket a fasiszták. Egy barátom szökött át hozzánk onnan — in
tett a fejével nyugat felé —, ő elmondta, nem lesz nyugvásunk, ha azok idejönnek, ott 
is ezrével gyilkolták le az egyszerű népet. Én nem hagyom a családomat kenyérkereső 
nélkül. Ismerjük a fasiszta urakat még régebbről, Primo de Rivera idejéből, én nem 
akarok még egyszer a kezük közé kerülni. Vérengzők azok. 

Az út piszkos, sáros volt, eldobált, hasznos és már „szükségtelennek" vélt tár
gyakkal, szeméttel tele. 

Egyszer csak megjelent három repülőgép, alacsonyan húztak el a lassan cammogó, 
menekülő tömeg felett. 

Madre mia, madre mia! — hallatszott mindenfelé a jajveszékelés. — Fasistas, asse-
sinosí — fasiszták, gyilkosok — kiáltozták. 

Mikor eltávolodtak: — Nuestros, Nuestros! — a mieink, a mieink! — kiáltották a 
megkönnyebbülés sóhajával. 

Még elképzelni is borzalmas lett volna, ha tényleg ellenséges gépek jelennek meg és 
bombákat dobálnak, vagy gépfegyversorozatot lőnek a menekülő tömeg közé. 

Magtudtuk, hogy most már a franciák megkövetelik egy távolabbi országba is a be
utazó vízumot, mielőtt a sajátjukat kiadnák. Meg kellett tehát szereznünk a vízumot 
Atnarikába, Maxikóba, vagy valahova messze Európától. Érezhető volt a spanyol 
polgárháborút maghaladó nagy világégés közeledte. Az újságok tele voltak vészjósló 
hírekkel. 

Még Barcelonában azt az értesülést kaptuk, hogy Geronában van a mexikói követ 
és a francia konzul. Oda utaztunk. Onnan Figuerasba küldtek, de az sem bizonyult 
valódi hírnek, tovább kellett mennünk a francia határhoz Port-Bou-ba, aztán vissza 
Figueras-ba. 

Végre megtaláltuk a mexikói követet, de csak az adatainkat vette fel, mert a vízum 
kiadásához otthonról kellett engedélyt kérnie. Míg a vízumra várakoztunk, többször 
is falkerestük a követet. Elbeszélgettünk vele. „Előadásokat" tartott nekünk a mexi
kói forradalomról, annak világtörténelmi jelentőségéről. Azt állította, hogy a 
mexikói forradalom, olyan, vagy nagyobb horderejű, mint az orosz-szovjet forrada
lom, ő csak a forrongást, a zavart, a forradalom idején keletkezett zűrzavart tekin
tette, mint szavaiból érthetővé vált, és nem értette meg a két forradalom közötti kü
lönbséget. 

Mi természetesen maghallgattuk a követ vízum helyetti előadásait, de nem vár
hattunk sokáig, kénytelenek voltunk rábeszélni a francia konzult, hogy engedjen át 
Franciaországba néhány napos vízummal, onnan biztos továbbmegyünk Mexikóba, 
már ba is adtuk a kérelmet, amit mexikói kollégája készséggel igazolt. 

Át kallett szállnunk a Párizs felé induló vonatra. A várakozás ideje alatt bemen
tünk a vasúti büfé élelmiszerrel megrakott pultjaihoz... 

Ranialtünk egy-egy italt, szendvicset, elfogyasztottuk a kis asztaloknál, aztán sé
táltunk a peronon vonatunkra várakozva. 

A büfében dölyfösen pöffeszkedő francia tisztek iszogattak Ottavio hívta fel a fi-
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gyelmemet : nézd csak, francoista ügynökök lebzselnek itt, biztosan figyelik a határ 
közelében a mozgást. 

Tényleg, hallottuk is a spanyol beszédet a közelünkben sétálgató, nevetgélve be
szélgető három spanyol kinézésű férfi felől... 

Betolatott a vonatunk, beszálltunk és megindultunk Párizs felé, elhagytuk Per-
pignant és távolodtunk Spanyolországtól. 

Robogott velünk a gyorsvonat és másnap délben megérkeztünk Párizsba. Az 
állomáson elbúcsúztam bajtársaimtól és a Monsieur le Prince szállodába hajtattam, 
ahol spanyolországi utam előtt laktam. 

Alig három é v telt el és a tulaj donos kitörő örömmel fogadott : — Á, monsieur André ! 
hol járt, régen nem láttuk! 

Otthagyott bőröndjeim felől érdeklődtem. — Elutazása után elvitték a barátai — 
felelte. Bennem erős kételyek merültek fel, különösen az irataim miatt. 

Elhelyezkedtem a régi szobámban, éppen csak tisztálkodtam, rendbe hoztam ma
gam és első utam a Geneviève könyvtárba vezetett. Ismerősöket kerestem, hiába. 

Lementem a Boul' Mich'-re (ahogy a Boulevard St Michael-t neveztük [Ady szavai
val Szent Mihály útja]) végigsétáltam a régi megszokott helyeken. A Capoulard-on 
bementem az ismert kávézómba, megittam egy café-créme-t, ott — mint mindig — is
merősökkel találkoztam, közrefogtak, kérdezgettek. Tudták, hol voltam, honnan jöt
tem. — Hát a többiekkel mi van ? — kérdezgették. 

Aztán továbbmentem a Szajna partján lakó barátomhoz, Sárosi Alajoshoz. Csak 
néhány szót beszélgettünk. Utolsó vizsgája hiányzott és meglesz a mérnöki diplomá
ja. — De minek ? — kérdezte Ali barátom. Elhelyezkedni kevés a remény, a továbbván
dorlás is alig valósítható meg, haza meg nem mehetek jól tudod, — mondta szomorú
an. — Bánom, hogy nem mentem veletek harcolni, ha életben maradok, mint te is, 
meglenne az az elégtételem, hogy a szabadságért harcoltam. Büszke lehetsz rá bará
tom — tette még hozzá kesernyés mosollyal. — Én elmulasztottam, azt hittem jobb, 
ha befejezem az egyetemet, de hiába, kilátástalan az életem. De most már biztos, 
hogy háború lesz, ez egészen más, a fasiszta Németország szövetségeseivel és Francia
ország, meg még mit tudom én ki, de nagy világégés lesz, az biztos... 

Nem hallgattam tovább barátom siránkozását, mentem tovább, átmentem a hídon 
és betértem a Notre Dame-ba. Már régen — kis gimnazista korom óta — nem voltam 
vallásos, most azonban jól esett a csend, a nyugalom, az egyedüllét, bár jöttek-men
tek körülöttem. 

Mielőtt visszamentem a szállodába, elsétáltam a közeli Garden de Luxembourg-ba, 
ott sem találtam nyugalmat, csak a régi emlékekre gondoltam. 

Másnap elmentem a Maubert tér és a Szent Jakab utca környékén levő kis kávé
házba, ahol azelőtt barátaimmal szoktam találkozni. Ott ülésezett régen a „Szeptem
beri bizottság". Nem találtam senkit. 

El kellett mennem a Prefecturára — a rendőrségre — bejelentkezni. Udvariasan 
fogadtak, megnézték a spanyol útlevelet, kitöltötték az előírásos lapokat, írtak, pe
csételtek, adtak új igazolványt és visszaadták régi papírjaimat is. 

Néhány nap múlva levelet kaptam a rendőrségtől. Berendeltek, megjelölve a jelent
kezés napját és óráját. 

A rendőrségen a szoba előtt, a folyosón többen várakoztak, spanyolul beszélgettek. 
— Mit gondoltok, mit akarnak? — kérdezte az egyik alacsony férfi hadaró, anda-

lúz kiejtéssel. 
— Fogalmam sincs, — felelte a mellette álló — majd megmondják. 
— Engem már harmadszor hívnak be, de csak az adataimat és okmányaimat ellen

őrizték — szólt közbe a magas hosszú orrú középkorú férfi, akit „rubiónak" becéztek, 
vörös haja miatt. 

—És semmit nem mondtak ? Mit akartak tőled Rubio ? — kérdezte a padon ülő kövér 
asszony. 

— Semmit — felelte Rubio. 
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Mikor sorra kerültünk, egyszerre hívtak be a szobába valamennyiünket. Egy nagy 
térkép volt a falon. Két civil tisztviselő ült az asztalnál. 

Spanyolul kezdte az egyik: Azért hívtuk be Önöket, hogy közöljük, nem marad
hatnak Párizsban. Le kell utazniuk Perpignanba, és ott jelentkezni a prefektúrán. 
Mi gondoskodunk a csomagjaik kiszállításáról az állomásra. 

Kivettem a pénztárcámat és egy 20 dollárost akartam odaadni a rendőrségi tiszt
viselőnek.— Talán elég lesz a csomagjaink vasútra szállításához? — kérdeztem fran
ciául. 

— Nem, nem, tegye csak el, azt mi majd elintézzük! 
Ott várakoztunk a folyosón, aztán behívtak a beszélgetést lefolytató szobával 

szomszédos helyiségbe, ott kellett várakozni. Lényegében véve le voltunk tartóz
tatva, nem mehettünk ki a rendőrségről, bár ezt nem jelentették ki. 

Estefelé megérkeztek a csomagok, egy kis autóbuszba ültettek bennünket és kivit
tek az állomásra. 

Ott már nem volt spanyolul beszélő rendőrtisztviselő. Egy civil rendőr jött velünk. 
Előzőleg engem behívtak egy külön helyiségbe, átadtak a Párizs-Perpignan gyorsvo
natra hat személy részére vasúti jegyet. 

— önt j elöltük ki felelősnek — responsable-nak. — magyarázta a rendőr. Lekíséri 
a többi honfitársát — azt hitte az útlevelem alapján, hogy én is spanyol vagyok — 
Perpignanba és jelentkeznek a prefektúrán. Ott közlik önökkel a továbbiakat, hol 
telepedhetnek le. 

Átvettem a gyorsvonatra szóló jegyeket és beszálltunk a vagonba. 
A vonat indulásáig a rendőrtisztviselő ott álldogált a vonat ablaka előtt és mikor 

a vonat elindult integetett, mintha jó ismerősöket búcsúztatna. 
Csodálkoztam a francia rendőrség eljárásán. Mikor beültünk a kupéba, megkérdez

tem társaimat: mit akartok csinálni? Felőlem odamentek ahova akartok! 
Előbb azt hitték, hogy én is a rendőrséghez tartozom, aztán felvidult arccal kezd

tek tanakodni. — Nekem Bordeaux-ban van rokonom — szólt Rubio. 
— Nekem Lyonban van egy jó barátom — mondta az andalúz. 
Lassanként mindegyik megnevezte a várost, ahova menni szeretne. 
A gyorsvonat reggelre érkezett Perpignan-ba, de még a fél utat sem tettük meg, 

már egyetlen útitársam sem volt a vagonban. 
Mikor megtudták spanyol társaim, hogy szabadok, a legközelebbi megállóknál 

sorban hol egyik, hol másik szedte a csomagját, leszállt, és többé soha nem láttam 
őket. 

Perpignan-ban a vasútállomáson a megőrzőben helyeztem el csomagjaimat. Egyik 
vasúti tisztviselőnek megmutattam a nevemre kiállított papírokat ő eligazított, 
merre kell mennem. 

A prefektúrán megnézték a papírokat és megadták a címet, hogy hol kell jelent
keznem. Hogy mi volt a cél, továbbra sem közölték velem. 

Egy katonai laktanya volt a cím, ahova megérkeztem. Mikor kapuján be akartam 
lépni —• ami előtt katonai őrség teljesített szolgálatot — Llosa, régi barátom és kollé
gám —• Barcelonában a Légierők vezérkarában együtt teljesítettünk szolgálatot — 
lépett ki a kapun. 

—• Hova mégy ? — kérdezte meglepett tekintettel. 
Elmondtam neki és mutattam a papírjaimat, amivel jelentkeznem kellett. Elhú

zott a kapu elől, és mikor már kellő távolságban voltunk, elkezdte a magyarázatot. 
— Be ne menj oda, az egy katonai börtön, ahonnan sokáig nem kerülhetsz ki. Már 

sokan vannak ott spanyol honfitársaim, most gyűjtik össze a körtársaságból érke
zőket. 

— Én is csak úgy jutottam ki — magyarázta Llosa —, hogy az egyik ügyeletesnek 
„ajándékoztam" a Leica fényképezőgépemet. 

Megköszöntem Llosának felvilágosítását és nem tudtam mit tegyek ? Be kell men
nem a prefektúrára és valamilyen igazolást kell szereznem, hogy Perpignanban jártam 
ami nélkül nem térhetek vissza Párizsba. 

— Ott van a Népszövetség képviselője aki ellenőrzi a külföldi katonaság kivonását 
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Spanyolországból, köztük a Nemzetközi Brigádok tagjait, talán ő tud segíteni — 
válaszolta Llosa. 

Visszamentem a prefektúrára, tényleg ott találtam a Népszövetség képviselőjét, 
egy perui ezredest, Pablo Navarro Baleares-t. Elbeszélgettem vele. Örömmel hallgat
ta spanyolországi repülőkről szóló tájékoztatómat. Különösen érdekelték a harcoló 
gépek műszaki adatai. 

Zsebemben volt az a Walter pisztoly, amit még egy Me-109-es pilóta elfogásakor 
kaptam. Sajnáltam megválni tőle, de tudtam, hogy veszélybe hozhat, ha a francia 
hatóságok megtalálják. Eddig is felelőtlenség volt magamnál tartani. 

Elbeszélgettem Navarro ezredessel, elmondtam neki hogyan fogtuk el a Me-109-est 
és hogy én kaptam meg jutalmul a Walter pisztolyt. 

— Önnek ajándékozom — tettem le az asztalra. Tudtam, hogy minden katona
tisztörül egy szép új típusú fegyvernek. 

Meglepődve vette kezébe és csillogó, mosolygós szemmel nézegette, forgatta kezé
ben. 

— Hát ez szép, bonito, bonito — mondta többször. Gracias, gracias — köszönöm, 
köszönöm, ismételgette. 

— És most mit kíván tenni? — kérdezte. 
—• Valószínű Mexikóba megyek, de vízumért fel kell utaznom Párizsba. Megtenné, 

hogy ad egy igazolást, hogy itt jártam Perpignanban a prefektúrán és önnél jelent
keztem ? 

— Készséggel— felelte és már vette is elő a Népszövetség fejléces papírját. Ráírta 
az adataimat, igazolta: hogy Z. A. a spanyol köztársasági hadsereg kapitánya Per
pignanban az ellenőrzésen részt vett. Mexikóba kiván utazni. Aláírta, pecsétet tett rá 
és jó utat kívánt. 

Kózszorításnál még megjegyezte: Mexikóhoz közel van Peru, látogasson meg Li
mában! Átadta névjegyét, amin címe és telefonja is ott volt. 

Megnyugodva mentem vissza a vasútállomásra. Megváltottam a Párizsba szóló je
gyet és másnap reggelre ismét Párizsban voltam. 

Régi szállásomra hajtattam és várakozás nélkül mentem barátaim megkeresésére. 
Elég volt ha lementem a ,,Bouľ Mich"-re, ott mindig volt valaki ismerős. 

Mindennapi elfoglaltságommá vált a mexikói és szovjet nagykövetség konzuli 
részlegének látogatása. Mindkét országba megkértem a beutazó vízumokat, de teltek 
a napok és döntés egyik helyről sem érkezett. 

Párizs utcáit járva gyakran lehetett látni embereket a vállukra akasztott kis tás
kába helyezett gázálarccal. Gyakorlatoztak. Készülődtek a háborúra. 1939 február
márciusa volt, az újságok tele voltak a kormányok által szított háborús hangulatot 
«lőrejelző cikkekkel. Az újságok cikkeztek a Franciaországban hosszú ideje élő 
— és leggyakrabban a piszkos és nehéz munkát végző idegenek elleni gyűlöletről. 

A mexikói konzulátuson csak annyit mondtak: a kérelmet elküldtük, választ még 
nem kaptunk, de megjön bíztattak. 

A szovjet konzulátus is hasonló választ adott érdeklődésemre. 
Mindkét konzulátusra sokan jártak fogadási idő alatt. Különösen a sok Párizsban 

^lő kölföldi szeretett volna távolabb kerülni a nyilvánvalóan háborúra készülő 
Európától. 

A szovjet konzulátuson gyakran lehetett látni ún. volt „fehéroroszok"-at, akik a 
polgárháború idején, vagy utána elmenekültek Oroszországból, és kérvényezték 
visszatelepülésüket a Szovjetunióba. 

Nehezen ós csak kevesen kaptak hazatelepülési engedélyt. Ugyanis a „fehéroro
szok" egy része éveken át a szovjetellenes propaganda aktív résztvevője volt, 
ma azt mondanánk, „agresszív disszidens," akik a bajban elhagyták hazájukat és 
külföldön is ellenségek maradtak. Ezek nem kívánatos elemek voltak a Szovjetorosz 
Köztársaságokban. Egyik-másik „fehérorosz" dühöngve hagyta el a konzulátust az 
•engedély megtagadása miatt. 

A mexikói konzulátusra is sokan jártak különböző nemzetiségű, Párizsban élő emig-
rá nsok közül, különösen azok, akik nem rendelkeztek a munkára jogosító boldogító 
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engedéllyel — a carte d'identitée-val. Az ilyen emigránsok némelyike tud ta , mi vá r 
rá az esetleges háború kitörése estén. 

A magyarok is többször emlegették a Kuncz Aladár „A fekete kolostor" című mun
kájában leírt internálási szörnyűségeket, amiket a francia hatóságok követtek el a 
Franciaországot tisztelő, a népet szerető, az első világháború idején éppen o t t r a 
gadt külföldiekkel. Ezért igyekeztek távolabb kerülni a háborúra készülő — m i n t 
később kiderült, rosszul felkészülő — francia területről — és Európából. 

Aztán újból „meghívót" kaptam a rendőrségtől. 
Ugyanoda kerültem, mint az első alkalommal. A legnagyobb csodálkozásomra 

kitüntető udvariassággal fogadtak. 
A rendőrtisztviselő: megkérdezte: Franciaország melyik helységében, városában, 

vagy falujában kíván ö n ideiglenesen letelepedni, mert Párizsban nem maradha t ? 
Ebben az időben bizonyára új rendelet, új eljárás lépett érvénybe a Spanyolor

szágból érkezettekkel szemben. 
A rendőrtisztviselő a térképre muta to t t , amelyen meg volt jelölve néhány — fő

leg határ ment i — megye és általuk katonailag fontosnak vélt helyiség, város, 
ahol szintén nem engedélyezték a letelepedést. 

Rövid fontolgatás u tán Melun-t választottam, ezt a Párizstól kb. 40 km-re fekvő 
kis városkát. 

— Melun-be megyek — mondtam a rendőrtisztviselőnek. 
Azonnal kiáll í totta az írást, az engedélyt amely jogot adot t Melun városában az 

ideiglenes lakhatásra. 
Összecsomagoltam, és kiutaztam a Párizs szomszédságában lévő kisvárosba. 

Autóbusszal könnyen megközelíthető, alig egy óra volt a menetidő. 
Nem sok szálloda volt a városkában. A taxis bevit t a város központjába és elhe

lyezkedtem a vendéglővel rendelkező hotelben. 
Alig töltöttem néhány napot Melun-ben, újabb „vendég" érkezett . Harsányi I s tván 

orvos a feleségével. Ugyanabban a szállóban szálltak meg. Harsányi Pistával Barcelo
nában ismerkedtem meg. Ő a polgárháború előtt került ki Spanyolországba, o t t 
folytatta Magyarországon a kommunista mozgalomban való részvétele miat t kény
szerűségtől abbahagyot t tanulmányai t . 

Harsányiék Dél-Amerikába kívántak utazni, ami szintén előkészületben volt . 
Időnként beutaztak Párizsba a vízum u tán érdeklődni. 

Másnaponként-harmadnaponként én is benéztem Párizsba, de eredménytelenül. 
Egyik március végi u tam alkalmával a szovjet konzul közölte velem: megjött az 

engedélyem a Szovjetunióba való beutazásra. Elmondta még, hogy 1939 április 
közepén-végén érkezik a „Szibir" hajó amely a spanyolországi harcosokat szállítja 
Le Havre kikötőből a Szovjetunióba. 

Boldogan mentem vissza Melun-be, készülődtem az útra . 
Bejártam továbbra is Párizsba, viszonylag ,,elég" pénzem maradt még, a bizony

talan időre tar talékoltam. Vigyázva költögettem eddig, csak a legszükségesebbet, de 
a szovjet beutazási engedély birtokában teljes biztonságban éreztem magam úgy 
gondoltam, most már elk ölthetem a nehezebb időkre félretett pénzem. 

Különböző felszereléseket szereztem be egyrészt magamnak az útra és a közeljövő
re, másrészt ajándékokat vásároltam Moszkvában élő nagynénémnek, Zalka M á t é 
özvegyének, Vera Ivanovnának, továbbá lányának Natalia Mat vejevnának, akit a csa
ládban és barátok között röviden Tálacskának hívtak. Azelőtt még soha nem l á t t a m 
őket. Természetesen unokabátyámnak, Aradi Bélának is vi t tem ajándékot, akitől 
alig egy éve búcsúztam el Barcelonában, miután lelőtt, égő I—15-ös gépéből ejtőer
nyővel kiugrott és égési sebesüléséből felgyógyulva visszautazott Moszkvába. T u d t a m 
hogy ő ot t a repülőgépgyárban berepülő pilótaként és katonai átvevőként teljesít 
szolgálatot. 

Közeledett az utazás ideje. Et től kezdve hetente már csak egyszer u taz tam be P á 
rizsba. Végül, amikor kézhez kaptam az utazási engedély papírjait, ismét beköltöztem 
a fővárosba. 

A szovjet konzulátuson, mikor papírjaimat á tadták , megkértek, hogy vállaljam el 
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három spanyol nő elkísérését Le-Havre-ig. Azaz, hogy velem utazhassanak a hajó
ig. A kérésnek természetesen eleget tettem. 

Mindhármukat ismertem a Tibi Dabo-ról, ott teljesítettek szolgálatot a parancsnok
ságon telefonosként illetve felszolgálóként. 

Juanita, a két testvér közül az idősebb, egy szovjet tiszthez ment feleségül, aki már 
előbb hazautazott. A húga, Heléna, még hajadon volt. Juanita szerény, csendes, halk-
szavú volt, Heléna viszont lármás, állandóan nyüzsgő, minden apró-cseprő kérdés
ből vitát rendező természetű. Mindketten csinosak, alacsony termetűek és csillogó 
fekete hajúak voltak. 

A harmadik, Joaquina, baszk származású volt. Míg az első kettő nő spanyolosan 
fekete hajú, Joaquina vörösbe hajló szőke hajú, magas termetű volt. ő is egyik szov
jet tisztnek lett a felesége és szintén férjéhez utazott, aki előzőleg már hazament. 
A nők beutazási engedélye később érkezett meg, mint ahogy férjük szolgálata befe
jeződött. 

Felszálltunk a hajóra és elhelyezkedtünk a kajütökben. Én egy kétágyas kajütbe 
kerültem és nagy örömömre Erich Weinert híres német költő lett a hajóút néhány 
napjára útitársam. Sok szép versét mutatta meg nekem és olvasta fel. 

Az utasok többsége a spanyol köztársasági hadsereg magasabb beosztású tisztjei
ből és családtagjaiból került ki. Voltak ott néhányan a Nemzetközi Brigádokból né
metek, osztrákok, és még néhány más nemzet egyéb képviselője is. Én egyedül vol
tam a magyarok közül... 



NEMES IMRE 

AMI A TUDÓSÍTÁSOKBÓL KIMARADT. 
Visszaemlékezés az 1956-os tavaszi jeges árvíz néhány eseményére 

A mentési munkák során hősi halált halt Horvát Sándor államvédelmi határőr törzsőrmester és 
A. P. Tulhonov szovjet (úszóharckocsi-vezető) tizedes emlékének. 

Köztudott, hogy országunk föld-és vízrajzi helyzete olyan, hogy az emberiséget ál
talában sújtó természeti katasztrófák közül különösképpen a víz pusztító hatásának 
van mindenekelőtt kitéve. Vízfolyásaink gátakkal kordába szorított kiterjedése és a 
védőművek minőségének állandó fejlesztése Európában is kimagasló erőfeszítésekre 
késztette mind az állami, mind a vízmérnöki szakszolgálatot. E tekintetben hazánk
nak hagyományai vannak és elért erdményeinket Európa-szerte elismerés övezi. Ta
lán elegendő utalni arra, hogy hazánkban a gátakkal védett területen lévő érték 
egy hektárra kivetített nagysága közelítően hasonló a közismerten alacsony fekvésű, 
tenger menti Hollandia víz védő művekkel védett területének értékéhez. 

Nincs szándékunkban e vízügyi jellegű szakkérdés mélyreható elemzésébe bocsát
kozni. Arra azonban emlékeztetni kívánunk, hogy a szakleírásokból is jól ismert és 
kézenfekvő, hogy az árvizek között a legnagyobb veszélyt az úgynevezett ,,jeges ár
vizek" jelentették a múltban és feltehetően az ilyenek jelentik a jövőben is. A jeges 
árvizek tulajdonsága az, hogy várható hatásuk és lefolyásuk igen nehezen, csupán 
nagy bizonytalansággal prognosztizálható. Védekezés tekintetében is rendkívül ne
héz megpróbáltatások elé állítja az ilyen veszedelem elhárításában részt vevőket a 
jégtorlaszok elleni harc és katasztrófa esetén a kárt szenvedett körzetek lakosságát, 
a veszélyeztetett körzetekben települt közigazgatási-gazdasági szervezeteket az ala
csony hőmérsékletből és a rossz időjárási viszonyokból adódó számtalan nehézség. 

Szerencsére hazai vízfolyásainkon a „jeges árvíz" nem olyannyira gyakori, mint 
a késő tavaszi—kora nyári „zöldár" néven ismert természeti jelenség. 

Az elmúlt évtizedekben az 1945-ös dunai, az 1948-as tiszai és az 1956-os dunai je
ges árvizek emelkednek ki, mint olyan természeti katasztrófák, amelyek a regionális 
erők maximális igénybevételén túl országos, minden lehetséges erőt és eszközt igény
lő védekezést, mentést majd helyreállítást tettek szükségessé. 

Emlékeinkre, az Országos Vízügyi Hivatal (OVH) dokumentumaira és a korabeli 
sajtóközleményekre hagyatkozva teszünk kísérletet arra, hogy visszatekintsünk a 
harminc évvel ezelőtt lezajlott eseményekre. Visszatekintésünk során nem kívánjuk 
ismertetni azokat a híradásokat, amelyek „felső fokon" tájékoztatták országunk la
kosságát a védekezésben és a mentésben részt vevő szervezetek — közöttük elsősor
ban a katonai alakulatok, ezen belül is különösképpen műszaki csapataink — helyt
állásáról, hősies erőfeszítéseiről. Számunkra úgy tűnik, hogy ezekről a sokszor ember
feletti munkákról a sajtó és a rádió bőséges és tartalmas híranyagot közölt, ezekhez 
nincs szándékunkban hozzátenni semmit sem. Célunk az, hogy az események résztve
vőjeként olyan ismeretforrással szolgáljunk, amelyek érthető okokból az általunk 
érintett időszakra vonatkozó sajtótudósításokból kimaradtak, amelyek gyakran csak 
szűk körben ismert történések—események voltak. Ezekről ismereteink szerint sem ak
kor, sem napjainkig nem adtak hírt az események résztvevői. 
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A magunk részéről emlékeink közreadásával azt a célt kívánjuk szolgálni, hogy 
emlékeztessük az érdeklődőket : a Magyar Néphadsereg napi kiképzési és harckészült
ségi tevékenysége mellett már korábban is gyakran közreműködött a hazánkat érintő 
természeti csapások, katasztrófák kivédésében, elhárításában. Törzseink, tisztjeink 
és katonáink, együtt a szovjet alakulatokkal és a társ fegyveres testületek tagjaival, 
önfeláldozó munkájukkal el nem múló nyomot hagytak népünk emlékezetében és eze
ket ápolni kötelességünknek érezzük. Ezen túl emlékeink közreadásával talán némi 
tanulsággal is szolgálhatunk utódaink, fiatal műszaki tisztjeink számára. 

Ismert, hogy 1956 február közepén a szokásosnál lényegesen hidegebb időjárási viszo
nyok alakultak ki hazánkban, amely — túl a zord időjáráson — az átlagnál nagyobb 
havazásokkal párosult. A napi sajtójelentésekből tudjuk, hogy február 10-én „sark
vidéki hideg nyomult hazánkba. Budapesten két óra alatt tíz Celsius fokkal süllyedt 
a hőmérséklet"1 

A február 14-i hójelentésekből kitűnik, hogy ,,a fő és a mellékútvonalak jelentős 
része a Duna mindkét partján járhatatlan".2 Az Országos Vízügyi Felügyelőség (a je
lenlegi OVH jogelődje) február 15-én jelentést tett közzé, mely szerint: „Esztergom
tól — Üj vidékig beállt a jég és torlaszok keletkeztek a Dunán. Hasonló a helyzet a Du
na jugoszláviai és romániai szakaszán is."3 A hideg és a hó együttesen szinte megbéní
totta a főváros, de az ország más körzeteinek is a napi életét. 

Az egyre nehezebb közlekedési és termelési helyzet további romlásának meg aka
dályozása érdekében a Minisztertanács rendeletben hívta fel az ország lakosságát, a 
dolgozókat és a fegyveres testületeket a rendkívüli helyzetből adódó feladatok meg
oldására.4 

A meteorológiai prognózisok semmi jóval nem biztattak. Késett ugyanis a szokásos 
felmelegedés és az északi irányból további hidegáramlást jeleztek. Ezek a híradások 
nagy valószínűséggel arra utaltak, hogy a Dunán kialakult helyzet feltehetően hama
rosan tovább romlik és a természeti tényezők együttesen jelentkező kedvezőtlen ha
tására rendkívül veszélyes árvízhelyzet alakulhat ki. 

Természetes az, hogy mi, a csapatoknál különböző beosztásban szolgálatot teljesítő, 
akkor még fiatal és gyakran tapasztalatlan műszaki tisztek, különös figyelmet fordí
tottunk e jelenségre és minden központi intézkedés bevárása nélkül, az akkori lehető
ségeinknek megfelelően, előzetes intézkedéseket tettünk az egységeink és alegysé
geink esetleges alkalmazását illető kérdésekben. 

Ez idő tájt magam a székesfehérvári hadtest műszaki parancsnoki beosztását töl
töttem be. Az 1954-es nyári árvíz során törzsünk, csapatainkkal együtt, részt vett 
a szigetközi és a Duna menti árvédelmi-mentési feladatok végrehajtásában. Ennek 
következtében a nyári viszonyok között reánk háruló teendőkben bizonyos tapaszta
latokra tettünk szert. Téli — sőt rendkívüli téli — viszonyok között végrehajtandó 
árvédelmi, mentési feladatok végrehajtására azonban érdemleges tapasztalataink 
nem voltak. 

Ebben a korszakban sem központi intézkedés, sem szervi határozvány nem írta elő 
számunkra azt, hogy az árvédekezésben elsősorban érintett vízügyi és a területi part
es állami szervezetekkel milyen kérdésekben és milyen tartalommal kell árvíz esetén 
együttműködni.5 A diszlokációnkból adódóan, kizárólag saját feltételezéseink alap
ján, úgy gondoltuk, hogy a mi hadtestünk műszaki és összfegy vernemi alakulatainak 
lehetséges fő feladata a Duna felső szakaszán — a nyugati országhatártól Budapest 
északi körzetéig és az ide torkolló mellékfolyókon jelentkező árvédelmi feladatokra 

1 Néphadsereg, 1956. február 10. 
2 Néphadsereg, 1956. február 14. 
3 Néphadsereg, 1956. február 15. 
4 Néphadsereg, 1956. február 22. 
5 Az 1956-os jeges árvíz kivédésében résztvevő Komlódi és Budai elvtársaknak — a szubjektív értékalkotás kikü

szöbölése céljából —megmutattam ezt az általam elkészített visszaemlékezést, ő k felhívták a figyelmemet arra, hogy 
1949—1951 között, abban az időben amikor az MN műszaki parancsnoka Görgényi Dániel vezérőrnagy volt, létezett 
a csapatok és törzsek számára jó színvonalú Árvízvédelmi Utasítás. (Erről én nem tudtam, mert a jelzett időben 
a Szovjetunióban folytattam tanulmányaimat.) A kecskeméti és a budapesti hadtestek műszaki parancsnokai meg
erősítettek abban, hogy az 1952-es évektől, úgy, mint ahogy az a visszaemlékezésekben is szerepel, valóban az volt 
a helyzet, hogy törzseink, csapataink számára árvédekezéssel kapcsolatos feladatok nem voltak meghatározva. 
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való felkészülés lehet. Ezt az elgondolást a szigetközi árvíz során szerzett tapasztala
taink is igazolták. 

Számomra az előbb említett feltevést diktálta az a tény is, hogy alárendelt alaku
lataim közül egy hadosztály-műszaki zászlóalj Mosonmagyaróváron, egy hadosztály
műszaki zászlóalj Esztergomban és egy hadtest-műszaki zászlóalj Komáromban tele
pült. A harmadik hadosztály-műszaki zászlóalj állomáshelye ez idő tájt Marcaliban 
volt. Ismerve a Magyar Néphadsereg műszaki erőinek akkori csoportosítását, tud
tam, hogy Budapest térségében a Táncsics Mihály Műszaki Tiszti iskola jelentős erői, 
az ercsi pontonos dandár csapatai és a Dunai Flottilla egységei azok az erők, amelyek 
rendkívüli helyzetben rendelkezésre állnak ár védekezés tekintetében. Ismert volt az 
is, hogy a Duna középső és alsó szakaszán a tolnai műszaki dandár és a kecskeméti 
hadtest Baján állomásozó két műszaki zászlóalja alkalmas arra, hogy bevethető le
gyen. 

A Magyar Néphadsereg egészére vonatkozó és a csapatok igénybevételének alap
elveit meghatározó elgondolások minden bizonnyal léteztek, de ezek tartalmát még 
a reám vonatkozó mértékben sem ismertem. Ezek az elgondolások minden bizonnyal 
az akkor szokásos és értelmetlen „titokvédelem" hatására nem jutottak el az esetle
ges végrehajtókhoz. Ilyen esetleges feladatról a hadtestparancsnokságnak sem volt 
tudomása azon túl, amelyre az akkor érvényben lévő helyőrségi szabályzat néhány 
sorban, mint „elvi" feladatra utalt. Meggyőződésem, hogy ebben az időszakban is lé
tezett egy olyan együttműködési megállapodás, amely a HM (VK, HM Mü. Pság.) és 
az OVF együttes feladatait meghatározta. Ilyen megállapodás tartalmáról azonban 
a csapatok tekintélyes hányadát irányító hadtest-műszaki parancsnokok semminemű 
információval nem rendelkeztek. így a jelentős műszaki erőt képviselő magasabbegy
ségek és egységek közötti esetleges együttműködést szabályozó, vagy ilyen együttes 
feladatra utaló parancs (intézkedés) a mi hadtestünk számára sem volt kiadva. Az ár-
védekezésre való felkészülésnek ilyen erősen centralizált és „titokban tartott" mód
szere már az 1954-es árvíz esetében sem igazolta célszerűségét. A szervezett tevékeny
séget és a hatékony működést ez a centralizáció már akkor is gátolta. A legnagyobb 
hiba azonban talán az volt, hogy a területi vízügyi szervek (Vízügyi Igazgatóságok) 
és a területen diszlokáló katonai erők között ebben a „békés", az esetleges védekezés 
előtti időszakban semminemű együttműködés nem alakult ki. A seregtest- és maga
sabbegység-törzsek semmilyen árvédelmi tervvel nem rendelkeztek, sőt tervek elké
szítésére nem is voltak kötelezve. 

Az is tény, hogy a Honvédelmi Minisztérium akkori beszerzési lehetőségei követ
keztében a Magyar Néphadsereg műszaki csapatainak eszköztárában nagyon kevés 
olyan felszerelés volt, amely alkalmas volt arra, hogy jégzajlás, jeges árvíz esetén 
lehetővé tegye a hatékony védekezést, mentést. Ezt a megállapítást példázza, hogy 
a hadtestünk négy műszaki zászlóaljából csupán egy — a hadtest-műszaki zászlóalj — 
rendelkezett vaspontonokból álló hadihídparkkal (2/3 N2P típusú hh. készlet). A had
osztály-műszaki zászlóaljak állományában ebben az időben furnérlemezből készített 
hadihídanyag volt rendszeresítve (1/2 KFP típusú hh. készlet). Mentőeszközként 
ekkor különböző teherbírású gumicsónakok és fa, vagy fém héjazatú rohamcsónakok 
álltak rendelkezésre. Önjáró úszó gépkocsi, netán lánctalpas úszó gépkocsi ez idő tájt 
nem volt. Anyagi ellátottság tekintetében hasonló volt a helyzet a kecskeméti és 
a budapesti hadtestek esetében is. A lövészezredek műszaki századainak felszerelése
vízenjárásra — téli viszonyok között — teljesen alkalmatlan volt (TZI típusú ro-
hambürük, kisebb gumicsónakok stb.). Külön kell említést tennem két lényeges té
nyezőről : 

a) Magam 1952 júliusától töltöttem be a nyíregyházi hadosztály műszaki parancs
noki beosztását. Ezt követően 1953 márciusában helyeztek át Székesfehérvárra had
test-műszaki parancsnoknak. Ezen időszak alatt, tehát 1952 nyarától egészen 1956 
tavaszáig, a számunkra szervezett továbbképzések, alkalmazó megbeszélések, gya
korlatok mindegyikén alkalmam volt részt venni. A számunkra szervezett összevoná
sokon egyetlen egy esetben sem került napirendre azon lehetséges feladatok megoldá
sa, amelyek az árvédekezés ilyen, vagy olyan formájában személyünkre, illetve tör
zseinkre, sőt az általunk irányított csapatainkra hárulnának rendkívüli helyzetben. 
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b) Terepismeretünk, ami műszaki feladatainkból adódóan természetszerűen szo
rosan kapcsolódott a víziakadályokhoz — jó szándékunk ellenére — kívánnivalót 
hagyott maga után. A gyakori áthelyezés — ami ez időben elterjedt jelenség volt — 
egyszerűen nem tette lehetővé, hogy az állomáshelyünk körzetében lévő vízfolyáso
kai komolyan megismerkedjünk. Gyakorlatilag az történt, hogy állomáshelyünkből, 
a hadtest csapatainak elhelyezéséből adódóan, a kiképzési és a várható hadműveleti 
alkalmazás feltételezett követelményeinek megfelelően, figyelmünket csak azokra 
a víziakadályokra koncentráltuk, amelyek az előbbi elvárásokkal összefüggtek. A ma
gam részéről, feladataimból adódóan, talán elfogadható vízrajzi ismeretekkel rendel
keztem a Duna felső szakaszáról, a Rábáról és a Dráváról. Szakmailag azonban telje
sen ismeretlen volt számomra a Duna középső és alsó, a Tisza Szolnok-Szeged közötti 
szakasza, nem beszélve a Körösök vidékéről. Szaktérképekkel, amelyek áthidalhatták 
volna helyismereteinkből adódó hiányosságainkat, ebben az időben nem rendelkez
tünk. Sajnos hasonló volt a helyzet a hadosztály-műszaki parancsnokok és a zászló-
aljparancsnokok esetében is. E két nem kívánatos tényező a dolgok természetéből 
reánk háruló feladatok végrehajtását gátolta és a gyakorlatban sokunkat arra kény-
szerített, hogy kellően megalapozott ismeretek híján, veszélyes helyzetben ad hoc 
módon, gyakorta később helytelennek bizonyuló intézkedések kiadására és megvaló
sítására kényszerüljünk. 

Közbejött az a tény, hogy amíg az országot érintő kedvezőtlen előjelek egyre inkább 
szaporodtak, a HM — az éves kiképzési terveknek megfelelően — lényegében mind 
a három hadtestnek — igen rossz időjárási viszonyok közepette — törzsvezetési 
gyakorlatot vezetett terepen, híradó eszközök alkalmazásával. E gyakorlatok célja 
volt, hogy a hadtesttörzsek felkészüljenek egy nagyszabású hadijátékra, ahol a had
testek „alájátszó" törzsekként kerültek volna alkalmazásra. Természetes, hogy ez a 
„katonai" feladat a törzsek figyelmét elterelte a meteorológiai és vízrajzi helyzetről, 
emellett a gyakorlás folyamán a törzsek beoszottjai jócskán kimerültek. A törzsveze
tési gyakorlat idején azonban aggodalmaink — a hírek ismeretében — egyre fokozód
tak. Valahogy megéreztük, hogy rövidesen át kell térnünk a térképen folyó hadijáték
ról a valós tevékenységre. Ebbéli aggodalmaink megfogalmazására és ezeknek jelen
tésére, vagy akár a látható gondok megoldására azonban a természet erői nem adtak 
sem számunkra, sem elöljáróink számára lehetőséget.6 

A korabeli sajtóközlemények hatására és a természetes veszélyhelyzet átélése kap
csán 1956. március első napjaiban az ország népe rendkívüli nagy figyelemmel követte 
a Duna teljes hosszában, de különösképpen a Duna középső és alsó szakaszán kiala
kuló veszedelmet. Az a tudat, hogy egy sikertelen árvédekezés beláthatatlan követ
kezményekkel jár, példa nélküli erőkifejtésre késztette állampolgárainkat, vízügyi 
szakértőinket, párt- és állami szerveinket és fegyveres testületeink tagjait. 

1956. március 4-én délután megkezdődött az emberfeletti küzdelem a jeges árral. 
Az első közlemény március 5-én reggel került nyilvánosságra. 
„Az Árvízvédelmi Kormánybiztosság közlése szerint Rajkánál és Cikola szigetnél 

jégtorlaszok keletkeztek, amelyek a vízszint gyors emelkedését idézték elő. 

6 Felmerült az a javaslat, hogy hagyjam el a visszaemlékezésből azokat a kérdéseket, amelyek a HM hadműveleti
hadászati összevonására való felkészülés időszakát érintik. Úgy ítélték meg, hogy a hadtest-törzsek hadijátékaira való 
visszaemlékezés elterelheti az olvasók figyelmét az árvédekezés kérdéseiről. Mégis úgy döntöttem azonban, hogy 
visszaemlékezéseimből az árvízi eseményeket megelőző napokra-hetekre utaló sorait nem törlöm. Ennek okai a követ
kezők: 

a) A vizsgált időszakban soha nem tudhattuk, hogy egy „törzsvezetési gyakorlatnak indult összevonás" mikor 
alakul át csapatainkat is érintő terepfoglalkozássá. A törzsvezetési gyakorlatokon utászcsapataink egy része, még nor
mális körülmények között is, rendszerint gyakorlóként részt vett. A híradó csapatok pedig törzsvezetési gyakorlatokon 
a valóságban teljes kapacitásukkal közreműködtek. Kialakult az a szokás, hogy hadtest-, hadosztály-törzsvezetési gya
korlatok idején az alárendelt alakulatok „ugrásra kész" állapotban voltak és terhelésük lényegesen nagyobb, hosszab
ban tartó volt, mint a csapatkiképzés periódusában. 

b) Törzseinket a terepen végrehajtott törzsgyakorlások a valóságban fizikailag és szellemileg is, a „hadműveleti 
időugrások" következtében, nagyon igénybe vették. Ez történt 1956 február végén és március első napjaiban is. A va
lóság az volt, hogy az árvédekezésben érintett törzsek jórésze kimerült állapotban volt akkor, amikor a természeti 
katasztrófa kibontakozott. Ennek hátrányai nyilvánvalóak. 

c) Az elmondottak alapján éppen a tanulságok céljából kívánom megjegyezni, hogy a HM vezetésének pontosabban 
kellett volna értékelnie a valós helyzetet és március 4-től a törzsek fő figyelmét nem a hadijátékok folytatására, hanem 
az akkor már világosan elkerülhetetlen természeti csapás kivédésére kellett volna irányítani és ennek feltételeit, a had
műveleti-hadászati kiképzési tervek rovására is, de biztosítani lehetett volna. 
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A csehszlovák és a magyar vízügyi szervek korábbi megállapodása alapján, vasár
nap (március 4-én — N. I.) a délutáni órákban a csehszlovák légierő megkezdte a 
rajkai torlasz bombázását. A bombázást követően a jégtorlasz megbomlott és ennek 
tudható be, hogy a Duna felső szakaszán apadás kezdődött meg." (A közlemény szö
vegéből kitűnik, hogy a magyar légierő egy része is felkészült hasonló feladat végre
hajtására. Ez azt igazolja, hogy volt — lehetett — központi egybehangolás. Erről 
azonban mi, a végrehajtásban érintett műszaki szervezetek, semmit sem tudtunk). 
Ez a hír személy szerint azért is meglepett, mert Rajka és Cikola sziget körzetében 
volt a hadtestünk nyári,,gyors vízi" kiképző tábora és az ott történtekről akkor csak 
az újság- és rádióhírekből értesültem.7 

A kezdeti napok eseményeihez tartozik, hogy az Árvízvédelmi Kormánybizottság 
(tehát már akkor megalakult — N. I.) felhívását március 4-én este a rádió sugározta, 
mely szerint elrendelték több száz — különböző vállalathoz tartozó — gépkocsivezető 
azonnali jelentkezését és útbaindításukat a Szigetköz térségébe. 

Az események drámai gyorsasággal folytatódtak. Kifejezetten a helyzet jellemzése 
érdekében idézek a napi sajtóhírekből és az Árvízvédelmi Kormánybiztosság egyes 
tájékoztató jelentéséből. 

„Megindult a jégzajlás a Budapest alatti Duna-szakaszon is." E közleményből: 
„A Budapest alatti szakaszon Lórév-Makádnál kialakult és Ercsiig nyúló jégtor

laszok hatására bekövetkezett rohamos vízszintemelkedés szükségessé tette, hogy a 
mintegy 30 kilométer hosszú torlódásos szakasz megbontását a légierő bevetésével 
megkezdjük. Délután 1 órától kezdve a légierő Rácalmás térségében ismételten bom
bázta a torlaszt, hogy a meder közepén utat nyisson a jég levonulásának. A beérkezett 
jelentések szerint a jég felszakadozott. A torlaszok megindulása után a vízállás Er
csinél 98 centimétert, Budapestnél pedig 18 centimétert apadt."8 „Szigetköz gátjai 
kiállták az első próbát." (A Szabad Nép kiküldött tudósítójától) 

„Vasárnapról hétfőre virradó éjjel a víz hirtelen emelkedni kezdett és Rajkánál 
már 680 centimétert mértek — ez hót centiméterrel magasabb az 1954-es árvízi szint
nél." 

,,A jégdugók vastagsága a rajkai-zsilipnél hét méter, Cikola szigetnél pedig kilenc 
méter volt" 

„A torlaszok megsemmisítése alatt tíz és tízezrek dolgoztak a gátak megerősítésén, 
nyúlgátak építésén"9 

„Az árvízvédelmi Kormánybiztosság jelentése" (kivonat) 
„A kedden délután megbontott Ercsi-torlasz megszüntetése után Dunaföldvárnál 

szerdára virradóan újabb erős jégtorlasz keletkezett. A torlasz rombolását a honvéd
ség műszaki alakulatai és a légierő folytatják. A Dunaföld várnál keletkezett torlasz 
azt eredményezte, hogy e szakasztól feljebb gyors áradás következett be, a Duna 24 
óra alatt másfél métert áradt. Ezzel 22 centiméterrel haladta meg az itt értékelt eddi
gi legmagasabb vízállást. A magas vízszint miatt nagy erőkkel folyik a töltések erő
sítése, magasítása. A térségbe jelentős katonai erőket irányítottak.10 

A sajtóközleményeket a célból válogattam ki, hogy érzékeltessem azt a sajnálatos 
tényt, hogy az 1956-os jeges ár elleni védekezés első fázisában a jégtorlaszok rombo
lása fentről lefelé kezdődött meg. A Duna felső és Budapest déli térségében kialakult 
torlaszok szabad lefolyását nem biztosították, ennek következtében a Duna középső 
majd magyarországi alsó szakaszára hihetetlen mennyiségű jégtömeg zúdult. Miután 
nem következett be a remélt hőmérsékletemelkedés és ez idő tájt a jugoszláv vízügyi 
szervekkel sem alakult még ki érdemleges együttműködés, a helyzet egyre inkább 
kritikussá vált. 

7 Szabad Nép, 1956. március 5. 
8 Szabad Nép, 1956. március 7. 
9 Szabad Nép, 1956. március 7. 
10 Visszaemlékezésemben nem tettem említést arról, hogy a résztvevő alakulatok között a Budapest-D alatti Duna

szakaszon bevetett műszaki csapatok soraiban kiemelkedő munkát végeztek az akkori aknakutató zászlóalj jégrob
bantó osztagai. A kritikai észrevételt elfogadva e sorokban pótolom a visszaemlékezés e téren elkövetett pontatlan
ságát. L. még: Szabad Nép, 1956. március 8. 
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Ezekben a napokban, mint a székesfehérvári hadtest műszaki parancsnoka, társa
immal együtt (Komlódi Elemér őrnagy, a kecskeméti hadtest műszaki parancsnoka, 
Budai Miklós őrnagy, a budapesti hadtest műszaki parancsnoka) az egyre súlyosbodó 
helyzetnek csupán szemlélői lehettünk. 

Történt ugyanis, hogy a HM és a VK hadműveleti-hadászati kiképzési terveinek 
megfelelően az említett három hadtesttörzs 1956. március 5. és 10. között helyőrsé
geiben hadműveleti hadijátékon vett részt, amelynek folytatására, mint a VK „alá
játszó" törzsei, március 12-én hajnalban Budapestre települtünk. 

Az áttelepülés napján, tehát március 12-én, kora délelőtt a gyakorlaton résztvevő 
három hadtest-műszaki parancsnokot az akkori honvédelmi miniszter — Bata István 
— magához rendelte. A miniszter de. 11-12 óra között tájékoztatott minket arról, 
hogy Dunaföld vár, Baja és Mohács térségében a helyzet kritikussá vált. Emiatt erő
ket kell átcsoportosítani és a térségben már korábban is működő csapatok irányí
tását, vezetését műszaki szempontból egy kézben kell összpontosítani. E feladatra — 
megítélésem szerint teljesen indokolatlanul — a miniszter engem jelölt ki. Szót kér
vén jelentettem, hogy az utasítását megértettem, de célszerűbbnek tartanám, ha ezt 
a feladatot a kecskeméti hadtest műszaki parancsnokára bízná, azért, mert ismere
teim szerint a térségben elsősorban ennek a hadtestnek a csapatai működnek és a 
hadtest-műszaki parancsnok helyismerete is biztosítékul szolgálhat a feladat ered
ményes megoldására. A miniszter azonban érveim ellenére sem változtatta meg ko
rábbi elhatározását. 

Meghatározta, hogy számomra ő, vagy a Vezérkar Főnöke — Székely Béla vezér
őrnagy — adhat ki utasítást, illetve a bajai helyzetről, tevékenységünkről kizárólag 
nekik tehetek jelentést. A további ellenállás céltalan volt, mert úgy tűnhetett volna, 
hogy a személyemre hárított felelősség alól igyekszem magam kihúzni. 

A miniszter döntésével rendkívül kényes helyzetbe kerültem. Szerencsére gyorsan 
túltettük magunkat az értelmetlen döntés okozta meglepetésen, elvileg f előszőttük 
egymás között a teendőinket és feladatainkat képességünknek és lehetőségeinknek 
megfelelően teljes erőráfordítással, zökkenők és emberi súrlódások nélkül, a legna
gyobb szakmai és emberi egyetértésben oldottuk meg, pontosabban igyekeztünk 
megoldani. 

A miniszter utasított arra, hogy Baján vegyem fel az Árvízvédelmi Kormánybiztos
ság által kijelölt vízügyi vezetővel a kapcsolatot és a feladatok összehangolása érde
kében vele, aki egyben az Árvízvédelmi Kormánybiztos helyettese, a legszorosabban 
működjek együtt. 

Tájékoztatott arról, hogy a korábbi utasítás értelmében a térségben működő 
összes összfegyvernemi alakulat munkáját az esztergomi harckocsihadosztály pa
rancsnoka, Nagy János alezredes irányítja. A valós helyzetről tőle kérjek információt 
és a helyzet ismeretében mielőbb tegyek jelentést a szükséges teendőkre nézve Székely 
Béla vezérőrnagynak. 

Sajnálatos módon semmiféle információt nem kaptam a körzetben kialakult víz
rajzi és jégzajlási állapotokról. A miniszter sürgette az indulásunkat, így tájékozó
dásra nem jutott időnk. Ennek következtében — miután mind a hárman egy, már 
hosszú ideje tartó és meglehetősen kimerítő törzsgyakorlatról kerültünk „bevetés
re" — csupán annyi információval rendelkeztünk, amennyit az újságokból és a rádió
ból megtudhattunk. 

A feltehetően gyors miniszteri döntés miatt feladatom meghatározása sem volt 
egyértelmű. A miniszter parancsa ugyanis csak arra jogosított fel, hogy a térségben 
működő műszaki alakulatok tevékenységét hangoljam össze, függetlenül azok szer
vezeti hovatartozásától. Az összfegyvernemi csapatok irányítására, munkájuk meg
szervezésére nem kaptam pontos és egyértelmű felhatalmazást és e tekintetben az 
volt a feladatom, hogy az esztergomi hadosztályparancsnok munkáját szakmailag 
segítsem. 

A feladat súlyát ugyan átéreztem, de az is világos volt, hogy a végrehajtás felté
telei rendkívüli nehéz helyzetet jelentenek majd számomra és elvtársaim-bajtársaim 
számára is. Gyakorlatilag az történt, hogy felelősséggel igen, de jogokkal csak részben 
ruházott fel a honvédelmi miniszter. 
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A késő délutáni órákban értük el Dunaföldvár körzetét. 
A lassú haladásnak az volt az oka, hogy az útviszonyok iszonyatosan rosszak voltak 

ezekben a napokban. Az utak tele voltak embereket, anyagokat szállító menetoszlo
pokkal. 

A dunaföldvári híd körzetében, túl azon, hogy ilyen tevékenységnél óhatatlanul 
előfordul szervezetlenség és kapkodás, azt tapasztaltam, hogy a csapatok teljesen 
összekeveredve, feszes parancsnoki irányítás nélkül, mondhatnám ösztönösen, első
sorban az alegységparancsnokok utasításai szerint tevékenykedtek. Az alegységeknek 
semminemű összeköttetésük nem volt elöljáró törzseikkel; a legtöbb esetben elkép
zelésük sem volt arról, hogy törzseik hol települtek. A személyi állomány láthatóan 
rendkívül elcsigázott volt. Ellátásuk a környező falvakból történt, teljesen ötlet
szerűen. Szervezett váltásról, céltudatos munkavégzésről nem lehetett szó. A katonák 
éjjel-nappal végezték éppen azt a munkát, amelyet vagy az alegységparancsnokuk, 
vagy egy-egy vízügyi szakember határozott meg számukra. 

A dunaföldvári híd közelében és a környező gátak mentén ezerszámra volt szét
hányva különböző típusú harckocsiakna és százszámra álltak őrizetlenül a robbanó
anyagos ládák, gyújtószerek. A teljes káosz képe fogadott mindenütt, amíg Bajára 
megérkeztünk. Az egyetlen megnyugtató tény az volt, hogy tisztjeink és katonáink 
mindenütt fáradhatatlanul serénykedtek, dolgoztak. 

Bajára érkezve azonnal jelentkeztem az Árvízvédelmi Kormánybiztos helyettesé
nél. Első találkozásunk nem volt szerencsés és ez a további együttes munkánkra rá
nyomta a bélyegét. 

Nem csodálom, hogy fenntartásai voltak ennek az idős és nyilván tapasztalt, sokat 
látott vízügyi szakembernek személyemet illetően. 1956 márciusában magam a 26. 
életévemet tapostam. Ruházatom inkább a tiszti klubba illett, mintsem egy árvédel
mi központban dolgozó szakemberre. (A HM hadijátékra ugyanis „társasági" öltö
zetben rendeltek fel minket és nem volt időnk gyakorló ruhába átöltözni.) A főmér
nök fáradt, kimerült állapotban és valami miatt nagyon morózus hangulatban volt. 
Nem kevés iróniával kérdezte tőlem, hogy még hány együttműködőt küldenek a nya
kára. Olyat is mondott, hogy inkább pontonokat küldött volna a honvédelmi minisz
ter, mint minket, mert annak nagyobb hasznát venné. Kínos percek voltak, de ha
tározottan megismételtem azt az utasítást amit a minisztertől kaptam és biztosítot
tam őt arról, hogy a magam részéről mindent elkövetek annak érdekében, hogy a fel
adatokat vele együttműködésben megoldjam. Sajnos, nem enyhült meg. Azt a kéré
semet, hogy tájékoztasson a helyzetről és vázolja számomra, hogy a vízügyi szolgálat 
részére hol és milyen segítséget vár a hadseregtől, fáradtságára hivatkozva elutasí
totta és félreérthetetlenül befejezettnek nyilvánította megbeszélésünket. Pontosan 
fogalmazva azt is lehet mondani, hogy udvariasan ugyan, de kidobott az irodájából. 
Nem volt biztató a kezdet. 

Ezt követően felkerestem Nagy János alezredest, akiről tudtam, hogy a térségben 
lévő összfegyvernemi csapatok irányítását végzi, hatásköre azonban nem terjed ki a 
körzetben lévő műszaki és más fegyvernembeli csapatokra (pl. légierő, tüzérség stb.). 

Első talákozásunk vezetési pontján, amely a bajai vízügyi igazgatóság egyik szárny
épületében volt, kitörülhetetlen nyomot hagyott bennem. Nagy alezredes és az esz
tergomi hadosztály csapatai — végig kísérve az árhullámot a Duna felső szakaszától 
— már 6-7 napja megszakítás és a legcsekélyebb pihenés nélkül vettek részt az ár vé
dekezésben. 

Nagy alezredest, a mi hadtestünk harckocsizó hadosztályának parancsnokát, már 
évek óta jól ismertem. Mint tapasztalt harckocsizó tiszt, mindig imponáló biztonság
gal vezette törzsét és ezredeit a gyakorlatokon. Stílusát és módszereit példamutató
nak értékelve már a korábbi években is igyekeztem vezetési tapasztalatait elsajátí
tani. Gyors helyzetértékelő képességót mindig igen nagyra tartottam. 

Ezért teljesen megdöbbentett, hogy ott és akkor egy olyan vezetőt találtam, aki 
olyannyira fáradt és kimerült volt, hogy egyszerűen képtelennek bizonyult akár egy 
rövid mondat összefüggő és érthető kimondására. Hamarosan felismertem, hogy Nagy 
alezredes a kimerültség végső határán van. Intézkedtem, hogy azonnal pihenjen le és 
a hadosztály vezető orvosát utasítottam, adjon be parancsnokának egy jó adag alta-
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tót. őrséget állíttattam a pihenő helyiség elé és megtiltottam, hogy egy napig bárki 
bármivel is zavarja. 

Ilyen körülmények közepette kezdtük el tevékenységünket Baján március 12. éj
szakáján. 

Az esztergomi hadosztály törzs több beosztottját jól ismertem így a legszükségesebb 
információkat tőlük kaptam meg. Ennek lényegét a következőkben lehet vázolni : 

l.Nagy alezredes nem vezeti a térségben lévő összes összfegyvernemi csapatot, csu
pán azoknak egy nagyobb részét, mert a Duna bal partján van, ezek közül is első
sorban az esztergomi hadosztályhoz tartozó egységeket. A mohácsi oldalon folyó 
eseményekről az ott kialakult helyzetről sem a hadosztályparancsnoknak, sem a had
osztálytörzsnek nincs semmiféle információja. 

2. Azóta, hogy Baján tartózkodnak, több különböző fegyvernemhez tartozó al
egység érkezett a térségbe, elsősorban a kecskeméti hadtest hadosztályainak aláren
deltjei. Ezek a csapatok semmilyen alárendeltségi viszonyban nem állnak Nagy alez
redessel. Ezeknek a csapatoknak létszáma, elhelyezkedése és tevékenysége a had
osztálytörzs előtt ismeretlen. Az újonnan érkezett csapatok és az esztergomi had
osztály csapatai között nincs semmiféle összeköttetés, vagy együttműködés. Ezek a 
csapatok a helyzet romlásának megfelelő ütemben érkeztek a helyszínre és menetből 
kerültek bevetésre egy-egy gátszakasz, vagy objektum megvédése céljából. 

3. A hadosztálytörzs és a vízügyi szervek közötti kapcsolat kettős képet mutat. 
Azokon a munkahelyeken, ahol katonák dolgoznak — eltekintve egyes kisebb gon
doktól — a szakaszmérnökségek igyekeznek pontosan meghatározni a feladatokat 
és így a munkahelyeken általában nincs különösebb gond. A vízügyi igazgatóság azon
ban a hadosztály törzs tájékoztatását rendszeresen elhanyagolja és gyakran új munka
területekre vezényli át az alegységeket a szakaszmérnökségek útján. Ennek követ
keztében gyakori, hogy a hadosztálytörzsnek kell „nyomozni", hogy hová csoporto
sították át alárendeltjeiket. Ez állandó huzavonával, fejetlenséggel jár, és végső so
ron a rendelkezésre álló erők és eszközök elfecsérlését eredményezi. 

4. A vízügyi igazgatóság a hadosztálytörzset nem vonja be elhatározásai kidolgo
zásába, hanem rendszerint utólag tájékoztatja a törzset szándékáról. Ilyenkor vi
szont azt várja el a törzstől, hogy : 

a) a vízügyi elgondolásoknak megfelelően az átcsoportosításokat azonnal hajtsák 
végre, 

b) a HM-től kért újabb erőigényléseiket juttassák el a VK részére. 
5. A térségben működő műszaki csapatokról semmi érdemleges információval nem 

rendelkeznek csak tudnak arról, hogy vannak műszaki csapatok Baja és Mohács kör
zetében, de azok létszámára, felszereltségére vonatkozóan semmilyen adatot nem 
ismernek. 

Ügy vélem, a helyzet vázolásához az előbb írottak elegendőek. Az olvasó számára 
talán ebből is világosan kitűnik, hogy a helyzetet az irányítás, szervezettség tekinte
tében a legnagyobb káosz, a védekezést a gátak mentén a férfias helytállás jellemezte. 

Ezt követően — okulva az 1954-ben szerzett árvízvédelmi tapasztalatokból — 
igyekszem partnereket szerezni a vízügyi igazgatóság középső és alsóbb régióihoz tar
tozó szakemberek köréből. Nem volt eredménytelen ez a kísérletem. Több vízügyi 
szakemberrel találkoztam, akiket már régebbről ismertem és kölcsönös bizalommal 
voltunk egymás irányában. A középszintű szakértők véleményének meghallgatása 
nyomán a következő kép bontakozott ki előttünk : 

1. Az a korábban remélt meteorológiai változás, amely „besegíthetett" volna a 
Baja—Mohács térségében kialakult helyzet javulásába, nem következett be. Ennek 
következtében a helyzet egyre inkább romlik és reálisan számolni kell azzal, hogy a 
gátakat minden erőfeszítés ellenére sem lehet majd védeni és gátszakadásokkal lehet 
számolni. Az esetleges gátszakadások helyét és hatását közelítően sem lehet előre
jelezni, mert gyakorlatilag bárhol és bármikor bekövetkezhetnek. A vízügyi mérnö
kök egybehangzó feltételezése az volt, hogy nagy a valószínűsége annak, hogy Baja, 
Baja-dél térsége, valamint a Mohácsi sziget egy része víz alá kerülhet. 
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2. Tájékoztatásul elmondották, hogy a Duna középső szakaszán meglévő valóságos 
jég-és vízviszonyokat nem ismerik pontosan, mert a vízügy kezelésében lévő — a gát
őrházakat összekötő — telefonvonalak egy része az orkánszerű szél következtében 
meghibásodott és összeköttetésük a gyakorlatban nincs, vagy csupán esetleges és meg
bízhatatlan. A vízállásra és a jégzajlásra vonatkozó mérési eredményeik teljesen 
megbízhatatlanok, mert az adatok gyakran több napos késéssel érkeznek el a bajai 
vízügyi igazgatósághoz, vagy pedig a rossz áthallás következtében az adatok nem ért
hetők. 

3. Véleményük szerint a gátak és a kiegészítő védvonalak erősítése mellett mind
inkább fel kell készülni az esetleges gátszakadások következtében előálló kiürítési, 
mentési munkálatokra. 

Gyorsan és határozottan kellett döntenünk. Alapjában két kérdés megválaszolása 
állt előttem. Az egyik az, hogy még az éjsazaka folyamán nyakamba veszem a leg
veszélyeztetettebbnek ítélt szakaszt, vagy szakaszokat és ezeken a helyeken sze
mélyesen kézbe veszem az ott lévő erők munkájának irányítását. A másik változat az 
volt számomra, hogy helyzetelemzés után intézkedéseket teszek az esetlegesen bekö
vetkező gátszakadások következményeinek csökkentése érdekében. Az utóbbi meg
oldást választottam. Ennek következtében intézkedtem, hogy a kecskeméti hadtest 
műszaki parancsnoka kísérelje meg tisztázni a Duna bal partján tevékenykedő mű
szaki és összfegyvernemi csapatok helyzetét, elhelyezkedését és azok hozzávetőleges 
létszámát. Hasonló feladatot adtam a budapesti hadtest műszaki parancsnokának is 
azzal a különbséggel, hogy ő ezt a Duna jobb partján lévő erők vonatkozásában hajt
sa végre. A feladat fontosságára és sürgősségére e két igen magasan kvalifikált mű
szaki tisztet szükségtelen volt figyelmeztetni.11 

Magam, Baján maradva, első feladatként megszerveztem egy műszaki felderítő és 
híradó alegységekből álló felderítő osztagot, amelyet őrsökre tagolva helyeztettem el 
a Duna mentén, a Dunaföld vár és az országhatár közötti szakaszon. Ennek a feladat
nak megoldását a térségben már korábban működő esztergomi hadosztály-műszaki 
zászlóalj törzsére bíztam. Az őrsöket elláttam kellő mennyiségű rádióeszközzel és 
tartalék telepekkel. Az őrsök feladata volt naponta több alkalommal rendszeres jelen
tést tenni a vízállásra és a jéghelyzetre vonatkozó helyi adatokról. Megszerveztem egy 
műszaki és híradó szaktisztekből álló értékelő csoportot azért, hogy segítségünkre 
legyenek e feladat megoldásában és szakmailag értékeljék a beérkező adatokat. Ekkor 
még nem sejtettem, hogy ez a március 13-án 12.00-tól működő felderítő-értékelő 
csoport milyen nagy segítséget adott saját és elvtársaim munkájához. Gyakorlatilag 
az a helyzet alakult ki, hogy a vízügyi szolgálat is az általunk begyűjtött adatokra 
támaszkodott és ezeket a jelentéseket hasznosította.12 

Utasítást adtam a székesfehérvári hadművelet-ügyeletesi szolgálat útján, hogy a 
komáromi hadtest-műszaki zászlóalj, a mosonmagyaróvári és a marcali hadosztály
műszaki zászlóaljak azonnal hajtsanak végre riadót és ezt követően erőltetett menet 
után érkezzenek be azokba a körzetekbe, amelyeket számukra kijelöltem. Parancs
nokaikat utasítottam, hogy harcálláspontomon még alakulataik beérkezése előtt je
lentkezzenek, ahol feladataikat részletesen meghatározom. 

Március 13-án reggel távbeszélőn jelentést tettem a vezérkar Főnökének tapasz
talataimról. Jelentésem során a következőket kértem : 

a) A VK alárendeltségébe tartozó Dunai Flottilla összes „M" zárolt rohamcsónak
ját, kezelő személyzettel és javító eszközökkel együtt azonnal küldjék Bajára és ezt 

11 Komlödi és Budai elvtársak elmondták : március 12-én este, azt követően, hogy elhagyták Baját — feladattisztá
zás céljából — a valóságban olyan helyzetbe kerültek, hogy gyakorta „operatív" módon cselekedniük kellett egy-egy 
veszélyeztetett gátszakasz, vagy fontosabb objektum (a bajai posztógyár, a transzformátorház stb.) megvédése érdeké
ben. Ennek következtében helyzetmegítélő tevékenységük a valóságban összefonódott a végrehajtás feladataival. 

12 Felmerült, hogy miért hangsúlyozom a tartalék telepeket. Nem árt emlékezni arra, hogy téli viszonyok között — 
korábbi gyakorlataink ezt bizonyították — rádió híradásunk éppen azért mondott több ízben csődöt, mert a rádióké
szülékek telepei túl hamar kimerültek és a tartalék telepek mennyisége sokszor nem volt elegendő. Azok a műszaki-
híradó felderítő őrsök, amelyekről beszámoltam, amellett, hogy konzervekkel bőven elláttak őket, gyakorlatilag bizony
talannak tűnő ideig magukra maradva voltak kötelesek működni, adatokat szolgálta,tni. Több ilyen őrsöt, éppen azért, 
mert a gátakra helyeztük el őket .később sajnos menteni kellett. 
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az erőt, mint „vésztartalékot", személyes alárendeltségembe helyezzék. (52 db roham
csónakról volt ez esetben szó). 

b) Kértem, hogy az ercsi pontonos és tolnai műszaki dandárt, amelyek ez idő tájt 
HM-alárendelt alakulatok voltak, azonnal és teljes joggal helyezzék alárendeltségem
be. 

c) Javasoltam, a Vezérkar tegyen kísérletet arra, hogy szovjet és csehszlovák fegy
verbarátaink mielőbb küldjenek számunkra helikoptereket. (Ilyen eszközökkel ebben 
az időben a Magyar Néphadsereg még nem rendelkezett — N. I.) 

d) Kértem, hogy a megbízhatóbb összeköttetés érdekében a VK Híradó Főnökség 
biztosítson közvetlen összeköttetést Baja és a Budapesten lévő VK között, ezenkívül 
bocsássanak rendelkezésemre híradó eszközöket és forgalmi adatokat, ahhoz, hogy a 
HM alárendeltségben lévő csapatokkal megbízható összeköttetést tudjak kiépíteni. 

d) Tájékoztattam a Vezérkar Főnökét arról, hogy az esztergomi hadosztály pa
rancsnoka potenciálisan nincs abban a helyzetben, hogy a térségben működő össz-
fegyvernemi csapatok tevékenységét irányítani tudná. (Alárendeltségi viszonyok 
tisztázatlansága, híradóeszközök nagyfokú hiánya stb.) Arról is jelentést tettem, 
hogy utasításomra Nagy alezredes pihenőben van, mert gyakoorlatilag az idegössze
roppanás határán áll. 

Tájékoztató jelentésemet és javaslataimat Székely Béla vezérőrnagy, vezérkari 
főnök minden vonatkozásban elfogadta, elgondolásaimmal egyetértett. ígéretet tett 
arra, hogy a szükséges intézkedéseket azonnal megteszi. 

Mindenképpen meg kell emlékeznem arról, hogy a Vezérkar Főnökének gyors in
tézkedései nyomán az általam felvetett igények néhány órán belül megvalósultak, vagy 
a megvalósulás stádiumában voltak. Ez megnyugtató volt akkor számunkra, mert 
érezhettük, hogy a bajban nem maradtunk egyedül. 

A Vezérkar Főnökétől kapott megbízatás alapján személyesen is találkoztam a 
tolnai műszaki dandár parancsnokával. Felvettem a kapcsolatot az ercsi pontonos 
dandár törzsével is. Mindkét műszaki magasabbegység törzsét utasítottam arra, hogy 
az együttműködés érdekében azonnal indítsanak Bajára — vezetési pontomra — 
egy-egy tiszti összekötő csoportot, híradóeszközökkel ellátva. Ez az intézkedés később 
nagy szolgálatot tett a tekintetben, hogy ha nem is zavartalanul, de a legfontosabb 
kérdésekben a Duna jobb és bal partján folyó tevékenységünket úgy-ahogy sikerült 
összehangolni. 

Természetes az, hogy az előbbiekben vázolt összeköttetések megteremtése, akkor 
— március 13-án — sokkal bonyolultabb volt , mint erre utólag visszaemlékeztünk. 
Az érintett törzsek települési helyeiről nem volt semmiféle adatom. A csapatok hír
rendszerébe történő bekapcsolódáshoz sem forgalmi adatok, sem rejtjelző eszközök 
nem álltak rendelkezésünkre. Az, hogy e nehézségek ellenére a kapcsolatfelvétel a ko
ra délutáni órákban mégis sikerült, az elsősorban annak köszönhető, hogy ezekben a 
kérdésekben a HM Hírközpont, á székesfehérvári hadtest hírközpontja, ahol személyes 
ismerőseim teljesítettek szolgálatot és a Baj a térségében már korábban települt külön
böző híradó alakulatok tisztjei múlhatatlanul értékes segítséget adtak számunkra és 
ezáltal az ügy számára is. Néhány óra leforgása alatt a semmiből „forró drótot" és rá
dióösszeköttetést teremtettek a Bajára kiküldött „alkalmi" törzs számára. Igaz az 
is, hogy március 13-án reggeltől megtiltottam azt, hogy híradó katona és tiszt a gátak 
„védelmére" kerüljön „bevetésre" Mindenesetre a híradó szakszolgálat erőfeszí
téseiről csak a felsőfokú elismerés hangján lehet szólni még az esetben is, ha ők nem 
a gátakon és a jégzajlásban birkóztak életek megmentéséért. 

Társaim, elvtársaim és barátaim március 13-án a kora délutáni órákig, nagy erő
feszítések közepette, több-kevesebb pontossággal, de felmérték a Duna jobb és bal 
partján működő összfegyvernemi és műszaki csapatok helyzetét, tevékenységét. Mun
kájuk eredményeképpen, felhasználva az esztergomi hadosztály törzsének igencsak 
pontatlan nyilvántartását, az esti órákra sikerült összeállítani egy 60-75%-os pontos
ságú térképet a csapatok valós helyzetéről, törzseik települési helyeiről és létszám
adataikról. Valószínűsíthető, hogy pontosság tekintetében inkább az alsó értékhatár 
a valós, mert amíg Komlódi és Budai őrnagy elvtársak a helyzettisztázást hajtották 
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végre a terepen, a helyzet az egymást gyakran keresztező intézkedések következtében, 
és új erők beérkezése miatt, állandóan módosult. 

Véleményem szerint nem is az volt ennek a helyszíni tájékozódásnak a lényege, hogy 
ezekben a kritikus és áttekinthetetlen pillanatokban pontos „nyilvántartó" térké
pekkel rendelkezzünk — noha ez sem ártott volna —, hanem az, hogy értekéjük a 
gátak védelmének reális lehetőségeit és közelítő pontossággal ismerjük a csapatok 
teljesítőképességét. 

Március 13-án az esti órákban együttesen — kicserélve tapasztalatainkat és tett 
intézkedéseinket — arra a következtetésre jutottunk, hogy bár helyenként többszö
rös túlbiztosítás, másutt erőhiánjr lépett fel ezekben a kritikus órákban, semmiképpen 
nem hajtunk végre lényegesebb erőátcsoportosítást. Úgy határoztunk, hogy azokra 
a munkahelyekre, ahol a helyzet azt indokolttá teszi, új és friss alakulatok kirendelé
sét kérem majd a Vezérkartól. 

Sajnos az az elképzelés ami a korábbiakhoz viszonyítva szervezettebbé tehette 
volna a munkát, nem valósult meg. Ennek több oka volt. Ezek közül első helyen sze
repel, hogy március 13-án a késő délutáni órákban a honvédelmi miniszter berekesz
tette a HM-ban folyó hadijátékot és az ott részt vevőket utasította, hogy térjenek visz-
sza állomáshelyükre és figyelmüket az ár védekezésből adódó feladatokra koncent
rálják. 

A honvédelmi miniszter döntését még utólag is csak helyeselni lehet. Azt a hadi
játékot, amelyet a HM vezetett, egy későbbi időpontban is meg lehetett volna tartani 
úgy, hogy nem szenvedett volna kárt törzseink hadműveleti-hadászati felkészítése. 
A hiba azonban abban nyilvánult meg, hogy ez az intézkedés a „tettrekész" vezetők 
tömegét zúdította Baja térségébe. 

Nincs pontos információm arról, hogy a törzsek állomáshelyükre történő vissza
küldését megelőzően milyen utasításokkal lettek ellátva a parancsnokok, de az két
ségtelen, hogy ezek az összfegyvernemi törzsek épp annyira tájékozatlanok voltak 
a valós helyzetről, mint mi hárman akkor, amikor, szintén a miniszter parancsára, Ba
jára érkeztünk. Feltehetően közrejátszott a miniszteri döntésben az is, hogy korábban 
jelentettem a Vezérkar Főnökének: az esztergomi hadosztálytörzs minden jószándék 
ellenére sem alkalmas arra, hogy a csapatokat irányítsa. 

Ami a lényeget illeti, a valóságban az történt, hogy a kecskeméti hadtestparancs
nok, a néhai Gyurkó László vezérőrnagy, március 14-én a hajnali órákban, szúk tör
zsével együtt megjelent a„gátakon" és a helyzet ismerete nélkül „operatív" intézke
dések sorozatát adta ki a védekezési munkák továbbvitelét illetően. Ezek az intézke
dések, bármennyire is jószándékúak voltak, a valóságban nem egy esetben keresztez
ték azokat az intézkedéseket, amelyeket részben a vízügyi szervek, részben a mi kis 
törzsünk korábban már kiadott. A szervezettnek egyébként sem minősíthető munka 
teljes egészében felborult és a kapkodás, szervezetlenség mindinkább eluralkodott. 
Ez a zavar természetesen nem jelenti azt, hogy tisztjeink és katonáink ne tettek volna 
meg mindent annak érdekében, hogy feladataikat hihetetlen erőfeszítések útján 
ugyan, de teljesítsék. 

A parancsnoklási viszonyok módosításáról semmiféle információt nem kaptam. 
Az esztergomi hadosztályparancsnok, akit korábban felelőssé tettek a térségért, telje
sen elbizonytalanodott. A honvédelmi miniszter által kiküldött „műszaki csoport" 
helyzete is a levegőben lógott. 

Kínos volt hallanom azokat a jelentéseket, amelyek arról szóltak, hogy most kinek 
az utasítását hajtsuk végre, azt amit az őrnagy elvtárs adott, vagy azt, amit a vezér
őrnagy elvtárstól kaptunk. 

A helyzetről, természetesen azonnal jelentést tettem Székely Béla elvtársnak. Kér
tem, hogy a megváltozott helyzet alapján ismételten határozza meg azokat a felada
tokat, amelyekkel a miniszter korábban megbízott és a HM vezetése a megváltozott 
helyzetet figyelembe véve rendezze az „arcvonalakat". A Vezérkar Főnöke kedélyes
kedve közölte velem, hogy éljem be magam az új, megváltozott helyzetbe. Mondott 
olyat is, hogy ismerhetem Gyurkó elvtársat, törődjek azzal, hogy ő most beindult. 
Működjek vele együtt. Egyúttal félreérthetetlenül tudomásomra hozta azt, hogy mind-
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azért, ami Baja térségében műszaki szempontból történik, továbbra is személyemben 
felelős vagyok. Ettől az eligazítástól igaz, hogy nem változott meg semmi, de arra jó 
volt, hogy értékeléseink alapján megkíséreljünk tovább cselekedni. 

Mindazt, ami 1956. március 14-e hajnala óta március 21-ig közöttem és a kecske
métihadtestparancsnoka között történt, nem kívánom részletezni. Nehéz órák és ese
tenként jó hangulatú percek váltogatták egymást. Nem is akármilyen kérdésekben. 
A kecskeméti hadtest parancsnoka sajnos már nincs az élők sorában. Ezért tisztelet
lenség lenne részemről tevékenységét bírálni — értékelni. Tény azonban az, hogy 
Gyurkó elvtárs hős volt a gátakon, majd később a mentésben, de csődöt mondott, 
mint hadtestparancsnok, akire elsősorban szervezési és vezetési feladatok hárultak 
volna. E kérdést csupán azért kívántam szóvá tenni, mert 1954-ben, 1956-ban majd 
a későbbi árvizek során is tapasztaltam, hogy az önfeláldozó „jó" szándék a mentés
ben való közvetlen részvételben a szervezési és vezetési tevékenység helyett mindig 
több kárral járt, mint mérhető haszonnal. Ez talán figyelmeztető lehet mindazok 
számára, akik majd valamikor kapcsolatba kerülnek hasonló természeti katasztrófák 
kivédésével.13 

A zűrzavartól eltekintve, szerencsére, az események kedvezően alakultak. 

Március 13-án délután 16.00-ra a marcali, 18.00-ra a komáromi, 20.00-ra a moson
magyaróvári műszaki zászlóaljak szervezett menetben beérkeztek azokba a körzetek
be, amelyeket számukra kijelöltem. A késő esti órákban beérkezett a Flottilla roham-
csónakos brigádja is, nagyszerűen képzett kezelő és kiszolgáló személyzettel. Híradó 
alegységek érkeztek Bajára. Űgy véltem, kezd minden helyre jönni. 

Akkor is meglepett, de még utólag is nehezen érthető számomra, hogy a székes
fehérvári hadtest alárendeltségében levő műszaki alakulatok, amelyeknek ez idő tájt 
szakmai és szolgálati elöljárója voltam, miképp tudták végrehajtani a menetet távol 
levő helyőrségeikből Baja körzetébe. 

A rossz látási és útviszonyok közepette menetet hajtottak végre hókásás úton, 
40—50 km-es átlagteljesítménnyel. Később, már az árvédekezés gondjai után, amikor 
alkalmunk volt „fehér asztalnál" is felidézni a történteket, tudtam csak meg a valósá
got. A marcali hadosztály-műszaki zászlóalj akkori, „kissé csibészes" beszédű pa
rancsnoka (Varga százados) a következőképpen számolt be: „Apám (ez volt a szava
járása), amikor megtudtuk, hogy téged a miniszter kirendelt Bajára, biztosak voltunk 
abban, hogy rövidesen mi is indulunk. 

Ezért már 12-én megkerestük telefonon egymást — mármint a hadtest alárendelt
ségébe levő zászlóaljparancsnokok — és még aznap málháztunk. Feltöltöttük a rob
banóanyagkészleteinket, ellenőriztünk mindent és csak az indulási parancsra vár
tunk." 

Március 13-án az esti órákban a Vezérkar intézkedései hatására sorra érkeztek erők 
és eszközök Baja körzetébe. Jöttek rohamcsónakszerelők, tartalék alkatrészekkel. 
Beérkeztek olyan, már régen elfelejtett, ormótlan műszaki felszerelések, mint az ak
kor még jól ismert „utász ladik". Bevallom, hogy számomra akkor teljesen áttekint
hetetlen volt a beérkező alegységek szervezeti hovatartozása és csak arra volt gon
dom, hogy számukra elhelyezési körleteket jelöljek ki és parancsnokaikkal az össze
köttetést biztosítsam. A segíteni akaró szándék viszont egyértelmű volt. 

Ez az erőösszpontosítás azonban sajnos már nem a gátak védelmét, hanem a jól 
látható katasztrófa méreteinek csökkentését szolgálta. 

A segítő szándék nem csupán az országunk területére korlátozódott. A mai napig 
sem tudom megérteni, miképp kerültem Bajáról közvetlen rádióösszeköttetésbe a 

13 Korábban és 1956 márciusában is, majd a későbbi években sajnálatos tényként tapasztaltam, hogy az emberi 
cselekvő készség és ennek megítélése vészhelyzetben indokolatlanul pontatlan elbírálásban részesül. Az elöljáró 
gyakran azért orrolt, mert éppen keresett alárendeltje nem volt híradóeszköz közelében ; valamilyen feladatot hajtott 
végre, vagy netán egy-két órára lepihent. Ez gyakran indokolatlan ingerültséget váltott ki az elöljáró részéről. 

Az alárendelt azért neheztelt a közbeeső vezetőre, mert feladatai végrehajtásában az elöljárók „személyes" közre
működéssel nem segítették. Nehéz ilyen kérdésekben igazságot tenni. Számomra azonban a többszörösen átgondolt 
tapasztalat azt igazolta, hogy a veszélyeztetett területen működő felelős vezetőnek a „fentről" és „alulról" jövő túl
zásoktól egyaránt mentesítenie kell önmagát. Sem a jeges árvíz során, sem a későbbi években nem tudtam támogatni 
a szükségtelen „hősködést", amely rendszerint a vezető irányító képességének „pótlását" szolgálta. A nyugodt hang
nem, a világos és egyértelmű feladatmeghatározás és annak számonkérése bizonyult a legjobb vezetési metódusnak 
a vészhelyzetben is. 
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kijevi katonai körzet ügyeletes tisztjével. A hajnali órákban rádiós tisztem felébresz
tett és készülékhez hívott, mondván, hogy orosz tiszt akar velem beszélni. Kiderült, 
hogy a kijevi katonai körzethez valamilyen úton eljutott az a kérésünk, hogy küld
jenek helikoptereket Magyarországra. Az ügyeletes egy szovjet műszaki tiszt volt, 
aki az 1950—1952-es években évfolyamtársam volt. Keresztnevemen szólított és azt 
mondta, hogy négy helikoptert útba indítottak hozzánk, de a Kárpátok felett levő 
vihar miatt visszafordulásra kényszerültek. Elnézést kért, hogy az időjárási viszonyok 
miatt nem tudnak segítséget adni. Megdöbbentem. Azért is, hogy kérésem eljutott 
a szovjet hadsereghez és azért is, hogy a maguk részéről mindent megtettek Kijevből 
hogy rajtunk segítsenek. (Jóval később megtudtam, hogy az egyik nekünk szánt heli
kopter a Kárpátok felett lezuhant és emiatt rendelték vissza a többit. Ez az általam 
név szerint nem ismert helikoptervezető szintén a mi hősi halottunk.) 

Ezt követően csupán percek teltek el és csehszlovák kezdeményezésre összekötte
tésbe léptem a Csehszlovák Néphadsereg Főügyeletével, ahol egy magyarul jól beszé
lő tiszt tájékoztatott arról, hogy kérésünk helikopter-ügyében eljutott hozzájuk is, 
de sajnos, az akkor általuk gyártásban lévő, de még kísérleti példányban meglevő 
helikopterek alkalmatlanok a bevetésre. 

Az, hogy miként jött össze rádióösszeköttetés közöttem, a szovjet körzetparancs
nokság és a csehszlovák Honvédelmi Minisztérium Főügyelete között, azóta is ki
bogozhatatlan rejtély számomra. Mindenesetre utólag is jó szívvel emlékezem mind
azokra, akik ezt a technikailag teljesen extrém összeköttetést lehetővé tették szá
momra. 

A Vezérkari Főnök utasításának megfelelően az eseményekről naponta kétszer kel
lett személyes jelentést tennem. 

A március 14-i jelentésem meghallgatása után azt a parancsot kaptam, hogy a HM 
képviselőjeként a kormánybiztos helyettesének társaságában vegyek részt egy határ
menti találkozón és megbeszélésen, amelyet a jugoszláv vízügyi és katonai szervek 
kértek. Ennek az eseménynek előzménye az volt, hogy a helyettes kormánybiztos, aki 
lassan kezdett személyemet illetően oldottabb lenni, még 13-án este megkért : intéz
zem el a HM-nél, hogy jugoszláv szakértők átrepülhessék Hercegszántó körzetében 
a magyar határt azért, hogy a két fél további védekezési tevékenységét összehangol
ják. 

A határon való átrepülés ügyét, amely 1956 márciusában korántsem volt sima kér
dés, a VK ügyeleti szolgálata útján sikerült megnyugtatóan rendeznem. 

Csupán illusztrációként közlöm, hogy a jugoszlávok igényelték: a határ mentén 
lévő légvédelmi lövegeink vízszintes helyzetben, leponyvázott állapotban legyenek 
a légifolyosó mentén. 

A tervezett találkozásról tehát tudtam, de arról, hogy ebben mi lehet esetleg az én 
személyes feladatom, még elképzelésem sem volt. 

Székely Béla vezérőrnagytól a kora reggeli órákban azt a határozott parancsot 
kaptam, hogy a tárgyalás során legyek „udvarias", de az ő tudta nélkül semmilyen 
kérdésben semmiféle megállapodást — még előzetes formában sem — nem köthetek. 

A határ menti találkozás március 14-én 10.00—11.00 között bonyolódott le, és en
gem, valamint a többi magyar résztvevőt meglehetősen kínosan érintett. 

A jugoszláv delegációt a zombori vízügyi igazgatóságuk vezetője és egy vezérőr
nagyi rendfokozatban levő utász dandárparancsnok vezette. A tárgyalás során gya
korlatilag az igen jól felkészült és nagyon jó fellépésű, tájékozott dandárparancsnok 
vitte a szót. Javaslata rövidre fogva az volt, hogy: 

— miután esetleges magyarországi gátszakadás, vagy gátszakadások lehetősége 
fennáll, ezek hatása a jugoszláv területet is kedvezőtlenül érintheti. Térképén — ame
lyet nem titkolt — megmutatta azokat a legveszélyeztetettebb irányokat, amelyek 
a terep természetes lejtviszonyaiból következtek. Kérte a magyar felet, hogy miután 
nekik kevés a robbanóanyaguk és a térségben levő utászalakulataik nem elegendőek, 
küldjünk át jugoszláv területre magyar erőket és eszközöket azért, hogy a határvo
nalon átnyúló, mintegy hat kilométer hosszú jégtorlaszt közös erővel — alulról fel-
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felé haladva — mielőbb megsemmisítsük és ezzel a magyarországi szakaszon is elő
segítsük a jégzajlás mielőbbi megindulását. 

Bevallom, hogy amennyiben nem kaptam volna tiltó utasítást, ott — a Herceg
szántó melletti libalegelőn —, abban a pillanatban beleegyeztem volna a jugoszláv 
tábornok által vázolt terv megvalósításába, amely szakszempontból teljesen logikus 
volt és mindenképpen jóindulatból, jószándékból fakadt. Azt tudtam azonban, hogy a 
szakmai kérdések mindig alárendelődnek a politikai megoldásoknak. E tekintetben 
nem voltunk könnyű helyzetben. Magyarország és Jugoszlávia között ebben az idő
ben éppen csak csitulóban voltak a korábban kialakult ellentétek. 

Ebben az időszakban sem tisztjeink, sem sorállományú katonáink nem álltak még 
át az új helyzetből adódó viszonyok értékelésére. Éreztem, nem volt alaptalan 
a Vezérkar Főnökének az a határozott utasítása, hogy semminemű kötelezettséget 
nem vállalhatok. Életemben először kellett szakemberként és diplomataként is állást 
foglalnom. A vízügyi szakértők hallgattak, ők már, tapasztaltabb emberek lévén, 
tudták azt, hogy ez a határ menti megbeszélés túlnő az ő hatáskörükön és a kérdés 
rendezése elsősorban a politika szférájához tartozik. 

Mindenesetre a jugoszláv műszaki tábornok választ kért és láthatóan, pontosabban 
érezhetően, felhatalmazást kapott az ügy megoldására nem csupán szakmai, hanem 
politikai értelemben is. A tárgyalás során külső megjelenésünk is nyomasztóan ha
tott. A jugoszláv dandártábornok elegáns öltözetben, pihenten jelent meg. Magam 
egy rozzant „pufajkában", kialvatlanul, nyilván nagyon rossz benyomást kelthettem. 

A külső tényezők kedvezőtlen körülményei ellenére igyekeztem megfelelni a reám 
háruló feladatnak. Természetes, hogy nálam is volt helyzetértékelő térkép és azt, 
ugyanolyan nyíltan, mint jugoszláv kollégám tette, bemutattam. Azt hiszem, semmi 
újat nem mondtam. A jugoszláv katonai és vízügyi szervek a Duna alsó szakaszán 
kialakult helyzetet magabiztos pontossággal ismerték. 

Közöltem a jugoszláv tábornokkal, hogy elgondolásaikat értem és azokat döntés 
céljából elöljáróimnak jelentem. 

Kérdésére, hogy mennyi időre van szükségem ahhoz, hogy érdemi választ kapjon, 
sajnos legjobb szándékom ellenére sem tudtam megnyugtató információt adni. Ezek
ben az órákban az alárendeltségemben levő rádiós gépkocsi Baján települt, kifeszí
tett, nagy teljesítményű antennával. Összeköttetésem Hercegszántó körzetéből nem 
volt a HM illetékes szerveivel. Feltételeztem, hogy két-három órán belül az általa 
felvetett javaslatra választ tudok adni. 

Ezt követően a tábornok kijelentette, hogy neki nincs ideje bizonytalan ideig vá
rakozni. Nem kevés gúnnyal megkérdezte tőlem, a jugoszláv fél számíthat-e arra, 
hogy a magyar műszaki csapatok nem robbantják fel a határ mentén lévő gáta
kat és nem teremtenek katasztrofális helyzetet azokban a körzetekben, ahol az ő 
dandárának csapatai ténykednek ? 

Ezt az egyértelműen provokatív feltételezését természetesen elutasítottam. A ma
gyarkatonaivezetés részéről — és a magam nevében is — kikértem, hogy ilyen anti
humánus cselekedetet feltételezzen rólunk. 

Ezt követően a jugoszláv elvtárs fogta magát, beszállt a személyi helikopterébe és 
visszarepült jugoszláv területre. Soha többé nem találkoztunk. 

A vízügyi szakértők ezalatt és ezt követően még tárgyaltak. Magam azonban úgy 
éreztem, hogy mielőbb vissza kell térnem Bajára és a lefolytatott kínos megbeszélés
ről mielőbb tájékoztatnom kell a HM vezető szerveit. 

Sikerült kapcsolatot teremteni a Vezérkar Főnökével, ő meghallgatta a jelenté
semet, észrevételt nem tett, se nem korholt, se nem dicsért. Abbéli javaslatomra, hogy 
a jugoszlávoknak tulajdonképpen igazuk van ós nem elvetendő a javaslatuk, nem rea
gált. Biztos vagyok abban, hogy a hirtelen felmerült gondot és annak megoldását 
Székely vezérőrnagy is úgy tekintette, hogy az túlnő a vezérkari főnök hatáskörén. 
Ezzel az aktussal ez a kérdés lezérult és egy-két nap elmúltával ez az esetleges mű
szaki megoldás, a katasztrófa beállta után, elveszítette jelentőségét. 

Az 1956-os jeges árvíz után is gyakran gondokodtam azon, hogy az esetben, ha 
azokban a márciusi napokban a magyar fél rugalmasabban reagált volna a jugo-
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szlávok által előterjesztett javaslatokra, elkerülhető lett volna-e a mohácsi és a bácskai 
katasztrófa. (A magyarországi Duna-szakaszon kialakult kedvezőtlen helyzet később 
ugyanis nem kímélte a bácskai térséget sem — N. I.) Sok esetben végiggondoltam, 
hogy amennyiben Hercegszántó térségében, önkényesen magamra vállalva a felelős
séget, átirányítok jugoszláv területre műszaki erőket és eszközöket, megszegve ezzel 
minden számomra kiadott utasítást, jót tettem volna-e, vagy nem ? Többszörös ön
kontroll után arra a következtetésre jutottam — ismerve az akkori jégviszonyokat 
és vízrajzi helyzetet —, hogy a jugoszláv kezdeményezés, amely szakszempontból 
vitathatatlan volt, március 14-én már elkésett. Akkor, amikor a katasztrófa elhárí
tását illetően alkalmam volt e kérdésben szót váltani jugoszláv elvtársaimmal, már 
elkéstünk, ők is, mi is. Amennyiben ilyen szándék akár 4-5 nappal korábban meg
nyilvánul, akkor talán, együttes erővel, elhárítható lett volna a katasztrófa, amely 
mindkét országot egyaránt sújtotta. Március 14-én azonban e tekintetben már elkés
tek mind a jugoszláv, mind a magyar szakértők és politikusok. 

Mindenesetre sem ezekben a napokban, sem az évek múlásával nem tartottam sze
rencsésnek azt, hogy a társadalmi berendezekéstől függetlenül a folyók határ menti 
övezetében olyan helyzet alakulhasson ki, hogy a határok, amelyek gyakran erőlte
tett módon lettek kijelölve, gátjai legyenek egy-egy természeti csapás elhárításának. 

Ami a Mohács — Baja körzetében bekövetkezett természeti csapás kérdését illeti, 
szilárd meggyőződésem, hogy a jégtorlaszok alulról felfelé haladó likvidálásával csök
kenthető, netán elkerülhető lett volna a kedvezőtlen körülmények bekövetkezése. 
A kérdés olyan megoldását azonban, amit a jugoszláv szervek javasoltak, vízügyi 
szerveink túlzott optimizmusa, együtt az akkori politikai állásfoglalással, a gyakor
latban nem tette lehetővé. 

Az tény, hogy jugoszláv részről — ha talán kissé késve is, mert másnap már át
szakadtak a gátak — úgy tűnik, megvolt a jószándék a veszélyhelyzet együttes erővel 
történő kivédésére. Talán igazolják ezt azok az információk is, amelyek egy újság
író közléséből maradtak fenn. E szerint: 

„Légierők és tüzérek, most azon dolgoznak, hogy alulról felfelé haladva, mieiőbb 
felrobbantsák a jeget. Hasonlóképpen ezen fáradoznak a jugoszláv vízügyi és katonai 
szervek is. Ugyanis az országhatártól délre, mintegy hat kilométeres szakaszon szin
tén jég borítja a folyó vizét. A magyar és a jugoszláv vízügyi hatóságok szoros kap
csolatban állnak, naponta többször is kicserélik jég-és vízállásjelentéseiket, szüntele
nül tájékoztatják egymást. Hétfőn pédául megállapodtak abban, hogy a magyar hon
védség közvetlenül a határ mentén is robbanthat. Rövid telefonbeszélgetést folytat
tam Vladán Kollavov elvtárssal, a zombori árvízvédelmi hivatal vezetőjével, aki a 
jugoszláv Duna-szakaszon irányítja az árvízvédelmet. Kollavov elvtárs elmondta, 
hogy a jugoszlávok a magyar hatóságok kérésére kezdték meg robbantani a határ
menti részen a Duna jegét. Kedden reggel hat órakor nagyarányú bombázással, tü
zérségi tűzzel is segíteni fogják a jégtorlaszok szétzúzását... 

Kollavov elvtárs végezetül köszönetét fejezte ki a magyar árvízvédelmi szervek
nek és a gátakon dolgozó katonáknak, a lakosságnak, amiért oly hősiesen tartják a 
gátakat, ezzel a jugoszláv területeket is védik a víztől,14 

Nagy a valószínűsége annak, hogy a tudósításban jelzett ,,nagyerejű" bombázás 
és tüzérségi tűz a jugoszláv szakaszon sem hozott semmilyen kézzelfogható eredményt 
ezért kezdeményezték, hogy a torlaszok robbantását a jugoszláv utász csapatok ve
gyék kézbe és hiányos erőik növeléséhez kérték a magyar fél segítségét, közreműkö
dését. 

Mindenképpen szólni kell arról, hogy akkor hogyan láttuk és miként ítéltük meg a 
jégtorlaszok légierővel és tüzérséggel történő rombolását. Teszem ezt azért, mert az 
e téren szerzett nagyon kedvezőtlen tapasztalataink utólag is azt igazolják, hogy ilyen 
módszerhez soha ne nyúljanak utódaink. 

A 7-11 méter vastagságot elérő, összefüggő, több kilométer hosszúságú jégtorlasz 
„megmozdítása" a légierő 100-250 kg-os bombáival, vagy a tüzérség néhány kilo-

14 Szabad Nép, 1956. március 13. 
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grammos aknáival, gránátjaival, teljesen irreális elképzelés volt 1956 tavaszán és 
nyilván az lenne egy esetleg ismételten bekövetkező jegesárvíz esetében a jövőben is. 
Természetes, hogy teljesen más kérdés robbantó eszközök és szakértők, helikopterek 
segítéségével történő „bevitele" a torlaszok körzetébe azért, hogy kumulatív töltetek, 
vagy „perforátorok" segítségével megfelelő mélységű és átmérőjű furatokat készít
senek elő annak érdekében, hogy komoly mennyiségű, elsősorban toló hatású robba
nóanyagok felhasználásával a torlaszokat darabolni, majd megindítani lehessen. 

1956 tavaszán légierőnkből a székesfehérvári csatarepülő hadosztály vett részt a 
torlaszok bombázásában. Egy-egy nagyobb jégtorlasz megbontására 30-40 gép indult 
bevetésre, kezdetben kisebb, később 250 kilogrammos bombákkal ellátva. A gépek 
egymást követve — ,,oszlopegyesé vei" — tudtak csak működni az istentelenül rossz 
látási és légköri viszonyok miatt. A szél sebessége ez idő tájt 120-130 km/óra volt, 
amely még a repülés feltételeit sem biztosította, nem hogy a pontos bombavetést. 
A csatarepülők bombáikat a nagy oldalszél miatt még jó célzás esetében is 50-100 mé
teres pontossággal vetették. Ennek következtében az általuk felhasznált bomba- és 
robbanónyagmennyiség, hatását tekintve, messze nem volt azonos azzal az erőfeszí
téssel, amit teljesíteni szándékoztak. Ez a végeredményét tekintve hiábavaló, de 
jószándékú kísérlet nem homályosíthatja el pilótáink bátorságát, akik, látván az ese
ményeket, emberfeletti akarással igyekeztek az orkánszerű szélben segíteni. Emlé
keznünk kell arra is, hogy a repülőbombák gyújtó készülékei a „pillanatgyújtás" 
elvén alapultak. Ennek következtében azok a bombák, amelyek felrobbantak, mert 
szépszerivel volt olyan bomba is, amelynek a gyújtókészüléke nem működött, a jég
torlaszokat csupán 100-120 cm mélységig „piszkálták" meg. A gyakorlatban azt ta
pasztaltuk, hogy amikor egy-egy nagyobbacska torlasz megindult a bombázás haté
sára, az megindult volna egyébként is. 

Sajnálatos módon a tenni vágyás nem minden esetben párosult kellő szervezettség
gel, már ami a légierő bevetését illeti. Egyesek nagyon bíztak a légierő lehetőségeiben 
és ezzel hosszú órákra tétlenségre ítélték a műszaki robbantó alakulatokat egy-egy 
térségben. Ez a „kényszerpihenő" elsősorban az ercsi pontonos dandár alegységeit 
kárhoztatta sok esetben várakozásra, semmittevésre. (Hasonló helyzetben volt az 
aknakutató zászlóalj is.) 

Sajnálatos, de az is előfordult, hogy a tevékenység összehangolatlansága miatt ak
kor jelent meg a légierő a jégtorlaszok körzetében amikor azok megbontásán éppen 
műszaki csapataink dolgoztak. így volt ez többek között március 12-ón a dunaföld
vári híd körzetében, ahol szintén az ercsi pontonos dandár jégrobbantó osztagai tény
kedtek és készítettek elő egy nagy erejű, reménnyel kecsegető torlaszrobbantást. 

A dunaföldvári hídtól délre kialakult hatalmas jégtorlasz megbontása azért sem 
volt egyszerű feladat, mert ha túlságosan nagy mennyiségű robbanóanyagot hasz
náltak volna fel utászaink a feladat érdekében, akkor a hídpillérek károsodást szen
vedhettek volna. A pontonos dandár törzsének utólag is igazolható elgondolása az 
volt, hogy „ék" alakban helyeznek el tölteteket, összesen tizenkettőt, töltetenként 
egy-egy tonna robbanóanyagból. Ezek zöme ammonit töltésű harckocsiaknából állt 
volna. Természetes, hogy ennek akkor lett volna értelme, ha a tölteteket kellő mély
ségre helyezik. 

Az alegységek ezen fáradoztak akkor, amikor — nem tudni kinek az intézkedésére 
— ismételten bevetették a székesfehérvári csatarepülő hadosztály egyik ezredét. 
A töltetek szerelése közben jelent meg a légierő és „libasorban" közelítette meg a 
torlaszt. A pontonos ezred katonái tömegesen elkezdtek rohanni a partok irányába. 
Az ott lévő tisztek rakétapisztolyaikkal és szolgálati fegyvereikkel lövöldöztek a le
vegőbe, hogy felhívják magukra a pilótáink figyelmét. 

Szerencsére a vezérgép és az őt követő második gép vetett csupán bombát, azok 
is rossz helyre, a hídtól jóval délebbre. A többi gép, észlelve a szerencsétlen szituációt, 
a bombázást nem folytatta. Azt, hogy élesített bombáikat hol oldották ki, nem tudom, 
de tény, hogy ebben az időben, éppen a gyújtókészülékek megbízhatatlansága miatt, 
élesített, pontosabban félig élesített bombákkal a kiinduló repülőtérre nem volt sza
bad visszatérni. 

Teljesen hatástalan és eredménytelen, sőt észszerűtlen volt az a jószándékú elkép-
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zélés, hogy két, 120 mm-es aknavetővel felszerelt aknavető ezredet (a polgárdi és az 
esztergomi ezredről van szó) alkalmazzanak Solt-D térségében a torlaszok megbontá
sára. A 70-80 db 120-as aknavető össztüze látványt jelenthetett ugyan a filmhíradó
nak, de a hatalmas jégtorlaszokan ez az „össztűz" nem jelentett többet, mint „csí
péseket". 

A valóságban az történt, hogy a légierő és a tüzérség bevetése után az egyébként 
is nehezen megközelíthető jégdugók tele lettek alattomos gödrökkel, amelybe rob
bantó csoportjaink katonái később beleestek és munkájuk végeztével többször teljes 
ruhacserére, szárítkozásra kényszerültek. A sok fel nem robbant bomba és gránát, 
amelyek helyenként szinte ellepték a Dunán képződő jégtorlaszokat, szintén nem 
volt épületes látvány. Ezeknek a fel nem robbant robbanótesteknek egy részét csa
patainknak sikerült még a jég tetején megsemmisíteniük, egy részüket elvitte a víz, 
vagy még most is a Duna medrébe ékelődve alusszák álmukat. Arra vonatkozóan, 
hogy mennyi bombát vetett a légierő és mennyi aknát lőtt ki a tüzérség, ezekből 
mennyi robbant fel és mennyit tudtak megsemmisíteni utász alegységeink, még köze
lítő adatok sincsenek. 

Miután a leírt eseményeknek szemtanúi voltunk és módunkban állt beszélni a légi
erő helyszínen lévő irányító tisztjeivel és a tüzércsapatok parancsnokaival, egyértel
mű volt az, hogy az ilyen akciókat azonnal be kell rekeszteni. Szerencsére az ered
mények alacsony hatásfokát az érintett HM vezetők is felismerték és március 13-tól, 
illetve március 14-tól az előbb említett akciókat beszüntették és légierőnk csak a fel
derítésben vett részt. A kirendelt tüzéralegységeink pedig visszamentek helyőrsé
geikbe, vagy pedig, mint kézi munkaerő, a gátakon kerültek alkalmazásra. 

Ezeknek a napoknak az eseményeit, a kétségtelen hibák ellenére, a csapatok és a 
lakosság hihetetlen nagy erőfeszítése jellemezte. A hibák, amelyek ugyan kínosak vol
tak, az idő múlásával mind jobban elhomályosulnak. 

Azt az erőfeszítést, amit állampogáraink — közöttük katonáink — ezekben a na
pokban tettek, a sajtó korabeli közleményei hatásosabban és jobban adják vissza, 
mint a jobb-rosszabb visszaemlékezések. Ezért csupán arra szeretnénk felhívni a 
figyelmet, hogy az irányításunk alá tartozó katonai szervezetek megtettek mindent 
annak érdekében, hogy a hihetetlenül nagy jég- és víztömeget a gátak között tudják 
tartani. Ez a tevékenységük jól szolgálta azt a humánus érdeket, is hogy jugoszláv 
szomszédaink a mi erőfeszítéseink eredményeképpen lehetőleg mentesüljenek a 
jeges árvíz pusztító hatásától. 

Ez akkor, a magyarországi érdekeken túl, megítélésem szerint, hasznosan és ered
ményesen szolgálta azokat a kölcsönös politikai erdekeket is, amelyek ezidőben kezd
tek megfogalmazódni mindkét érintett országban. 

A természet erői azonban egyre jobban és minden korábbi tapasztalatnál zordabban, 
kíméletlenebbül támadtak. 

A gátak védelme — ami akkor szinte harci elszó volt — egyre reménytelenebbé 
vált. Március 14-én a kora délutáni óráktól kezdődően egyre több lakótelepülést kel
lett államigazgatási szerveinknek kiüríteniük. Ezekben az órákban történt intézkedés 
a Mohácsi-sziget kiürítésére is. A kiürítés végrehajtása azonban, megítélésem szerint, 
határozatlanság következtében és amiatt, hogy ebben a térségben a lakosság szét
szórt településeken élt, csak részben és áttekinthetetlen módon valósult meg. 

A pontosság érdekében megjegyzem, hogy a kiürítésre vonatkozó állami vízügyi 
döntésekről nem volt semmilyen információnk. Ezt az intézkedést akkor és ott, Baja— 
Mohács térségében, teljes egészében az akkori párt- és államigazgatási szerveink az 
akkor még meglévő belső karhatalmi alakulatok törzseivel és alegységeivel hajtották 
végre. Ebben az időszakban a „túlszervezés miatt" kiürítési kérdésekben a katonai 
szerveknek gyakorlatilag nem volt semmiféle feladatuk. (Erre a kérdésre emlékeinket 
idéző befejező gondolatokban még visszatérünk.) 

A lényeg azonban az, hogy március 14-én a délutáni órákban, egyidoben és több 
helyen, nagy kiterjedésű — a gyakorlatban elzárhatatlan — gátszakadások követ
keztek be a Dunának mind a két partján, szinte egyidoben. A gátszakadások méretei 
és a védett területekre zúduló víz- és jégtömeg nagysága és ereje elképesztő volt. órá-
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Az egyik gátszakadás március 14-én délután 



kon belül 120-130 ezer hektár addig védett terület került víz alá. A gátszakadások 
helyéről és méreteiről, mint ami ilyenkor előfordul, teljesen ellentétes és pontatlan in
formációk futottak be mind a vízügyi, mind a katonai törzsbe. 

Az ellentétes információk ellenére azonban teljesen világos volt, hogy a térségben 
lévő katonai és polgári erők fő feladata ezentúl a védekezésről áthelyeződik először az 
életmentésre, majd utána a vagyonmentésre és ezzel együtt a természeti csapás to
vábbi hatásának lokalizásására. 

Mi fő feladatunknak a Mohácsi-szigeten és más körzetekben rekedt emberek men
tését határoztuk meg csapataink számára. Bevallom, hogy csapataink pontosan 
olyan jól értékelték a ldalakult új helyzetet, mint a Bajára telepített műszaki csoport. 
Nekünk ezekben a kritikus órákban nem az volt a feladatunk, hogy elvtársainkat 
munkára serkentsük, hanem az, hogy minden lehetséges mentőeszközt rendelkezé
sükre bocsássunk, függetlenül attól, hogy képzett utászalakulatról, vagy bármilyen 
fegyvernemi alárendeltségű alakulatról legyen szó. 

A kialakult katosztrofális helyzetet talán jól jellemzi az Árvízvédelmi Kormány
bizottság március 16-án kiadott „hivatalos" közleménye, amely politikai és hangulati 
okok következtében jóval visszafogottabb volt, mint a valóságos helyzet : 

„A gátszakadások következtében három község, valamint tíz község mélyebben 
fekvő részei Baja téségében, a Mohácsi-szigeten tanyacsoportok kerültek víz alá. 
Az elöntött terület, mintegy 120 000-130 000 katasztrális holdra tehető. Mohács terü
letére a védelmi erőfeszítések következtében az árvíz nem tudott betörni. Baja és 
Szekszárd városokban pedig csak a mély fekvésű részek kerültek kisebb vízelborítá-
sok alá és a víz továbbterjedését sikerült meggátolni. A mentési munkálatokat meg
nehezítette, hogy a veszélyeztetett területeken a kiürítési rendeletnek a lakosság egy 
része — különösen Mohács szigeten — nem tett eleget. 

Ugyanitt a védekezési munkálatokban végsőkig kitartó honvédek egyes csoport
jai a jeges árral körülvett gátszakaszokon rekedtek. 

A mentési munkálatokra minden műszaki erőt, rohamcsónakokat és kétéltű jár
műveket, repülőgépeket bevetettek. 

A honvédségi és a belügyi szerveken kívül szovjet műszaki alakulatok támogatják 
a mentés nehéz munkáját."15 

(A félreértések elkerülése érdekében : igaz az, hogy valóban bevetettük az összes 
kétéltű járműveinket a mentés érdekében, úgy mint ahogy azt a közlemény is jelzi, 
de ez az „összes" akkor azt jelenthette, hogy 2 db 2 tonna teherbírású nagy úszó gép
kocsink és mindössze 4 db kis úszó gépkocsink volt.) 

Ebben az időben a szovjet hadsereg Magyarország területén állomásozó műszaki 
alakulatai sem voltak még ellátva nagy teljesítményű lánctalpas úszó eszközökkel. 

Az a szovjet műszaki alakulat, amelyről a közlemény szólt, a Szolnokon állomásozó 
műszaki zászlóalj volt. Ez a zászlóalj feltehetően valamelyik szovjet harckocsizó 
alakulattól kapott, megerősítésként, néhány felderítő úszó harckocsit és ezekkel az 
eszközökkel vettek részt a mentésben, rendszeresített TMP típusú hadihíd-anyagaik
kal együtt. A jéggel elzárt helyekre csak úszó-harckocsival lehetett eljutni, sajnos 
azonban gyakran még azzal sem. 

Csütörtökre virradóra kísérletet tettünk arra, hogy a mentésben valamilyen szer
vezettséget érvényesítsünk. Tervünk az volt, hogy a vízzel-jégtáblákkal borított te
rületet tíz szektorra osztva, szektoronként 5-5 db rohamcsónakkal igyekszünk át
fésülni és az embermentés mellett egyidejűleg felderítjük a valós helyzetet, mert 
mind a katonai, mind a vízügyi törzs teljesen megbízhatatlan információkkal rendel
kezett. 

Elgondolásunk szerint a tíz brigádba osztott rohamcsónakos osztagok élére rlottillás 
tiszteket és tiszthelyetteseket osztottunk be, ellátva őket megfelelő híradóeszközök
kel. A csoportok parancsnokai utasítást kaptak arra, hogy rohamcsónakjaik egymás
tól látótávolságon belül maradva derítsék fel a területet és mindent jelentsenek rádión. 
A csoportjukhoz tartozó rohamcsónakokkal pedig, ahol lehet, kíséreljék meg a veszé
lyeztetett embereket a bajai partra kihozni. 

15 Szabad Nép, 1956. március 16. 
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Rohamcaónakos brigádok 



Mentési akció a Duna bal partjáról 



Célunk volt, hogy a parton lévő nagyobb mentőeszközeinkkel, elsősorban az N2P 
típusú pontonokból összeállított, két és háromrészes blokkokkal kíséreljük meg meg
közelíteni a leginkább veszélyeztetett körzeteket. Használtunk KFP típusú, fur
nérból készített pontonblokkokat, kompokat is ott, ahol a víztükör jéggel való fedett
sége azt még egyáltalán lehetővé tette.16 

A legexponáltabb helyekre, ahol a korábbi rádió jelentések és a légi felderítés ada
taiból már tudtuk, hogy több száz ember — közöttük nagyon sok kisgyermek, asz-
szony és idősebb ember — rekedt, a szovjet úszó harckocsikat és TMP kompokat 
irányítottuk. 

A legveszélyesebb pontokra igyekeztünk repülőgépekről csomagokat, meleg ruhát, 
gyógyszert és egyéb eszközt eljuttatni. A nagy szél miatt azonban ezt az akciót inkább 
elkeseredett kísérletnek értékelhettük, mintsem komoly eredményt hozó megoldás
nak. A gépekről ledobott csomagok többségét ugyanis elvitte a szél és a víz. Ezekből 
az eszközökből csak elenyésző mennyiség jutott el a veszélyben lévőkhöz. 

A munka nagy erőkkel és némi szervezettséggel ugyan megindult, de az az áttekint
hetetlen helyzet következtében gyorsan átalakult teljesen „ösztönös" mentő tevé
kenységgé. A korábban kijelölt mentési irányokat gyakran nem lehetett megközelíte
ni. Utászaink kerülő utakat keresve próbáltak a mentésre szorulókhoz eljutni. Gyako
ri volt, hogy a bajai partról indult mentő eszközök a mohácsi parton tudtak csak kiköt
ni. Az arcvonalak hamar felbomlottak és a tevékenység mindinkább irányíthatatlan
ná vált. 

A Duna bal partjáról kiinduló mentési munkában elsősorban a bajai (kecskeméti 
hadtest) műszaki zászlóalj, a csongrádi hadosztály műszaki zászlóalja, a komáromi 
(székesfehérvári hadtest) műszaki zászlóalj, az esztergomi és a mosonmagyaróvári 
hadosztályok műszaki zászlóaljai, a szolnoki szovjet hadosztály műszaki zászlóalja 
és a Dunai Flottilla rohamcsónakos brigádjai vettek részt közvetlenül. A mentési 
munkák biztosítását a „háttérből" számtalan híradó, és műszaki-gépszerelő-javí tó 
alegység biztosította. 

A Duna bal partjáról történő mentéssel egyidőben megkezdődött a mohácsi oldal
ról is a mentés. I t t elsősorban az ercsi pontonos dandár TMP kompjai, a tolnai mű
szaki dandár és a marcali műszaki zászlóalj átkelő eszközei működtek bátran és ered
ményesen. 

A Duna jobb partjáról történő mentési munkát a „központi" irányítástól teljesen 
elszigetelve az e térségben már korábban is alkalmazott műszaki egységek és magasabb
egységek öntevékenyen szervezték meg. Néhány napnak kellett eltelni ahhoz, hogy a 
jobb partról folyó munkát összehangolják a bal parti tevékenységgel. 

Felmerülhet, hogy a térségben rendelkezésre álló eszközök és erők mennyisége sok 
volt-e, vagy kevés. Megítélésünk szerint, annyi és olyan volt, amilyet és amennyit 
akkor a Magyar Néphadsereg ilyen célra egyszerűen rendelkezésre tudott — az árvé-
delem részére—bocsátani. A felmerült feladatokhoz viszonyítva elsősorban azért volt 
„kevés", mert a mentőeszközök jó része a természeti viszonyok következtében tech
nikai lehetőségei miatt csak részben volt jó hatásfokkal kihasználható. Amennyiben 
azt az erőt, amelyet itt alkalmaztak, összehasonlítjuk azokkal az erőkkel, amelyeket 
az újjászülető, megalakulásban lévő Magyar Néphadsereg az 1948-as tiszai — az 
1956-os dunaihoz igencsak hasonló méretű — jeges ár kivédéséhez, a kárt szenvedett 
lakosság megsegítéséhez adni tudott, akkor azt lehet megállapítani, hogy ahhoz képest 
„irdatlanul nagy erőket" sikerült időben felvonultatni. 

16 Visszaemlékezésemben szóltam a KFP típusú „furnér" pontonjaink alkalmazásáról. Komlódi és Budai elvtársak 
e téren szerzett tapasztalata kedvezőbb, mint az én megítélésem. Elmondásuk szerint a KFP pontonblokkok és kom
pok a vártnál jobban bírtáka jégtáblák „oldalcsapásait" azokon a szakaszokon ahol ők irányították a mentés feladatait. 
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Az 1947 végi, 1948 kora téli tiszai árvizi eseményekre vonatkozó jelentésekből 
ugyanis nagyon pontos és e tekintetben igen értékes adatok olvashatók.17 

Az ezekre vonatkozó jelentéseket áttanulmányoztuk. Az összesítő értékelések kö
zül a HM elnöki 12 267./1948. március 12-én kelt ügyiratra fordítunk most elsősorban 
figyelmet az összehasonlítás érdekében. 

A jelentést a néhai Görgényi Dániel vezérőrnagy készítette és az tartalmazza 
— öszesített formában — azokat a fontosabb adatokat, amelyek 1948-ban a mentési 
munkákban résztvevő katonai alakulatokra vonatkoznak. E jelentés adatai szerint: 

a) a műszaki Kiképzőtábor Parancsnokságától és alárendelt alakulataitól összesen : 
24 tiszt, 43 thtts. és 228 legénységi állományú vett részt az ár védekezésben. 

b) Ebből és a korábbi ügyiratokból kitűnik, hogy a hadsereg néhány pontonnal és 
rohamcsónakkal, valamint mintegy tucatnyi „utászladikkal" és néhány különböző, 
egyszerűbb műszaiti géppel tudott csak részt venni az ár védekezésben. 

Ehhez viszonyítva Baja—Mohács térségében ezerszeres szorzótényezőket vehettünk 
figyelembe, már ami az erőket és eszközöket illeti. Nem beszélve a rendelkezésre álló 
technika megnövekedett képességeiről, ami ugyanakkor, a viszonylagos fejlettség 
ellenére is, elmaradt a szükség szülte követelményektől. 

Az erőfeszítések eredményeképpen, mint ahogy arról a Szabad Nép tudósítója is 
beszámolt,18 csütörtök estig 2400 lakost és 540 katonát sikerült kimenteni a jobb 
partra, többszáz embert pedig a bal partra. 

A kimentetteket sajnos, a teljes zűrzavar következtében, egyszerűen nem lehetett 
semmilyen nyilvántartásba venni. Családok szakadtak el egymástól és a helyzet egy
re zavarosabbá vált. Mást nem lehetett tenni, mint ismét és ismét visszatérni az el
árasztott körzetbe és a kimentésre szorulókat katonáinknak felkutatni. 

Az elöntött terület átfésülését péntekre, majd szombatra virradóra egyre csökkenő 
számú rohamcsónakokkal ismételten megszerveztük. A nagy jégben a rohamcsónak
motorok csigái eltörtek, a gumicsapágyak jelentős része is felmondta a szolgálatot. 
Javítóműhelyeink készletei teljesen kiapadtak. 

Pénteken délutánig azonban még 45 db rohamcsónak és a többi mentőeszköz alkal
mazásával sikerült további ötszáz lakost és katonát biztonságba helyezni.19 

Pénteken vált ismertté mindannyiunk számára, hogy Horvát Sándor államvédel
mi határőr törzsőrmester és A. P. Tulhanov szovjet tizedes, úszóharckocsi-vezető a 
mentési munkák során hősi halált halt. 

Csapataink szombaton is tovább fotytatták az embermentést, de közben megkezd
hették már az ingóságok, értékek, megmaradt állatok és különböző termelőszközök 
kiszállítását is az elöntött területről. 

Kérésünkre a párt- és közigazgatási szervek igyekeztek tisztább képet kialakítani 
arról, hogy kit hová sikerült kimenteni ós ezeknek közelítően mennyi a létszáma. 
Számunkra azonban az volt a lényeg, hogy folytassuk a mentést mindaddig, amíg az 
utolsó embert is meg nem találjuk. A korabeli napilapok részletes beszámolókat kö
zölnek erről az emberfeletti munkáról. Ezen híradások részleteire nem szükséges ki
térni. Ezeknek a tudósításoknak az a lényege, hogy fegyveres erőink tagjai, együtt 
szovjet bajtársainkkal, mindent megtettek, hogy nagyobb emberáldozatok nélkül 
oldják meg mentési feladataikat. Ez végeredményét tekintve sikeresen megvalósult. 

17 a) HM ált. 4000 731/1948. január 3. sz. ügyirat (628. szám. sgt. 1947.) 
b) HM ált. 400 730/1948. január 3. sz. ügyirat. 
c) HM ált. 401 324/1948. január 7. sz. ügyirat. 
d) HM ein. 1725/1948. január 8. sz. ügyirat. 
e) HM ált. 1948. KFCS. 404 125. január 12. sz. ügyirat. 
f) HM ein. 2035 1948. január 15. 
g) HM ált. 1948. KFCS. 402 478. január 12. sz. ügyirat, 
h) HM ált. 1948. KFCS. 405 121. január 16. sz. ügyirat, 
i) HM ein. 2709 1948. január 14. sz. ügyirat. 
j) HM ein. 3331 1948. január 22. sz. sz. ügyirat, 
k) HM ein. 3841 1948. január 27. sz. ügyirat. 
1) HM ein. 5617 1948. február 11. sz. ügyirat, 
m) HM ein. 5660 1948. február 11. sz. ügyirat, 
n) HM ált. 415 217 1948. február 18. sz. ügyirat. 
o) HM ein. 12 267 1948. március 12. 

18 Szabad Nép, 1956. március 16. 
19 Szabad Nép, 1956. március 17. 
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Lokalizációs gát 



A későbbi, többszörös ellenőrzés után kiderült, hogy az elárasztott hatalmas terü
leten a polgári lakosság köréből összesen három halálos áldozatot követelt a pusztító 
áradás. 

Március 16-án megfeszített munkát végeztek műszaki alakulataink. Ezekben a na
pokban más fegyvernemi alakulataink, a vízügyi szakszolgálattal együtt, elismerésre 
méltó erőfeszítéseket tettek a különböző helyeken épülő „lokalizációs" gátak épí
tésénél, erősítésénél. Mindez gyors intézkedések — sok esetben nem is a legcélszerűbb 
és nem is a leghatékonyabb — utasítások kiadására késztette, mind a vízügyi, mind 
a katonai vezető törzseket. 

E munkánk közben kaptam olyan utasítást, sőt utasításokat, amelyek végrehaj
tása, vagy esetleges nem végrehajtása teljes egészében és a felelősség teljes súlyával 
a katonai szervezetekre és egyértelműen személyemre hárult. 

Ez a nem mindennapi helyzet a következőképpen alakult ki és oldódott meg. 
Március 16-án délelőtt, miközben egyre csökkenő energiával Bajáról igyekeztem 

társaimmal egyetemben irányítani a mentésből és a lokalizálásból adódó feladatokat, 
a helyettes kormánybiztos irodájába kéretett és ebben a minőségében átadta az 
Árvízvédelmi kormánybiztos (Erdei Ferenc) döntését, miszerint az Árvízvédelmi 
Kormánybizottság egybehangzó határozata alapján köteles vagyok a bajai közúti 
és vasúti hidat, annak teljes hosszában, tehát az ártelületi szakaszokon is, azonnal 
felrobbantani Tájékoztatott, hogy az általa vázolt feladat végrehajtásáért egyértelmű
en személyemet tették felelőssé. 

Az olvasó bizonyára nem csodálkozik azon, hogy a szerző úgy jellemzi ezt a szituá
ciót, mint amely akkor valósággal fejbeverte és ami szinte egyedülálló feladatot jelen
tett egy fiatal műszaki tiszt életében. 

Bevallom, hogy megdöbbentem akkor is és még utólag is, hogy egy ilyen jelentősé
gű, hadászati és hadműveleti érdekeket egyaránt szolgáló vegyes pályás Duna-híd 
robbantását miképp volt szabad egy — az elsősorban kivitelezésben érintett — mű
szaki szakemberre testálni. 

Rendkívüli módon zavart, hogy a híd robbantását illetően a döntés akkor nélkülö
zött mindennemű helyszíni konzultációt, vagy feladatértelmezést. 

A Dunán kialakult jéghelyzet és vízviszony, ami a lényegét illeti, természetesen 
nagy vonalakban ismert volt előttem. Ezen adatok birtokában tudtam, hogy nem 
tekinthető alaptalannak az Árvízvédelmi Kormánybizottság e kérdésben hozott ha
tározott döntése. 

A helyzet ugyanis az volt, hogy a korábbi — a középső Duna-szakaszon végrehaj
tott — robbantások és a vízszint némi emelkedésének együttes hatására a Bátaszék— 
Baja vasútvonalon, „irdatlan" mennyiségű jégtömeg halmozódott fel. Ez a jégtömeg 
elsodrással veszélyeztette a keresztirányú vasúti töltést, és az ott lévő hídszerkezete
ket is. 

A bajai híd tartószerkezetének alsó vonala és a zajló jég között csupán 10-20 cm 
volt a rés. A jég erejét talán jól érzékelteti, hogy itt nem jégkásáról volt szó, hanem 
elsősorban több méter vastagságot is elérő jégképződményekről, a legjobb esetben is 
50-100 cm vastagságú jégtáblákról. 

Azok a korábbi kísérletek, amelyek ezt a jégtömeget a hídról ledobott kisebb robbanó 
töltetekkel célozták „aprítani", átfolyatni, a gyakorlatban nem jártak semmilyen si
kerrel. 

A lassan, de félelmetesen mozgó jégtömeg azzal fenyegetett, hogy a hídszerkezetet 
lenyomja a hídsarukról. Ennek következtében viszont a mederszelvénybe eső vas
szerkezet a folyó élőszelvényét teljes egészében elzárta volna és ez olyan további víz
szintemelkedést eredményezhetett a magyarországi folyószakaszon, amelynek be
láthatatlan következményei lehettek volna a partok mentén folyó védekezésre. 

Határozott veszély jelentkezett Baja, Mohács és Szekszárd városok, Fájsz és még 
jó néhány nagyközség, valamint település további védelmének reális lehetőségeit ille
tően. 
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Lokalizációs gát épüése 



Ezeket a veszélyeket ismerve akkor is és utólag is csak úgy tudom értékelni, hogy 
az Árvízvédelmi Kormánybizottság döntését e tekintetben nem lehet teljesen alap
talannak minősíteni.20 

A feladatnak ilyen egyszemélyre szóló kiadása azonban, megvallom, megrettentett. 
Nem voltam ugyanis biztos abban, hogy mikor cselekszem az ügy és a magam sze

mélyét illetően is helyesen ? Akkor, ha mint katona, gondolkodás nélkül végrehajtom 
a parancsot, vagy az esetben, ha kissé késleltetem a parancs végrehajtását és ezzel 
esetleg megmentek egy Duna-hidat. 

Mindez borzalmasan nehéz kérdés volt. Az állásfoglalás kialakítását, amelynek 
egyértelműen voltak szakmai indokai, számomra erkölcsileg nehezítette az, hogy kor
osztályunk szemében egyértelműen a barbarizmussal volt egyenértékű az a sok eset
ben katonailag sem indokolható tény, hogy a német és magyar műszaki alakulatok, a 
hadműveleti helyzet jó, vagy rossz értékeléséből adódóan, felrobbantották hazánk 
hídjainak 90-95%-át. E tevékenység kedvezőtlen hatásait még a mai napig is érezzük. 

Hasonlóan motivált az is,hogy köztudott volt: az ország vérkeringését helyreállító 
feladatok között, 1945-től kezdődően, kiemelt feladat volt hídjaink újjáépítése. 

Kérem az olvasókat, éljék bele magukat egy olyan helyzetbe, hogy noha szakmai 
szempontokból indokolt, érzelmi szempontból azonban mindenképpen elveimmel el
lenkező feladat végrehajtására kaptam utasítást. 

Az érzelem és a logika nem egy esetben szembe találkozhat egymással. A bajai híd 
esetében úgy ítélem meg, hogy a logika tért ki és az érzelem haladt tovább. Az ilyen 
kitérők sem akkor, sem most nem tartoznak az egyszerű kérdések közé. Napjainkban 
a személyes indítékú „érzelmi" töltődések feltehetően éppen a logikai és a 
műszaki tényezők hatására, háttérbe szorulnának. 1956. március 16-án e kérdést ille
tően cselekvéseimet inkább az érzelmi tényezők irányították. Ilyen tényezőket azon
ban igazságügyi szerveinknek akkor sem volt és feltehetően a jövőben sem lesz joguk, 
sem alkalmuk méltányolni, ha egy ilyen feladat teljesítéséről, vagy nem teljesítéséről 
esik szó. 

Korábban már említettem, hogy Bajára való megérkezésünk óráiban azonnal meg
szerveztük a folyó műszaki figyelését. 

Ez a műszaki figyelő és jelző szolgálat, ami a lényeget illeti, jól, sőt kifogástalanul 
működött. Értékelő tisztjeink — akiket elsősorban a Duna bal partján lévő műszaki 
csapatok felderítő szakképzettségű tisztjeiből válogattunk ki — naponta több eset
ben jelentették a helyzetet és a víz- és jégviszonyok várható alakulásából levont kö
vetkeztetéseiket . 

Március 16-án reggel a már kialakított rendnek megfelelően meghallgattam az ügye
letes felderítő tiszt jelentését, amelyből nagy valószínűséggel arra lehetett következ
tetni, hogy Baja térségében a következő napon a délutáni órákban megáll a további 
áradás, sőt az esti órákig mintegy 10-12 cm-es apadással számolhatunk. Ezek a „pro
gnózisok" azonban a nagyon leegyszerűsített, „egyszerű utász számvetésekkel" ké
szültek és az adatokat semmiképpen nem tekinthettük megfelelő garanciákat adó 
adatoknak. Más adat azonban ezekben a napokban nem volt. 

A vízállás mért adatai, a meteorológiai intézet egyre kedvezőbb előrejelzéseivel 
együtt azonban azt a teljesen „szubjektív" képet alakították ki bennem, hogy a bajai 
hidat nem kell felrobbantani, mert a kritikus ponton már túl vagyunk. Azt tudtam, 
hogy ez nem lehet érv egy határozott kormánybizottsági utasítás ellen. Ennek tuda
tában hozzáláttam egyrészt a feladat teljesítéséhez és ezzel egy időben a bajai híd meg
mentéséhez. 

Kértem a kormánybiztos helyettesét, hogy szóban kiadott intézkedését adja írásba, 
ő ezt elutasította. Tájékoztattam, hogy a híd robbantásra való előkészítésére kiadom 
az utasítást, de a robbantási parancsot nem adom ki mindaddig, amíg az általa kö
zölt utasításról jelentést nem teszek a Vezérkar Főnökének. Ez a válaszom nem elé-

20 Társaim felhívták figyelmemet arra, és ez figyelmet érdemelhet a jövőben is, hogy az ő megítélésük szerint akkor 
is katasztrofális helyzet alakult volna ki a Duna visszaduzzadása következtében, ha a híd darabokra szabdalva — 
robbantás után — zárta volna el a folyó élőszelvényeit. Ennek következtében utólag is úgy értékelik, hogy a híd rob
bantására történő központi elgondolások nem voltak megalapozottak. 

— 129 — 



gítette ki. Irodájából jelenlétemben — korrekt módon — felhívta az Árvízvédelmi 
Kormánybiztost, akivel közölte, hogy a Honvédelmi Minisztérium megbízottja — jól 
kihangsúlyozta a készülékben, hogy Nemes Imre őrnagy — nem hajlandó a híd fel
robbantására vonatkozó utasítást végrehajtani és csupán az előzetes intézkedések 
kiadására vállalkozik mindaddig, amíg a híd robbantására vonatkozó parancsot a 
HM illetékes szervei nem erősítik meg. 

Ez alatt a rövid csendben felvillant előttem néhány epizód. Felrémlett több ta
nárom korábbi okítása, akik a robbantási feladatok csínjára-bínjára igyekeztek velem 
együtt társaimat is megtanítani. 

Ezek közül is jól emlékeztem a feledhetetlen Epov ezredesre, aki, mint a Kujbisev 
Műszaki Akadémia robbantási tanszékének vezetője, ha kellett akár négy nyelven is 
igyekezett átadni jó néhány magyar műszaki korosztálynak szakmai és emberi isme
reteit a tekintetben, hogy szakfeladataikat jól ismerő és a katonai helyzethez min
denképpen alkalmazkodni tudó szaktisztek váljanak belőlünk. A szoros szakismeretek 
mellett gyakran elbeszélt olyan eseményeket is, amelyek az utász tiszteket olykor 
igen nehéz helyzet elé állíthatják. 

Történetei sorából felmerült az, amit számunkra arról mondott, hogy miként haj
totta végre, a hatalmas és a szocializmus építésének jelképévé vált dnyepropetrovsz-
ki vízierőmű felrobbantását. 

Ennek az erőműnek a felrobbantása ugyanis túlnőtt a szakmai feladaton, hiszen a 
Szovjetunió állampolgárai előtt szinte jelképpé vált az ötéves tervek során megva
lósított beruházások közül. Dnyepropetrovszkra ezekben a nehéz napokban az egész 
szovjet társadalom figyelt. 

Epov ezredes — mint elismerten nagy robbantási szakértő — személyesen Sztálin
tól kapott parancsot, hogy egy speciális csoporttal készítse elő a vízierőmüvet a rob
bantáshoz. Sztálintól kapott utasítása értelmében viszont magát a robbantást csak az 
ő — mármint Sztálin — személyes parancsára hajthatja végre. A hatalmas építmény 
robbantáshoz való előkészítését időre befejezték. Különleges megbízatású robbantó 
csoportjukat a hadászatai irányban működő front, állományába osztották be. 

A harcászati helyzet viszont, sajnos, úgy alakult, hogy az erőmű robbantásával 
már nem lehetett — Epov ezredes értékelése szerint — várni, mert a német csapatok 
gyors előretörése következtében páncélos csapataik elővédjei már az erőmű hídján 
voltak és megkezdték a robbantó vezetékek szétdarabolását. Epov ezredes ekkor ma
gára vállalta a teljes felelősséget és végrehajtották az erőmű robbantását. Ez termé
szetes hatalmas detonációval járt, a körzetben lévő ügyeleti szolgálatok rögzítették a 
robbantás idejét. Az eseményt követően Epovot azonnal letartóztatták és vizsgálat 
indult ellene. 

Helyzetét az rendezte, mint a mindenre kiterjedő vizsgálat egyértelműen bizonyí
totta: Sztálin géptávírón megküldött parancsa, amely elrendelte az erőmű rob
bantását, 12 perccel korábban kelt a Kremlben, mint ahogy a robbantást a felelőssé
get magára vállaló Epov elrendelte. Sztálin parancsa a rossz összeköttetés miatt nem 
jutott el az érintetthez. A vizsgálat után Epov ezredest a Szovjetunió Hőse kitünte
téssel rehabilitálták. 

Ezek mellett felrémlettek bennem azok a személy szerint át nem élt, de köztudott 
események is, amelyek arról tanúskodtak, hogy a második világháború alatt nagyon 
sok utász tisztet — akiket semmiképpen nem lehetett a háborús bűnösök kategóriá
jába sorolni — éppen azért, mert pontos és egyértelmű parancs, gyakran írásbeli uta
sítás hiányában, azért mert egy kisebb jelentőségű hidat a harchelyzet kívánalmainak 
megfelelően felrobbantottak, utólag vontak felelősségre. Ilyen példák ebben az időben 
már ismertek voltak előttünk a honvédő háború időszakából is — mert ezekről szov
jet tanárainktól hallottunk — és a magyarországi harci cselekmények tapasztalatai
ból egyaránt. 

Mindezek átfutottak az agyamon akkor, amikor a kormánybiztos irodájában köl
csönösen „mustrálgattuk" egymást. 

A dermedt csendben nem kellett sokáig várni, mert hamarosan szólt a „K" vonal 
és azon Székely Béla kért a készülékhez. 

Bevezetőként „kegyetlen" hangnemben és meglehetősen durván kioktatott ma-
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kacsságom miatt. Szóban elismételte a híd felrobbantására vonatkozó parancsot és 
félreérthetetlenül figyelmezetetett arra, hogy milyen sors várhat rám, ha az utasítását 
nem hajtom végre. 

A korábbi idegborzoló percek és teljes kimetültségem együttes hatására azt a nyeg
le és nyilván elfogadhatatlan választ adtam a Vezérkar Főnökének, hogy egy buda
pesti meleg irodából nem lehet dönteni a híd robbantását illető kérdésekben. Jelen
tettem, hogy a rendelkezésemre álló adatok alapján meggyőződésem, hogy nem kell 
a hidat felrobbantani. 

Székely elvtárs természetes nem tűrte — nem tűrhette — el az én nyegleségemet 
és azon nyomban kilátásba helyezte leváltásomat, amelyet tájékoztatása szerint ő 
személyesen a helyszínen fog majd megejteni. Mindenesetre utasított arra, hogy amíg 
ő nem érkezik meg Bajára, „hídügyben" minden vonatkozásban felelős vagyok. 

Senki számára nem kívánok hasonló szituációt. 

Rendkívüli módon terhelt a felelősség és ezzel egyidőben az, hogy a híd robbantásá
ra vonatkozóan ez ideig csupán négyszemközt, vagy távbeszélőn kaptam utasítást. 
Elöljáróimnak, vezető partnereimnek intézkedései a valóságban „nyom" nékül ki
adott utasítások voltak. Éreztem, hogy a rám hárított felelősséget másokkal is meg 
kell osztanom és a számomra kiadott intézkedésnek, ha szúk körben is, de bizonyos 
nyilvánosságot kell adnom. Ilyesmit nem tanítanak az iskolákon és ez inkább ösz
tönös cselekedet volt, mintsem tudatos. 

Ezt követően az ügyeleti rendszer útján intézkedtem, hogy Baja és Mohács térsé
gében működő műszaki alakulataink parancsnokai délután 16.00-ra haladéktalanul 
érjenek be bajai vezetési pontunkra. 

Ezzel az intézkedéssel szándékom volt — amellett, hogy kikérem szakmai vélemé
nyüket a feladatra vonatkozóan — hogy ellenőrizzem azokat a vízrajzi és meteoroló
giai adatokat is, amelyekkel feltehetően élvtársaim is rendelkeznek. 

Természetes, hogy ha nem is az „egyszemélyi felelősség" átruházása érdekében, de 
ki nem mondott célom volt az is, hogy a bajai híd ügye napvilágot lásson és szakmai 
körben ismert legyen. 

Intézkedtem, hogy a robbantási feladat végrehajtására akkor az eszközeit tekintve 
legalkalmasabbnak ítélt tolnai műszaki dandár parancsnoka, néhai Nagy I. őrnagy 
szűk törzsével, még a tervezett értekezlet előtt Bajára beérkezzen, hogy esetleges fel
adataikról mielőbbi tájékoztatást kapjanak és intézkedéseik megtételéhez hozzákezd
jenek. A bajai híd robbantási tervének alapelgondolását (keresztmetszetek meg
választása, gyújtási rendszer stb.) az ügy sürgőssége miatt még az értekezletet köve
tően szándékoztam jóváhagyni. 

Felvettem a kapcsolatot a HM Műszaki Parancsnoksággal is. Tájékoztattam a HM 
műszaki parancsnokát (Szőllős Sándor ezredest) mindarról, ami a reggeli órákban 
történt, ö közölte, hogy tudomása van a számomra kiadott parancsról és rövidesen 
útbaindul Bajára, hogy Székely Béla vezérőrnagy utasítására „rendet teremtsen a 
portánkon". Tájékoztatott arról, hogy Székely elvtárs más ügyben van elfoglalva és 
ezért ő személyesen nem jön e nap folyamán Bajára. 

Kértem a HM műszaki parancsnokát, hogy amennyiben mód van rá, akkor délután 
16.00-ig érkezzen be Bajára és hozzon magával robbantási szakértőket és elismerten 
neves műszaki tiszteket akik a kialakult helyzetben segítséget adhatnak. 

A szerző a bajai híd eseményeivel kapcsolatosan tudatosan használta az egyes szám 
első személyű kifejezésmódot. Tudatosan tette ezt azért, mert március 16-án a kora 
hajnali óráktól kezdődően a kecskeméti hadtest műszaki parancsnoka (Komlódi 
Elemér) a nagybaracskai mentőbázis irányítása mellett azzal volt elfoglalva, hogy a 
szovjet műszaki zászlóalj elsüllyest úszó harckocsiját, az ercsi pontonos dandár nehéz
búvárainak közreműködésével, mielőbb kiemeljék, a szovjet elvtársak ez irányú jo
gos igényét mielőbb teljesítsék. A budapesti hadtest műszaki parancsnoka ezen a na
pon a további nélkülözhetetlen teendők érdekében igyekezett irányítani a munkála
tokat és ezzel egyidőben megkísérelt tiszta képet szerezni arról a mentő akcióról, ami 
a jobb és bal partról önfeláldozóan folyt, de tulajdonképpen teljesen áttekinthetetlen 
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helyzetet eredményezett a mentett lakosság és értékek vonatkozásában, ők ezen a 
napon más irányú — de nem kevésbé felelős és nehéz — elfoglaltságaik miatt azokról 
az eseményekről, amelyekről a szerző beszámolt, gyakorlatilag semmit sem tudtak. 
Természetes, hogy mint magasan kvalifikált és felelős beosztásban lévő szakemberek, 
személyükben is berendelést kaptak 16.00-ra a bajai vezetési pontra. (Ez azonban 
nem ért el hozzájuk.) 

A gyakorlatban az történt, hogy a március 16-i délelőtti eseményekről ők a. való
ságban később értesültek, amikor a bajai harcállásponton találkoztunk. Ez alatt a 
néhány óra alatt viszont a szóban megfogalmazott utasítások személy szerint engem 
érintettek. Sem akkor, sem ma nem tartanám elfogadhatónak, hogy akkori dönté
seimmel kapcsolatban, amelyek lehettek volna jók, vagy utólag bírálhatók, a fele
lősséget bármilyen szituációban megosszam. Az is motivált, ami a kérdések gyakorlati 
oldalát illeti, hogy semmi értelmét nem láttam akkor annak, hogy társaimat az álta
luk végzett és irányított felelősségteljes munkából idő előtt kivonjam. 

Akadt néhány óra szünet. Ez alatt ismételten, most már óránként, bekértem a mű
szaki felderítés adatait a Dunán kialakuló helyzetről. Az adatok egyre megnyugta
tóbb, de semmi esetre sem véglegesnek minősíthető képet vázoltak elénk. 

A hídrobbantás esetleges végrehajtását nem feledve a rendelkezésünkre álló és a 
tolnai műszaki dandár híradó eszközeiből megszerveztem két önálló „híradó irányt". 
A két-két db R-40-es készülékből álló híradó irányt, a dandár törzsével együtt, úgy 
szerveztük meg, hogy minden — a híd robbantásával kapcsolatos parancs — csak 
akkor hajtandó végre, ha a készülékeknél a dandárparancsnok és a bajai műszaki 
törzsbe beosztott Székesfehérvári hadtest-műszaki parancsnok személyesen vesz 
részt a párbeszédben és közleményüket, mindkét rádióhálón, egymást követően meg
ismétlik. Ez a túlzott óvatosság ma talán nevetségesnek tűnhet. Ekkor azonban mi a 
déli határtól néhány kilométerre települtünk. Rádiókészülékeink állandóan forgal
maztak. Ebben a korban nem zárhattuk ki egyes esetleges „félreértés" netán „pro
vokáció" lehetőségét sem. A frekvenciákat megfelelő rendszerben mindkét rádióhá
lón, egymástól eltérő sávokban, változtattuk. A rendszer egyébként a felállításától 
kezdve annak bontásáig tökéletesen működött. 

Arról, hogy mi célból és milyen összetételben tartok megbeszélést, jószándékom 
igazolásaképpen tájékoztattam a kormánymegbízott helyettesét. 

Kértem, hogy vegyen részt a megbeszélésünkön és Ő tájékoztassa a résztvevőket 
a bajai híd robbantását elrendelő felsőbb utasításról. Ettől azonban — fáradságára 
hivatkozva — mereven elzárkózott. 

Kérdésére, hogy mikorra szereljük fel a hidat robbantáshoz, tájékoztatásul elmond
tam, hogy az előkészítő munkák megindultak ugyan, de a munkák végrehajtását a 
legjobb esetben is csak másnap reggel tudjuk befejezni. Válaszom láthatóan nem elé
gítette ki és az is nagyon zavarta, hogy a tervezett „értekezlet" lassítja a munka ér
demi elvégzését. Megnyugtattam, hogy erről szó sincs, de a dandárnak erőket kellett 
kivonni a mentésből és a robbantási munkák kezdete előtt legalább néhány órán ke
resztül a személyi állományt is pihentetni kell. 

Tájékoztattam arról is, hogy jelentős mennyiségű robbanóanyagot és robbantási 
segédeszközöket kell a dandár Tolnán lévő raktáraiból a helyszínre szállítani és többek 
között a híd robbantási tervét is el kell készíteni. Az utóbbi munka már folyamat
ban van. 

Tájékoztatásom láthatóan megnyugtatta, de a valós helyzet az, hogy ő is, én is rend
kívül feszült idegállapotban voltunk. 

A délutáni értekezletre — egy iskolai fali táblára — elkészítettem szaktisztjeink
kel egy vízállást jelző grafikont és azon feltüntettük a j ég viszonyokra vonatkozó leg
frissebb adatainkat. 

Az előírt időre sorra megérkeztek a berendelt parancsnokok és a HM Műszaki Pa
rancsnokság képviselői is. 

Legnagyobb örömünkre mindenekelőtt az szolgált, hogy megérkezett az ercsi pon
tonos dandár parancsnoka (Tóth Lajos őrnagy) is, aki két nappal korábban, szúk tör
zse társaságában, felborult egy nagy úszó gépkocsival és feltételezhető halálhírüket 
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kénytelen voltam már korábban személyesen a Vezérkar Főnökének jelenteni. It t 
— ezen az értekezleten — tudtuk meg, hogy a dandártörzs vezető beosztású tisztjei, 
élükön a parancsnokkal — aki egyébként sajnos korábban TBC-s volt — felderítő 
munkájuk során felborultak és több mint huszonnégy órát töltöttek a jeges árban egy 
fatörzsbe kapaszkodva mindaddig, amig a keresésükre indított csoportok egyike ki
mentette őket reménytelen helyzetükből. 

Fáradt és a végsőkig elcsigázott társaság jött ossz a bajai harcálláspontukon. Lát
tam és éreztem, hogy sokat beszélni itt nem lehet. 

Röviden tájékoztattam a résztvevőket a kialakult helyzetről és ez ideig tett előze
tes intézkedéseimről. Információt adtam az általam ismert víz- és j ég viszonyokról. 

Ezt követően — a felesleges szóváltás elkerülése érdekében — sorra és személy sze
rint felszólítottam a legtapasztaltabb műszaki szakembereket, hogy jelentsék a víz 
és jég helyzetet saját szakaszukon és egyértelműen foglaljanak állást abban, hogy a 
helyzetértékelés alapján javasolják-e híd robbantását, vagy nem. 

Gyakorlatilag minden műszaki parancsnok úgy nyilatkozott, hogy megítélésük 
szerint nem kell a hidat felrobbantani, de az ilyen feladatra, mint lehetséges kény
szerhelyzetre, fel kell készülni és az eddig tett előzetes intézkedések mindenképpen 
célszerűek. 

Nagy felelőségtől szabadultam meg és nagy kő esett le szívemről. 
Ezt követően a HM műszaki parancsnoka — rendkívüli teátrális módon, amely 

stílust az ő esetében már régóta ismertük — „szótagolva" hangsúlyozta: kiadja a pa
rancsát, hogy a híd robbantáshoz történő előkészítését követően ne késlekedjek és 
azonnal adjam ki a robbantási parancsot. Közölte, hogy Árvízvédelmi Kormánybi
zottság döntését e tekintetben a „legfelsőbb" szinten is jóváhagyták. A „legfelsőbb" 
szint említése nem hagyott kétséget a tekintetben, hogy azt kire, vagy kikre értelmezi. 

Jelentettem, hogy parancsát megértettem ós kértem arra, hogy mindazt ami itt 
most elhangzott, adja írásban. Ezt az írásbeli parancsot azonban, hivatkozva az álta
lam tanúsított megengedhetetlen bizalmatlanságra, nem volt hajlandó kiadni. 

Az értekezleten a kérdéses ügy azonban oly nagy nyilvánosságot kapott, hogy a szá
momra kiadott korábbi utasítást később semmiképpen sem lehetett volna félreértel
mezni. Ezt követően már nem érhette volna személyemet az az esetleges vád, hogy ön
hatalmúan cselekedtem. 

Az értekezletet, miután tapasztaltam, hogy egy-két, a kérdéshez nem értő elvtárs 
is szót kért, elsősorban a kecskeméti hadtest nem szakmai tisztjei közül, gyorsan és 
meglehetősen ridegen bezártam. 

Parancsnokainkat, a tolnai műszaki dandár parancsnoka kivételével, feladataik 
további teljesítése érdekében, munkahelyükre visszaküldtem. 

A tolnai műszaki dandár parancsnoka és törzse röviden tájékoztatott a híd robban
tására tett előkészületeik állásáról és a robbantás végrehajtására vonatkozó terveik
ről. 

Elgondolásaik jók és szakszerűek voltak és ezért azokat változtatás nélkül jóvá
hagytam. Pontosítottuk az együttműködés és a híradás kérdéseit és ezt követően ők 
is útbaindultak Mohácsra. 

Érdekes és számomra, de az általunk képviselt feladat szempontjából is meghatá
rozó epizódja volt ennek a feszült, esetenként „szikrázó hangvételű" értekezletnek 
az, hogy azon a HM Műszaki Parancsnokság főtanácsadója (Vinogorszkij vezérőr
nagy) is részt vett. Megbeszélésünk végén csendben magához kért és velem együtt 
a legaprólékosabban áttekintette a rendelkezésemre álló felderítési adatokat. Időköz
ben beszámolhattam neki, hogy az utolsó jelentések szerint 2—3 centiméteres apa
dást regisztráltak műszaki felderítőink Baja térségében. Ez ugyan elmaradt az álta
lunk számított értéktől, de az apadás ténye kétségtelen volt. 

Vinogorszkij vezérőrnagy gyakran ingerült, de mindenki által igen nagyra értékelt 
műszaki robbantási szakértő volt, aki a nagy honvédő háború alatt a szovjet hadse
reg műszaki zártelepítő osztályán dolgozott és még személyes tanítványa volt Kar-
bisev szovjet műszaki tábornoknak. Véleményét nélkülözni egyszerűen nem volt jo
gom. A szovjet tanácsadó ragaszkodott ahhoz, hogy négyszemközt beszéljünk. 
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Vinogorszkij elvtárs azt mondta akkor, hogy ő most elmegy, de egy-két órán belül 
visszatér és elmondja véleményét a tervezett hídrobbantás kérdésében. 

Azt, hogy távolléte alatt, hol járt, mit csinált, nem tudom. Feltételezem, hogy ez
alatt az idő alatt tájékozódott azoknál a szovjet műszaki törzseknél is, amelyek a men
tési feladatokban érintettek voltak. Azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy ezek
nél magasabb törzsekhez fordult információkért, hiszen egy, a Duna alsó szakaszán 
lévő „vegyes" forgalmú híd hadászati szempontból sem volt közömbös sem akkor, 
sem ma. 

Az általa megjelölt időpontban Vinogorszkij tábornok visszaérkezett és azt mondta, 
hogy azonnal indul vissza Budapestre és a számomra kiadott, de általa is ismert rob
bantási parancs visszavonására megteszi javaslatait a magyar katonai és vízügyi 
szerveknek egyaránt. 

Arra kért — mint a szovjet hadsereg egyik, de csupán „tanácsadói" jogokkal fel
ruházott képviselője —, hogy amíg vele személyesen nem beszélek, ne adjam ki a rob
bantásra vonatkozó parancsot, még az esetben sem ha azt a HM vezérkari főnöke eset
leg sürgetné. Látván kimerültségemet e tanácsát többször és érthetően megismételte. 

Szerencsére úgy állt a helyzet, hogy a reggeli, kora délelőtti órák előtt semmiképpen 
nem tudtuk volna a híd robbantását megvalósítani. 

Feszült órák teltek el, mígnem szombatra virradóra Vinogorszkij elvtárs távbeszé
lőn felhívott és közölte velem, hogy a Vezérkar Főnökének számomra szóló új utasí
tását éppen fogalmazzák és rövidesen megkapom azt. 

Ez idő alatt természetes, hogy erőltetett ütemben folyt a híd robbantáshoz történő 
előkészítése. 

A hajnali órákban érkeztem a helyszínre és láttam, hogy a robbanóanyaggal nem 
„fukarkodtak" a tolnai utászok. A bajai híd sárgállott a trotiltól. Félelmetes látvány 
volt. Ezt a félelmetes érzést fokozta, hogy az időjárás egyre javult és a zord hideg után 
több villámcsapást lehetett érzékelni a távolból. A robbantáshoz előkészített híd 
elektromos vezetékeit azonban szakértelmünk hiányosságai, vagy a túlságosan gyors 
események következtében villámcsapás ellen nem biztosítottuk. Ilyen védő berende
zésekről ez idő tájt már tudtunk, de effélékkel mi még akkor nem rendelkeztünk. 
A híd védelme érdekében nagyon gyorsan, a hagyományos oxigénpalackok alkalma
zásával, a tolnai műszakiak biztosították a villámcsapás elleni védettséget is. Emlé
keztetni kívánom az olvasókat arra, hogy ezekben az órákban az elektromos gyuta
csok már a robbantó töltetekbe voltak elhelyezve. Ennek következtében minden be
avatkozás, túl azon, hogy életveszélyes feladat volt, veszélyeztette magának a híd 
megmaradásának lehetőségeit is. 

Visszatérve a vezetési pontunkra már várt a távmondati utasítás, miszerint a bajai 
híd robbantására való központi parancsokat visszavonták de ezzel egyidejűen a hely
zet alakulásától függően továbbra is fennáll az a kötelezettségem, hogy amennyiben 
a helyzet azt indokolja, akkor a robbantásra vonatkozó parancsot saját hatáskörben 
adjam ki. 

Ezzel az utasítással személyemet illetően nem változott meg semmi, de azt minden 
esetre sikerült elérnem, hogy a bajai híd ügyében ne egy budapesti központból hozzák 
meg a döntést, amely a helyzet esetlegesen pontatlan ismeretéből is adódhat. 

Visszatérve a vezetési pontunkra kedvező hírek is fogadtak. 
Az olyannyira várt apadást számos adat bizonyította. A bajai hídon járva szemé

lyesen is meggyőződhettem arról, hogy noha a veszély még nem múlt el, a hidat ve
szélyeztető jégtorlasz magassága szemmel láthatóan csökkent. A híd viszont robban
tásra kész állapotban volt. 

A tolnai műszaki dandár parancsnokával összeköttetésem zavartalan volt. ő is, én 
is feszült figyelemmel értékeltük az akkor már mindkét parton jól működő műszaki 
felderítő szolgálat adatait. Kisütött a nap. Pihenésképpen kimentem a bajai rakpart
ra — aludni úgysem tudtam volna — és vártam az eseményeket. 

Nem hagytam ki, hogy a kormánybiztos-helyettesnek jelentsem, parancsára akár 
már most is robbantani tudjuk a bajai hidat. Tudtam, hogy sem ő, sem az őt irányító 
szervek nem ragaszkodnak már ahhoz, hogy a híd robbantását azonnal hajtsuk végre. 
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Délután távmondatot kaptam Székely Béla elvtárs aláírásával, miszerint rövidesen 
Bajára érkezik és kötelezett arra, hogy beérkezése után egy mindenre kiterjedő jelen
tést tegyek az eseményekről. 

Sejtettem, hogy a vezérkar főnökének megjelenése a valóságos vészhelyzet elmú
lásával együtt, mindazokkal a hozzá más csatornákon" befutó jelentésekkel, amelyek 
minden bizonnyal igen csak rossz képet festettek személyemről, azt fogja eredmé
nyezni, hogy korábbi megbízatásomból felmentenek és „pihenőbe" küldenek. 

Biztos vagyok abban, hogy ilyen abnormális helyzet kialakulása elsősorban annak 
volt köszönhető, hogy a HM vezetése az „arcvonalakat" kellő időben nem rendezte 
és ennek következtében mind több kérdésben szinte ellenséges hangulat alakult ki 
köztem és a kecskeméti hadtest parancsnoka és törzsének néhány beosztottja között. 

Nem sokáig kellett várnom. A hétfői napon a reggeli órákban megérkezett — egyéb
ként első ízben a körzetbe — a vezérkar főnöke és az általa már jól megszokott hang
nemben közölte, hogy korábbi megbízatásom alól a miniszter felmentett és a további
akban nincs szükség arra, hogy Baja térségében tartózkodjam. A helyzet teljesen 
egyértelmű és világos volt. 

Kértem a vezérkar főnökét, hogy miután a mentési munkálatokat Baja körzetében 
befejezettének lehet nyilvánítani — a székesfehérvári hadtest alárendeltségében levő 
műszaki csapatokat helyőrségeikbe visszarendeljem. Javaslatommal Székely elvtárs 
egyetértett. Feladataimat, már ahogy erre mód kínálkozott, átadtam a budapesti 
hadtest műszaki főnökének és megtettem az intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy 
önmagamat és alárendelt műszaki alakulataimat „kivonjam" a térségből. 

Arra vonatkozóan, hogy a tolnai dandár alegységei mimódon szerelték „vissza" 
a bajai hídra felszerelt tölteteket és mi történt ezt követően, nincs semminemű infor
mációm. A lényeg azonban az, hogy elhárult a veszély és megmaradt a híd. 

Március végén — teljesen váratlanul — utasítást kaptam Székely elvtárstól, hogy 
a bajai ár védekezés során szerzett tapasztalataimat foglaljam írásba és azt 
meghatározott időben személyesen vigyem fel a VK-hoz. 

Ezekben a napokban természetes, hogy többször is átgondoltam mindazt, ami ve
lünk történt. 

Visszaemlékeztem azokra az eseményekre, amelyek egyértelműen igazolták tiszt
jeink és katonáink határtalan odaadását, de visszaemlékeztem azokra az esetekre is 
amelyek szervezési hiányosságokra vezethetők vissza, mind a vízügyi szolgálat, mind 
a HM vezetése részéről. Technikai ellátottságunk tekintetében is számos következte
tésre jutottam. Az árvíz után például, éppen e tapasztalataim alapján, alárendelt csa
patainknál megparancsoltam, hogy a tartalékban levő „M" rohamcsónakjainkat 
nem szabad másként tárolni, mint vízszintes helyzetben. Az akkori raktározási rend 
szerint ugyanis a motortesteket „bakra" állítva kellett — sok esetben éveken át — 
tárolni. Ennek következtében a motorok karteréből kifolyt az olaj és egy-két órai 
igénybevétel után használhatatlanok lettek a motorok csapágyai. Számos kisebb és 
nagyobb jelentőségű emlék birtokában készítettem el a tapasztalatokról szóló össze
foglaló jelentést. Természetes az, hogy ennek a jelentésnek a mondanivalója elsősor
ban a központi és a területi szervek közötti együttműködés kérdéseit feszegette. 

Nem kis szorongással léptem be a vezérkari főnök hivatali helyiségébe. A korábbi 
évekből személyesen is jól ismertük egymást — már arcról is. Székely elvtárs nagyon 
határozott, sok esetben kemény, de nagyon sok humánus vonással rendelkező tábor
nokként volt ismert ebben az időben. Hirtelen felgerjedt és hirtelen csillapodott. Mi 
legalábbis így ismertük és tiszteltük. 

Biztos voltam abban, hogy azért rendelt magához, hogy a korábbi „nyegleségem" 
következtében fenyítésemet szóban is közölje velem. 

A legnagyobb megdöbbenésemre azonban nem ez következett be. Jelentésem má
solatával a „szőnyeg szélén" álltam, ám azt mondta, hogy „gyere ülj le". Ez a stílus 
nála ugyan nem volt szokatlan, de az események ismeretében kétségkívül meglepett. 
Néhány nappal ezt megelőzően ugyanis korántsem ilyen stílusban beszélgettünk. 
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Sem ő sem én. Előhozakodtam a jelentésemmel. Erre ő azt válaszolta ,,ugyan hagyd 
azt a fenébe." 

Bármennyire is hihetetlen, de ezt követően felállt és azt mondta nekem ,,Te ma
kacs műszaki! Most meg kellene téged fenyítenem, de erre képtelen vagyok. Igaz, 
hogy sok kellemetlen órát szereztél nekem, de megmentettél egy Duna-hidat." Ezt 
követően csak egy kérdése volt, hogy milyen bort igyunk ? így rendeződött ez a kér
dés is. Szép búcsú volt. Akkor az volt meggyőződésem, hogy mindaz a tapasztalat, 
amit fiatal hadseregünk szerzett e természeti katasztrófa során, a feledés homályába 
merül. Szerencsére ezt a pesszimizmusomat az idő nem igazolta, mert az ezt követő 
időszakban mind a vízügyi szolgálat, mind a hadsereg egymással összehangolva, fel
használva a korábbi évek felgyülemlett tapasztalatait is, számos intézkedést tett an
nak érdekében, hogy egy jövőben esetleg előforduló árvízi katasztrófát népünk javára 
mindjobban képesek legyünk kivédeni és elhárítani. 

A fenti megállapítást talán jól szemlélteti az, hogy 1957. július 26-án, ezekben az 
egyáltalán nem könnyű napokban, az akkori Honvédelmi Tanács 3/105/1956. számú 
határozatával, amely jóváhagyta az akkor csupán újjá alakuló Honvédelmi Minisz
térium szervezetét, Dr. Münnich Ferenc elvtárs aláírásával, aki ebben az időben a 
Honvédelmi Tanács elnöke volt, jóváhagyta a HM új szervi határozványát. 

Ebből az okmányból kitűnik (55. oldal, 23. pont), hogy: 
„A Műszaki parancsnok a vezérkartervei alapján kidolgozza az alárendelt műszaki 

egységekre vonatkozó árvízvédelmi, segélynyújtási tervét." Ez nagy előrelépés volt 
akkor, ami később komoly belső tartalmat is nyert. 

Természetes, hogy az epizódok felelevenítésén túl számtalan szakkérdésben szer
zett hadseregünk tapasztalatot. E tapasztalatok sokasága azonban nem teszi lehető
vé, hogy azokat egy visszaemlékezés jellegű közleményben ismertessük. Ezért úgy 
véljük hogy amennyiben ilyen igény felmerül, akkor a kifejezetten az árvédeke-
zés iráfnyítása és végrehajtása során szerzett tapasztalatainkat szívesen közreadjuk 
a fiatal nemzedék számára. Tennénk ezt többek között azért is, hogy megkíméljük 
őket attól, hogy járatlan utakon kényszerüljenek haladni egy esetleges árvízi kataszt
rófa elhárítása esetében. 

Az viszont kétségtelen, hogy az 1954-es nyári és az 1956-os téli árvédekezés során szer
zett tapasztalatok iskolát jelentettek mindazon résztvevők számára, akik különböző beosz
tásokban és különböző munkahelyeken teljesítették a katonai esküből reájuk háruló felada
taikat. 
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SZEMLE 

DAS RITTERLICHE TURNIER IM MITTELALTER 

Beiträge zu einer vergleichenden Formen- und Verhaltensgeschichte des Ritterums 

(Herausgegeben von Josef Fleckenstein. 
Vandenhoeck-Ruprecht, Göttingen, 1985. 670 o.) 

A kiváló középkorkutató és kutatásszervező 
Josef Fleckenstein szerkesztésében megjelent 
vaskos kötetből az olvasó kétségkívül többet 
t udha t meg a középkori lovagi tornáról, mint 
bármelyik más eddig megjelent munkából. 
A kötetben számos európai nemzet történet-
kutatóinak tanulmányaiban gyönyörködhe
tünk, melyek egyrészt magát a lovagi tornát 
ismertetik a különböző országokban, másrészt 
pedig a lovagi tornával összefüggő más problé
mákat . A Szerkesztő ugyanis a lovagi tornát 
a lovagvilág központi magvának, koncentráció
jának tekinti, s a kötettel a középkori lovagság 
összehasonlító forma- és magatartástörténeté
nek vizsgálatához óhajt hozzájárulni. 

A kötet első része két tanulmányból áll, 
melyek nem magával a tornával, hanem vele 
összefüggő más témákkal foglalkoznak. 

Az egyik Elsbeth Orth tanulmánya, mely a lo
vag és a vár kapcsolatait elemzi a legkülönbö
zőbb szempontokból. Szól a várak szerepéről az 
alsóbb nemesség hadakozásában, a lovagok ál
ta l őrzött és igazgatott várakról, a lovagok bir
tokában lévő várakról s e birtoklás formáiról, 
a lovagok női hozzátartozóinak kezén lévő 
várakról, a lovagoknak a várban eltöltött hét
köznapjairól, ennek kellemetlen, unalmas és ké
nyelmetlen voltáról, ami érthetővé teszi, hogy 
a lovag csak addig tartózkodott a tulajdonában 
lévő, vagy felügyeletére bízott várba, míg fel
tétlenül szükséges volt. 

Az első részben olvasható másik tanulmányt 
Lutz Fenske í r ta, s ez a nemességgel és lovag
sággal kapcsolatos korai heraldikai formák ki
alakulását vizsgálja. Az első oroszlános pajzs-
leírás 1127-ből való, de a róla szóló forrásll70— 
75 között keletkezett, s valószínű, hogy a saját 
korában használatos pajzsot vet í tet te vissza 
1127-re. A lovaspecsét viszont már a X I . szá
zad közepe óta kimutatható Franciaországban, 

a század végén német földön, de még ezt meg
előzőleg Angliában is. A Szerző szerint a címer 
használata a nemesi nemzetségek kialakulása 
idején terjed el, mikor a régi nemzetségi kapcso
latoktól eltérő rokoni kapcsolatok alakulnak ki, 
s a címerek valószínűleg az új családi struktúrá
ka t és uralmi formákat akarják kifejezni. 

A kötet második részében a java-középkor lo
vagi tornájáról szóló tanulmányokat olvasha
tunk. 

Ulrich Mölk a torna elnevezésének kialaku
lásával foglalkozik. A tornoi, tornei, torneiment 
kifejezés a X I I . század közepe előtt lovas har
cot jelent — 1170 óta jelent lovagi tornát . 
Ez nem jelent annyit, hogy 1170 előtt lovagi 
tornák nem voltak, viszont az is tény, hogy a 
kor lovagi tornái nem sokban különböztek 
a tényleges lovas csatáktól. 

A kötet egyik legfontosabb tanulmányát 
Michel Parisse írta. Ez a franciaországi tor
nákról szól, kialakulásuktól a XIII . század vé
géig. A lovagi tornákat háromféle forrásanyag
ból ismerhetjük meg: 1. Az elbeszélő források 
megemlítik, hol és mikor voltak lovagi tornák. 2. 
A szépirodalmi források leírják, hogyan zajlot
tak le. 3. A képes ábrázolásokból megismerhet
jük a használt fegyverzetet és felszerelést. Aza 
baj, hogy a szépirodalmi források csak kb. 100 
évvel a torna kialakulása u tán kezdik azokat 
emlegetni, s az első korszakból képes ábrázolás 
is igen kevés. A Szerző szerint a lovagi torna 
o t t alakul ki, ahol a fejedelem elég erős ahhoz, 
hogy a belső békét biztosítsa, s a lovagok nem 
szeghetik azt meg kedvük szerint. Több mint 
edzés, több mint sport — pótháború, álháború, 
mellyel területet nem lehet ugyan hódítani, 
de pénzt lehet keresni. Volt olyan lovag, aki 
másodmagával 103 lovat zsákmányolt egy 
tornán. Célja természetesen a katonai gyakor-
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lat , a ló, a lándzsa és a kard használatának, 
elsősorban a lándzsa új módon való (hónalj 
alá szorított) használatának begyakorlása. 
Franciaországban a torna a X I . század végén s a 
X I I . század elején már elterjedt. Helyesebb, ha 
nem lovagi tornáról, hanem lovagjátékokról 
beszélünk, mert ezeknek a szűkebb értelemben 
ve t t torna (torneamentum) csak egyik fajtája. 
Mégpedig a legveszélyesebb fajtája; ez ugyanis 
megrendezett kis lovas ütközet. Másik fajtája a 
párviadal (joute). A harmadik a kevéssé veszé
lyes béhourd (buhurd), melyben a lovag ügyes
ségét tárgyakon mutat ja be. A csoportos 
tornában a kard, a párviadalban a lán
dzsa használata a legfontosabb. A torna 
veszélyes és költséges volt, csak uralkodók, 
vagy nagy bárók rendeztek ilyeneket. Helye 
eredetileg nem körülhatárolt, hatalmas terü
leten folyik és sok kár t okoz. Később a zárt tér 
nagyjából négyzet alakú, minden irányban egy 
nyülövésnyi. A városok, kastélyok közelében 
(vagy két város, két kastély között) zajlanak le. 
A párviadalok csak fokozatosan különülnek el 
a csoportos tornáktól. A párviadalban legügye
sebb lovagok a csoportos tornából félreállnak 
s párviadalokat vívnak. 1250 táján különül el 
határozottan a csoportos torna és a párviadal. 
A X I I — X I I I . századi források a lovagjátékok
ról szólva nem említenek tompa fegyvereket. A 
lovagjátékok fegyverei általában élesek ; később 
t án az egyház befolyására és az ízlés változása 
során lettek tompák a lándzsák, s kezdtek 
kardlappal sújtani. A lóról való esések több 
sérülést okoztak, mint a vágások. A csoportos 
tornákat egyre inkább kiszorítják a párviada
lok, melyekben az egyéni rátermettséget job
ban lehet bizonyítani. 

Juliet Barker és Maurice Keen tanulmányá
ból megtudjuk, hogy az angol lovagjáték a fran
ciának helyi változata. Az erősebb királyi hata
lom miat t viszont i t t királyi tornaszabályzato-
ka t ismerünk I . Richárd és I I I . Edward király
tól. I I . Henrik idején — engedve az egyházi 
tilalomnak — Angliában nem voltak lovagjáté
kok, s I . Richárd azért engedélyezte őket, 
mert észrevette, hogy a francia lovagok, kik a 
tornákon gyakorolták magukat, ügyesebbek. 
Olyan helyen engedélyezett lovagjátékokat, 
melyek királyi kézen voltak, mert így ellen
őrizni tud ta őket, s anyagi haszna is volt belő
lük. Maga Richárd s később I . Edward gyakor
lo t t volt a lovagjátékokban. I I I . Henrik és I I . 
Edward korában a tornák veszélyesekké vál
j a k a közbékére, sőt a király elleni összeeskü
vésekre adtak alkalmat. A tornákon általában 
fiatal kalandvágyó lovagok vettek részt, azon
kívül a király s a nagyurak hűbéresei. A tornán 
összeszokott csoport háborúban is jól tudo t t 
együttműködni, a torna fokozta a harci egység 
összeszokottságát. 

Josef Fleckenstein a java-középkori német
országi lovagjátékokról ír. A német források 
a „torneamentum" szót a franciáktól vet ték át , 

s magát a tornát francia találmánynak nevezik. 
A X I I . század közepéig német földön csak a nem 
veszélyes buhurd-ok voltak divatban, a század 
közepe után terjednek el a veszélyesebb, igé
nyesebb, s így a lovagok számára vonzóbb tor
nák, melyek rendszerint az udvari ünnepsé
gekkel kapcsolatosak. 1184 óta egyre inkább 
az uralkodók szervezik a lovagjátékokat, me
lyeken fokozódik a nők, énekesek és költők 
szerepe, egyre inkább társasjáték, bár katonai 
szerepe nem lebecsülendő. 

William Henry Jackson a német költészet 
lovag játékokról szóló alkotásait vizsgálja. 
A torna előbb a Franciaországhoz közel fekvő 
német területeken terjedt el, majd fokozatosan 
terjed kelet felé. Stájer földön különösen ked
velték. Egy 1254 és 1260 között írott regény 
szerint a Rajna vidékiek, szászok és thüringiai-
ak jól értik a tornát , de Magyarországon, Po
rosz- és Lengyelországban majdnem, vagy tel
jesen ismeretlen. Ügy tűnik Csehországban a 
X I I I . század közepétől ismert. A tompa fegy
verek Németországban az 1270-es évektől ter
jednek el. A csoportos tornákat egyre inkább 
kiszorítja a párviadal, s a XIV. század végétől 
német földön kétféle párviadal (németül tjost) 
ismeretes: a tompa lándzsával vívott stechen 
és a hegyes lándzsával vívot t rennen. De ez 
utóbbi sem annyira veszélyes, mint régebben, 
mert a lovagok már lemezpáncélt viselnek. 

Werner Bösener a lovagjátékok gazdasági 
vonatkozásaival foglalkozik. A német lovagok 
jelentős része kifejezetten szegény volt; a ne
mes származásúak közül is sokan csak megerő
sített udvarházakban laktak. A miniszteriális 
lovagok általában szegények és a kisháborúk-
ban (Fehde) keresik megélhetésüket. Rendkívül 
agresszívak. A szegény lovagok számára a lo-
vagjátókokon való részvétel — zsákmányolási 
lehetőség. A X I I I . század közepéig a legtöbb 
lovag még képes fegyverzetét előteremteni, 
de ettől kezdve a lovagi fegyverzet nehezebb 
és drágább lesz, a lovagok egyre kevésbé ké
pesek felfegyverkezni. Sok lovagi származású 
személy nem tudja beszerezni a szükséges fegy
verzetet és Edelknecht (armiger, famulus) 
marad. A lovagok száma csökken. A lovagjáté
kok pénzkeresési lehetőségei is csökkennek, 
mert egyre költségesebb az azokon való rész
vétel. 

Pierre Guichard néhány olyan írott forrást és 
képet említ, melyek a párviadal meglétét bizo
nyítják a X I . századi muzulmán Spanyol
országban. 

Thomas Szabó tanulmányából az itáliai lovag
játékokat ismerhetjük meg. Első említésük 
1158-ból származik, a következő csak 1328-ból, 
de nem valószínű, hogy a két dátum között 
ne lettek volna Itáliában lovagjátékok. Sok 
adat szól lovaggáavatásokról. Bár a szerző 
közvetett bizonyítékok alapján úgy véli, hogy 
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a két időpont között is voltak lovagjátékok, 
s ezt el is fogadhatjuk, kétségtelennek kell 
mondanunk, hogy sokkal kevesebb volt, mint 
Franciaországban, Németországban vagy Ang
liában. Feltehetőleg azért, mert bár van Itáliá
ban lovagi réteg, de ennek súlya kisebb, mint 
az Alpoktól északra, a társadalom polgáribb 
szerkezetű. Inkább a veszélytelenebb buhur t 
(buhurd) terjed el. A keményebb tornák és 
párviadalok inkább 1300 után divatoznak a 
signoriák udvaraiban, hol a feudális életforma 
jobban kifejlődött. 

Josef Macek a lovagjátékok csehországi elter
jedéséről szól. Később válnak általánossá, mint 
Nyugat-Európában. Az intézményt a németek 
hozzák be. I I . Ottokár (1253—1278), ki igen 
erős nehózlovassággal dicsekedhetett, már szer
vezett lovag játékokat — így 1264-ben Pozsony 
ban. Méginkább divatosak a lovagjátékok I I . 
Vencel idején (1278—1305), s a csúcspontot I . 
János a la t t (1310—1346) érik el, aki maga is 
szenvedélyes tornahős volt, bejárta Európát, 
hogy tornákon vehessen részt. Fia, IV. Károly, 
kevésre becsülte a lovagjátékokat. IV. Vencel 
(1378—1419) korában is inkább csak a nemesek 
rendezhettek tornákat, melyek azután a huszita 
forradalom idején egészen szüneteltek. 1434 
után megint voltak tornák, különösen (a ma
gyar trónon V.) László idején (1453—1457) — 
főként a katolikus urak körében, s László 
általában ezek győzelmének örült a tornákon. 
A takarékos Podjebrád György kevésbé ked
velte a tornákat , a kelyhes egyház pedig külö
nösen ellenezte azokat. A tornák Ulászló 
(1479—1516) idején is folytatódtak. Ujabb 
csúcspontot értek el a tornák (a magyar trónon 
II .) Lajos idején, kinek budai tornáin cseh 
lovagok is részt vettek. Csehországban a tor
nák a városok főterein, várudvarokon zajlot
tak, Prágában a Károly hídon is. A XV. század 
második felében a cseh tornák — szabályzataik 
szerint — veszélyesebbek, mint a burgundok. 
Vastagabb lándzsákat használnak, s nem alkal
mazzák a (lovak összeütközését meggátló) 
korlátot. 

Fügedi Erik szép tanulmányában számol be 
a magyarországi lovagjátékokról. Hazánkba 
— akár Csehországba — a németek hozták be 
a tornát . A X I I . század végén — Anonymus 
tanúsága szerint— már voltak hazánkban lova
gi tornák. A következő tornára vonatkozó adat 
1291-ből származik. A lovagi tornák rövid 
fénykora Magyarországon Károly Róbert ural
kodása. Maga a király is részt ve t t tornákon s 
1319-ben ilyen alkalomból ü tö t te ki egy ma
gyar lovag három fogát, s fájdalomdíjként há
rom falut adományozott neki. Ez időben a 
magyar köznemesség felső rétege is lovagi élet
módot folytat már. Nagy Lajos a la t t nincs 
adatunk lovagi tornákról, de ismerjük a király 
tornaöltözetót. Zsigmond nem kedvelte a tor
nákat , bár uralkodása a la t t voltak ilyenek. 
Egy 1433-ban rendezett tornán a nádor fia is 

részt vet t . Mátyás, majd Jagelló házbeli ural
kodóink is kedvelték. Minden tornára vonat
kozó adatunk (az 1433-as kivételével) a ki
rályi udvarra vonatkozik. Lehet, hogy más
hol nem is rendeztek tornákat . A tornák részt
vevői között kevés a köznemes. A köznemesség 
a XIV. század közepe óta nem volt olyan anya
gi helyzetben, hogy tornákon részt vehetett vol
na, alsó rétege sohasem vált lovaggá, s a köny-
nyű lovasság sohasem tűn t el a magyar hadsere
gekből. Nem lehetetlen, hogy az 1433-ban leírt 
kis lovakkal és alacsony nyergekkel vívott tor
na a könnyűlovasság felé muta t , a huszártorna 
felé. 

Sabine Krüger tanulmányából a katolikus 
egyháznak a lovagjátékok betiltására irányuló 
törekvéseivel ismerkedhetünk meg. Az 1130-as 
tilalom, majd az általánosabb 1179-es nemcsak 
a veszélyes lovagjátékokat t i l tot ta , hanem a 
többit is, mert a lovagság világias kultúrájának 
erősödése nem nyerte el az egyház tetszését. 

Az egyházi szerzők a torna elítélése dolgában 
nem voltak egységesek, egyesek, mint hadgya
korlatot, megengedhetőnek ta r to t ták . Az egy
házi gyakorlat kénytelen volt figyelembe venni, 
hogy az általános tilalom nem valósítható meg. 
Csak a papi személyek eltiltása volt sikeres, 
ami azért volt fontos, mert ismerünk olyan 
bencés apátot , ki a környék minden tornáján 
részt ve t t elpazarolva az apátság vagyonát, 
miközben szerzetesei éheztek. Egyes kanonokok 
„tornaszabadságot" vettek ki. 

Az egyháznak meg kellett gondolnia a dolgot. 
A lovagok a tornát nélkülözhetetlennek tar tot 
ták, az egyháznak viszont szüksége volt a lo
vagokra a keresztes hadjáratok mia t t . 

1313-ban V. Kelemen pápa beti l tot ta a tor
nát Francia-Német- és Angolországban, de 
X X I I . János 1316-ban már kénytelen ezt 
visszavonni, mivel a tilalom a lovagság létét 
fenyegette. Az 1179-es általános ti lalmat nem 
vonta vissza, így jogbizonytalanság keletkezett, 
amit az sem szüntetett meg, hogy a XV. század
ban a konstanzi zsinaton, sőt a pápai udvarban 
is voltak lovagi tornák. 

A kötet harmadik része a későközépkori 
lovag játékokkal foglalkozik. 

Philippe Contamine a későközépkori fran
ciaországi tornákról szól. Szerinte a tornákról 
szóló adatok száma 1350 és különösen 1400 
után növekszik. A tornák aranykora 1380— 
1430, annak ellenére, hogy a történészek több
sége szerint, mint katonai gyakorlat , elvesztet
te jelentőségót. Rengeteg tornafegyver maradt 
ránk. A városok is rendeztek tornákat . De a 
szoros értelemben ve t t csoportos tornák r i tkák 
— inkább a párviadalok divatoznak. Ezek 
kevésbé veszélyesek, s ez is hozzájárulhatott 
ahhoz, hogy az egyház egyre közömbösebb a 
tornákkal szemben. A XIV. század közepe 
után r i tkábbá válnak a lovagjátékok, majd a 
század végén újra szaporodnak. Voltak veszé
lyes, csataszerű, tömeges tornák is. 
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Valószínűleg portugál hatásra terjed el a zárt 
terület és a korlát alkalmazása. 1500 táján a 
lovagjátékok Franciaországban egyre teatráli-
sabbak, de ekkor is volt háborús jellegük, hi
szen a nehéz lovasság még igen fontos a francia 
hadseregben. 

Thomas Zotz a német városokban a XI I I -XV. 
században rendezett tornákkal foglalkozik. 
Az ilyen tornák elterjedését megkönnyítette, 
hogy a városokban sok miniszteriális ós kisne
mes lakott. A polgárság felső rétege is igyeke
zett részt venni a tornákon. Vannak helyek, 
ahol a nemesek és polgárok közösen rendeznek 
tornákat (Zürich, Augsburg). Ezekben csak 
nemes származású személy vehet részt, de ezt 
számos polgárról is ki lehetett mutatni . 

Werner Meyer a tornatársulatokról ír, melyek 
főként 1400 után alakultak. A válságba ju to t t 
lovagság rendi öntudatának megszilárdítása 
volt a céljuk, egy társadalmi eszményt képvi
seltek, melyet a lovagság a politikai-katonai
gazdasági realitások terén már nem tudot t 
elérni, csak az ünnepélyek és hadijátékok lát
szatvilágában utánozni. 

A különböző csatákban kudarcot valló lo
vagság díszes és nehézkes fegyverzetével vissza
vonult a tornák világába, s a viadalokat társas
játékként űzte. A tornatársulatok a XIV. szá
zadban egyes városokra szorítkoztak, a XIV. 
század vége óta viszont egész tar tományok lo-
vagsága tömörült tornatársulatokba. 1480 u tán , 
néhány évtizednyi visszaesést követően új nagy 
fellendülés mutatkozik. A tornatársulatokkal, 
a nem a fejedelmi udvarokban rendezett tor
nákkal a lovagság jobban ki tud ta vonni magát 
a fejedemi hatalom alól. Ez eltér az általános 
európai fejlődéstől. De 1487 után a tornatár
sulatok már nem tudnak tornákat rendezni, 
azok mégiscsak átkerülnek a fejedelmi udva
rokba. 

Ortwin Gamber hatalmas német és osztrák 
tárgyi forrásanyag alapján részletesen ismer
tet i a későközépkori lovagjátékokon használt 
fegyvereket. Sorra veszi a bugurdot (buhurd), 
a szűkebb értelemben ve t t (csoportos) tornát , 
a párviadalt tompa és éles fegyverekkel (ges-
tech és rennen). Az általa felsorolt fegyverek 

ismertetése szétfeszítené a recenzió kereteit, 
kétségtelen azonban, hogy a tanulmány elol
vasása után az olvasónak sokkal világosabb 
elképzelései lesznek a későközépkori lovagjáté
kokról. 

A kötet egyik legérdekesebb tanulmánya 
Roger Sablonier-é, aki a későközépkori lovagság, 
nemesség és hadügy kapcsolatait vizsgálja, 
közelebbről azt, hogy milyen hatása volt a had
viselés és hadszervezet későközépkori átalaku
lásának, és milyen kulturális és mentális hatása 
volt a hadi tevékenységnek a későközépkori 
nemességre ? 

Máig elterjedt álláspont, hogy 1300 után a 
nehéz lovasság fokozatosan kiszorul a harc
terekről. Ez t támasztják alá a lovagseregek is
mert vereségei. A valóság viszont az, hogy a ne
héz lovasság a XV. század végéig lényeges ré
sze, olykor gerince a hadseregeknek. Ez így 
van a svájci és landsknecht gyalogság 1480 
utáni tömeges bevetéséig, sőt tán 1550-ig, 
a hatásos személyi lőfegyverek kialakulásáig. 
Hangsúlyozza, hogy 1302-es győzelmük után 
a flamand gyalogosok 1328 és 1468 között rend
szeresen vereséget szenvedtek a lovagseregek
től. Az sem áll szerinte, hogy a lovagok idegen
kedtek volna a technikai újításoktól. Egyéb
ként vezetési képességeiket senki sem vitatja 
és keresett zsoldosvezérek. A lovagi ideálokhoz 
való ragaszkodás nem hát rá l ta t ta döntően a 
lovagseregek pragmatikus vezetését (mint 
Huizinga vélte). 1500-ig tehát a nemesi-lovagi 
harcos nem funkciótlan. 

A kötet negyedik részében, a függelékben 
Werner Meyer az Alpesek és a Rajna közötti 
korai nemesi várakkal foglalkozik, Jürg Tau
ber igen érdekes tanulmányából pedig a vár 
hétköznapjait és ünnepeit ismerhetjük meg a 
tárgyi emlékek alapján. 

A rendkívül értékes kötetet a szerkesztő 
utószava fejezi be, melyben összefoglalja az 
eredményeket és a nyitva maradt problémákat. 
Joggal hiányolja, hogy a spanyolországi lovag
játékokról szóló tanulmány nem készült el, és 
nagyon hiányzik a kötetből. 

Borosy András 
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PÁLMÁNY BÉLA 

VÉGVÁRAK NÓGRÁD VÁRMEGYÉBEN A TÖRÖK KIŰZÉSE 
ÉS AZ ÚJRATELEPÍTÉS KORSZAKÁBAN (1663—1703) 

(A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve. XII. Történelem. Szerk. : 
Bagyinszky Istvármé közreműködésével Szvircsek Ferenc) 

(Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, 
Salgótarján, 19861 120 o., 16 illusztr.) 

Nógrád megye köztudottan egyike hazánk 
ama régióinak, ahol igen intenzív ós alapos 
helytörténeti kutatások folynak, melyek az 
elmúlt évtizedekben különösen megélénkültek. 
I t t az országos, köztörténeti feltárásokhoz 
számos viszonylatban érdemlegesen csatlakozó 
tudományos kutatómunka egyik fő bázisa 
a Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, 
melynek legutóbbi kiadványa a megye várai
nak történetét tárgyalja a török kiűzése és az 
újratelepítés idején (1663—1703). 

A 120 oldalas munka a nógrád Megyei Mú
zeumok immáron 12. évkönyveként lá tot t nap
világot. Szerzője a megye — s főleg Szécsény — 
feudális kori történetének jeles kutatója, dr. 
Pálmány Béla, aki az elmúlt másfél évtized 
folyamán tucatnyi értékes tanulmánnyal gaz
dagította egykori szűkebb pátriája helytörté
neti szakirodalmát (a szécsényi Forgách-ura-
dalom 1767-től a szabadságharcig; Szécsény 
környékének kereskedelme 1728-tól 1848-ig; 
a mezőváros úrbéri viszonyai 1690-től 1848-ig; 
két szécsényi céhlevél 1617-ből; Szécsény fel
szabadulása a török uralom alól; a mezőváros 
céheinek története 1617-től 1857-ig; kisneme-
sek a Forgáchok szécsényi uradalmában 1542-
től 1848-ig; szécsényi és bujáki törökök levele
zése a hódoltság végéről; hollókői várurak, 
végváriak, szabadosok és zsellérek stb.)1 

1 Pálmány Béla fontosabb írásai: A szécsényi Forgách-
uradalom és népe az Urbáriumtól a jobbágyfelszabadí
tásig (1767—1848). (Szécsény, 1972.) Bölcsészdoktori 
disszertáció kézirata. = Kubinyi Ferenc Múzeum Adat
tára, Szécsény. 2—72. sz. ; Szécsény és környéke kereske
delme és vendéglátása (1728—1848) = A Magyar Keres
kedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Évkönyve 1976. Bp., 
1976.; Szécsény úrbéri viszonyai az újratelepítéstől a 
jobbágyfelszabadulásig (1690—1848) = Tanulmányok 
Szécsény múltjából. 1. k. Szécsény, 1978. 47—80. o.; 
Két szécsényi céh kiváltságlevele 1617-ből = Szécsényi 
Honismereti Híradó, 1982. 1. sz. és 2. sz. ; Köznemesek 
a szécsényi Forgách-uradalomban (1542—1848) = 
Tanulmányok Szécsény múltjából. 5. k. Szécsény, 1982. ; 
A szécsényi céhek története 1617—1857 = uo. 6. k. 
Salgótarján, 1983. 5—30.; Háromszáz esztendeje, 1683. 
november 10-én szabadult fel Szécsény a török uralom 
alól = Szécsényi Honismereti Híradó, 1983. 2. sz. 
53—71.; Levelek Szécsény második török hódoltsága 
korából = uo. 2. sz. 83—99. ; Szécsényi és bujáki török 
parancsnokok levelei Koháry István füleki főkapitány
hoz (1667—1680) = uo. 1984. 2. sz.; Várurak, végvári 
vitézek, szabadosok, zsellérek (Fejezetek Hollókő feudá-

A szerző monografikus igényű feldolgozását 
két kisebb terjedelmű, át tekintő összegezés 
előzte meg az elmúlt években, úgymint a megye 
végvárainak 1663—1685 közötti történetéről 
készített korreferátuma, továbbá a jelen művé
vel azonos című előadása a szécsényi konferen
cián.2 E kezdeményezéseket fejlesztette azután 
önálló feldolgozássá, melyet a török évfordu
lóra is számos elképzelést megvalósító3 megyei 
múzeumigazgatóság a múzeumi évkönyvsoro
zat külön köteteként jelentetett meg. 

A szerző, a szerkesztők és a kiadó szerv gon
dosságát ezúttal is elismerés illeti: tar talmas, 
értékes, szép és ízléses kivitelezésű kiadvány
nyal gyarapodott a „jó palócok" megyéjének 
török tematikájú történeti irodalma. Pálmány 
Béla a tőle megszokott, lelkiismeretes gondos
sággal ku ta t t a fel a legkülönfélébb levéltárak
ból és más közgyűjteményekből a választott 
témája példamutatóan szakszerű feldolgozá
sához nélkülözhetetlenül szükséges források 
százait, s dolgozta ki a mű jól át tekinthető, 
világos szerkezeti koncepcióját. Az imponálóan 
gazdag forrásbőség, melyre a szerző ezúttal 
még a korábbiaknál is tudatosabban és terv
szerűbben törekedett, olyan „mélyfúrásokat" 
t e t t lehetővé, melyekkel e r i tkán választott 

lis-kori társadalomtörténetéből). Kézirat, 1986. Sajtó 
alatt; stb. 

2 Pálmány Béla: Végvárak Nógrád vármegyében a 
török kiűzése és az újratelepítés korszakában (1663— 
1703) = Magyarország társadalma a török kiűzésének 
dején. Discussiones Neogradiensis. 1. Salgótarján, 1984. 
90—96. o.; uő: Magyar és török végvárak Nógrád vár
megyében (1663—1685) = Magyar és török végvárak 
(1663—1684). Tudományos tanácskozás előadásai — 
Noszvaj, 1984. okt. 18—19. (Szerk.: Bodó Sándor-
Szabó Jolán) Eger, 1985. 153—163. (Studia Agriensia. 
5.) 

3 1983: tudományos ülésszak Szécsény felszabadulá
sának 300. évfordulóján a XVII. század végi magyar 
társadalom összetevőiről, belső tagozódásáról, rendjéről 
(1. a Discuss. Neogr. 1. kötetét); 1985: a konferencia
sorozat 2. ülésszaka hazánk részvételéről a török elleni 
felszabadító háborúban (sajtó alatt); 1986: közel egy 
évig nyitva tartó állandó kiállítás Szécsényben, a Kubi
nyi Ferenc Múzeumban a magyar—török együttélés 
másfél évszázadáról; kívülük tudományos előadások, 
közművelődési programok a megye múzeumaiban stb. 
(V.o.: Praznovszky Mihály bevezetője Pálmány Béla 
1986-os kötetéhez, 9. o.) 
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témakörben még országos viszonylatban is 
csak elvétve találkozhatunk. 

A rendkívül nagy forrásbázis kialakítására 
törekvő szerző — több esztendei kutatómunká
val — nyolc közgyűjtemény vonatkozó iratait 
építet te be művébe, zömmel az Országos Levél
tárét , továbbá két megyéét (Nógrád ós Pest 
Megyei Levéltár), két kézirattárét (Országos 
Széchényi Könyvtár , Egyetemi Könyvtár , 
Bp.), az Esztergomi Prímasi Levéltárót, a Had
történelmi Intézet Levéltáráét s a Dunamellóki 
Református Egyházkerület Ráday Levéltáráét. 
Emellett — nagyrészt az OL Filmtára, ám 
részben egyes kutatók (Szakály Ferenc, Ress 
Imre) önzetlen segítsége révén, tanulmá
nyozhat ta a bécsi, a besztercebányai ós a kassai 
levéltárak több irategyüttesét is. Fel tár ta 
valamennyi szóba jövő nagybirtokos família 
családi levéltárát (Eszterházy, Balassa, For-
gách, Koháry, Zichy, Ráday), a kevésbé hasz
nosított gyűjteményeket (Esztergomból az 
Ipolyit ; az OSZKK-ból a Thaly t ; az EKK-ből 
a Kaprinait , a Hevenessit; a Rádayból a név
adóét), miközben korabeli levelek, adózási ira
tok (dézsmajegyzókek, árendairatok, portális 
összeírások, urbáriumok, megyei adólisták, 
taxalajstromok), katonai jellegű forráscsopor
tok, cóhlevelek, anyakönyvek, canonica visi-
tat iók, vármegyei jegyzőkönyvek etc. lapjai
nak százairól verte le a port adatgyűjtés köz
ben. Jellemző nagyfokú forráskritikai ébersé
gére, hogy az elmúlt századok során, valahol 
már közzétett néhány jelentős irat eredeti 
példányát is újólag felkutatta, és segítségükkel 
pontosította, korrigálta a korábbi forrásköz
lések pontatlanságait. 

A példamutatóan széleskörű és mélységű 
forrásfeltárás (a feldolgozáshoz a kötet végén 
8 oldal terjedelmű, összesen 306 hivatkozást 
tartalmazó jegyzetapparátus járul) nem kevés
bé gondos szakirodalmi tájékozódással j á r t 
együtt . Forrásművek (köztük XVI—XVII I . 
századi krónikás évkönyvek, spanyol, német, 
olasz röplapok), a külföldi és a hazai, a regionális 
és a köztörténeti feldolgozások (önálló kötetek, 
monográfiák, szakfolyóiratok s más kiadvá
nyok tanulmányai, cikkei), a legújabb kuta tá
sok eredményei (több 1983—1985-ös munka 
adatai, megállapításai is érdemlegesen szere
pelnek köztük), a különféle vitaülések (eseten
ként még sajtó a la t t levő) anyaga egyaránt 
megtalálta a maga helyét e vártörténeti mun
kában. Pálmány Béla, miként e műve is kézzel 
foghatóan bizonyítja, a fiatalabb történész-
generációk azon domináns csoportjához tar to
zik, melynek tagjai mind a forrásfeltárás, 
mind pedig a szakirodalmi tájékozottság, a 
forráskritika ós az értékelő-összegező munka 
tekintetében példás következetességgel követni 
igyekeznek a X I X — X X . századi nagy elődök 
hasznosítható tapasztalatai t ; ugyanakkor ma
ga is megfontolásra érdemes, új módszerekkel, 
eljárásokkal, eredményekkel gyarapítja, gazda
gítja, a nagy hagyományokkal rendelkező 
vártörténeti kutatásaink török kori fejezetét. 

A szerző rendkívül széleskörű szakirányú 
ismereteiről tanúbizonyságot tevő kötete szépen 
példázza az országos, hadtörténeti , továbbá 
a regionális, helytörténeti kutatások egymásra 
utaltságát, a köztük levő, esetenként mindig 
újfent kialakítandó optimális egyensúlyi hely
zet sikeres megvalósíthatóságának konkrét 
lehetőségót. Pálmány Béla önként választott , 
regionális vártörténeti témáját szervesen be
építette az országos fejlődés egészébe, miköz
ben nem tévesztette szem elől alapvető felada
tá t , a címben körvonalazott helyi sajátossá
gokra való alapvető koncentrálást, s ezeknek 
viszonylagos teljességre törekvő feltárását, 
elemzését, értékelését. Külön ki kell emelnünk 
pontos, gondos, részletes és minden viszony
latban szakszerű forráshivatkozásait, szak
irodalmi utalásait. XJgy tűnik, a szerző mind 
metodikai, mind pedig tematikai és forrásérté-
kelő szempontból hasznosítani igyekezett azo
kat a pozitív tapasztalatokat, melyeket „A 
hódoltság magyar adóztatása" című vaskos 
monográfia — a „törökös" témakör legértéke
sebb, legkoncepciózusabb alkotása — t á r t a 
magyarországi hódoltság különféle témaköreit 
kutató szakemberek elé. 

Maga a monográfia négy fejezetre tagolódik, 
időrendi és tematikus szempontok szerencsés 
ötvözése alapján. Az első rósz Szécsény felsza
badulását és pusztulását tárgyalja (1683— 
1684), míg a második a nógrádi várak társa
dalmát elemzi a török uralom végén. A szerző, 
az adot t viszonyokból következően, külön tár
gyalja a török által megszállt végvárakat 
(Szécsény, Nógrád, Buják), valamint a mind
végig magyar kézen maradtak történetét (Fü
lek, Gács, Kékkő, Divény, Somoskő). A harma
dik fejezet az elpusztult végházak újratelepíté
sének folyamatát ábázolja, érdemleges kitekin
téssel a XVII I . század első felére is. Az ismerte
t e t t erősségeken kívül i t t még két újabbal, Hol
lókő ós Gyarmat viszonyaival is foglalkozik. Vé
gezetül a IV. fejezetben frappánsan összegezte 
feltáró elemző munkájának legfontosabb ered
ményeit. 

Tételes felsorolásukra nincs terünk, de ez 
nem is feladata rövid ismertetésünknek; mind
össze a leginkább figyelemre méltó megállapí
tásokat emelnénk ki. Kétségtelen, hogy Pál
mány Béla rendkívül alapos „mélyfúrásai" lé
nyeges mértékben pontosították a „vitézlő 
rend" társadalmi-gazdasági helyzetéről alkotott 
képet a bányavárosi főkapitányság e körzeté
ben a XVII -XVII I . század fordulójáról. Ugyan
ezt elmondhatjuk az egyes erősségek, a körülük 
kialakult, félkatonai-polgári jellegű települé
sek, valamint a vártartományok, az ellátó bá
zis funkcióját betöltő váruradalmak esetében 
is, tekintet nélkül arra, hogy ezek királyi, 
netán egyházi és világi magánföldesúri tulaj
donban voltak-e? A forrásadatok sokaságával 
hitelesen alátámasztott elemzésből ki tűnt , 
mennyire képlékeny ós rendkívül összetett, 
heterogén, soknemű társadalmi-vagyoni réteg 
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volt a végvárak világa, no meg a suburbiumok 
hozzájuk elválaszthatatlan szálakkal kapcsoló
dó népessége. 

Tucatnyi nógrádi végvári település társadal
mi rétegződésének, erőviszonyainak, a végvári 
rendszer katonai funkcióinak, a gazdasági fel
tételrendszereknek és a társadalmi-önkormány
zati hát térnek a beható vizsgálata újszerű, 
a reális helyzethez lényegesen közelebb álló 
képet t á r az olvasó elé. Ismeretes, hogy a török 
uralom végének, a felszabadító háborúknak és 
az újratelepítés fél évszázadának végvári vi
szonyait eddigelé csak igen csekély mértékben 
ku ta t t ák ilyen mikroszkopikus részletességgel; 
leginkább N. Kiss Is tván, Szántó Imre, Müller 
Veronika, Gecsényi Lajos ós Iványi Béla fel
dolgozásait említhetjük meg. Mindezek feltá
rására a kerületi főkapitánysági iratok s más, 
országos jellegű források — márpedig a fel
szabadulás előtt a magyar hadtörténészek leg
inkább ezekre támaszkodtak — egyedül nem 
alkalmasak, hiszen nem eléggé életközeibői 
tükrözik a valóságot. E megfontolások alapján 
vonta be a szerző a vizsgálódásaiba például 
a megyei, a családi sőt még a demográfiai 
vonatkozású forrásféleségeket is, s ily módon, 
a feltárásokkal plasztikus képet rajzolhatott 
a vitézlő rend önkormányzatáról, vallási és adó
zási szabadságairól, a végvári települések gaz
dasági-társadalmi összetevőinek minden lénye
ges vonulatáról. 

Megállapította, hogy funkcióik szerint egy
részt királyi végházak (királyi zsoldos, iratos 
katonákkal) alkották a nógrádi végházak több
ségét (a Hont megyei, ám a füleki bázisról irá
nyí tot t Ajnácskőt is ide sorolta), másrészt 
magánföldesúri várkastélyok (Divény, Kékkő, 
Gács), sőt még egy egyházi földesúr által birto
kolt vár (a váci püspök Nógrádja) is helyet 
foglalt közöttük. A királyiak a bányavárosi 
(másként, korábbi nevén: érsekújvári) főkapi
tányság (generalatus) „botja a lá" tar toztak, 
míg a többiek földesúri rezidencia és uradalmi 
központ szerepkört töl töt tek be, melyeket a 
török közelsége mia t t úgyszintén megerősítet
tek, magánhadsereggel védtek. Ez utóbbiakat 
királyi zsolddal fizetett katonákkal csak akkor 
lá t ták el ideiglenesen, midőn az Ipolytól délre 
levő várak (Nógrád, Szécsóny, Gyarmat, Bu
ják, Hollókő és a honti Palánk) a török hódítók 
kezére kerültek (1552—1593, 1663—1683). 

Érdekes képet muta t a végvári települések 
belső szerkezete, a lakosság társadalmi össze
tétele is. A nagyobbak (Fülek, Szécsény, Gyar
mat , Nógrád, Kékkő, Divény, Gács) várból 
(praesidium, arx) és külső városból (oppidum, 
hostát , váralja, suburbium) tevődtek össze. 
A várat más társadalmi csoportok lakták, a 
városétól eltérő jogállással. A királyi vár kato
naváros volt, nemesekkel, szabad zsoldoskato
nákkal, míg a földesúri magánvárak, a vár
kastélyok (castellum) főúri lakhelyként és bir-
tokigazgatási központként funkcionáltak. S bár 
mindkét csoport lakónépessége — eltérő mó
don ós mélységben — a katonáskodáshoz kötő

döt t , ám természetszerűleg az utóbbiak jóval 
kevesebb közszabadsággal, mentesítésekkel, 
kedvezményekkel és autonómiával rendelkez
tek. A „város" (hostát, váralja) a nagyobb 
végvári települések másik szerkezeti elemeként 
mezővárosi jogokat élvezett. Katonai ügyek
ben természetesen a kapitány döntöt t , ő volt 
a fellebbviteli fórum is, viszont a mezőváros 
ügyeit saját bírójuk ós magisztrátusuk intéz
hette . A végvári mezővárosok lakosságának 
tömegeit a nem nemes szabadosok (libertinu-
sok) és a zsellérek képezték. E közrendűek 
többnyire szintén fegyvert viseltek a hostátok-
ban, hiszek ezeket is árok, sövény, palánk kerí
te t te , melyet őrizni, védeni kellett. A város
lakók tehát — milícia jellegű — katonai-fél
katonai egységeket alkottak, élükön hadna
gyokkal, tizedesekkel. E tizedességeknek és 
hadnagyságoknak természetszerűleg a vár 
főkapitánya volt a főparancsnoka. 

A földesúri várkastélyokban lekötelezett 
nemesek éltek: a Forgáchok és a Balassák szer
vitorai (lovastisztjei, uradalmi officialisai). 
A mezőváros jellegű, vagy ahhoz hasonló stá
tuszú váralják népe ezekben jogilag jobbágy
nak számított , a földesúr rajtuk t a r to t t a a ke
zét, ám ténylegesen ők is katonaparaszti men
tességekkel rendelkeztek, sőt Gács hajdúi és 
nemesei a horvát tengerparttól Erdélyig sok 
helyütt megfigyelhető hajdúszabadságot is el
nyerték uruktól. Katonai strázsa- és védszol-
gálataik a királyi várak melletti mezővárosok 
közrendű népének kötelezettségeivel muta tnak 
hasonlóságot; szokványos jobbágyterhek nem 
sújtották őket, a vármegye és az állam felé 
pedig csak a lényeges kedvezményt jelentő 
taxával terhelték őket, s maguk is fegyvert 
viseltek, miként ezt a földesúri telepítési ins
trukciók külön elő is írták a számukra, konkré
tan előírva hadiszolgálmányaikat. 

A királyi vár népének ura, katonai és bírói 
ügyekben egyaránt, a főkapitány volt. ő t a 
X V H . század második felében mindig a telepü
lés földesurai közül nevezte ki az uralkodó. 
Szécsényben a Forgáchok, utóbb a zálogbirto
kos Koháryak; Gyarmaton, Kékkőn, Divény-
ben a Balassák; Füleken pedig a Koháryak vol
t ak s földesurak s egyben a végvári főkapitá
nyok is. Kivételt csak Nógrád képezett, mely
nek földesura a katonailag nem különösebben 
képzett és megfelelő váci püspök volt, emiat t 
a vár főkapitányát 1593—1663 között idegen 
birtokos nemesek közül nevezte ki a király. 
A várbeli tisztikar (vicekapitányok, lovashad
nagyok, hajdúvajdák) jelentős hányadát köz
nemesek alkották, de sok paraszti eredetű is 
soraikba emelkedett. Mindamellett a végvári 
katonaság tömegét a gyalogos hajdúk és a lovas 
legények képezték — életviszonyaik sokrétű, 
egyénekre lebontott vizsgálatára Pálmány Béla 
igen nagy súlyt helyezett, s részben éppen ez 
adja munkája egyik fő értékét, jelentőségét. 
E kérdés azonban már átvezet bennünket a kö
vetkező nagy témakörbe, mely a végvári kato-
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naság helytállásának, kitartásának gazdasági 
motívumait tárja fel. 

A felettébb hosszan elnyúló magyar végvár
vonal, a határőrvidéki kapitányságok eme nem 
lebecsülendő körzetének behatóan részletes 
vizsgálódásai kimutat ták, hogy a „Se pénz, 
se posztó" jól ismert gyakorlata ellenére miért 
nem halt éhen mind varaink, palánkjaink rize-
tetlen, a királyi kincstár részéről jobbára ellá
ta t lan katonasága, s miért nem roppant össze 
határvédelmünk a kedvezőbb helyzetben, 
túlsúlyban levő oszmán-török helyőrségek nyo
mása ellenére sem ? A szerző valamennyi királyi 
és magán földesúri erősség esetében — gazdag 
forrásanyagra támaszkodva — kimuta t ta , 
hogy afféle „katonaparaszti" gazdálkodás folyt 
mindenütt , vagyis a tisztek és a közvitózek 
egyaránt fundust, házat, veteményeskertet, 
káposztást, külsőségeket (szántóföldet, kaszá
lórétet, néhol szőlőt, s együttesen közlegelőt) 
kaptak, s ezeknek fejében lá t ták el sokrétű őr-
és védszolgálataikat. Természetesen a hódolt
ság adóztatása, a dél felé irányuló prédálások, 
zsákmányszerző rablóportyák, a török és rác 
rabok váltságdíja (sarca) is igen fontos, nélkü
lözhetetlen „zsoldpótló" funkciót lá to t t el, ám 
e tényezők vizsgálata nem tar tozott a szerző 
feladata közé. 

A „katona osztásnak" nevezett földek jöve
delméből, továbbá a több helyütt megfigyel
hető iparűzésből, kereskedelemből, a marhák 
tartásából és adásvételéből s más hasonló, 
polgári kiegészítő foglalkozásokból pótolták 
a végváriak a nehezen csurranó-cseppenő 
zsoldot, s gondoskodtak saját maguk megélhe
téséről. A zsoldoskatonák jobbára éppúgy 
nős, családos emberek voltak, mint a suburbiu-
mok félkatonai-milicista parasztpolgársága, 
ily módon a létfenntartásukért végzett paraszti 
és egyéb munkájukat famíliájuk is segítette. 
A végvári tiszteknek is kisebb birtokokat, 
„kapitányság után való" szántókat, „füvelő 
réteket" osztottak a vár határában. Hasonló 
volt a helyzet a földesúri magánkastélyokban 
is ; a kékkői hajdúk saját házakban éltek, avagy 
zsellérként majorsági földeket, szőlőket művel
hettek, a gácsi hajdúk pedig a nemesi szervito
rokkalegyetemben, 1675-től, hajdúkiváltsággal 
rendelkeztek. Ők is paraszti gazdálkodást foly
t a t t ak , mint a királyi végvárak hadinépe, s 
katonai kötelezettségeik ellenében minden
nemű adó és szolgáltatás alól felmentést nyer
tek. Hasonló viszonyokat t á r t fel N. Kiss 
I s tván a Dunántúl délkeleti régióiban, mint 
ahogy a határ túlsó oldalán, a töröknél is meg
figyelhető a vlach-rác katonaparasztság (a 
vojnikok) intézménye, akik a szultáni kincs
tártól személyekre szólóan kapot t szabad bas-
t inák (adókedvezményes katonatelkek) fejében 
úgyszintén milícia jellegű félkatonai szolgálato
kat , határőrparaszti funkciókat lá t tak el, 
szemben a Habsburg-magyar főkapitánysá
gokkal.4 Megjegyzendő, hogy miként a töröknél 
sem XVI—XVII . századi intézmény a katona-
parasztság felállítása (a voj nik-szisztéma XIV. 

századi ; a török, a bolgár és a szerb szakkuta
tók a XV. századi Balkánon, nem utolsó sorban 
a hazánkkal ós a Havasalfölddel közvetlenül 
határos szandzsákokban már kifejlett változa
t á t t á r ták fel), mint ahogy a mi keresztény for
rásainkban is vojnikoknak nevezett határőr
parasztok jelenléte megfigyelhető déli végvár-
vidékünkön, Kinizsi Pálnak, az Alsó Részek 
temesvári székhelyű generális főkapitányának 
(1479—1494) hadikörzetében, a délszláv-román 
népességű Száva-Duna-Tisza-Temes- és Maros
menti vármegyékben is. E Mohács előtti, korai 
magyar vojnik-szisztéma feltárása azonban 
még további kutatásokat igényel, hiszen nem
hogy e fontos részprobléma, hanem még az 
észak-balkáni és a dél-magyarországi török
ellenes határvédelmünk, végvári rendszerünk 
története sincs feltárva, holott i t t olyan nagy
fontosságú hadiintézmények játszottak speciá
lis szerepet, mint a különféle katonabánságok 
(vidini, nándorfehérvári, szörényi, macsói, 
horvát-dalmát-szlavón, jajcei, szreberniki), a 
szerémségi szerb despoták (lényegében magyar 
szolgálatban álló határőrkapitányok), az Alsó 
Részek Főkapitánysága, továbbá az erdélyi 
vajda határvédelmi funkciója.6 

Az elpusztult helységek újratelepítését vizs
gálván, az előkerült források nem igazolták 
a régebbi szakirodalom azon közismert állítá
sát, mely szerint Buda visszavívása, a török 
kiűzése után egycsapásra megszűntek az egykori 
helyőrségek katonai funkciói, továbbá a kato
natársadalom kiváltságos státusza. Pálmány 
Béla a királyi várak és a magánföldesúri vár
kastélyok esetében egyaránt kimutat ta , hogy 
erre csak mintegy 2—3 évtizedes folyamat 
után, jobbára a Rákóczi-szabadságharc leveré
sét követően került sor, ám az egykori várak 
hoatátjainak, váraljáinak, mezővárosainak né-

4 N. Kiss István vonatkozó tanulmányait felsorolja : 
Pálmány Béla: Végvárak... 1986. 116. o. a IV. fejezet 1. 
jegyzetében; a vojnikokról: Fenyvesi László: Az igal-
portya és a körmendi kótyavetye balkáni tanulságai 
(Adalék a hódoltsági rác-vlach-vojnik problematikához, 
1641) = Studia Agriensia. 5. Eger, 1985. 199—218. o, 

5 Korai törökellenes határvédelmi szisztémánkról 
fontos megállapításokat tett Szahály Ferenc a kenyér
mezei csatáról és a török—magyar állóháborúról 1979-
ben megjelent TIT-füzetében, továbbá a Cserni Jován-
ról készített 1978-as tanulmányában, illetve a magyar— 
török küzdelmekről (1365—1526) az Acta Orientaliában 
megjelent áttekintő összegezésében; kívüle figyelemre 
méltóak még Kubinyi Andrásnak a vojnikokkal kapcso
latos szórványadatai az e folyóirat hasábjain publikált 
hadtörténelmi feldolgozásaiban (1523-as csata és a mo
hácsi ütközet előzményei) ; Rázsó Gyulának Zsigmond és 
Mátyás királyok török politikájáról írt tanulmányai; 
valamint Engel Pálnak és Fügedi Eriknek a XIV—XV. 
századi várakkal kapcsolatos munkái. A témakör legát
fogóbb s legmodernebb, de természetszerűleg részleteket 
nem tartalmazó összegezését 1490-ig bezárólag Rázsó 
Gyula, 1490-től 1545-ig pedig Szahály Ferenc készítette 
el legújabb hadtörténelmi szintézisünk 1. kötetének II. 
és III. fejezetében (Magyarország hadtörténete két kötet
ben. Főszerkesztő: Liptai Ervin. I. A honfoglalástól, 
akiegyezésig. Szerk.: Borús József Bp., 1984. 59—-132, 
133—178. o.) — A Kinizsi Pál délvidéki főkapitányságá
val és a Mátyás korabeli Magyarország törökellenes 
határvédelmével, az észak-balkáni — dél-magyarországi 
végvári rendszerünkkel kapcsolatos monografikus feltáró 
tevékenységet jelen sorok írója végzi. 



pessége még a X V I I I . század közepe táján is, 
egészen az úrbérrendezésig, számos elemét és 
maradványát megőrizte egykori, katona
paraszti kiváltságos helyzetének. 

A tar talmas kötetben még sok más érdekes 
problémakörrel megismerkedhet az olvasó. 
így például a Fülek várába szorult három 
vármegye (Heves-Külső-Szolnok; Nógrád; 
Pest-Pilis-Solt) nemesi tisztikarának (nem 
egyszer maguk is katonai vezetők voltak) tevé
kenységével, hatásköri és más jellegű ellenté
teivel a végvár királyi főkapitányaival, akik 
bíráskodási és egyéb kérdésekben is a fennható
ságuk alá igyekeztek kényszeríteni a megyei 
irányító szervek tagjait. Nem kevésbé érdekes 
az egyes erősségek, illetve mezővárosok la
kóinak magatar tása a Rákóczi-szabadságharc 
kezdetén (a sebtiben felújított katonai szerep
kör egyáltalán nem hozta meg a kívánt ered
ményt a Habsburg-barát vezetőknek), majd 
a későbbi években. Figyelemre méltóak a kato
naparaszti telkekre ül tetet t vitézek anyagi 
viszonyaival, konkrét vagyoni és életfeltételei-

Érdeklődéssel vet tem kezembe Nagy László 
Hajdúvitézek c. könyvét, amelyben a szerző a 
XVI—XVH. századi hajdúkatonaság intéz
ményét vizsgálja, bemutatva annak az egyete
mes, s a magyar hadművészetben elfoglalt 
helyét. A hazai történetírás a fenti periódust 
„a magyar romlás századának" kifejezéssel je
löli, utalva arra, hogy ezek az évtizedek — ami
kor az ország három részre szakadását követő
en, a török hódoltság időszakában a magyar 
uralkodó osztály erősen polarizálódik, az el
nyomottak küzdelme fegyveres felkelésekbe 
torkollik, s a megfáradt, szakadék szélére ke
rült ország idegen hatalmak martaléka, prédá
ja lett — valóban olyan zavaros képet mutat
nak, amelyben helyesen tájékozódni csakis a 
társadalmi erőviszonyok, a levéltári forrás- és 
szakirodalmi anyagok alapos ismeretében le
het. Ezért is érdemel különös figyelmet Nagy 
László vállalkozása, hiszen a hazai marxista 
történészek közül az elsők között kísérelte meg, 
hogy átfogó és reális képet nyújtson a XVI— 
XVII . századi magyar hajdúság hadtörténeti 
értékeiről, a Habsburg- és törökellenes mozgal
makban elfoglalt helyéről, valamint az európai
tól számottevően eltérő sajátos hadviselése 
okairól. 

vei kapcsolatos feltárások is, melyekre azonban 
már csak utalni tudunk: e sajátos végvári 
kérdéskör iránt érdeklődők feltétlenül nyernek 
azzal, ha részletesen áttanulmányozzák az is
merte te t t nógrádi kötetet, mint e speciális 
témakör legszínvonalasabb termékét. 

A magyar végvári élet, a katonatársadalom 
problémáival foglalkozó olvasó, éljen bár egy 
kis nógrádi helységben, vagy a fővárosban, 
egyaránt haszonnal forgathatja, jóleső érzéssel 
teheti le Pálmány Béla új könyvét. A félezer 
példányban kiadott, 16 illusztrációval ellátott, 
szaktudományos szempontból kifogástalan 
munka, melyet a témakör kiváló kutatója, 
Szakály Ferenc lektorált, miként a rövid beve
zetőben a kiadó találóan írja, „nagyívű lezá
rása" Pálmány Béla „e témájú kutatásainak". 
Mindamellett kíváncsian várjuk a szerző to
vábbi feltáró munkájának eredményeit, a nóg
rádi végek történetének bemutatását Mohács
tól 1663-ig. 

Fenyvesi László 

Nagy László munkájának legnagyobb érté
két abban a hatalmas forrásanyagban látjuk, 
amelynek segítségével biztos kézzel igazodott 
el a legkényesebb, olykor teljesen irracionális
nak tűnő jelenségek elemzésében, a történel
mi konklúziók megállapításában. Mindez sze
rencsésen párosul a lebilincselő, az élőszó 
varázsával á tha to t t előadásmóddal, aminek 
következtében az olvasónak gyakorta olyan 
érzése támad, mintha mesterien megírt „szép
irodalmi" alkotást t a r tana a kezében. 

Figyelemre méltó — az események felvillan
tásakor, értékelésekor — Nagy László széles 
forrásbázisra épülő korrekt adatkezelése, vala
mint szinkronisztikus látásmódja, amelynek 
eredményeként a korszak bonyolult jelenségei 
teljes megvilágításban tűnnek elénk, s törté
nelmileg hű képet kapunk „a magyar romlás 
századának" sok vi tá t kiváltott időszakáról. 

Könyve bevezető részében a szerző szüksé
gesnek tart ja felidézni, újraértékelni, illetve 
konfrontálni — Szamosközy Is tván, Istvánffy 
Miklós, Takáts Sándor, Komáromy András, 
Dankó Imre, Szabó Is tván, Pvácz Is tván és 
főként saját kutatásai alapján — a hajdúság 
eredetéről, kialakulásáról, s általános jellemzé
séről a felszabadulás előtti és utáni hazai törté-

NAGY LÁSZLÓ 

HAJDÚVITÉZEK 

(Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1986. 321 o.) 
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netírásban vallott idevonatkozó nézeteket, 
véleményeket. Ennek során Nagy László 
meggyőző erővel mutat ja be, hogy e rendkívül 
heterogén, származási-, vagyoni- ós vallási 
különbségek által megosztott „köztes ré teg" 
képviselői zömében nem szökött jobbágyokból, 
hanem inkább az elszegényedett nemesi ifjak 
és az állatpásztorok közül kerültek ki. 

A továbbiakban a szerző a királyi (vagy 
végvári), „hajdúvárosi", magánföldesúri és a 
szabadhajdúk kategóriáját elemzi, bemutatva 
a „vitézlő rend" privilegizált állapotát, élet
módját, sajátos társadalmi jogállását, a terme
lőmunkától való elidegenedése okait. Rendkívül 
helyesen muta t rá, hogy a kiváltságolt hajdúk 
telepítése eredetileg nem Bocskai Is tván elkép
zelése volt, hiszen a XVI . század közepén elő
ször a török, majd Mátyás főherceg vetette fel 
ezt a gondolatot. A hajdúság intézménye te
hát — vallja a szerző — az ország három rész
re szakadását követően jö t t létre, amikor meg
gyengült a központi hatalom, s ennek követ
keztében képtelenné vált a belső funkciók 
ellátására, s így válhatot t e katonaréteg a föl
desúri hatalmaskodások eszközévé, s alkal
massá bizonyos „csendőri funkciók" gyakor
lására. 

Rendkívül tanulságosak azok a részek, 
amelyekben Nagy László a korabeli hajdú
katonaság létszámát vizsgálja, rámutatva, 
hogy ez a XVII . század során összesen mintegy 
40 ezer főre tehető, amely a 60 ezerre becsült 
magyarországi ós erdélyi haderő — főként a 
gyalogság — számottevő részét képezte. (Ez 
idő táj t tehát kb. 4—6000 királyi, 2—3000 
magánföldesúri, valamint 30 000 főnyi szabad
hajdúval kell számolnunk, akik Bocskai, 
Bethlen, I . ós I I . Rákóczi György, továbbá 
Thököly Imre Habsburg-ellenes nemzeti, füg
getlenségi mozgalmainak bázisát alkották!) 

A könyv legjobb fejezeteit — megítélésünk 
szerint— a „Szervezet, fegyverzet, felszerelés", 
valamint „A hajdúkatonaság fegyelme, erköl
csi-politikai arculata" c. részek képezik, ame
lyek középpontjában a hadkiegészítési rend
szer, a fegyvernemi megoszlás, illetve annak 
vizsgálata áll: hogyan lettek a kegyetlenkedé
seikről, rémtetteikről és túlkapásaikról hírhedt 
hajdúk — akiket a kortársak csak „bitang, 
korcsos magyaroknak" neveztek— a független
ségi mozgalmak bajnokai. E fejezeteknek első
sorban az ad különös értéket — s teszi azokat 
rendkívül rokonszenvessé —, hogy a szerző 
több helyen korábbi nézeteinek korrigálását, 
felülvizsgálatát fogalmazza meg, rámuta tva 
azok fogyatékosságaira, ma már nem helytálló 
voltára. 

A könyv nem elhanyagolható erényei közé 
tartozik a hajdúkatonaság érzelmi és érdek-
motivációinak árnyalt bemutatása — amely 
ezidáig eléggé elsikkadt más szerzők hasonló 
jellegű munkáiban —, hiszen csak így válik 
érthetővé, hogy miért t ámogat ták következe
tesen a XVII . század első felében az erdélyi 
fejedelmek politikáját, s miért álltak az 1660-as 

évektől a Habsburgok oldalára a törökellenes 
harcokban. 

Külön fejezetben tárgyalja Nagy László a 
gyalogos és lovas hajdúk harcmódját, harc
értékét, helyesen ítélve meg a jobbára irregulá
ris takt ika harcászati előnyeit, fogyatékossá
gait, s nem hallgatva el, hogy e fegyvernem — 
hiányos felszereltsége, fegyelmezetlensége, a 
pszichikai állóképesség hiánya miat t — alkal
matlan volt a kötelékharcászatra, nyílt ütköze
tek megvívására. Maradéktalanul egyetértek 
a szerzővel abban, hogy a fenti hiányosságok 
miat t a hajdúkatonaság, tényleges erényei elle
nére, harcérték dolgában messze elmaradt a jól 
kiképzett, reguláris nyugat-európai zsoldoso
kétól. 

A továbbiakban Nagy László — három év
tizedes kutatómunkájának eredményeit fel
használva — a hajdúkatonaság 1591—1690 
közötti harcait elemzi, különös tekintettel a 
tizenöt éves háború (1591—1606), Bocskai 
Is tván, Báthory Gábor, Bethlen Gábor, I . és I I . 
Rákóczi György, valamint Thököly Imre küz
delmeiben betöltöt t kimagasló szerepükre. 
Ezeknek a fejezeteknek a középpontjában 
ugyan a korszak hadtörténeti eseményeinek, 
a hajdúság ütközeteinek (Álmosd—Diószeg, 
Rakamaz, Osgyán, Edelény-Besenyő, Ebes
falva, Konyárd, Szikszó, Szalonta stb.) bemu
tatása áll, a szerző figyelmét azonban nem kerü
li el a XVI I . századi társadalmi, politikai és 
gazdasági viszonyok, a hazai történeti fejlődés 
sajátosságainak felidézése — helyenként új 
megvilágításba helyezése — sem. Ennek során 
Nagy László többször kísérletet tesz a történeti 
szakirodalomban és a köztudatban elfogadott 
hamis értékítéletek felülvizsgálatára, a korszak 
jelenségeinek árnyaltabb és differenciáltabb 
bemutatására, amelynek eredményeként „a 
magyar romlás századának" problematikája 
valóban „emberközelbe" került. A szerző kor
rekt és objektív értékítéletét jelzi, hogy egy
aránt távol áll tőle a deheroizálás és az egyolda
lú idealizálás is, ezért valóban reálisabb képet 
kapunk Bocskai, Báthory Gábor, Bethlen, I . 
és I I . Rákóczi György, továbbá Thököly Imre 
politikai pályaképéről, intézkedéseik gyakori 
ellentmondásosságáról, a XVII . századi Habs
burg-ellenes nemzeti függetlenségi mozgalmak 
jellegéről, a katonai események történetéről és a 
török kiűzésének körülményeiről. 

Nagy László új könyvének összegezésekor 
elmondhatjuk, hogy a szerző vállalkozása nyo
mán szóles forrásbázisra épülő, alapos szintézis
re törekvő, kitűnő munkát kap kezébe az ol
vasó, s reméljük a nagyközönség is nem cse
kély haszon nélkül olvashatja azt . 

A kötet rendkívüli népszerűségét jelzir 
hogy a Zrínyi Kiadónál törtónt 1983-as meg
jelentetése után, most a Kossuth Kiadó „Szi
várvány sorozatá"-ban látot t napvilágot. 

V. Molnár Lászlá 
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DOMBRÁDY LORÁND 

HADSEREG ÉS POLITIKA MAGYARORSZÁGON 1938—1944 

(Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1986. 404 o.) 

A magyar ellenforradalmi rendszer 1938— 
1944 közötti katonapolitikájáról az utóbbi év
tizedekben számos figyelemre méltó vissza
emlékezés, hadtörténeti feldolgozás, diplomá
ciatörténeti munka jelent meg, mind a hazai, 
mind külföldön élő és külföldi szerzők tollából. 
A fenti időszak magyar katonapolitikájának 
összefoglalását adja meg a szerző rendkívül 
pontos, tudományos igényű és értékű levéltári 
kutatások, magyar és külföldi diplomácia
történeti források, dokumentumok és vissza
emlékezések felhasználásával. A fenti korról 
a szerző olyan munkát ad olvasója kezébe, 
ami olvasmányossága mellett forrásértéke 
szempontjából is rendkívül jelentős. 

A könyv 1938-tól követi nyomon az ellen
forradalmi rendszer politikájának alakulását. 
Ebben az évben kerül sor Ausztria bekebelezé
sére, a müncheni egyezmény után Német
ország befolyásának növekedésére, de ebben az 
évben jelentkezik minden korábbinál hango-
sabban a nyilas mozgalom Magyarországon, 
s hangjukat sokszorosan felerősítik azok a sike
rek, melyeket a területi revízió jelentett. Törté
nelmi tény, hogy a magyar katonai vezetés 
hatása a politikára elmaradt a német, vagy az 
olasz szövetségeséétől, de különösen az egymil
liárdos program beindítása u t a t nyitot t az ese
ményekre gyakorolt szerepének növelésére. 

A szerző nem hagy kétséget afelől, hogy a 
politika alakulására döntő mértékben az ural
kodó osztály egésze gyakorolt hatást , de mun
kájában eredeti dokumentumok felhasználásá
val rámuta t arra a történelmi bűnre, mely 
Werth Henrik vezérkari főnököt és a hadsereg 
németbarát vezetőit terheli az ország és hon
védsége háborúba taszításáért. A Hor thy által 
reaktiváltatott gyalogsági tábornok számára 
az volt a legfontosabb, hogy az ország semmi
lyen körülmények között ki ne maradjon a 
háborúból. Werth, aki igyekezett a politika
mentesség látszatát kelteni, nézeteiben kifej
te t te , hogy az első világháború „politikailag" 
veszett el, s ennek oka a politikai és katonai 
vezetés összhangjának hiánya volt, melyet 
meg kell teremteni. A vezérkari főnök hadve
zéri képességeit igyekezett kipróbálni egy igazi 
háborúban, természetesen a németekkel kiépí
te t t szoros szövetségben, melyet úgy értelme
zett, hogy „egészen be kell hódolnunk a néme
teknek". Véleménye nem maradt elszigetelt 
jelenség, helyzete a Teleki-kormány hivatalba 
lépésekor megszilárdult. A tisztikar revíziós 
céljai elérése érdekében felsorakozott Werth 
mögött, támogat ta a Németország melletti 
szilárd elkötelezettséget, szerintük ő képviselte 

„a kormány diplomáciai u taka t kereső és ku-
nyerálgató eljárásával szemben a cselekvő 
katonai akaratot ." A katonai felső vezetés, 
élén a vezérkari főnökkel, a németekkel folyó 
meddő tárgyalások a la t t megbizonyosodhatott 
arról, hogy Németország nem támogatja olyan 
korszerű magyar haderő létrehozását, mely 
szomszédaival szemben önálló akcióra is képes, 
netán alkalmas legyen a német érdekek ellen 
fellépni. 

Dombrády Loránd könyvében plasztikusan 
mutat ja be a Teleki-kormány és a vezérkar 
közötti különbséget a revízió megvalósításának 
kérdésében. A magyar politika 1939 őszén és 
1940 tavaszán tapasztalhat ta a nyugati álla
moknak a lengyel-német háború során tanú
sított magyar magatartás feletti elégedett
ségét, de tapasztalhat ta a magyar revíziós 
törekvésekkel szembeni nagyobb megértést is. 
Teleki szándóka az volt, hogy a Romániával 
szembeni revíziót Németország jóváhagyása 
nélkül, önerőből oldja meg, s ennek érdekében 
akar ta fejleszteni a hadsereget. Ügy számított» 
hogy könnyebb lesz a győztes hata lmakkal 
a már visszaszerzett területeket de iure elismer
tetni , mint a békekonferencián módosítani a 
határokat . A hadsereg vezetése — élén Werthtel 
— a revízió kizárólagos letéteményesét Német
országban lát ta , ezért hangsúlyozta a vele össze
hangolt külpolitika és a katonai együttműkö
dés szükségességét. 1940 őszére a fenyegető 
közelségbe került Németország beszűkítette a 
magyar kormány politikai mozgásterét. A ki
alakult helyzet kedvezett a feltétlen német
barát politikát követelő, erősödő szélsőjobb
oldalnak és a katonai vezetésnek. 

A német irányba történő behódolással szem
ben a magyar politikai vezetés nem élt azzal 
a lehetőséggel, melyet a Szovjetunióval kiala
kí tható kapcsolatok jelenthettek volna. A 
szovjet kormány 1939 ősze óta rendszeresen 
tanújelét adta jószomszédi törekvéseinek» 
támogat ta a magyar kormány törekvéseit kül
politikai mozgásterének tágításában. 

Wer th mindent elkövetett annak érdekében, 
hogy a kormányokat egyre inkább a német 
érdekek kiszolgálójává tegye, s ha ez nem volt 
eredményes, igen sokszor szembehelyezkedett 
a hivatalos kormánypolitikával, szükség esetén 
azt keresztezni is igyekezett. Ez oda hatott» 
hogy a kormány vonalától egyre inkább eltérő 
katonapolitika volt kialakulóban, melyet 
Hor thy jóindulatúan szemlélt. 

Werth nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 
Jugoszlávia elleni intervencióhoz való csatla
kozással a magyar kormány végleg Német-
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országhoz láncolja magát, felszámolta a Teleki 
által képviselt fegyveres semlegesség politiká
ját . A vezérkari főnök a német hadsereg újabb 
villámháborús sikerétől elkápráztatva ismét 
megerősödött abban a meggyőződésében, hogy 
csak a német fegyveres erő akciójához való 
fenntartások nélküli, időben és megfelelő erők
kel végrehajtott csatlakozás lehet a maradék
talan revíziós siker útja. Elhatározta, minden 
alkalmat megragad, hogy felajánlhassa a had
sereg csatlakozását a részleteiben ugyan ekkor 
előtte még ismeretlen de immár kétségtelen 
Szovjetunió elleni hadjárathoz. 

Dombrády Lóránd olyan részletességgel mu
ta t ja be a vezérkari főnök és a németbarát 
tisztek szerepét a Szovjetunió elleni háborúba 
való belépésben, ami megalapozottabb, egy
értelműbb ismereteket eredményez az olvasó 
és kutató számára. A kormánnyal elégedetlen 
katonák körében felvetődött egy szabadcsapat 
megalakításának gondolata, s Werth 1941. jú
nius 25-én Himer tábornok villásreggelijén 
terjesztette elő elképzeléseit annak érdekében, 
hogy a felelős magyar politikusokra nyomást 
tudjon gyakorolni a hadbalépés érdekében. 
A szervezés végrehajtása azonban már nem 
volt aktuális, a Kassa ellen június 26-án 13.10-
kor végrehajtott provokáció megteremtette 
az alkalmat a hadba lépésre. 

A Magvető Könyvkiadó egyre inkább szako-
sodó sorozatai, a „Tények és Tanúk", a „Nem
zet és Emlékezet", a „Gyorsuló I d ő " mellett az 
„Elvek ós u t ak" c. sorozat az, amelyben mind
máig helyet kaptak történeti , irodalomtörté
neti, művészeti, szociológiai, elméleti ós ideoló
giai jellegű művek. Ez az új kötet is a „Törté
nelmi, irodalmi és művelődéspolitikai tanul
mányok" alcímet viseli, mintegy reprezentálva 
azon sorozat sokrétűségét, melyben napvilágot 
lá tot t . Egy sorozat, megfelelő szerkesztői elvek 
mellett viszonylag könnyen lehet sokrétű. 
De alkothat-e valaki egyszerre jó történelmi, 
irodalmi és művelődéspolitikai tanulmányo
ka t? Ez már fogasabb kérdés. Korunkban 
gyakran gondolunk vissza nosztalgiával a 
reneszánsz, a felvilágosodás vagy akár a X I X . 
század polihisztoraira, s gyakran bizony már 
azzal is megelégednénk, hogy a történész 
értsen az irodalomtörténethez, az irodalom
történész konyítson a történelemhez, a mate-

Hor thy 1941 szeptemberében ugyan meg
vált vezérkari főnökétől, de arról a pályáról, 
melyre az országot állították sem ő, sem a kato
nai vezetés nem tudot t , de igazából nem is 
akart letérni. A háborúba való belépést nem 
tudták megakadályozni azok a józanul gon
dolkodó körök sem, akik érdekeltek voltak 
az ország semlegességének megőrzésében. A 
hadba lépés a revíziós politika logikus követ
kezménye volt. A Szovjetunió elleni háború a 
katonák tömegeit eszmei szempontból felké
születlenül érte. A korábbi évek propaganda
munkája a szomszéd népek ellen irányult, s a 
katonák nem értették, miért kell harcolniok a 
Szovjetunió ellen olyan szövetségesekkel, me
lyek az elért területgyarapodásokat veszélyez
tetik. 

Dombrády Lóránd a magyar történelem e rö
vid, de rendkívül jelentős időszakával össze
függő és elemző szemléletéhez következtesósek 
levonásához járult hozzá, amikor tudományos 
igénnyel, több, eddig még nem publikált doku
mentum, visszaemlékezés alapján törekedett 
bemutatni, hogy az ellenforradalmi rendszer 
történetének e tragikus szakaszában döntő 
szerep ju to t t az akaratukat a politikusokkal 
szemben érvényre ju t ta tn i képes katonai veze
tőknek. 

Szauter Lajos 

matikus a fizikához, a fizikus a matematiká
hoz, és így tovább. E kötet egy ilyenfajta 
polihisztorságot hivatot t jelképezni az ún. 
humán tudományok területén. Lássuk, milyen 
eredménnyel. 

Az alcímmel nyomban vitatkoznunk kell. 
A kötet tíz nagyobb tematikai egységben tar
talmaz különböző műfajú írásokat, a könyv
ismertetéstől az esszéig, az újságcikktől az elő
szóig, de tanulmánynak csak a cannae-i csatá
ról szóló írást neveznénk. Ez ugyanis az egyet
len, amely a tanulmány klasszikus követel
ményeinek (pl. jegyzetanyag) megfelel. A töb
bi nem könyvismertetés-jellegű írás többsé
gében is találunk ugyan hivatkozásokat a fő
szövegbe beleépítve, s ezek egy része is viszony
lag könnyen visszakereshető, de sok esetben 
egyszerűen nem lehet tudni, honnan vet te 
adatait a szerző. Ennek legjellemzőbb példája 
a győrvári csatáról szóló írás, amelyben több
ször is hivatkozik egy „hivatalos osztrák had-

TÓTH GYULA 

HADAK, HITEK, HISTÓRIÁK 

(Magvető Könyvkiadó, Elvek és Utak, Budapest, 1986. 644 o.) 
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történeti munkára" (157. és 165. o.), de a kötet 
címével adós marad. 

Tóth Gyula írásainak gyűjteményét egy 
rövid életrajz vezeti be, „Curriculum vitae 
brève" címmel, mintegy utalva a szerző latin 
szakos végzettségére és humán érdeklődésére. 
Még ebben az írásban található aránylag a 
legtöbb bibliográfiai ada t ; a szerző egyetlen 
önálló kötete, a Béri Balog Ádámról írott 
monográfia például háromszor is szerepel. 

Az első nagyobb tematikai egység az „Ókor" 
címet viseli. I t t két könyvismertetés mellett 
egy tanulmányt olvashatunk a cannae-i csatá
ról. A tanulmány 1954-ben jelent meg e folyó
irat hasábjain, s egy hozzá fűzött jegyzetben 
a szerző maga is bevallja: „Gélünk nem apró 
részletkérdések elemzése, hanem az ókor e nagy 
csatájának megrajzolása volt". Jóllehet ez a 
kötet leghosszabb írása (42. o.), e terjedelem
ből magára a csatára csak 20 oldal j u t ; s sajnos 
az egész íráson nagyon érződik a kor, amelyben 
született. Mint már említettem, ez az egyetlen 
olyan írás, amelynek jegyzetanyaga van, de a 
jegyzetek jó része egyszerűen felesleges, mert 
a főszövegben már elmondott dolgokat ismétel 
meg (19., 22. és 26. jegyzet). Egy alkalommal 
még önellentmondásba is bonyolódik, amikor 
a főszövegben a I I I . századi katonai reformok 
kapcsán megállapítja, hogy „a centuria-fel-
osztás helyett a légiók kisebb egységekre, ma-
nipulusokra oszlottak", majd a jegyzetanyag
ban már azt írja, hogy „minden légió 30 mani-
pulusból, minden manipulus pedig 2 centuriá-
ból tevődött össze". (Természetesen ez utóbbi 
a helyes.) I t t jegyeznénk meg, hogy mivel a 
szerző mindvégig a betűhív átírás mellett ma
radt , kár volt e gyakorlattól éppen a legio ese
tében eltérni. Áttérve a tanulmányra, nem ér
tünk egyet a szerző azon megállapításával, 
hogy Fabius Maximus „halogató taktikája 
védte a nagy állattenyésztők helyi jószágait, 
viszont lent odadobta a kisparaszti földeket az 
ellenségnek". Politika és hadvezetés között 
természetesen szoros kapcsolat van, de az át
csatolások nem ilyen közvetlenek, s a fenti állí
t ás t semmi sem bizonyítja. Kissé furcsa a „ró
maiak merev, beidegzett harcrendjének" állan
dó emlegetése. A csataleírásból egyértelműen 
kiderül, hogy Cannae-nál egy nagyon jól veze
t e t t , saját harcászati hiányosságát egy csata
rendi felállítással kiegyenlítő pun hadsereg 
került szembe egy rosszul vezetett , rosszul fel
állított, a római hadsereg általános harcászati 
sémájából visszafelé lépő római haderővel. 
Amint a vezetés egy Hannibáléhoz hasonló 
képességű katona kezébe került, a pun had
vezér mesteri vezetése sem tud ta kiegyenlíteni 
a két hadsereg minőségi különbségét. 

A következő, „A török" című egységben rö
vid, népszerűsítő írást olvashatunk Hunyadi 
Jánosról, egy bevezetőt „Az török áfium ellen 
való orvosság"-hoz s három könyvismertetést. 
A Hunyadi-portréra rányomja bélyegét a meg

írás időszakának historizáló szemlélete, s érde
mes elgondolkodni azon, indokolt-e egy olyan 
írás újraközlése, amelynek csaknem vala
mennyi elméleti megállapítása elavult a Tóth 
Gyula által többi írásában annyit emlegetett 
újabb kutatások fényében. E portré szövegébe 
még egy sajnálatos baki is belecsúszott, mely 
szerint Hunyadi munkájában „újabb akadályt 
jelentett Hunyadi László kiszabadulása Frigyes 
fogságából..." Nyilván V. Lászlóról van szó. 
Sajnos sok jót az „Áfium" előszaváról sem 
mondhatunk el. Ugyanez a historizáló szemlé
letmód s a Zrínyi-szöveg felesleges — mert újat 
nem mondó — elismétlése jellemzi. 

A harmadik alfejezet „A Rákóeziak" címet 
viseli. Ebben a részben több könyvismertetés 
mellett rövid, az előbbi erényekkel bíró össze
foglalást olvashatunk Rákóczi hadvezéri tevé
kenységéről, így pl. merőben historizáló az a 
megállapítás, amely Rákóczi erényeként tün
teti fel, hogy „felhívásokat intézett a horvátok
hoz, szerbekhez, szlovákokhoz, románokhoz, 
és a fegyverbe lépők számára a magyaroknak 
adot t jogokat biztosította". A szerző i t t , a 
nemzetiségi kérdés ilyetén beállításával, egy 
olyan konfliktust vetí t vissza, amely csak egy 
évszázad múlva jelentett problémát a magyar 
politikában. 

Túlzás az a megállapítás is, hogy Rákóczi 
„valamennyi alvezére fölé" emelkedett „kato
nai tudás tekintetében is" . Rákóczi elméleti 
képzettsége nem érte el pld. Forgách Simonét, 
gyakorlati katonai érzéke pedig egy jobb ké
pességű ezereskapitányéval volt egyenérté
kű. Életteli és pontosnak tűnő az a kép, amit 
„A kuruc táborozás" c. írásban olvashatunk, 
noha az a sejtésünk, hogy Tóth Gyula ezúttal 
a katonai szabályzatok szövegét alkalmazta a 
kuruc táborozás hétköznapjaira. Hogy a kép 
korántsem volt olyan felemelő, mint a szerző 
festi, az kiderül egy általa említett epizódból 
is, mely szerint „a lakosság kétségbeesve 
panaszkodott, hogy a lovas és gyalogos kuru
cok mindent tönkretet tek". A katonai szabály
zatok s az oly kimerítően elemzett „Regula-
mentum Universale" is azért oly részletes a 
katonai kihágások elleni rendszabályok ismer
tetésében, mert a kuruc csapatok morális álla
pota ós a lakossághoz való viszonya korántsem 
volt oly felhőtlen, mint ezekből az írásokból 
sejthetnénk. A „Kuruc győzelmek a Dunán
túlon 1705—1706-ban" című, szintén e folyó
iratban publikált írás két részre tagolódik, az 
első „A Dunántúl felszabadítása 1705-ben" 
címet viseli, s csak általánosságban tárgyalja 
e hadjárat történetét . A szerző i t t is furcsa 
kijelentésekre ragadtatja magát, pl. amikor 
„Földvár, Simontornya, Pápa és más várak 
vérrel megvételét" annak tulajdonítja, hogy, 
Bot tyán seregében túlsúlyban voltak „ a gya
logos harcot nem ismerő lovasok", mintha 
bizony a gyalogos katonákat kevésbé találná 
el golyó és kard. A második, a győrvár—eger
vári csatát ismertető majdnem-tanulmány jó» 
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val nagyobb elismerésre t a r t ha t számot, noha 
néhány vi ta tható , a megírás időpontjával 
magyarázható szólamot i t t is találhatunk. 
Pl. hogy „a főnemesi vezetők kezéből oly 
sokszor kiesett zászlót a győrvári ütközetben 
ismét magasra emelte a nép". Vitatható az a 
megállapítás is, hogy ,,a kurucoknak az ütkö
zetben alkalmazott taktikája számos részlettel 
gazdagítja Rákóczi-kori hadművészetünket" ; 
hiszen a kuruc harceljárás a magyar csapatok 
immár egy évszázados „hagyományán" fe
lelt meg. E tekintetben az álmosdi csata, 
Bethlen győztes ütközetei, Thököly sikeres 
összecsapásai és a győrvári ütközet között 
semmilyen érdemi különbség nincs. Az alfeje
zet utolsó írása Apor Péter portréja, amely 
e ciklus egyik legsikerültebb írása. 

A következő rész a Kemény Zsigmond 
— életműsorozat Tóth Gyula által sajtó alá 
rendezett köteteihez írott bevezetőket tartal
mazza tematikus csoportosításban. A 261. ol
dalon idézi Németh László Kemény Zsigmond
ról írott sorait. Ezek szerint „Kemény Zsig
mondban igen kevés volt a filológból, aki nem 
érezné hitelesnek művét, ha tele nem tűzdelné 
olvasmányaiból kiírt cédulákkal, s majdnem 
semmi a szellemi piperkőcből, aki műveltsége 
kelméit úgy hordja, mint tündökleni akaró 
dáma szegényebb-gazdagabb gardróbját". 
Sajnos ezekre a bevezetőkre éppen az ellenkező 
a jellemző. Mindegyikük tele van múltbéli ós 
jelenkori irodalmárok ós tudósok írásaiból ve t t 
idézetekkel, s ezek egy része nehézkessé teszi 
a szöveget, másrészt az olvasóban joggal ébred 
kétely, van-e Tóth Gyulának önálló véleménye 
a felvett kérdésekkel kapcsolatban? (Egyedül 
a Wesselényi-esszé értékelésében száll vitába 
Trócsányi Zsolttal). S a filológusi buzgalomba 
is csúszott hiba. Tóth Gyula megkérdőjelezi 
Kemény „Emlékirat 49-ből" c. műve Beksics 
Gusztáv által kiadott , megcsonkított szövegé
nek hitelességét és tárgyszerűségét. Fő bizo
nyítékként azt említi, hogy az emlékirat szöve
ge mindmáig nem került elő, ill. hogy Beksi-
cset senki sem hatalmazta fel a szöveg meg
csonkított kiadására. Megítélésem szerint 
egyik érv sem döntő. Kemény hagyatékában 
az elmúlt 70 év erdélyi impériumváltásai jelen
tős pusztulásokat okoztak, s az emlékirat egy 
nem teljes s kissé megviselt másolati példánya 
megtalálható az Országos Levéltárban. A cson
ka kiadás pedig a X I X . századi emlékirat-ki
adásokban (sajnos) megszokott gyakorlat volt, 
elég i t t csupán Mészáros Lázár emlékiratának 
Szokoly Viktor-féle kiadására, vagy az Alfonz 
Danzer-fóle Dembinski „emlékiratokra" utal
nunk. Ami a szöveg hitelességét illeti, ténybeli 
ellentmondás az emlékirat és a „Forradalom 
u t á n " 1849-re vonatkozó részei között nincs, 
s a békepárt történetének legfontosabb forrá
sa, Hunfalvy Pál nemrég megjelent naplója, 
néhány datálási pontatlanság kiigazításán 
kívül, lényegében megerősíti az emlékirat szö
vegének hitelességót. Az említett datálási pon

tatlanságok pedig a kor szinte valamennyi em
lékiratára jellemzőek. 

A Keményről szóló írások már átvezetnek a 
kötet következő, a „Szabadságharc" címet 
viselő ciklusához. E részben négy könyvismer
tetést , egy kisportrét és két előszót olvasha
tunk. A kötet fülszövege szerint „ . . .legnagyobb 
érdeklődésre minden bizonnyal az 1848—49-
cel és az ezt követő sötét korszakkal foglalkozó 
nagy történelmi tablók számíthatnak". Érde
mes tehát kissé bővebben foglalkoznunk e cik
lus írásaival. 

*A könyvismertetések Marx és Engels 1848— 
49-es írásainak gyűjteményével, Táncsics ön-
életleírásával és Nemeskürty Is tván két köny
vével fogalkoznak, a kisportré által ábrázolt 
férfiú Johann Franz Kempen von Fichtens
t amm altábornagy, a két bevezető pedig a 
Tóth Gyula által szerkesztett két, Magyar 
Századok-sorozatbeli kötethez íródott. Ezek
kel az írásokkal, kivéve tán a Kempen-port-
rét, több baj is van. 

Már a Kemény bevezetőkben is többször elő
fordul a szabadságharc végével kapcsolatban 
a „bukás" szó, ami, véleményem szerint, nem 
egyszerűen megfogalmazásbeli pontatlanság, 
hanem szemléleti hiba. Bukásról akkor beszél
hetnénk, ha a magyar forradalom erői képtele
nek lettek volna megbirkózni a polgári átalaku
lás és a nemzeti függetlenség belső ellenségei
vel, ill. a Habsburg-birodalom erőivel ; továbbá 
ha a forradalom és szabadságharc tábora olyan 
belső ellentétekkel let t volna terhes, amelyek 
hosszú távon akadályozták volna e tábor egy
séges fellépését és a polgári átalakulás demok
ratikus programjának keresztülvitelét. A té
nyek mindkét feltételezésnek ellentmondanak. 
Ezért kért Ferenc József 200 000 katonát 
I . Miklóstól, s e csapatok felvonulása előtt a 
magyar hadsereg sikerrel harcolt a es. kir. 
erők és a velük szövetséges nemzetiségi felke
lők ellen. Emellett a kormányzat egyre több 
lépést t e t t a további demokratizálás, a paraszt
kérdés rendezése, a nemzetiségekkel való meg
egyezés irányába. A magyar szabadságharcot 
leverték, ez ugyan katonai vereség volt, de 
nem bukás, mivel e leveretéshez két nagyhata
lom egyesült fegyveres ereje volt szükséges. 

A másik ilyen szemléleti hiba Marx és Engels 
1848—49-es tárgyú írásainak értékelése. Már 
az egyik Kemény-bevezetőben találunk ilyen, 
szép, de nem igaz állítást, mely szerint „a mi 
negyvennyolcunknak a 20. századi munkás
mozgalom ideológusaitól kellett várni méltó 
értékelését". Erre még rákontráz a szerző, 
amikor később azt állítja, hogy „Marx és 
Engels írásai tárgykörünkben változatlanul 
hitelesek, elméleti következtéseik érvényessége 
pedig a múló idővel még növekszik is. Vonatko
zik ez az osztályok és pártok, az osztályküz
delmek, a hatalom szervezetei ós a korszak ki
emelkedő személyiségei történelmi helyének, 
szerepének pontos megítélésére, legáltaláno
sabban a társadalmi haladás ós a nemzet — 
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nemzetiség nagy kérdéseinek elméleti meg
alapozására". Tudjuk, volt olyan korszak a 
a magyar történetírásban, amikor egy jól meg
választott , még ha eredeti kontextusából ki is 
szakított Marx-, vagy Engels-idézettel agyon 
lehetett csapni a vi tapartnert , még akkor is, 
ha az idézet nyilvánvaló tévedést tar talmazott . 
De még a közelmúlt Kossuth-értékelésével 
kapcsolatban is rengeteg problémát okozott, 
hogy 1849 u tán e két férfiú nem a legjobb véle
ménnyel volt az ex-kormányzóról. Le kell tehát 
szögeznünk: Marx és Engels 1848—49-es tár
gyú írásai csupán kortársi véleményként, de 
nem orákulumként jöhetnek számításba e kor
szak kutatásában. Ez esetben ugyanis nem 
történetírói munka termékéről, hanem aktuál-
politikai céllal és éllel írott cikkekről, röpira
tokról, vagy magánlevelekről van szó, s Marx
oknak igen gyér forrásanyag és (mint ezt pl. 
Frank Tibor kutatásai bizonyították) igen el
fogult infomátorok, pld. Szemere Bertalan, 
vagy a két osztrák rendőrkém, Bangya és 
és Zerffy, álltak rendelkezésére. 

Az egész kötet legelszomorítóbb írása a 
„Küzdelem, bukás, megtorlás"c. kötethez írott 
előszó. Már az első lapokon ilyeneket olvas
hatunk a kor emlékiratirodalmáról: „Sajátos
ságnak látszik az is, hogy ennek az emlékirat
irodalomnak a hatása nem annyira 1848—49 
győzelmes eseményeinek leírásából, tanúsítá
sából eredt, hanem a résztvevőknek az 1849. 
nyár végi eseményekben, tehát a bukás és meg
torlás idején viselt, vállalt szerepének a be
mutatásából, vagyis az egyik oldalon az ellen
forradalom győzelmében, és a régi rend vissza-
ültetésében szerepet játszó megalázkodás, 
árulás, gyávaság, ellenforradalmi érdekek nyílt 
vagy titkolt szolgálatának, a másik oldalon 
pedig az üldöztetésnek, megtorlásnak, a mene
külésnek és emigrálásnak az ábrázolásából". 
Az állítás természetesen lehet igaz, ha valaki 
ilyen szempontból válogat, s csak az utolsó 
fejezeteket olvassa el; másként ilyen sajátos
ságról ebben az emlékirat-irodalomban nem 
beszélhetünk. Jónéhány olyan emlékirat van 
mind a megjelentek (pl. Zámbelly Lajos, 
Sztankó Soma, Asserman Ferenc, Ivánka 
Imre művei) és a kéziratosak (Messzóna Ferenc, 
Polák Vilmos, Korponay János, Bozó Manó 
munkája) között, amelyek el sem jutnak a vég
napok történetének elbeszéléséig. 

Sok a tévedés az egyes emlékiratokról írottak 
között. Nem tudjuk, milyen alapon kérdőjelezi 
meg Tóth Gyula Leiningen-Westerburg Károly 
naplójának hitelességót. Bizonyosan nem a 
tények alapján, hiszen Leiningen naplójának 
kézirata megvan, az első szótól az utolsóig a 
fiatal tábornok sajátkezű írása. Félő, hogy 
Tóth Gyula ez esetben Kacziány Géza munká
jára támaszkodott. Az elvakultan Görgei-
gyűlölő Kacziány ugyanis egyedül így vélte 
diszkreditálni a Görgeihez haláláig ragaszkodó 
Leiningen naplóját. Tévedés az is, hogy 
Duschek Ferenc emlékiratának nyoma veszett 
volna. Éppen néhány éve te t te közzé a Levél

tári Közleményekben a német szöveget 
Fábiánná Kiss Erzsébet. Mack Józsefet lehet 
ugyan nagyszerű forradalmárnak nevezni, de 
nem érdemes, mert az önkényuralmi korszak 
egyik legfelelőtlenebb összeesküvésének meg
szervezésével legfeljebb a könnyelmű jelzőt 
érdemelte ki. Madarász László soha nem volt 
belügyminiszter, csupán az OHB rendőri és 
postaosztályának vezetője. Igen szép az a lírai 
mondat, amit a meg nem írt emlékiratokról 
olvashatunk, de a felsorolás i t t sem szerencsés, 
mert pl. Csány László 1849 januárjában el
kezdte „mulatságból" történetét írni „a vész
teljes 9 holnapoknak", amit egészen 1849 
augusztusáig kommentárokkal írott napló 
formájában folytatott , de ezt az Aradra mene
külés közben elveszítette, s emiatt igen szomo
rú volt, mint Jókai írja az „Életem legszomo
rúbb napjai" c. emlékezésében. 

A történeti részben is egymást érik a tévedé
sek. Az „engedetlen" Görgeit nem július 2-án, 
hanem l-jén vál tot ták le, egy sajnálatos tévedés 
folytán, mint azt nemrég Katona Tamás tisz
táz ta . A cári csapatok ellen nem bontakozott 
ki népfelkelés, csupán Losoncon vertek agyon 
néhány kozákot, eléggé sajnálatos következ
ményekkel, mert a bevonuló cári csapatok 
bosszúból felgyújtották a várost. Július 8-án 
nem az országgyűlés, hanem a kormány költö
zött Pestről Szegedre, az országgyűlés már 
július 2-án elnapolta üléseit. Július 14-én 
Szemere nem ajánlhatta a képviselőháznak a 
nemzetiségi határozat elfogadását, mivel a 
képviselőház ülései csak július 20-án kezdődtek 
meg; július 14-én a románokkal való kibékülés 
tervezetét, a Projet de Pacification-t ír ta alá 
— Kossuth. A nemzetiségi határozatot július 
23—28 között tárgyalta az országgyűlés. 
A július 31-i segesvári vereség még nem volt 
döntő az erdélyi hadszíntéren; az augusztus 
6-i nagycsűri vereség után vált reménytelenné 
i t t a helyzet. E tényeknek bármely kézikönyv
ben utánanézhetett volna a szerző — kár, hogy 
nem te t te meg. 

„A föld megőszült" c. kötet előszava sincs 
hiba nélkül. Sajátos elírás „az egykori betelepült 
német, zsidó, görög, délszláv és magyar polgá
rok" (kiemelés tőlem — H. R.) emlegetése. Ér t 
hetetlen az a tapintat , amellyel a szerző 
Noszlopy Gáspár császárrabló vállalkozásáról 
szólva csupán annyit ír, hogy történeti 
irodalomban ma is a legtöbb oldalról megköze
l í te t t" , mikor immár 30 éve ismert tény, hogy 
az egész vállalkozás mese, a derék Vasváry 
Ferenc bájosan együgyű története. 

A lehangoló 1848-49-es ciklust a „Század
forduló" c. rész követi. I t t Palágyi Lajosról, 
Gárdonyi Gézáról és a „Százhetvenöt Huszár" 
c. antológiáról olvashatunk. Ez utóbbiban a 
lovakról elmélkedve a szerző a következőket 
írja: „.. .pusztulása úgy döbben belénk, mint 
Sydney Pollack filmjében (A lovakat lelövik 
ugye?) vagy Tony Richardson remekében 
(A könnyűlovasság támadása) ." Az olvasóba 
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viszont az döbben bele: Lát ta-e Tóth Gyula 
„A lovakat lelövik, ugye?" c. filmet? Vélemé
nyem szerint nem, mert abban egy fia ló nincs. 

A „Szocialisták" c. fejezet főleg könyvismer
tetéseket tartalmaz, ezt követi az írói portrék
ból és könyvismertetésekből álló „írók> mű
vek, műfajok" c. rész. Az utolsó két fejezet a 
„Kulturális, művészeti élet, könyvek hazánk
ban" és a „A könyvtárügy — milliók ügye" 

A „Hadsereg a békéért és a szocializmusért" 
címet viseli a Német Katonai Kiadó által 
198ő-ben forgalomba hozott, 744 oldal terjedel
mű könyv, amelyet Dr. Reinhard Brühl vezér
őrnagy irányítása a la t t álló hét fős szerzői kol
lektíva készített. A német Nemzeti Néphadse
reg történetét feldolgozó munka látványos vál
lalkozása az NDK hadtörténészeinek és a né
met Szocialista Egységpárt Marxizmus Lenin
izmus Intézete munkatársainak, valamint 
mindazoknak a tábornokoknak és tiszteknek, 
akik elősegítették megjelenését. A szerzők azt 
a feladatot kapták, hogy lehetőleg minél széle
sebb olvasóközönséggel ismertessék meg a 
munkás-paraszt hadseregnek a német forradal
mi katonai hagyományokban gyökerező múlt
já t , felállítása és kiépítése körülményeit, a 
30 éves fejlődés legfontosabb állomásait és 
problémáit. A könyv tehát nem csak a katonák
nak, hanem az érdeklődő állampolgároknak, 
elsősorban a fiataloknak készült. Nálunk is 
hasznos vele megismerkedni mindazoknak, 
akik a Magyar Néphadsereg történetével fog
lalkoznak, vagy régóta figyelemmel kísérik 
fegyverbarátaink életét, eredményeit. A tájé
koztató ehhez kíván segítséget nyújtani. 

A munka öt fejezetből álló történeti leírásra, 
s néhány oldalnyi függelékre oszlik, utóbbiból 
öt oldal a jegyzeteket, egy oldal a felhasznált 
irodalmat és rövidítéseket, három oldal a 
tárgymutatót tartalmazza. 

Az 1. fejezet „A Nemzeti Néphadsereg alapí
tása — a fordulat kifejezése a német hadtörté
nelemben" címet viseli, 12 oldal hosszú, amely
ből 33 oldal ju t „Történelmi tapasztalatok és 
tanulságok" címmel a XVI. századtól a fel
szabadulásig terjedő időszak német munkás-
paraszt katonahagyományaira. A következő 
20 oldalon a szerzők összefoglalják a Német 
Demokratikus Köztársaság születésének körül

néhány könyvismertetésen kívül művelődés
politikai írásokat tar talmaz. 

összegzésként csupán annyi t : Aki ír, szereti 
az egyszer papírra vete t t sorokat véglegesnek 
tekinteni. De érdemes-e eme véglegességhez 
ragaszkodni, ha a leírtak közismert tényekkel 
ellenkeznek ? S érdemes-e ilyen írásokat kötet té 
rendezni ? 

Hermann Róbert 

menyeit és a Varsói Szerződés aláírását meg
előző évek történetét „Kész a munkára és a 
szocializmus védelmére" címmel. Lényegében 
mindkét alfejezet az osztályharc eseményeiből, 
az események logikájából kiindulva a munkás-
- paraszt hatalom önálló katonapolitikája és a 
saját fegyveres erő szükségességét igazolja. 

Az ötvenes évek első felében lezajlott kato
nai és politikai események vázlatos ismertetése 
u tán 19 oldalon esik szó a Nemzeti Néphadse
reg alapításának közvetlen előzményeiről, a 
„Szoros katonai egységre van szükség" című 
alfejezetben. 

A NSZEP határozatainak közlése mellett 
tájékoztatást kap az olvasó a „Laktanyában 
összevont népi rendőrség", a „Légi népi rend
őrség" és a „Tengeri népi rendőrség" alakulata
inak felállításáról, felszereléséről és tevékeny
ségéről, illetve a pártszervezetek politikai mun
kájáról, hogy minél több munkásfiatal vállalja 
a rendőrség kötelékén belül a néphatalom vé
delmét. 

Az alfejezetek olvashatóságát segíti elő a 
szöveg törése alcímekkel, amelyek inkább jel
szóként hatnak, mégis felismerhető bennük a 
laza kapcsolat a tartalommal. így a történelmi 
előzményekkel foglalkozó első alfejezeten belül 
a következő alcímek találhatók : 

„Osztályharc és katonai erő", amely a 
Thomas Münzer vezette parasztháborúra utal 
elsősorban. „A munkásosztálynak szüksége 
van önálló katonapolitikára" az 1848/49-es 
német forradalmakat vezeti be. A „modern 
militarizmus veszély a világra" a Kari 
Liebknecht és Rosa Luxemburg vezette anti
militarista harcra hívja fel a figyelmet. Az „El
tökélt harc a fasizmus és a háború ellen" alcím 
a német ellenállók spanyolországi, ot thon és 
szovjet-német fronton vívott küzdelmeinek 
kíván emléket állítani, az „Egy egészen új 
út ra kell lépni" alcím pedig a fasiszta állam 
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összeomlását követő kiábrándulás leírását 
vezeti be. 

Az alfejezeteket tördelő alcímek az egész 
könyvben megtalálhatók, összesen száz alcím 
lefordítása zavarná a Nemzeti Néphadsereg 
történetének visszadását. A fejezetek és alfeje
zetek elégséges keretet adnak a fejlődési folya
mat megértetéséhez, mert a szerzők kevésbé 
törekedtek a kronológiai sorrendre, mint a tar
talom téma szerinti csoportosítására. 

A könyv a Nemzeti Néphadsereg történeté
vel a 2. fejezettől kezdve fogalkozik. A hadsereg 
fejlődésének első szakasza 1956. január 18-án, 
a honvédelemről szóló törvény elfogadása 
napján kezdődik és 1961. augusztus 13-áig, 
az NDK határainak fegyveres lezárásáig tar
to t t . 172 oldal hosszú fejezet foglalja össze az 
eseményeket „A Nemzeti Néphadsereg kiépí
tése és vizsgája 1961. augusztus 13-án" címmel. 

A „Fegyverek munkáskézben" címmel kez
dődő, 27 oldalnyi alfejezet a népi rendőrség tag
jainak és más fiataloknak önkéntes jelentkezé
sét írja le, hogy egy vagy két évet az újonnan 
felállított hadseregben szolgáljanak. A szerzők 
kiemelik, hogy a több szakaszban létrehozott 
fegyvernemek szervezése és felszerelése mellett 
a politikai vezetés határozottan törekedett 
a szolgálatot vállalók egzisztenciális biztonsá
gára. Képet adnak továbbá a hadsereg struk
túrájáról, a technikáról, a szovjet tanácsadók 
szerepéről az „Alakulatok és csapatrészek fel
állítása" című, 30 oldalnyi alfejezetben, majd 
az „Alkalmasság koalíciós hadseregként" című 
és 22 oldal terjedelmű alfejezetben a szovjet 
hadsereg alakulataival végrehajtott gyakorla
tokról, amelyek lehetőséget nyújtottak az első 
kiképzési eredmények számbavételére. 

A „Minden siker erőforrása" című alfejezet 
a pártirányítás, a politikai munka formáit is
merteti, a „Katonai kezdeményezések" című 
pedig 19 oldalon a H. Rompe törzsőrmester 
kezdeményezte szocialista versenymozgalom 
kibontakozását. A párt- és katonai vezetés fel
karolta a kezdeményezést és egységes érték
rendszerrel l á t ta el. 

„A katonatiszt meggyőződéses szocialista és 
kiváló katonai specialista" című, 10 oldalnyi 
alfejezetben a szerzők áttekintést adnak a tiszti 
képzésről, pontosan megjelölve az egyes isko
lák helyét és fő feladatát. 

Az ötvenes évek végén új fegyverzet, új hadi
technika jelent meg a hadseregben, ami új 
kiképzési követelményrendszer kialakítását 
hozta magával. A katonák változatlanul meg
feleltek a magasabb harckészültség igényeinek, 
amit a sikeres gyakorlatok bizonyítottak. 
„A kiépítés éveinek vége felé" című alfejezet 
ezt a folyamatot érzékelteti. Az utolsó részben 
esik szó az 1961 augusztusi eseményekről, az 
előkészítéstől a sikeres végrehajtásig „A kato
nák tettekkel döntenek ! Az ultrák nem törnek 
á t ! " cím alat t , 21 oldalon keresztül. 

A Nemzeti Néphadsereg fejlődésének követ
kező szakasza 1970 októberéig, az NDK-ban 
megtarott „Fegyverbarátság" elnevezésű had
gyakorlatig ta ro t t , amelyen a mű szerint 7 or
szág 73 500 katonája (ebből 41 000 a német 
néphadseregből), 850 harckocsi, 500 repülőgép 
és többezer más haditechnikai eszköz állta ki 
a magasra állított követelmények próbáját. 

A 3. fejezet 166 oldal hosszú, s „A Nemzeti 
Néphadsereg, mint modern szocialista hadsereg 
kiépítése a hatvanas években" címet viseli. 
Az előző részhez hasonlóan nyolc alfejezetre 
oszlik, amelyeknek címei még kevésbé tükrö
zik a fejlődés menetét, mint a 2. fejezetben, 
ugyanakkor a tartalom téma szerinti csoporto
sítása szembetűnőbb. 

Az „Együ t t védeni, amit együtt terem
te t tünk" című alfejezet a berlini válság hó
napjairól és a katonák önkéntes továbbszolgá-
latáról számol be részletesen. A felajánlások 
és bátor helytállások ismertetésén túl a szerzők 
tájékoztatják az olvasót 10 000 új párttagfel
vételről a hadseregben, a Politikai Csoport
főnökség Főcsoportfőnökséggé alakulásáról, 
az új német védelmi törvényről, a hadkötele
zettek 1962-es bevonulásáról. „Az új felada
tok előt t" című alfejezet a szovjet hadsereg 
modernizálásával és az új hadászati elvekkel 
foglalkozik. A „Rakéták földön, vízen, levegő
ben" című alfejezet ismerteti a hatvanas évek 
rakétatechnikáját, az irányítási és működési 
mechnizmust, valamint a Szovjetunióból az 
NDK-ba szállított új haditechnikát. 

„A modern harcra felkészülni" alfejezetben 
a kiképzést elősegítő pártmunka, a nagyobb 
teljesítményeket igénylő feladatok, a tovább
képzés formái és a szocialista versenymozgalom 
megemelt követelményei kapnak teret. A szer
zők kitérnek arra is, hogy 1963 nyarán a 
NSZEP Központi Bizottsága ajánlására a kato
nák tömegesen olvasták el a „Volokalamszki 
országút" című regényt, és vet tek részt nagy 
aktivitással a politikai kiképzés sorány a könyv 
mondanivalóját értékelő vitákon. 

A „Vizsga a fegyvertestvérek oldalán" című 
és 23 oldal hosszú alfejezet a „Kvar te t t 1963" 
és az „Október vihar 1965" elnevezésű had
gyakorlatok ismertetése mellett arról is tájé
koztat , hogy ezekben az években hány kisebb-
nagyobb manővert haj tot tak végre a NATO 
tagállamok az NSZK különböző körzeteiben. 
Az NDK területén megtartot t hadgyakorlatok 
az ellenséges hadászati és hadműveleti csapá
sokra adandó válaszokat próbálták ki teljes 
sikerrel. 

„Az osztályellenségnek semmi lehetőséget" 
címet viseli a következő alfejezet, amely az 
amerikai imperializmus által indított vietnami 
háborút, illetve az ún. „hatnapos" közelkeleti 
háborút értékeli, és hozza párhuzamba 1968-as 
cseh eseményekkel. A szerzők nemcsak a szo
cialista országok testvéri segítségét hangsú-
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lyozzák, hanem az augusztusi napokban riadóz-
t a t o t t NATO erők elleni lépések helyességót is. 

„Harci viszonyoknak megfelelően gondol
kodni — valósághűen kikópzeni" című és 23 
oldal hosszú alfejezetben a szerzők a gyors le
folyású, modern háború követelményeit ismer
tetve arra figyelmeztetnek, hogy a csapatok
nak az összpontosításokon és az időben végre
hajtott meneteken túl határozottabban kell 
keresniük a harc felvételének lehetőségét. Az 
idő döntő tényezővé lépett elő, s a német nép
hadsereg katonái, a páncélos fegyvernemhez 
tartozók felhívására, a legkülönbözőbb fel
ajánlásokat te t ték az új követelmények végre
hajtásának sikere érdekében. A politikai mun
kások ugyanakkor arra törekedtek, hogy az 
alulról jövő kezdeményezéseket összekössék a 
forradalmi katonai hagyományok ápolásával, 
ügyelve arra, hogy az egységek és magasabb-
egységek a körzetükben lezajlott proletár-
mozgalmaknak állítsanak emléket kiképzési, 
sport ós kulturális eredményeikkel A szerzők 
példákkal igazolják, hogy a hivatásos és a sor
állomány milyen aktivitással ve t t részt a szo
cialista versenyben. Külön megemlékeznek 
arról, hogy az eredmények a politikai tudatos
ság, a katonai képzettség és a fegyelem erősí
tése mellett összeszokott harci kollektívák ki
alakulásához is vezettek. E mozgalom foly
ta tását jelzi „A lenini évben" című ós 23 oldal 
hosszú alfejezet, amely egy felhívásra adot t 
teljesítményeket foglalja össze. „Számunkra, 
fiatal szocialisták számára lehetetlen a meg
nyugvás az elmúlt napok eredményei mia t t " 
jelszó egy újabb kiképzési igény teljesítésére 
szólított fel, amelynek segítségével az NDK-
ban állomásozó szovjet ós német alakulatok 
a fegyverbarátságot, még közvetlenebbül kife
jező, alegységszintű kapcsolatokat építhettek 
ki, sőt megkezdődhetett egyes alegységek közös 
kiképzése is 

A 4., „A Nemzeti Néphadsereg harci erejének 
ós harckészültségének tökéletesítése a hetvenes 
években" című és 129 oldal terjedelmű fejezet 
az előző fejezethez hasonlóan elsősorban a tar
talom téma szerinti csoportosításával adja 
vissza a fejlődós menetét. Korszakhatár a 
NSZEP 1971 tavaszán megtar to t t VII I . 
kongresszusa, illetve az 1980 szeptemberében 
végrehajtott „Fegyverbarátság 80" elnevezésű 
hadgyakorlat. 

„A katonák hozzájárulása a nép jólétéhez" 
című, 21 oldanyi alfejezet a hadsereg kongresz-
szusi felkészüléséről, az elért eredményekről 
ós a katonák elkötelezetten politikus hangula
táról számol be. A szerzők büszkén emelik ki, 
hogy a kongresszus előtt csaknem minden tiszt, 
minden harmadik tiszthelyettes, illetve polgári 
alkalmazott, továbbá a sorállomány minden 
tizedik tagja a párt sorai közé tartozik. Beszá
molnak arról is, hogy a kongresszusi felszólalók, 
a párt vezetői elismerő szavakkal méltat ták a 
tetterős, a szovjet hadsereg ós a testvéri had

seregek elismert partnerévé vált Nemzeti Nép
hadsereget. 

A 2. alfejezet 19 oldal terjedelemben értékeli 
a hivatásos állománnyal szembeni nagyobb 
követelmények teljesítését, a csapatóletre való 
felkészítés módjait ós körülményeit, valamint a 
tiszthelyettes-képzés javításának fontos igé
nyét. Az alfejezet címe: „Nagyobb figyelmet 
a fiatal tiszteknek és tiszthelyetteseknek", 

A nemzetközi politikai feszültség csökkenése 
nem téveszthet meg minket, írják a leszerelő 
katonák az újoncoknak 1973-ban, a harmadik, 
35 oldal hosszú és „A harckészültségben nincs 
engedmény" című alfejezet bevezetőjében. 
A továbbiakban a szerzők a politikai munka 
főbb irányainak bemutatása mellett tájékoz
ta tnak a harci-technika fejlődéséről — a NATO 
államok törekvéseire válaszul —, a változó 
kiképzési feladatokról és a szocialista verseny
mozgalomban elért sikerekről. 

„Nép ós hadsereg kéz a kézben" című, 20 
odalnyi alfejezet az egyes alakulatok és a helyi 
lakosság közötti, sokrétű kapcsolatot ismerteti. 
A következő alfejezet a „Katonai osztályfel
adat és a harckészültség fokozása" cím alat t 
a szocialista országok békekezdemónyezóseivel 
szembeállítja a NATO országok fegyverkezési 
versenyre irányuló törekvéseit, az NSZK 
hadseregének alakulataival megtartot t had
gyakorlatait. Ezek után értékeli a Lengyel
ország területén lezajlott „Pajzs '76" elnevezé
sű gyakorlatot és a Nemzeti Néphadsereg köte
lékeinek a gyakorlaton felmutatott eredmé
nyeit. 

„Együ t t a földön és az űrben", hirdeti a kö
vetkező, 21 oldal hosszú alfejezet, amelyben a 
I X . pártkongresszus hadseregre vonatkozó 
megállapításai mellett szó esik a fegyverbarát
ság ápolásáról a szovjet, a lengyel és a cseh
szlovák hadsereg alakulataival, végül Sigmund 
Jahn alezredesnek a szovjet asztronautákkal 
közösen végrehajtott űrrepüléséről. „Az éleződő 
osztályharcban a bókéért és biztonságórt"című, 
utolsó előtti alfejezet méltatja Erich Honecker-
nek a hadsereg alakulatainal t e t t látogatását, 
majd ismerteti a NATO államoknak az enyhü
lési folyamat megtorpedózására t e t t kísérleteit. 
Az N D K vezetői 1978-ban válaszul törvényt 
hoztak a honvédelemről, a különböző állami és 
társadalmi szervek, vállalatok feladatairól. 
A szerzők a törvény ismertetésén túl beszá
molnak arról is, hogy a lakosság megértéssel, 
politikai érettséggel fogadta a rendelkezéseket. 
A legújabb haditechnikai eszközök rendszerbe 
állításáról, az ember ós a technika kapcsolatá
ról ismét tájékoztatást kap az olvasó az alfeje
zetben. 

A „Teljesítmények és megpróbáltatások" 
című, 17 oldal hosszú rósz zárja a hetvenes 
évekről szóló ismertetést. A hadsereg 1978/79 
telén a súlyos, szinte katasztrofális időjárási 
viszonyok között nagy erőkkel segítette a gaz-
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dasági élet működését, biztosította a közleke
dést, mentet te az emberek és egész települések 
javait . A szerzők ezután bemutatják, hogy a 
katonák miképpen ünnepelték sikereikkel az 
N D K fennállásának 30. és a Varsói Szerződés 
aláírásának 25. évfordulóját. Az utolsó oldalak 
a „Fegyverbarátság '80" elnevezésű hadgya
korlat rövid leírását és értékelését tartalmaz
zák. 

Az „5., a „Szilárdan a szövetségben, kötődve 
a Nemzeti Néphadsereg békeszolgálatához" 
című, utolsó fejezet 121 oldalnyi terjedelemben 
1984-ig vezeti el az olvasót. Ebből 25 oldal 
„ I rány a magasabb követelmények felé" cím
mel a világpolitikai helyzetet elemzi, és a 
NSZEP-nek a védelemmel foglalkozó határoza
t a i t ismerteti. Végül bemutatja a hadsereg 
feletti párt irányítás jellemzőit a nyolcvanas 
években. „Fegyveres szolgálat a Nemzeti Nép
hadseregben sa békeszolgálat" alcím a la t t 
a párt X. kongresszusának politikai hatásairól, 
a fegyveres erőknek adot t feladatok teljesíté
séről esik szó. A szerzők befejezésül a „Barát
ság '82" elnevezésű gyakorlat mindennap
jairól adnak áttekintést . Az 1982. december 
1-én kezdődő kiképzési év Karl Marx születé
sének 165. ós halálának 100. évfordulójával 
esett egybe, így a hadseregen belüli munka 
„Harci pozícióra a Karl Marx évben" jelszó 
a la t t zajlott. Ez az alfejezet 24 oldalon a forra
dalmi katonai tanítások mai gyakorlatát ismer
tet i , különös tekintettel a Nemzeti Néphad
seregen belüli tudományos ós oktatási sikerekre. 

A munka utolsó alfejezete „Most igazán igaz : 
a béke fegyveres biztosítása" cím alatt , 36 oldal 
terjedelemben elsősorban a nemzetközi impe
rializmus új agresszív terveivel, s a rá adandó 
katonai válasszal foglalkozik. A befejező gon
dolatok a Német Demokratikus Köztársaság
gal szembeni, a katonákban élő tiszteletet feje
zik ki. 

A Nemzeti Néphadsereg történetét ismeret
terjesztői igénnyel bemutató műben a szerzők 
igen gazdag és követésre méltóan színes illuszt
rációs anyaggal irányítják a figyelmet a tar ta
lom lényeges mondanivalóira, egészítik ki a 
haditechnikáról, felszerelésről szóló szöveges 
részt olyan ábrákkal, rajzokkal, vagy szervezé
si sémákkal, amelyek nemcsak a megértést 
segítik elő, hanem el is kápráztat ják az olvasót. 
A mellékletek közül kiemelkednek a keretbe 
foglalt, fényképpel illusztrált életrajzok, ame
lyek a hazai és a nemzetköz munkásmozgalom 
vezető beosztású politikusait, a Nemzeti Nép
hadsereg egységeinek nevet adó antifasiszta 
hősöket, a ma is vezénylő tábornokokat, mun

kájukkal hírnevet szerzett tiszteket, tiszt
helyetteseket, sőt polgári alkalmazottakat mu
ta tnak be. Az olvasó csaknem minden oldalon 
találkozhat továbbá színes nyomással kiemelt 
eredeti dokumentumokkal, karikatúrákkal, új
ságkivonatokkal és fényképekkel, sok-sok fe
kete-fehér ós színes fényképpel, amelyek a 
harci technikát, a mozgást, a kiképzés és gya
korlatok, a pihenők és ünnepek pillanatait 
örökítik meg. A gyűjtők is örömmel vehetik 
kézbe a könyvet, mert minden egyenruha
típust , rendfokozati jelzést, hivatásos és sor
állománynak adható kitüntetést kiváló rajzo
lók adtak vissza tökéletes pontossággal és ki
tűnő nyomdák sokszorosítottak színelcsúszások 
nélkül, ami nem kis teljesítmény. 

A Német Demokratikus Köztársaság több 
évtizedes története során magasan fejlett or
szággá vált , belső viszonyai tehát gazdagabbak, 
sokrétűbbek, bonyolultabbak lettek. A meg
t e t t ú t , az elért eredmények bizonyítják, 
hogy politikai és gazdasági vezetés alkotó 
marxista módon, a dialektikus és történelmi 
materializmus módszereivel közeledett az élet 
által újra és újra felvetett, objektíve létező 
ellentmondásokhoz és célszerűen oldotta meg 
őket. 

A Nemzeti Néphadsereg jelenlegi fejlettsége 
az ország erőfeszítéseinek ós a személyi állo
mány napi munkájának köszönhető. A bonyo
lult katonai szervezet működése, az emberek 
tevékenysége feltételezi a belső ellentmondá
sok, sőt konfliktusok, problémák, gondok léte
zését is. A könyv azonban adós marad felveté
sükkel, elemzésükkel és a megoldásokból le
szűrhető tapasztalatok közlésével. Agitatív-
propagandisztikus leírásnak hat inkább, a 
Nemzeti Néphadsereg ismeretterjesztői szinten 
közreadott vázlatos történetének, mint tudo
mányos igényű vállalkozásnak. A magyar olva
só számára szokatlan az a mód, amely a törté
neti fejlődóst sikerről-sikerre haladó mozgás
nak ábrázolja, amely az embereket — akik a 
történelmet maguk csinálják — kizárólagosan 
pozitív jellemvonásúaknak tart ja. Szokatlanok 
az egy és ugyanazon gondolatot más-más for
mában megfogalmazott jelszavak és a változó 
elnevezésű ismétlődő mozgalmak. 

A könyv ismeretterjesztői szinten megírt 
és meghökkentően magas nívójú illusztrációk
kal ellátott munka. Jó lenne tudni , hogy a 
lakosság mintegy felét kitevő fiatal, kritikus 
nemzedékek hogyan fogadták a kiadványt . 
A tartalom, vagy a színek élménye okozott e 
nagyobb örömet nekik? 

Bencze László 
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KRÓNIKA 

VESZPRÉMY LÁSZLÓ 

HAMISÍTÁSOK A KÖZÉPKORBAN 

A Monumenta Germaniac Historica nemzetközi konferenciája. 
München, 1986. szeptember 16—19. 

A középkori német történelem forrásainak 
kiadására alakult társaság jelen kongresszusá
nak témájául a középkori írásbeliséget átszövő, 
kulcsfontosságú módszertani kérdéskört, a ha
misítások problémáját választotta. A rene
szánsz-kori szövegkritika megszületése óta a 
kutatók tudatosan igyekeznek elkülöníteni 
az eredeti és hamis dokumentumokat, illetve 
egyazon dokumentumon belül rátalálni a be
toldott vagy kitalált részekre. 1962-ben a 
„Deutscher Historikertag"-on Duisburgban a 
történeti gondolkodás keretei elnevezésű téma
körben Horst Fuhrmann már átfogó igénnyel 
vizsgálta a középkori hamisításokat a korabeli 
igazságfogalom tükrében. A müncheni kong
resszuson személye így egyúttal a történeti ku
tatások folyamatosságát is reprezentálta. 

Akonferencia szeptember 16-án a Monumen-
t a Germaniae Historica társaság elnöke, H. 
Fuhrmann, a müncheni Ludwig-Maximilian 
Egyetem elnöke, Wulf Steinmann, valamint a 
bajor oktatási- és kultuszminiszter, Hans 
Maier köszöntőjével nyílt meg az egyetem 
épületében. 

A megnyitó előadást Umberto Eco (Milánó) 
ta r to t ta . A hamisítások tipológiáját nyújtva 
a problémakör számos kérdésére (történeti for
rásérték, hagyomány és tekintély szerepe, a hi
telesség kritériumai stb.) is választ próbált 
adni. A középkorban egy szerző vagy egy kéz
irat sokszor a hagyomány totalitását testesí
te t te meg, az eredeti és a másolat közötti kü
lönbség — a Szentírás, az oklevelek kivételével 
— közömbös maradt . Megítélésük is gyökere
sen különbözött a modern felfogástól, mint 
Anselmus vélekedése is mutat ja („Certus 
enim sum, si quid dico, quod Sacrae Scripturae 
sine dubio contradicat, quia falsum est .") . 
Továbbá utal t arra, hogy az auctoritások ha
misítása a középkori gondolkodásban a kritikus 

ratio emancipálódásának is jele, a dogmatizmus 
ellenében („Non nova sed nove") — igaz, hogy 
a filológiai pontosság ós eredetiség rovására. 

Szeptember 16-án délután Dag Norberg 
(Stockholm) elnökletével még a következő 
előadások hangzottak el : Franz- Josef Schmale 
(Bochum) a középkori történetírók hamisítá
sait, pontosabban tartalmi manipulációit, 
kritikátlan átvételeit vet te számba. Felhívta a 
figyelmet a műfajból az adot t korban adódó 
irodalmi konvenciókra, amelyek a történet 
események leírásának objektív kereteként érté
kelhetők. Györffy György (Budapest) egy nem
zetközi néprajzi összehasonlítás u tán a magyar 
történelmi t uda t fiktív őseit tekintette át kró
nikairodalmunk alapján (Attila, hunok, Hu
nor és Magor s tb ). Max Kerner (Aachen) a 
Johannes Saresberiensis Policraticusából ismert 
királytükör, a Plutarchosnak tulajdonított 
Insti tutio Traiani eredetiségének kérdését 
elemezte. Valószínűsítette, hogy Johannes egy 
koraközépkori t racta tus t , kompilációt hasz
nálhatot t forrásként (amelynek Plutarchos 
szövegéhez semmi köze nem volt). Gabriel 
L. Astrik (Notre Dame) a középkori egyetem
történeti kutatások doyenje a párizsi, bolognai, 
oxfordi, cambridgei egyetemi alapításoknak 
mitikus időkbe tör tént visszavetítésóről (Nagy 
Károly, Nagy Alfréd, I I . Theodosius stb. 
koráig) t a r to t t előadást. 

Szeptember 17-én délelőtt a hamisított jogi 
szövegek témáját Gérard Fransen (Louvain-la-
Neuve) elnökletével v i ta t ták meg. Peter Landau 
(Regensburg) a Gratianus előtti kánonjogi 
gyűjtemények hamisított szövegeiről adott 
tájékoztatást. Külön kitért az — egyébként a 
magyar történelemre i s— nagyhatású Pseudo-
Isidorusi gyűjtemény történetére, majd arra, 
hogy e területen a pápai auctoritas és a szöve
gek interpretatiós módszerének a megszilár-
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dulásával miként szűntek meg a hamisítások. 
Gerhard Schmitz (Tübingen) a Karoling-kori 
forrásokból (769. [?] évi capitulare, Capitulare 
de clericorum percussoribus) esettanulmányo
ka t t á r t a hallgatóság elé. Boger E. Reynolds 
(Toronto) a kánonjogi gyűjtemények és liturgi
kus kommentárok, leírások összefüggéseit ele
mezte. Végül Uta-Renate Blumenthal (Washing
ton) az invesztituraharcok korának politikai 
célú kánonjogi hamisításait muta t t a be. Rész
letesen szólt Deusdedít gyűjteményéről, amely 
ismét az auctoritasnak a ratio fölé kerekedésé-
nek példája. 

17-én délután az oklevélhamisításokkal 
foglalkozó előadások Ivan Hlaváček (Prága) 
elnöklete a la t t hangoztak el. Carlrichard 
Brühl (Gießen) a hamisításokat felfedő diplo
matikai módszerekről szólt. Kitér t az oklevél
hamisítás megítélésével kapcsolatos diploma
tikai irányzatokra, a formális és lényegi hami
sítások megkülönböztetésére. A bevezető elő
adást ismét ismét referátumok követték : Hans 
Constantin Faußner (München-Innsbruck) töb
bek között I I . Henrik császár bambergi, Theo 
Kölzer (Gießen) a trieri St. Maximinus egyház, 
Georges Despy (Brüsszel) az alsó-lotharingiai 
hercegek, Wendy Davies (London) a redoni 
cartularium okleveleiről t a r to t t módszertani 
tanulságokkal járó bevezetést. 

18-án délelőtt AleJcsander Gieysztor (Varsó) 
elnökletével a fiktív levélirodalom volt a téma. 
Giles Constable (Princeton) át tekintet te a levél
műfaj típusait , a secretariusok, a formulariu-
mok és epistolariumok, az ars dictaminis, a rit
mikus próza szerepét a levelek eredetiségének 
meghatározásában. Heinz Jürgen Beyer (Saar
brücken) egy X I I . századi levélgyűjtemény kri
t ikai elemzésére vállalkozott. John F. Benton 
(Pasadena) Abelard és Heloise levelezésének 
eredetiségót számítógépes szövegelemzés segít
ségével vizsgálta, míg Dieter Schaller (Bonn) a 
fiktív szerelmeslevelek műfaját jár ta körül 
előadásában. 

Délután Claudio Leonardi (Firenze) elnökle
tével a pietas és a hamisítások téma követke
zett. František Graus (Basel) a pia fraus előfor
dulásait követte nyomon a miraculummal, a le

genda-irodalommal, az ereklye-tisztelettel és a 
búcsúkkal kapcsolatban. Robert Lerner (Evans-
ton, 111.) a későantik hagyományig visszanyúló 
pápa-profeciák szöveg- és ikonográfiatörténe
téhez hozott újabb adatokat . Bernhard Schim
melpfennig (Augsburg) és Hartmut Boockmann 
(Göttingen) a reformáció előtörténete szem
pontjából is nagy jelentőségű búcsúfeltételek 
alakulását elemezte. Érdekes adatokkal vilá
gí tot ták meg a búcsúk szentségének és hatá
sosságának „inflációját", az ezzel kapcsolatos 
hamisítások és visszaélések okait, jellemzőit. 

19-én délelőtt Sten Gagnér (München) elnök
letével az előadássorozat illő lezárásaként a 
hamisítók büntetésének, szankcionálásának 
kérdése került napirendre. Wolfgang Schild 
(Bielefeld) jogfilozófiai témájú előadása sok 
tekintetben a hamisítások egész problémaköré
nek filozófiai és gondolkodástörténeti alapjait 
is megrajzolta. A „discrimen veri et falsi" 
bonyolult kérdését az igazi és hamis megjelenési 
formáinak skolasztikus elméletével magyaráz
ták, amiből a közösségek védelme az emberi 
illetve ördögi műnek tekinte t t hamisításokkal 
szemben is következett. A referátumok sorában 
Hans Hattenhauer (Kiel) a hamis esküvel, 
Hermann Nehlsen (München) a jog szövegek 
védelmével, Peter Herde (Würzburg) a hamisí
tók megbüntetésével foglalkozott. 

A konferenciát a társaság elnökének, Horst 
Fuhrmann-n&k. szélesívű előadása zárta. 

A több mint hatszáz résztvevővel megren
dezett konferecia nagy terhet ró t t a vendég
látókra, akik feladatuknak tökéletesen meg-
feletek. Áldozatos szervezőmunkájukért külön 
köszönetet illeti Dr. Gabriel Silagit és Dr. 
Detlev J asper t. 

A konferenciához kapcsolódva a Bajor Álla
mi Levéltárban felújították a Levéltár értékeit 
bemutató korábbi kiállításukat, kiegészítve 
egy „Fälschungen und Fiktionen" című kama
rakiállítással. A bemutatot t anyag egy 742-es 
magánoklevéltől az 1980-as évek elején hami
sított Hitler-naplókig terjedt. A Bajor Állami 
Könyvtár pedig az újkori irodalmi hamisítá
sokat t á r t a kiállításán az érdeklődők elé. 
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ZACHAR JÓZSEF 

BFSZÁMOLÓ KÉT AUSZTRIAI HADTÖRTÉNELMI ESEMÉNYRŐL 

Schlaininger Gespräche — Szalónaki beszélgetések 
1986. szeptember 24r—28. 

A Batthyány-család egyik egykori birtok
központjában, a mai Ausztria talán legszebb 
várában, de legalábbis a Várvidék, azaz Bur
genland egyik legpompásabb középkori épü
letegyüttesében immár hagyományos és szo
kásos módon ezúttal is szeptember utolsó he
tében került sor a „pannon térség" történé
szeinek a helyszínről „Szalónaki beszélgetések" 
nevet nyert rendezvényére. 

Szalónak várának lovagtermében a hadtör
ténelmi szempontból is figyelemreméltó tudo
mányos ülésszakon, amelynek témáját ezúttal 
a „Németújvár urai politikai, társadalmi, gaz
dasági és kulturális környezetükben" cím ha
tározta meg, 1986. szeptember 25-én a meg
nyitó ülésen mintegy 30 osztrák és magyar 
történész jelent meg, akik már előző este a 
várpincében barát i találkozón örvendtek egy
más viszontlátásának, vagy megismerésének. 
Sajnálatos módon ezúttal az ugyancsak ál
landó résztvevő jugoszláviai kutatók távol
maradtak. 

Szalónak Várának Baráti Köre, az ülésszak 
egyik rendező testülete nevében Rudolf Kropf 
egyetemi tanár (Linz) üdvözölte elsőként a 
megjelenteket. Felidézte a korábbi találko
zásokat, és hangsúlyozta, hogy ezúttal is ha
gyományosan a nézetkülönbségek kölcsönös 
tiszteletben tar tása melletti tudományos esz
mecserén van a hangsúly. Az ezévi témával 
kapcsolatosan a jelenlegi földrajzi körülhatá
rolás nehézségeit emelte ki, hiszen az egykori 
nyugat-magyarországi vármegyék nyugati sáv
jában ma Ausztria és Magyarország, Ausztria 
és Jugoszlávia, Magyarország és Jugoszlávia 
határ menti területei vannak, és tulajdonkép
pen ezekről lesz szó. Ezt követően ezt a térsé
get a „közép-európai rezervátum" jelzővel 
jellemezte, ahol vegyes etnikumú (magyar, 
horvát, német, cigány) és vegyes vallású (kato
likus, evangélikus, református, zsidó) a lakos
ság, és ahol az együttélés történelmi formái
nak kutatásához megvannak az adottságok. 

A vendéglátó Városszalónak/Stadtschlaining 
nevében Viktor Binder polgármester üdvözlő 
szavaiban arról szólt, hogy a település lakosai
hoz az évről évre visszatérő rendezvénysoro
zat közelebb hozza saját múltjukat, és a tudós 
vendégekkel való találkozás lehetősége tágítja 
látókörüket. Ehhez azonnal hozzátette : A Sza
lónaki beszélgetések jelentősége messze túlter
jed nemcsak a mára csupán nevében városon, 
valójában alig néhány száz fős községen, ha
nem Burgenland Tartományon is. 

Grossmann Ferenc egyetemi tanár , a Ma
gyar Népköztársaság Nagykövetségének kul
turális tanácsosa, a bécsi Collegium Hungari-
cum igazgatója rövid üdvözlésében elsőként 
azt emelte ki, hogy két nép kapcsolatának el
mélyítéséhez nem elegendő, ha az államférfiak 
rendszeresen érintkeznek egymással. Ám mi
nél szélesebb körű és minél elevenebb kétol
dalú találkozásokra kerül sor, annál köze
lebb kerül egymáshoz a két nép. Ebből a 
szempontból méltat ta ezt a hagyományos ren
dezvénysorozatot, amely nem akarja megol
dani a megoldhatatlan kérdéseket, nem végle
ges válaszokat keres, hanem a nézetek kölcsö
nös tisztázásával a közös gyökerek feltárását, 
a két népet összekötő múlt jobb megismerését, 
ezáltal egymás jobb megértését és a két nép 
további közeledését kívánja szolgálni. 

Dr. Hanns Schmidt valóságos udvari taná
csos, a Burgenlandi Tartományi Múzeum (Kis-
marton/Eisenstadt) igazgatója, az ülésszak 
másik rendező szerve nevében köszöntötte a 
résztvevőket. Egyúttal á tadta a váratlan poli
tikai okok miat t távolmaradni kényszerült 
Hans Sipőtz tar tományi tanácsos által a Bur
genland Tartomány vezetésének nevében kül
dött üdvözletet is. Ezt követően azt emelte ki, 
hogy az 1982 óta évente visszatérően megren
dezésre kerülő tudományos rendezvénysoro
zattal e nagy múltú kis település, Szalónak, 
tudományos központtá vált és általa a Vár
vidék bekapcsolódott az ország tudományos 
életébe. Az eddigi rendezvényekkel kapcsola
tosan utalt az interdiszciplináris megközelí
tésre, a tárgyszerű vitára, a kötetlen eszme
cserére, mint fő jellemzőkre. 

Szünet u tán a következő ülésre Borús József 
kandidátus, az MTA Történettudományi In
tézete tudományos főmunkatársának (Buda
pest) elnökletével került sor. 

Heide Dienst egyetemi docens (Bécs) „A ha
tártérségbeli uradalmak kialakulásának kér
désköre" címmel ta r to t t bevezető előadást. 
Először arról szólt, még mindig mennyire 
kevéssé ismert az osztrák történetírásban Bur
genland története, holott az egykori Nyugat-
Magyarország múltját is meg kell ismerni és 
bele kell építeni az osztrák történeti tuda tba . 
Ezt követően historiográfiai áttekintésében 
azt emelte ki, hogy az osztrák művek szinte 
egybecsengően a Német ú j váriakkal kapcsola
tosan a tar tományúri önkényt és a magyar 
központi hatalommal való szembenállást hang-
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súlyozzák. E tényt történeti forrásokkal egybe
vetve arra a meglepő felismerésre kell jutni , 
hogy az osztrák terület évkönyvei közül csak a 
Bécs körüliek említik e családot és csak 
főleg a I I . Ottokár cseh királyhoz fűződő és 
korai Habsburg-kapcsolataik vonatkozásában, 
illetve pálfordulásaikkal kapcsolatosan, ugyan
akkor magyar méltóságaikat, hivatalaikat 
említés nélkül hagyva. A forrásokban szereplő, 
Albert osztrák és stájer herceghez, valamint a 
nyugat i központi hatalom más megtestesítő
jéhez fűződő kapcsolatrendszer azért méltó a 
kuta tás figyelmére, mert katonai erejük mel
lett ez te t te lehetővé a Németújváriak szá
mára várépítéseiket, városalapításaikat a mai 
szomszédos állam határterületén — fejezte 
be fejtegetéseit az előadó. 

Ezt követően Herbert Wolfram egyetemi ta
nár (Bécs) ,,A Németújváriak birtoktérsége a 
Karoling-időben" című referátuma került sor
ra. Ebben azt fejtette ki, hogy a későbbi né
metújvári uradalom története a bajor identi
tás tudatnak is része, hiszen a magyar hon
foglalást és az osztrák állam kialakulását meg
előző időben ez a terület Bajorországhoz tar to
zott . Részletesen felidézte a térség bajor bir
tokba vételét, főleg a VII I . századi avar há
borúk lefolyását, amelyek lehetővé tet ték a 
I X . századi harcokat a Nyitra környéki szlá
vok elűzésére és a bajor egyházszervezést. Az 
elűzött Pribina Zalavár környéki fejedelemsé
gével kapcsolatosan kiemelte, hogy az a leg
különbözőbb etnikumokra terjedt ki, Pribina 
„knyáz" formában használt méltóságcíme 
pedig megerősíti, hogy szlávok, karantánok, 
bajorok, alemannok és mások egyházi ural
kodója volt, míg a morvák meg nem ölték. 
Befejezésül az előadó a magyar honfoglalás 
térnyerését, a bajoroknak e térségből való ki
szorulását részletezte, miközben a 907-es po
zsonyi csatát állította mondanivalója közép
pontjába. 

Ebédszünet u tán Heide Dienst elnökleté
vel került sor a következő ülésre. 

Elsőként dr. Irmtraut Lindeck-Pozza főlevél-
táros (Kismarton/Eisenstadt) az általa össze
állított Burgenlandi Oklevéltárból ismertette a 
Németújváriak birtokaival, vagyongyarapo
dásával és méltóságaival, hivatalaival kap
csolatos okleveleket a X I — X I V . századból. 
Eközben kiemelte, hogy a Németújváriak 
megtelepedéséről nem maradtak fenn okle
velek, az első ismert családtagokra-, így a X I . 
századi Sopron vármegyei főispánra, a X I I . 
századi országbíróra és nádorra vonatkozóak 
pedig mind X I I I . századi hamisítványok, így 
a családi kapcsolatok és a családfa rekonstruá
lása kérdéses. Annál sikeresebb lehet a család 
haderejének ténykedésére vonatkozó kuta tás , 
különösen a X I I I — X I V . század vonatkozá
sában — fejezte be az előadó. 

Ezt követően Fügedi Erik, a történelemtu
dományok doktora, egyetemi tanár (Budapest) 

„A Németújváriak magyarországi uradalmá
nak kialakulása a X I I I . század végén" című 
előadására került sor. Bevezetőként felidézte, 
hogy a Németújvár urait adó Héder-nemzet-
ség korábbi felemelkedésében egyrészt a királyi 
családdal való rokonság, másrészt a fontos köz
lekedési u tak mellett épít tetett várak révén 
felértékelődött katonai szerep húzódhat meg. 
Miután a X I I I . század végére a Németújvári
család a délnyugati Dunántúl egészét ellenő
rizni tudta , módja nyílt arra, hogy oligarchia
hatalmát kiterjessze a délkeleti Dunántúlra is. 
Ezáltal lehetővé vált a Németújváriak uradal
mának megteremtése, a királyéhoz hasonló 
udvar tar tás kiépítése. Ez mégsem volt kis
királyság, legfeljebb csupán tar tományuraság, 
mivel a központi hatalom széttörésének idő
szakában sem nyílt mód nagy terjedelmű köz
pontosított hatalom kiépítésére a különböző 
oligarchiák érdekeinek ütközése következté
ben. 

Következő előadóként dr. Bariska István 
városi főlevéltáros (Kőszeg) a Németújvári 
grófoknak a történelmi Nyugat-Magyarorszá
gon a városügyben játszott szerepét vizsgálta 
Kőszeg példáján. Hangsúlyozta, hogy teljesen 
szokatlan lépés volt, amikor a Németújváriak 
Kőszeget szabadság- és kiváltságjogokkal fel
ruházott tar tományúri városukká tették. Ez t 
követően azokat a lehetséges okokat vizs
gálta, amelyek alapján éppen Kőszeg (eredeti
leg Kőszegváralja) került kiválasztásra. 

Szeptember 26-án délelőtt a következő 
ülésen dr. Franz Otto Roth főtanácsos, levél
tárigazgató-helyettes (Graz) elnökölt. 

Elsőként Borús József kapott szót. Előadásá
ban a X I I I . század második felének haderejét, 
fegyverzetét és harceljárását vizsgálta. Beveze
tőként azt emelte ki, hogy a középkorral kap
csolatosan emlegetett magas hadilétszámokból 
le kell vonni a nagyszámú nem fegyveres kí
séretet, a menetvonalat biztosítókat, a várak
ban és városokban visszahagyottakat. Ez t 
követően rátért arra, további csökkentő té
nyező volt az, hogy a lovaghadseregnél egy 
lovagra három lovat kellett számítani (saját 
szállító és harci, illetve szolgája lovát), ez 
pedig tovább fokozta a takarmányozási gon
dokat. Miután részletesen bemuta t ta a nyu
gat-európai lovaghadseregben szokásos öltö
zetet, felszerelést és fegyverzetet, az ezek által 
meghatározott harcmódot, azt a kérdést vizs
gálta, mindezt mikor vette á t a magyar had
erő, és emellett meddig állt még fenn a ha
gyományos könnyűlovas magyar hadsereg 
sajátos harceljárásával. Befejezésül arról szólt, 
hogy a lovaghadsereg csak hasonló haderő 
ellen tudta sikerrel felvenni a harcot, míg egy 
könnyűlovas hadsereg diadalmaskodhatott a 
lovaghadsereg fölött is, mint történt ez 1285-
ben a Borostyán melletti találkozóharcban, 
ahol a Héder-család hadserege megsemmisíta 
vereséget mért Albert herceg haderejére. 
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Ezt követően Dr. Gerald Gänser főlevéltáros 
(Graz) „A Németújváriak magánháborúja" 
című előadásában, az elhangzottakhoz csatla
kozva, részletesen elemezte az 1285-ös osztrák
stájer kudarcot. Ezt követően rátért arra, 
hogy a Németújváriak stájerországi betöré
sekor sem a lovaghadsereg léphetett fel ered
ményesen, hanem csupán a minden tiltakozá
suk ellenére felállított és bevetett paraszthad-
sereg tudot t lesvetéssel véget vetni a benyo
mulásnak. Ezután részletezte az előadó Albert 
herceg és Héder nembeli Iván további fegy
veres összecsapásait, köztük Szalónak osztrák
stájer ostromát, amelyek a Nómetújváriak 
hatalmának megtörését eredményezték, bár a 
nyugat-magyarországi osztrák-stájer hódítás 
nem lehetett tartós. 

Ehhez csatlakozva Wolfgang Meyer múzeumi 
tudományos főmunkatárs (Kismarton/Eisen-
stadt) „Hadiépítmények a Németújváriak ko
rából a mai Burgenlandban" címmel e harcok 
legfontosabb tárgyi emlékeiről szólt. Miköz
ben hangsúlyozta, hogy még alig történtek 
ásatások, amelyek az írott forrásoknak a véd-
művekre vonatkozó adatait megerősítenék, tí
pus, méret, hadászati jelentőség és harcászati 
felszereltség alapján csoportosítva ismertette 
ezeket. Kiemelte, hogy a völgyvárak esetében 
korábbiak átvételéről és továbbépítéséről volt 
szó, míg a hegyi várak általában újonnan épí
te t tek voltak. Befejezésül vetített képeken 
bemuta t ta a már eddig felkutatott védműve-
ket, kiásott falakat, felfedezett árkokat. 

A szeptember 27-i ülés Fügedi Erik elnök
letével kezdte meg munkáját. 

Elsőként Engel Pál kandidátus, az MTA 
Történettudományi Intézetének tudományos 
főmunkatársa (Budapest) „ I . Károly király és 
a Németújváriak bukása" című előadása 
hangzott el. Bevezetőben az okleveles forrá
sok alapján felidézte, hogy a Németújvári
család kezdetben részesült Károly Róbert ha
talmából. Miközben szlavóniai, továbbá Tolna, 
Somogy, Baranya, Bodrog vármegyei oli
garchia-uralmukkal a király támaszát jelen
te t ték a Németújváriak, viszonzásul a család 
egyik tagja a nádori, egy másik a tárnokmes
teri méltóságot nyerte el. Váratlanul azután 
1314-ben szakítás következett be, amelynek 
okai máig sem megnyugtatóan tisztázottak, 
csupán egy szlavóniai örökösödési perben való-
színűsíthetőek. Az előadó ezután ismertette 
azokat a súlyos harcokat, amelyek eredménye
ként a Németújváriak a négy délnyugat
dunántúli vármegyéből kiszorultak Szlavó
niába, familiárisaik nagy része pedig elpártolt 
tőlük. A harcok azonban tovább folytak, és 
ezekbe később az osztrákok is bekapcsolódtak, 
így átterjedtek a Németújváriak elleni harcok 
a nyugati határvidékre is. A továbbiakban az 
előadó részletesen felidézte a szakaszosan egé
szen 1339-ig elhúzódó további fegyveres össze

tűzéseket, amelyek végül is a Németújváriak 
teljes vereségével végződtek. 

Ezt követően Walter Ilona kandidátus, az 
Országos Műemléki Felügyelőség tudományos 
főmunkatársa (Budapest) ta r to t t előadást 
„A Német ú j vári grófok építtető földesurak
ként és egyházi kegyurakként" címmel. Beve
zetőben ismertette a Héder-nemzetség által la
kott településeket, majd rátért a kezdeménye
zett templom- és kolostorépíttetésekre. Részle
tesen bemutat ta a németújvári ós kapornaki 
építkezéseket. Befejezésül a Német ú j váriak 
templom- és kolostorépíttetéseinek a városo-
dáshoz való hozzájárulását elemezte. 

Ezt a témát folytatta Dr. Gerhard Seebach, a 
Szövetségi Műemléki Hivatal tudományos fő
munkatársa (Bécs) „A Németújvári grófok 
várépítése és kolostoralapításai" című előadá
sában. Az eddig elvégzett műemléki feltárá
sok vetítettképes bemutatásával részletezte 
az egykori nyugat-magyarországi építkezések 
jellemzőit. 

Ebédszünet u tán a záróülésre Rudolf Kropf 
elnökletével került sor. 

Alfred Ratz szőlősgazda és történész (Ruszt/ 
Rust) „A Németújvári (Kőszegi) grófok je
lentősége a középkori pannon térség számára" 
címmel a család határ menti térnyerését, bir
tokgyarapodását részletezte, eközben pedig 
Kapornak megszerzésének jelentőségét hang
súlyozta. Ezt követően tért rá arra a folya
matra, miként építette ki a család Németújvárt 
a tartományuraság központjává, továbbá mi
ként terjesztette ki hatalmat távolabbi terü
letekre is házasságkötések révén, míg végül is 
103 vár birtokába jutot tak a Németújváriak, 
és igazi lovagi udvartartással erős hatalmat 
építettek ki. Befejezésül a család 1382-es ki
halásáig folytatott határvidékbeli vár- ós város 
alapító, -fejlesztő tevékenységet részletezte. 

A tudományos ülésszak Rudolf Kropf elnöki 
zárszavával ért véget, aki megköszönte az 
előadók alapos elemzéseit, a vi tában részt
vevők aktivitását, és a szabad eszmecsere, a 
nézetek nyílt ütköztetése jelentőségét hang
súlyozta. 

Az egyes előadásokhoz csatlakozó kerek
asztal-szerű szabad vi tákban egyébként a ko
rábban említetteken kívül részt vett még több 
megjelent osztrák kuta tó mellett a Bécsben 
működő állandó magyar levéltári kirendeltsé
gek három tagja: Dr. Csendes László alezredes, 
Dr. Ress Imre főlevéltáros és Zachar József al
ezredes, a történelemtudományok kandidátusa. 

Az eszmecserék több, a tudományos ülés
szakhoz kapcsolódó rendezvényen is folytatód
tak, így a közös ebédeken és vacsorákon, to
vábbá Viktor Binder polgármester szeptember 
25-i fogadásán, a szeptember 26-i kiránduláson, 
amelynek célpontjai Óbér/Olbendorf, Gerolt/ 
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Gerersdorf, Németújvár/Güssing, Strém/Strem 
vára, Borsmonostor/Marienberg kolostora és 
Németlövő/Deutschschützen temploma vol
tak. Szeptember 27-én a résztvevőknek mód
juk nyílt az 1530-ra befejezett, völgyzáró funk
ciójú és reneszánsz védművekkel fennmaradt 

1986. október 16-án nyílt meg a bécsi 
Hadseregtörténeti Múzeum (Heeresgeschichtli
ches Museum) legújabb időszaki kiállítása, 
amely a frappáns „Eugenius in Nummis" 
(Jenő érmekben) címet kapta, és amely csupán 
alcímében magyarázta meg a hadtörténelem
ben kevésbé jártasaknak, miről és kiről is van 
szó tulajdonképpen : Savoyai Jenő herceg hadi
tettei és békecselekedetei érmekben. Az 1663— 
1736 között élt világhírű hadvezér, hadsereg
szervező, államférfi és mecénás halálának 250. 
évében rendezett gazdag ausztriai esemény
sorozat ezzel a kiállításmegnyitással zárult le. 

A magyar szempontból is rendkívül figye
lemreméltó kiállítást dr. Franz Kaindl udvari 
tanácsos, a Heeresgeschichtliches Museum 
igazgatója üdvözlő szavait követően a nagy
számú meghívott közönség előtt Karl Schaf f er 
hadseregtábornok, a Honvédelmi Akadémia 
(Landesverteidigungsakademie) parancsnoka 
nyitot ta meg. A megnyitó ünnepségen Johann 
Joseph Fux (1660—1741) udvari karmester 
kortárs zeneműveinek előadásával közremű
ködött az Osztrák Szövetségi Hadsereg gárda
zászlóaljának quartettje Hans Schadenbauer 
alezredes vezényletével. 

A 250 kiállított érem közül 61 a magyaror
szági török háborúk és békekötések emlékét 
idézi fel. A barokk kisplasztikái művészet 
remek alkotásainak méltó keretet biztosíta
nak az eseményekről beszámoló egyéb kortárs 
források: röplapok, metszetek, könyvek. A bé
csi múzeumlátogató előtt így megelevenednek 
a magyar hadtörténelem, elsősorban az oszmán
ellenes nagy visszafoglaló háború fontos ese
ményei is. 

Miközben olyan XVII I . századi művészek 
érmeiben gyönyörködik az érdeklődő, mint 
Johann Kottel vagy Lazarus Gottlieb Lauffer, 
Esztergom 1683-as, Érsekújvár 1685-ös ostro
mával és bevételével ismerkedhet. Az 1686-os 
hadjáratot és Buda felszabadítását Johann 
Jacob Wolfrat, Philipp Heinrich Müller, 
Friedrich Kleinast és Georg Hantsch mester

egyetlen burgenlandi vár, Szalónak/Schlaining 
alapos tanulmányozására is. Szeptember 28-án 
újabb, ezúttal egésznapos kirándulásra került 
sor, mégpedig Léka/Lockenhaus, Kőszeg és 
Velem uticéllal, e három település műemlékei
nek részletesebb megismerésére. 

művein tanulmányozhatja. A további ese
mények, így az 1687-es mohácsi (a magyar 
irodalomban inkább: nagyharsányi) csata, 
Belgrád magyar szempontból is sorsdöntő 
1688-as ostroma és elfoglalása, az utolsó jelen
tős hadiesemény: az 1697-es zentai csata és 
végül az 1699-ben megkötött karlócai béke 
egyebek között Martin Brunner, Georg Fried
rich Nürnberger és Christian Wertmuth mű
vészetén keresztül tükröződnek. 

Hasonló súllyal szerepel VI. Károly császár 
(nálunk ismertebb módon : I I I . Károly magyar 
király) első török háborúja is a kiállításon. 
Az 1716-os péterváradi csatadiadal, amelyet a 
Savoyai Jenő herceg ravataldíszítéseként ké
szített győzelmi zászlókon is feltüntettek, 
Daniel Waron, Georg Wilhelm Vastner, Mar
t in Brunner, Georg Friedrich Nürnberger mű
vészetét ihlette meg. Temesvár bevétele és 
ezzel a Temes-vidék oszmán uralom alóli fel
szabadítása, ami ugyancsak 1716-ban történt , 
Peter Paul Wagner, Karl Joseph Hoffmann, 
Georg Hantsch, Benedikt Richter, Philipp 
Roettiers és Ottone Hamerani mintázatában 
elevenedik meg. Az 1690-ben újra elvesztett 
Belgrád 1717-es újabb birtokbavételét és az 
ezt követő 1718-as pozsareváci békét érmein 
Philipp Heinrich Müller, Hieronymus Fuchs, 
Benedikt Richter, Heinrich Haffner, Georg 
Wilhelm Vastner és Martin Brunn er jelení
te t te meg. 

Jelen vannak a kiállításon egyebek mellett 
az ugyancsak Savoyai Jenő hercegnek, mint az 
Udvari Haditanács elnökének nevével is egy
bekapcsolódott Pesti Invalidus Ház házi 
pénzérméit jelentő krajcárosok, félkrajcáro-
sok is. 

A magyar látogató azzal a jóleső érzéssel 
távozik a módszertani és installációs szem
pontból is sok tapasztalatot nyújtó új bécsi 
időszaki hadtörténelmi kiállításról, hogy a 
közös múltból fakadó magyar vonatkozások a 
történelmi hűségnek megfelelően és a törté
nelmi szereppel megegyező súllyal szerepelnek. 

„Eugenius in Nummis" 
Savoyai Jenő herceg haditettei és békecselekedetei érmekben 

A bécsi Heeresgeschichtliches Museum új időszaki kiállításáról 
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I. ÁLTALÁNOS MUNKÁK 

Bibliográfiák, sajtótörténet 

1. A történelmi irodalom bibliográfiája. 
1979. 5—6. r. összeáll. L. Tafta, T. Isti-
cioaia-Budura. — R R H , 1984. 1. sz. 
85—98., 4. sz. 371—378. p. 

2. Szymanski, A. : Lengyel katonai bibliográ-
gráfiák. — WL, 1983. 2. sz. 98—100. p . 

3. Showalter, D. : Német hadtörténeti iro
dalom, 1982—1983. Időszaki kiadványok 
áttekintése. — MA, 1984. 2. sz. 78—80. p. 

4. Hadtörténeti cikkbibliográfia 1983. — 
MG, 1984. ő. sz. 367—384. p. 

5. 1984. évi kiadói előzetes hadtörténészek 
számára. Bibliográfia. — MG, 1984. 1. sz. 
95—96. p. 

6. Löwis of Menar, H. v . : Konfliktuskutatás 
1984. Bibliográfia. — BzK, 1984. 3. sz. 
171—174. p. 

7. Tudományos-technikai forradalom a had
ügyben. Bibliográfia. — HV, 1984. 5. sz. 
188—202. p. 

8. A katonai kollektívák fejlődésének alap
tendenciái. Bibliográfia. — HV, 1984. 2. 
sz. 183—196. p. 

9. Roy, L : A brit hadsereg, 1500—1715. 
Az utóbbi években megjelent irodalom 
áttekintése. — JSAHR, 252. sz. 1984. 
194—200. p. 

10. Mahon, J . : Bibliográfiai áttekintés a milí
cia és a Nemzeti Gárda történetének iro
dalmáról. — MA, 1984. 2. sz. 74—77. p . 

11. Docsev, Sz. : Bolgár munkatársak az orosz 
időszaki sajtóban az 1876. évi áprilisi fel
keléstől az orosz—török felszabadító 
háború végéig, 1877—1878-ig. — VISz, 
1984. 3. sz. 149-163. p . 

12. Alafaev, A. A. : Az 1877—1878. évi orosz— 
török háború a „Vesztnik Evropü" c. 
újság lapjain. — ISzSzSzR, 1984. 4. sz. 
143—150. p. 

13. Popov, Zs. : A bolgár politikai sajtó a had
seregről. (1894—1912.) — VISz, 1984. 2. 
sz. 58—69. p. 

14. A második világháborúval foglalkozó 
újabban megjelent könyvek és tanulmá
nyok bibliográfiája. — RHDGM, 135. sz. 
1984. 139—143. p. 

15. Belenszlci, B. : A Pravda, az Izvesztija és a 
Krasznaja Zvezda c. szovjet újságok a 
bolgár monarcho-fasiszta hadsereg állapo
táról az 1941—1944-es években. — VISz, 
1984. 6. sz. 111—123. p. 

16. Zlatkov, R.: Bulgária honvédő háborúja 
1944—1945-ben és a „Narodna Vojszka" 
c. újság. — VISz, 1984. 5. sz. 70—81. p. 

17. Gabel, Ch.: Könyvek az Overlord hadmű
veletről. Bibliográfiai válogatás az 1944-es 
normandiai hadjáratról. — MA, 1984. 
3. sz. 144—148. p. 

18. A csehszlovák egységek harci útja a Szov
jetunióban. Bibliográfia. — HV, 1984. 
1. sz. 190—206. p. 

19. A szlovák nemzeti felkelés és a Kárpát-
Duklai hadművelet. Bibliográfia, — HV, 
1984. 4. sz. 160—173. p . 

20. Wyss, G. : (Az Allgemeine Schweizerische 
Militärzeitschrift szerkesztői, 1833—1974) 
— ASMZ, 1984. 1. sz. 15—16., 2. sz. 
76., 3. sz. 129—130., 4. sz. 190., 5. sz. 
247., 6. sz. 311., 7—8. sz. 391., 9. sz. 
461., 10. sz. 523., 11. sz. 591., 12. sz. 
653. p . 

21. Hatvan éves a „Krasznaja Zvezda". — 
TiV, 1983. 12. sz. 6—7. p . 

22. Beth, H — J . : — Giertz, H . : 25 éves a 
Voenno-Isztoricseszkij Zsurnal. — MG, 
1984. 1. sz. 67—69. p. 

Katonai múzeum-, levéltár- és 
könyvtárügy 

23. Ruuge, Ch. : Qui Shi Huang császár agyag
hadserege. 259—210. i. e. — Visier, 1984. 
7. sz. 18—21. p. 

24. A német történelem a kezdetektől 1945-
ig. A Német Történeti Múzeum állandó 
kiállítása. — ZfG, 1984. 1. sz. 47—53. p. 

25. Gosztony, P . : A koreai hadimúzeum Szöul
ban. — SS, 1984. 7. sz. 11—13. p. 

26. Rapin, J .—J. : Új erődítési makettek a 
St-Maurice-i katonai múzeumban. — 
RMS, 1984. 3. sz. 145—146. p. 

27. Chaperon, H . : A francia műszaki alaku-
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latok emlékmúzeuma Angers-ben. — 
RHA, 1984. 1. sz. 104—105. p. 

28. Robert, G. : A francia lovassági múzeum. 
Saumur. — RHA, 1984. 2. sz. 174—176. 
P-

29. Marcot, F . : Az ellenállás és a deportálás 
múzeuma Besancon-ban. — RHA, 1984. 
3. sz. 125—126. p. 

30. Kageneck,: A saumuri páncélos múzeum. 
— KTR, 1984. 6. sz. 265—266. p. 

31. Horber, M.: Harckocsimúzeum Boving-
tonban. — SS, 1984. 5. sz. 27—29. p . 

32. Prasky, F . : A „Sergej Maséra" haditen
gerészeti múzeum Jugoszláviában. — 
Marine, Gestern und Heute, 1984. 2. sz. 
46—51. p. 

33. Kacér, Zs. : A moszkvai Zalka Máté Mú
zeum. — F , 1984. 8. sz. 13—14. p. 

34. Kopenhagen, W. : Fegyvergyűjtemény. 
—AR, 1—12. sz. 45—48. p. 

35. Kohriht, F . : Katyusa. Emlékek a máso
dik világháborúból. — F , 1984. 11. sz. 
7. p . 

36. Lassalle, J . de : A hagyományok tükröző
dése. Ezredjelvények a francia hadsereg
ben. — RHA, 1984. 2. sz. 165—173. p. 

37. Denisse, R. : A távol-keleti francia expe
díciós hadtest jelvényei. Indokína, 1944— 
1956. — RHA, 1984. 4. sz. 129—134. p. 

38. Thiede, G. : Karddal és géppisztollyal. 
Kézifegyverekkel díszített kitüntetések 
és jelvények. — Visier, 1984. 9. sz. 18—21. 
P-

39. Az olasz gyalogság az 1860—1870 közötti 
évtizedben. Quinto Cenni akvarelljeinek 
kiállítása az Angyalvárban. — RM, 1984. 
3. sz. 81—88. p. 

40. Kevbke, K. U. : Az egyenruha fejlődése az 
N D K Nemzeti Néphadseregében. — 
MG, 1984. 5. sz. 397—404. p. 

41. Keubke, K. U. : Nemzeti hagyományokat 
őrző egyenruhák az NDK Nemzeti Nép
hadseregében a kezdetektől napjainkig. 
—Visier, 1984. 1. sz. 18—21. p. 

42. Kiadatlan levéltári dokumentumok Joffre 
marsall tevékenységéről. — RHA, 1984. 
1. sz. 46—53. p. 

43. Zeidler, H .—J. : Dokumentumok Hans 
v. Seeckt-ről az NDK Hadtörténelmi 
Levéltárában. — MG, 1984. 4. sz. 340— 
341. p. 

44. Nytra, M. : 25 éves az egységes levéltári 
rendszer a Csehszlovák Néphadseregben. 
— HV, 1984. 6. sz. 88—97. p. 
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