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TANULMÁNYOK 

BERTÉNYI IVÁN 

A CÍMEREK KATONAI FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON 
A XIII—XIV. SZÁZADBAN* 

Az újabban publikált nagy nyugat-európai heraldikai kézikönyvek különböző
képpen közelítik ugyan meg a címerek megjelenésének, elterjedésének bonyolult 
problematikáját, abban azonban egyetértenek, hogy a címerhasználat meghonoso
dása, elterjedése idején e jelvények katonai felhasználásának igen fontos, meghatá
rozó jelentősége volt.1 

Magyarország a középkori európai címer viselés keleti határán feküdt. Az első 
itteni címeres emlékek a nyugat-európaiakat követően csak a XII. század legvégén, 
a XIII. század elején jelennek meg a királyi pénzeken, pecséteken.2 így az a fejlő
dési folyamat, amely a címerek elterjedéséhez, s a társadalom egésze által való hasz
nálatához vezetett, a nyugat-európaihoz viszonyítva kisebb késéssel zajlott le. 
A XIII . és a XIV. századból azonban már maradt ránk annyi heraldikai szempont
ból jól értékelhető forrás, hogy a címerek katonai felhasználását a magyar címervise
lés első két évszázadában nyomon követhessük. 

A magyar régészek és hadtörténészek véleménye nem egységes abban, mekkora 
lehetett a — címerviselés elsődleges katonai bázisának tekinthető — nehézfegyver
zetű lovasság száma, s a könnyűfegyverzetű harcosokhoz mért aránya a korabeli 
hadseregen belül. Azt azonban a kevesebb nehézfegyverzetű lovagot feltételező szer
zők is vallják, hogy — főként a magyar uralkodó osztály vezető (elit) rétegében — 
voltak ilyen harcosok, s az 1241—1242-es tatárjárást követően a királyi politika 
ezek számának a gyarapítására törekedett.3 Márpedig a nehézfegyverzetű lovasok 
léte azzal járt Európa-szerte, hogy felismerhetővé tételük igénye magával vonta a 
címeres jelvények (címerpajzsok, zászlók, sisakdíszek) megjelenését. Egyes címeres 
jelvényekre a csapatok irányításához is nagy szükség volt, így például a kor hadmű
vészete a zászlóknak kiemelt jelentőséget tulajdonított a harcmezőn. így érthetővé 
válik, hogy az egyes csaták leírásánál a középkori magyar krónikák szerzői is igen 
gyakran emlegetik az egyes magyar királyok, hadvezérek zászlait. Amint ezt a ma-

* A XVII. ^Nemzetközi Genealógiai és Heraldikai Kongresszuson e témában Lisszabonban 1986. szeptember 9-én 
tartott előadás magyar változata. 

1 Ottfried Neubecker: Heraldik, Wappen, Ihr Ursprung, Sinn und Wert. Frankfurt am Main, 1976. 6. o.; D. L. 
Galbreath- Léon Jéquier: Manuel du blason. Lausanne, 1977. 21. o. ; Michel Pastoureau: Traité d'Héraldique. Paris, 
1979. 37. o.; « J : L'origine militaire des armoiries. In : 101. Congrès national des Sociétés savantes. Lille, 1976. 
Archéologie, 107-118. o. 

2 Bertényilván: Kis magyar címertan. Budapest, 1983. 59. és 67. o. 
3 Az eltérő nézeteket összefoglalja Borosy András: A lovagi haditechnika és lovagság Magyarországon az Árpád

korban. Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Mályusz Elemér Emlékkönyv. (Szerk. H. Balázs Eva, 
Fügedi Erik, Maksay Ferenc) Budapest, 1981. 47—57. o.; Magyarország hadtörténete. (Főszerk.: Liptai Ervin) 
Budapest, 1984. 46—47. o. 
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gyár zászlótörténeti kutatás kimutatta, a honfoglalás történetének leírásakor Béla 
király névtelen jegyzője (Anonymus) jó néhány hadiesemény megörökítésekor ad a 
magyar csapatok vezetőinek a kezébe zászlót: így a görögök ellen indulva Bogát 
fia Bulcsú a zászlót ragadja meg, („elevato vexillo"), míg Tosu fia Léi a harci kürtöt 
fújja („tuba cecinit"). Zalán ellen indulva szerepet cserélnek: Léi tartja a zászlót, 
s Bulcsú szólaltatja meg a kürtöt (,,Lelu filius Tosu elevato vexillo sui signi et 
Bulcsú filius Bogát tubas bellicas sonando"). Más helyen Bulgáriába és Macedó
niába Zuard és Cadusa seregei nyomulnak be jelvényes zászlók alatt (,,elevatis 
vexillis signiferis"), miként zászlaját emelve („elevato vexillo") indul Veszprémbe 
Usubu is.4 

Anonymus személyének a kiléte azonban máig vitatott, s a magyar krónikakutatók 
nem tudnak megegyezni, melyik Béla király jegyzője lehetett. A tudomány mai 
állása szerint a legvalószínűbbnek III . Béla (1172—1196) személyét tartják, s mint
hogy krónikájában „a néhai, igen dicsőséges B. király jegyzője" minőségében nevezi 
meg magát, több kutató megalapozott feltevése szerint munkáját a XIII. század 
első évtizedeiben írhatta.5 Amennyiben elfogadjuk Anonymust III . Béla király 
egykori jegyzőjének, azt is fel kell tennünk, hogy bármennyire is saját korának a 
szokásait vetítette vissza általában a három évszázaddal korábbi időszakra, arra 
gondolnia kellett, hogy az ő korában a magyarországi címer használat még oly fiatal, 
hogy nem hihető a honfoglalás korában. így nagyon valószínű, hogy Léi, Zuard és 
Cadusa jelvényes zászlain még nem címeres zászlókat, hanem olyan típusú zászlókat 
kell értenünk, amelyek jelvényei a zászlórudakról „leszállva" hamarosan a címerpaj
zsokra is rákerülhettek, s elősegíthették egyrészt a királyi címerhasználat terjedését, 
másrészt annak a — más XIII. századi forrás által is dokumentált — szokásnak a 
meghonosodását, hogy az egyes kisebb seregtestek parancsnokai saját (címerükkel 
díszített) zászló alatt indultak harcba. 

Minthogy a címerhasználat a XIII . század közepén már eléggé ismert volt Magyar
országon, valószínűsíthetjük, hogy címeres ispáni (magyar) zászlót örökít meg a 
magyarországi tatárjárás történetírója, Rogerius, aki megírja, hogy a tatárok elől 
menekülő Bertalan pécsi püspök útközben László somogyi ispán sok kibontott zászló 
alatt a királyhoz vonuló seregével találkozik, s miután a magyar zászlókról megismeri 
őket, hozzájuk csatlakozik. Látva a nagyobb csapatot, a tatárok vissza is fordulnak, 
s így a püspök megmenekül.6 Lévén a somogyi ispán az uralkodó egyik seregtestének 
a parancsnoka, elképzelhető, hogy seregének a zászlain a király (és egyben Magyar
ország) címerét lobogtatta a szél. Ugyancsak könnyen lehet, de nem bizonyítható, 
hogy a Körmend számára 1244-ben kelt királyi privilégium az uralkodó személyes 
hadbaszállása esetére a nagybirtokos bárók csapatteste helyett a királyi címeres 
zászló alá rendelte a frissen kiváltságolt település által kiállítandó, lándzsával, pán
céllal, sisakkal, két lóval és egyéb felszerelési tárgyakkal ellátott nehézfegyverzetű 
katonákat. Minthogy azonban az oklevél latin szövege csak a király (saját) zászlaját 

4 P . Magistri, qui Anonymus dicitur Gesta Hungarorum. c. 39., c. 41., c. 45., e. 48. In : Scriptores rerum Hungari-
carum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. Edendo operi praefuit Emericus Szentpétery. Buda
pestini, I. MCMXXXVII. (a továbbiakban: SRH I.) 82. o., 86. o., 92. o., 97. o. Idézi: Kumorovitz L. Bernát: A magyar 
zászló és nemzeti színeink múltja. Hadtörténelmi Közlemények, Űj folyam, I . (1954) (a továbbiakban: Kumorovitz: 
HK 1954.) 22. o., 37. Íj. 

5 „P. dictus magister ac quondam bone memoriegloriosissimi Bele regis Hungarie nótárius." SRH I. 33. o. Ano
nymus személyére és működése idejére v. ö.: Ifj. Horváth János: P mester és műve. Irodalomtörténeti Közlemények, 
LXX. (1966) 445. skk. o.; Sólyom Károly: Űj szempontok az Anonymus-probléma megoldásához. Irodalomtörténeti 
Közlemények, LXX. (1966) 83—84. o.; Györjfy György: Anonymus Gesta Hungarorumának kora és hitelessége. Iro
dalomtörténeti Közlemények, LXXIV. (1970) 1—26. o. A probléma azonban még ezek után is vitatott. V.o. : Csapodi 
Csaba: Az Anonymus-kérdés története. Budapest, 1978. (Gyorsuló idő) 142—145. o. (A kérdést nyitottnak tartja.) 

6 „...Ladislaus comes, qui ad regem multis vexillis extensis cum sua militia veniebat... supervenit. Episcopus Hun-
garica vexilla cognoscens ad comitem declinavit, Tartari verő multitudinem advertentes abirent retrorsum et alios 
insequi curaverunt, et sic ipse comes cum episcopo abeuntes ab ipsorum manibus evaserunt." — Epištola magistri 
Eogerii in Miserabile Carmen super destructione regni Hungáriáé per Tartaros facta, c. 29. SRH I I . 571. o. 
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említi, ezt is csupán valószínűsíteni lehet.7 Azt azonban már bizonyosan tudjuk, hogy 
az egyik nagybirtokos, Csák nemzetségbeli Péter saját (nemzetségi) címeres zászlaja 
alatt harcolt. 1274-ben egy IV. László király (1272—1290) nevében kiállított oklevél 
ugyanis birtokadományban részesítette Pétert, s érdemei közt előadja, hogy midőn 
a király apja — V. István király (1270—1272) — egyes határsérelmek miatt Bulgá
riába betört, Péter, „megvetve a fenyegető halált, az ellenséges bolgárok sorai közt 
ahhoz a nagyon erős oroszlánhoz hasonlóan harcolva, amelynek a jeleit zászlaján 
viselte, csodálatos győzelemmel tért vissza." Később, a cseh király ellen, az annak 
váratlan pozsonyi betörése idején kitört harcokban Péter mester,,,oroszlánszí vet vi
selve", szintén kitüntette magát.8 Az 1274. évi oklevél állítását alátámasztja Csák 
Péter rokonának, Csák nembeli Ugrin nádornak a pecsétje is, amelyet egy Rudolf 
osztrák herceggel kötött szövetségről kiállított oklevélre függesztettek, s amely 
— többek közt — címerpajzsban ágaskodó oroszlánt ábrázol.9 

IV. László király történetírójáról, Kézai Simonról a krónikakutató szakirodalom 
újabban valószínűsíti, hogj7 követként végigutazta Itáliát, s itt a zászlók sokféle 
fajtájával találkozott.10 így könnyen érthető, hogy munkájában előszeretettel ír a 
különböző neveken (vexillum, banerium) említett zászlókról, s katonai alkalmazá
sukról. A magyar nép korábbi történetét megörökítve leírja, hogy a honfoglaló ma
gyarok harcaik során felemelt zászlókkal, feleségüket, gyermekeiket és marháikat 
magukkal vive keltek át a Dunán Pestnél és a szobi révnél.11 A későbbi eseményekről 
írva elmondja Aba Sámuel (1041—1044) és a német császártól támogatott Péter 
(1038—1041, 1044—1046) királyok ménfői csatáját (1044) is, amelyet Aba Sámuel 
már-már megnyert volna, a seregében lévő egyes magyarok azonban megőrizték 
Péter iránti rokonszenvüket, a döntő pillanatban zászlaikat a földre dobták, s 
megszöktek.12 

Tán a zászlón és a pajzson alkalmazni szokott címer egybeesésének a szokása 
alapján nevezi meg Kézai „banerium" szóval azt az általa elképzelt, turulmadaras 
címerképet, amelyet Attila hun király (434—453) pajzsára helyez, s amelyet, fején 
koronával, a hunok (illetve a velük szerinte azonos magyarok) a X. század második 
felében élt Géza fejedelem koráig hadi j el vényként viselni szoktak.13 Ugyancsak, a 
múltba, Kálmán király (1095—1116) Velence elleni háborújának a korába vissza
vetítve említi ismét a baneriumot, ezúttal mint a magyar király zászlaját, amelyet 
Kálmán magyarjai a tengeren át Dalmáciába visszatérve magyar kapitánnyal és 

7 A körmendi hospesek kötelezettsége: „Item tempore expedicionis quo nos personaliter profieisci oportuerit, 
quindecim mansiones ex eisdem dabunt nobis unum panceratum habentem hastam, cabatum, galeam, faretram cum 
duobus equis, qui nulli baronum nostrorum in societate adiunctus sub nostra tantum vexillo equitabit et de mandato 
nostra speciali ibit ibi iusserimus et faciei, quod volumus." Ipolyi Arnold—Nagy Imre—Véghely Dezső: Hazai okmány
tár (a továbbiakban: HO) VI. Budapest, 1876. 29. sz., 43. o. 

8 „...cum pater noster in Bulgáriám propulsandis iniuriis confina regni sui insultum facérét, idem magister Petrus, 
u t leo fortissimus, cuius indicia gessit in vexillo, postposito timoré mortis inminentis, in adversa Bulgarorum acie 
militans victoriam miriûcam reportavit... cum idem pater noster contra repentinum insultum regis Boemorum sub 
castra Posonionis dimicaturus progredietur, ipse magister Petrus pectus gerens leoninum magnam de imminenti facie 
partem stravit nece et funera interemptorum rostris volucrum prebuit laceranda". Wenzel Gusztáv: Ärpádkori új 
okmánytár, IX. Pest, 1871. 40. sz., 71—72. o. 

9 Kumorovitz L. Bernát: A magyar pecséthasználat története a középkorban. A jászóvári premontrei kanonokrend 
Gödöllői Szent Norbert Gimnáziumának és Szent Norbert Nevelőintézetének Évkönyve az 1943—44 iskolaévről. 
(Szerk.: Dr. Szopek Loránd igazgató) Gödöllő, 1944. (a továbbiakban: Kumorovitz: Pecséthasználat) 40. ábra. 

10 Szűcs Jenő: Társadalomelmélet, politikai teória és történetszemlélet Kézai Simon Gesta Hungarorumában. 
Századok, CVII. (1973) (a továbbiakban: Szűcs, 1973) 858. o. 

11 „Egressi ergo vexillis erectis cum uxoribus, liberis et armentis Danubium in Pest ét in portu Zub transierunt". 
Simonis de Keza: Gesta Hungarorum, c. 26. SUH I. 165. o. 

12 ut dicitur, Aba rex victoriam habuisset, nisi quia Hungari quidam amicitiam Petro reservantes super terram 
sua vexilla proiocissent et fugissent." Simonis de Keza: Gesta Hungarorum, c. 50. SBH I. 176. o. 

13 „Banerium quoque regis Ethelae, quod in proprio scuto gestare consueverat, similitudinem avis (más szöveg
változatban: asturis) habebat, quae Hungarice turul dicitur, in capite cum corona. Is tud enim banerium Hunni usque 
tempóra ducis Geichae dum se regerent pro communi, in exercitu semper secum gestare". Simonis de Keza: Gesta 
Hungarorum, c. 10. SRH I. 152. o. 
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velenceiekkel hátrahagytak.14 Egymás mellett szerepelteti a baneriumot és a vexillu-
rnot, amikor saját korának eseményeit megörökítve elmondja IV. László királynak 
Ottokár cseh király (1253—1278) ellen Marchegg mellett vívott csatáját. I t t a ma
gyar uralkodó „a királyi felség zászlaját felegyenesítve" egyesül a német sereggel. 
Ezután értesít az Ottokár legyőzésével és halálával végződő morvamezei csata (1278) 
részletes lefolyásáról, majd arról is szól, hogy a magyar seregben „Renold fia Renold 
dicsőségesen és erősen tartotta a király zászlaját" (baneriumát), és a király mellett 
küzdöttek testvérei és Magyarország más nemesei oly számosan, mint égen a csillag. 
A győzelem örök emlékére —• tudatja büszkén a krónikás — és a legyőzöttek örök 
szégyenére a zsákmányolt pajzsokat és vexillumokat a király székhelyén, a székes
fehérvári egyház falaira függesztették fel megőrzésre.15 A bemutatott források alap
ján nagyon nehéz eldönteni a kérdést, hogy megfigyelhető-e következetes szóhasz
nálat Kézai krónikájában az egyes zászlófajták megkülönböztetésére, azaz más tí
pusú zászlót jelent-e a banerium, mint a vexillum. Van kutató, aki a lovagi zászló 
két különböző válfaját feltételezi e szavak mögött.16 Ez könnyen lehetséges, de nem 
biztos. A vizsgált krónikarószletek alapján úgy tűnik, a banerium a rangosabb, ebből 
esetenként csak egyet említ a krónikás, az is a seregét vezető királyé, míg a vexillum 
többször is többes számban fordul elő, e zászlófajtából így egyszerre több van, a 
seregtestót vezető főúrnak is lehet egy-egy példánya. Az eddig bemutatott források 
alapján elképzelhető, hogy a XIII. század második felében már mindkét zászlófaj
tára címer került. Bizonyosnak azonban csak azt mondhatjuk, hogy a XIII. század 
magyar hadviselésében a csaták forgatagában fontos szerepet játszottak a — szá
zad második felében már valószínűleg címeres — zászlók, csakúgy, mint az egyes 
seregtestek élén küzdő főurak zászlai. Győztes csata után pedig a — legyőzött, el
esett — ellenségtől zsákmányolt zászlókat, pajzsokat megbecsült, a katonai dicső
séget tanúsító hadizsákmánynak számították. 

A címeres zászlóknak a XIII . század második fele csatamezőin játszott fontos 
szerepét egyes korabeli ötvösművészeti emlékek ábrázolásai is alátámasztják. 
A több kutató által a XIII . század második felére keltezett kígyóspusztai övcsat 
olyan csatajelenetet ábrázol, ahol két-két teljes fegyverzetű lovag karddal támad 
egymásra. Az egyik mögött fegyvernöke zászlós kopját tart ugyanazon pólyás 
címerrel, amely ura pajzsát is ékesíti.17 

Címeres zászlót ábrázol István herceg (a későbbi V. István király) lovaspecsétje 
is, amely tulajdonosát előretartott, sokszalagos lobogójú lándzsával mutatja be, 
mintha éppen rohamra indulna. A zászlón Stíria párduca látható (István e tarto
mány hercege is volt). Van kutató, aki a szalagokról úgy vélekedik, hogy azok nem 

14 „Cumque easdem civitates ad tenendum Venetis reliquissent, concitatis cursibus planum Apuliae in quibusdam 
locis dévastantes, tribusmensibus in ea permansere. Tandemque ad naves redeuntes per mare in Dalmatiam reverten-
tur capitaneo Hungaro et regis Hungáriáé banerio ibidem cum Venetis derelictis." Simonis de Keza: Gesta Hungaro-
rum.c . 64, S R H I . 183. o. 

15 „Ladislaus Hungarorum rex... erecto banerio regiae maiestatis Rudolphum in Marhec coniunxit cum exercitu, 
qui ipsius adventum et auxilium sicut Dei expectabat. Facta igitur hac victoria rex Germanus Ladislao regi égit 
grates, quod per eum Austria et Stiria sibi fuit restituta illo die... In quo quidem exercitu ipso die Renoldus filius 
Renoldi banerium regis tenuit viriliter et potenter de génère Bastech oriundus, adstantes domino regi fratres eiusdem 
Andreas, Salomon, Ladislaus et alii regni Hungáriáé nobiles, sicut stellae caeli absque numero. Ut igitur in memoriam 
redeat regis Ladislai tam glorio3a triumphalisque victoria, in obproprium sempiternumque dedecus Boemorum, Polo-
norum, Morawumque, scuta et vexilla in Albsnsi ecclesia, sede regni ac solio in pariete suspensa in aeternum persé
vérant." Simonis de Keza: G33ta Hungarorum, c. 74., SRH I. 185—186. o. Hivatkozik rá: Kumorovitz, HK 1954. 
23. o. 37. lj. 

16 Szűcs, 1973. 858. o. 
17 Tóth Zoltán: A kígyóspusztai csata jelentősége. Turul, XLVII. (1933) 11—13. o.; Éri István: Adatok a kígyós

pusztai csat értékeléséhez Folia Archaeologica, VIII. (1956) 137—151. o. ; H. Kolba Judit: Epigráfiai adatok a kígyós
pusztai öv kormeghatározásához. Folia Archaeolojica XV. (1963) 77—85. o.; Kovács Éva: Arpádkori ötvösség. 1974. 
50—51. o. Ábrája: uo. 47. ábra. V. ö. Pálóczi Horváth András eltérő véleményét is: Régészeti adatok a kunok visele
téhez. ArchaelógiaiÉrtesítő, CHI. (1982) 95. o. 
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A kigyóspusztai övcsat csatajelenete 

csupán díszül szolgálnak, hanem egyben az Árpádok címerének a vágásai is18, 
minthogy azonban csak színtelen pecsétábra áll a rendelkezésünkre, a kérdés nem 
dönthető el egyértelműen. 

Forrásainkból kitűnik, hogy a XIII . század második felének magyar hadviselésé-
Ben a zászlók mellett a címeres pajzsoknak, sőt már az egyes lovagok fején látható 
sisakdíszes sisakoknak is fontos szerep jutott. Sisakdísz látható Mihály zólyomi ispán 
í 272—1273. évi pecsétjein19. Egyes heraldikai szokások külföldről jutottak be az 
országba. Kézai Simon már bemutatott krónikájában részletesen leírja egy Hispá
niából Magyarországra beköltözött főúri család címermondáját, amely elmondja: 
a Bojótiak korábbi hazájukban azzal érdemelték ki, hogy addig vörös tarpajzsukat 
sast ábrázolóra változtathassák, mert Maiorca és Minorca szigeteiről kiűzték a tuniszi 
szultán seregét.20 

Sisakra került sisakdíszt, köpenyre rákerült heraldikai színt és fémet örökít meg 
Johann Ennenkel bécsi kanonok Világkrónikája, amikor részletes leírást ad Preussel 
Henrik osztrák lovagról, Buda-Pest első rektoráról. Henrik úr ugyanis Mária királyné 
kérésére lovagi fegyverzetet öltött, hogy a magyar trónviszályokba beleavatkozva 
István herceg ellen vonuljon. Fekete-arany köpenyt öltött, sisakjára is fekete-arany 
tollakat tűzött. Lándzsája végén kis zászlócskát lobogtatott a szél. Nehéz fegyverze
tében két csatlósa emelte hatalmas, erős paripája nyergébe. Mindez azonban nem 
segített: a rektor a győzelmesen Buda felé vonuló István herceg fogságába esett, aki 
nagyon haragudott rá és maga szúrta le.21 Még ha feltételezzük is, hogy a Bécsben 
élő szerző a részletek megörökítésénél tévedett, Henrik lovag fegyverzetének esete 
jól példázza a nyugat-európai heraldikai szokások Magyarországra történő beáramlá
sának egyik fontos útját. Elmondhatjuk tehát, hogy egyrészt a nyugat-európai kö-

18. Ábrája: Bárezay Oszkár: A heraldika kézikönyve. Budapest, 1897. 193. o. 480. ábra. V.o. Donászy Ferenc: 
te Árpádok címerei. Budapest, 1937. 14. o. és Kumorovitz: HK 1954. 26—27. o. 

19 Kumorovitz: Pecséthasználat, 53. ábra. 
20 Simonis de Keza: Gesta Hungarorum, c. 91. SBH I. 191. o. V.o.: Iván Bertényi: Quelques problèmes du droit 

héraldique hongrois au moyen âge. Communicaciones al XV. Congreso Internacionál de las Ciencias Genealogica v 
Heraldica. T. I . Madrid, 1983. 257—258. o. 

21 Címeres fegyverzetének leírása: „do wâpent er sich ritterlich: I ein wâfenroc rich I fourt er schwarz und goltvar I 
aas er shôn an im erhal, I einen heim er dô fuort, I den er degenlich ruort, I der was von vedern als main seit, / michel, 
wîtunde breit, / ein veder swarz, diu ander golt; I im was zwar diu königin holt I da. mit er zuo dem rosse gie... etc. 

Johannes Ennenkel: Weltchronik sive TJniversalkronik. Appendix. (Bd.: Franciscus Albinus Gombos) Catalogu3 
lontium históriáé Hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Arpad descendentium. Budapestini, 1937. I I . 1327. o., 
1398—1402. sor. 
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István herceg címerpajzzsal és zászlóval, lovaspecsétjén 

vetjárások, a királyi és fűúri családok házasságkötéseivel járó érintkezések révén, 
másrészt a szomszédos osztrák—német területekkel fennálló kapcsolatok útján a 
XIII . század második felére a címeres zászlók, pajzsok, köpenyek, sisakdíszek katonai 
alkalmazásának szokása Magyarországon is meghonosodott. 

1301-ben kihalt az Árpád-ház. Magyarország trónjáért több dinasztia is versengett. 
A magyar nagybirtokosok megoszlottak a különböző jelöltek között, sőt, a leghatal-
masabbak megpróbálták kihasználni a lehetőséget, s igyekeztek saját hatalmukat 
teljesen függetleníteni. A hosszú harcokból végül az Anjou családból származó, a 
pápa támogatását is élvező királyjelölt, Károly Róbert (1308—1342) került ki 
győztesen. 

Amikor a pártharcokra visszaemlékezve birtokadományban részesíti egyik hívét, 
Lőrincz fia Istvánt, a király nevében kelt oklevél elmondja a megadományozott 
egyik nagy érdemét, hogy a korábbi véres harcok idején dicsőséggel harcolt, sőt, 
meg is sebesült az ő oldalán egy Kassa város közelében lezajlott összecsapásban, amely 
város „lakói akkoriban a cseh király fia (azaz Károly Róbert riválisa) pártján álltak, 
s az ő zászlaját emelték" az Anjou trónkövetelő ellen.22 

1312 nyarán ugyancsak Kassa közelében, Rozgonynál került sor arra a fegyveres 
összecsapásra, amelyben Károly Róbert a vele szemben álló nagybirtokos erők feletti 
legnagyobb győzelmét aratta. Az 1358 után a királyi udvarban írt és festett Képes 
Krónika nemcsak elbeszéli, hanem festménnyel is illusztrálja a fontos összecsapást. 
A csataleírás minket érdeklő része szerint amikor a harc válságosra fordult, Gurkét, 
a király zászlótartóját a királyi zászló alatt ölték meg. A királyi zászló lehanyatlott, 

22 „...revocantes in memoriam fidelitatum ipsius obsequia, que nobis idem eo tempore, quo Alius Regis Boemye, se 
nobis Kegnum nostrum intrando opponebat, iuxta civitatem Cassa, cuius habitatores tunc eidem filio regis Boemye 
favebant, et vexillum eiusdem contra nos erexerunt sic viriliter dimicaverit, quod pro nostri honoris incremento 
letaliter extitit wlneratus. HO VII. Budapest, 1880. 348. sz. 374. o. 
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A rozgonyi csata a kettős keresztes és a sávozott — liliomos zászlókkal a Képes Krónikában 

az uralkodó a keresztesek zászlaja alatt harcolt tovább.23 A krónika vonatkozó 
miniatúráján a kép előterében a földön fekszik az eltört nyelű, kis halmon kettős 
keresztet ábrázoló banerium, az elesett zászlótartó még holtan is markolja a zászló
rudat. Fölötte a harcolók csoportjában a zászló címeréhez hasonló ábrájú ruhában 
küzd a király, sisakján arany koronával, azon patkót harapó struccos sisakdísszel. 
Hasított pajzsának első fele vörössel és ezüsttel hétszer vágott, hátsó, kék mezeje 
arany liliomokkal van behintve. A kép hátterében Károly Róbert pajzsának címer
ábrájához hasonló másik zászló alatt a (kassai) városfalak közül kivonuló friss erők 
éppen megérkeznek a csata színhelyére.24 

Nem a király, hanem az esztergomi érsek (saját) zászlaja alatt küzdve szerzett 
harci érdemeket később Vásári Miklós esztergomi érsek fivére, Tamás, amiért 1355-
ben királyi birtokadományban is részesült.25 De nemcsak a síkságon vívott csaták 

23 „Gurke sub vexillo regis vexilliarius existens occisus vexillo regis cadente sub vexillo cruciferorum rege pugnan-
te" . Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. c. 196. SRH I. 489. o. 

24 Képes Krónika. Hasonmás kiadás. Budapest, 1964. (a továbbiakban: Képes Krónika) íolio 69 a, 137. o. Az ábra 
és a krónikaszöveg egybevetéséből megállapítható, hogy a kép előterében látható, eltört rúdú kettős keresztes zászló 
nem a tartományuraké, hanem a királyé. Más felfogásban v. ö. : Györffy György: A magyar nemzetségtől a vármegyéig, 
a törzstől az országig. Századok, XCII. (1958) 54. o. 

25 „...domino Nicolao iam dudum in archiepiscopatum Strigoniensem sublimato, nobiscum cum magna sue gentis 
armigere comitiva et exercituali existente, magister Thomas, fráter eiusdem imacum aliis suis consanguiiieis et propin-
quis, vexillo eiusdem domini archiepiscopi fratris sui erecto, ipsiusque armigeris et f amiliar ibus... secum sumptis, 
nostri genti (!) se associando... laudabiliter studuit decertare..." Fraknói Vilmos: Genealógiai kérdések. Turul, XVII . 
(1899)137.0. 
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zajában irányították zászlók a magyar haderőt. A Dubnici Krónikához csatolt, a 
Névtelen Minoritának tulajdonított krónikarészek elmondják a XIV. század dere
kának azokat a hadjáratait, amelyeket a Nagy Lajos király (1342—1382) öccse meg
gyilkolásának a megbosszulására Nápolyba indított, ill. nagybátyjával, a lengyel ki
rállyal szövetségben a litvánok ellen viselt. Ricardo megerősített olasz város alá ér
kezve a magyar sereg néhány vezetője, Lackfi István és öccse, Endre, valamint 
a Sósnak mondott László és a Mórocok, a többiek tudtán kívül, felhágtak a város fő-
tornyába, kitűzték ott István fehér sárkányos zászlaját, majd a magyar királyt él
tették. Embereik ezen felbuzdulva szintén betörtek a városba, s miután nagy öldök
lést vittek végbe, el is foglalták.26 Ujabban egyes kutatók kétségbe vonták a leírás 
hitelét azt állítván, hogy a vállalkozás egyik résztvevője nem Lackfi Endre, hanem 
Lackfi Miklós volt27, a magyar vezér zászlajának a kitűzése azonban nem vitatott, 
miként az sem, hogy e merész haditett döntő szerepet kapott a város bevételében. 

A litvánok elleni hadjárat során (1352-ben) Nagy Lajos és a lengyel király Belz 
várát ostromolták. A krónika előadása szerint Bebek István, a király zászlótartója a 
legválságosabb helyzetben, sebesülten is kitartott, s úgy állta a harcolók csapásait, 
hogy három zászlót törtek össze a kezében, mégis a helyén maradt, s csak akkor 
vonult vissza, amikor már a negyedik zászlaja is szétrongyolódott. Ekkor sem azért 
—- szépítgeti a kudarcot a krónikás —, mert az ellenségtől, vagy a haláltól félt 
volna, hanem azért, mert nem volt ötödik zászlaja, s nem volt segítőtársa sem. Belz 
mindkét oldalról nagy veszteségekkel járó ostroma azzal a kompromisszummal vég
ződött, hogy a vár litván parancsnoka, Drozge, megegyezett a magyar királlyal, levé
tette a tornyokról a litván hadijelvényeket, a fekete hajú emberi fejeket, s helyettük 
mindenki szeme láttára kitűzték a magyar király zászlaját. Miután így az ostromlók 
„tekintélyén" nem esett csorba, elvonultak a vár alól, amely így természetesen litván 
kézen maradt.28 A királyi zászlótartó körül tomboló harc hevességét az magyarázza, 
hogy a zászlózsákmány a XIII . századhoz hasonlóan a XIV. században is nagy dicső
séget jelentett. Lackfi István 1350-ben az itáliai hadjáratban szerzett érdemeiért 
Csáktornya várát kapta adományba. Adománylevele érdemei között kiemeli, hogy 
több ellenséges hadvezér zászlaját zsákmányolta.29 

A századvégen Zsigmond király (1387—1437) ismét fegyveresen került szembe 
belső és külső politikai ellenfeleivel. E harcok idején fogták el a király hívei a „hűt
len" János bán pártjára állt Ragusai Nixát, azért, mert János bán zászlaját viselte. 
Hasonló sorsa jutottak kíséretének (ugyanazon zászló alatt vonuló) tagjai is.30 Egy 

26 „Die autem sequenti rex movit exercitum ad unam civitatem in aurora nomine Ricardoch fortissimam, quam 
Stephanus Alius Laczk et Andreas fráter eius nemine sciente conscenderent, et Ladislaus dictus Soos cura Moroczok 
spsos sequens turrim civitatis principalem ascenderunt et vexillum Stephani draconem album erexerunt et fortissime 
clamantes : Viva rex de Hungária, viva, viva I Famuli autem ipsorum super scalam humanam, id est scandendo super 
scapulas alterius et portám civitatis succenderunt. Quo facto omnes irruentes hungari totam civitatem occupaverunt, et 
eiusdem habitatores usque ad parvuios in ore glady peremerunt." Chronicon Dubnicense cum codicibus Sambuci 
Acephalo et Vaticano cronicisque Vindobonensi Picto et Budensi accurate collatum. c. 166. M. Florianus: Históriáé 
Hungaricae Fontes Domestici. Lipsiae III . Pars I. 1884. (a továbbiakban: Fontes Domestici) 157—158. o. 

27 Díkáni Kálmán: János minorita Nagy Lajosról szóló krónikatöredéke. Középkori Krónikások, XI . Budapest, 
1910. 72. o. : Trencs&nyi Waldapfel Imre: A névtelen minorita krónikája. In : Küküllei János és a névtelen minorita 
krónikája. Budapest, 1960.118. o. 11. Íj. 

28 Nicolaum de Zech, Blasium ac Stephanum Bubek regis vexillarium fortissime pugnantes horribiliter wlnerarunt. 
Nam idem Stephanus instantum stetit sub vexillo et propugnancium ictus sustinendo, quod tria vexilla regia in eius 
manibus fuerint contracta successive. Bt cum quartum penitus fuisset conquassatum, et omnes aly de parte regis de 
sub Castro recessisssnt, ipse tandem neque habens vexillum quintum, nec aliquem sibi adstantem ad suum descensum 
declínavit non timoré inimicorum, neque mortis formidine, sed carencia sibi assistancium sociorum. Sic igitur sub 
dicto castro usque ad meridiem pugnaverunt... Exivit autem dictus Drozge et regi fecit omagium insignia Li tthwano-
rum de cacumine turrium scilicet capita humana cum nigris pilys deposuit, vexillum regis Hungarie loco eorum cunctis 
videntibus apposuit. Quod vidente3 hungari clamaverunt: Beeke, beeke, i.e. pax." — Chronicon Dubnicense c. 170. 
Fontes Domestici I I I . P. I. 163. o. 

29 „...eundem Lodovicum de... civitate Troye cum sua gente cum banderiis seu vexillis explicatis... invasit, in quo 
prelio... vexilla ducis Vernely, domini Nicolai de Acherolis, domini Philippi dicti malispiritus, domini Johannis de 
Surgonia et alia tria conestabulorum caporalium seu nobilium aportavit. Magyar Országos Levéltár, Mohács Előtti 
Gyűjtemény (Diplomatarium, a továbbiakban: 0LD1) 4751. Idézi: Kumorovitz: HK 1954. 23. o. 37. Íj. 

30 1390-ben, ill. korábban „...Nixam Ragusanam in sua lancea arma Johannis Bani notory infidelis regie maiestatis 
in signum inimicicie deferentem... captivassent..." — HO VII. 426. o. 
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1397-ben kelt oklevél pedig arról tudósít, hogy a Zsigmond ellen fordult záraiak fel
emelt zászló alatt az uralkodóhoz hűséges Pago szigetére törtek, ott gyújtogattak, a 
király védelemként ott lévő zászlaját letépték és meggyalázták. A király és tanácsa 
kiállt a megtámadott Pago mellett, a záraiakról pedig megállapította, hogy gonoszul 
és hűtlenül jártak el.31 

A zászlók nagy katonai jelentősége mellett azt sem csodálhatjuk, hogy nagy 
figyelemben és megbecsülésben részesültek a zászlótartók is. Amint láthattuk, a ko
rábbi időszakban többnyire a sereg vezetőjével együtt említik a források a zászló
tartót, később inkább az lett a szokás, hogy a sereg legfőbb parancsnoka helyett a 
sereg felső vezetéséhez tartozó, de másodrangú személy tartotta (pl. Rozgonynál 
Gurke, Beiz alatt Bebek István, holott mindkét helyen jelen volt a király is). A zászló
tartót nem lehetett magára hagyni. Amellett, hogy a sereg minden harcosának 
kötelessége volt a zászlók körül tömörülni, azokat védeni, külön segítők is állhattak 
a zászlótartók mellett. Belz ostrománál Bebek István nyilván nem tartotta egyszerre 
kezében mind a négy, a krónikás elbeszélés szerint nála eltört, szétrongyolódott 
zászlót, azokat egymás után adták a kezébe. Akár igaz a róla megírt vitéz magatar
tás, akár nem, az elbeszélésből kitűnik, hogy a zászlótartónak több zászló is a ren
delkezésére állt,] hogy a harc hevében tönkrementeket újjal pótolhassa. Saját (főúri, 
főpapi) zászlókra nyilván a vezér saját katonai kísérete vigyázott. A források adatai
ból úgy tűnik, hogy a királyi zászlók kezelésére, őrzésére, tartására külön e célra 
rendszeresített zászlóvivők, zászlótartók is rendelkezésre álltak. Valószínűleg] az ő 
nyomukra bukkanunk egyes oklevelekben : 1330-ban Gyge fia János fia Lőrinc mes
ter, a király zászlóvivőinek a mestere, (fivéreivel együtt) bírói kiváltságban része
sül,32 a következő évben pedig valószínűleg ugyanazon Lőrinc mester, „a király úr 
jelvényvivője", semptei várnagy arra utasítja officialisait, hogy egy szomszédos 
birtokos jobbágyait ne zaklassák.33 De más oklevelekben is többször találkozunk 
vexillifer-rel.34 Érdekes, hogy egy 1357-ben kelt oklevél (Bebek) Györgyöt és az öt 
évvel korábban magát Belz alatt kitüntető (Bebek) Istvánt, liptói ispánokat említi 
királyi zászlótartókként,35 s még 1387-ben is e család egyik tagja, Bebek Detre sze
repel —• most már mind Zsigmond király zászlótartója.36 

A Képes Krónika nem csak a XIV. század első harmadának az eseményeiről tudó
sítja olvasóját, hanem — magába olvasztva egyes korábbi magyarországi krónika
szerkesztéseket — a magyar nép egész addigi történetét elmondja, s színes rajzokkal 
illusztrálja is. E képek azonban természetesen nem arra források elsődlegesen, ho
gyan zajlottak le valójában a korábbi események, sokkal inkább arról tanúskodnak, 
hogy a krónika miniátora (miniátorai) milyennek képzelte (képzelték) el a magyar 
történelem régebbi eseményeit a XIV. század hatvanas évei táján. Ebből követke
zik, hogy a címeres ábrákat, címereket mutató csatajeleneteket is főként a XIV. 
századi heraldikai szokások vissza vetítésének kell tekintenünk. így vonulhatnak 
harcba fekete turulmadarat mutató vörös gonfanon, majd arany zászló alatt a kró-

31 A záraiak, .vexilo eorum introtemptum troni regalis nostreque serenitatis fastidium sursum erecto et sub 
eodem perperam plerisque consanguineis fautoribus et complicibus condam Johannis prioris nostri notorii infldelis 
ac incolis Regni Bozne pro tune nostris et regnorum nostrorum... emulis armis potenter suffultis"... „megtámadták 
Pagót, amelynek lakói „nostrum regium vexilum in medio et pro tuitione uberiori eorum extollere insignite non 
ceasaTunt"...A záraiak „nostrum penultimum vexillum a prefatis nostris fidelibus subditis iam devictis violenter 
ablatum telluris in scenum proiciendo fedo pedum accessu maculare veriti non fuissent... contra sacrum dyadema et 
dedeeus nostre maiestatis"... Wien, Staatsarchiv, Ungarische Urkunden. 25. I I . 1397. Regestája kiadva: Mályusz 
Elemér: Zsigmond-kori oklevéltár I. Budapest, 1951. 4647. sz. Az oklevelet idézi és más vonatkozásban elemzi : Eckhart 
Ferenc: A szentkorona eszme története Budapest, 1941. 139—140. o. 

32 magister Laurentius Alius Johannis fily Gyge magister vexilliferorum nostrorum..." Nagy Imre—Nagy Gyula: 
Aniou-kori okmánytár. I—VII. Budapest, 1879—1920 (a továbbiakban: Anj. O.) I I . 463—464. o. 

33 Anj. O. I I . 553. o. 
34 1350. HO VII. 408. o.; 1381: Fejér, Georgius: Codex Diplomaticus Hungáriáé ecclesiasiticus et civilis. T.: IX. 

Vol: V. Budae, 1834. 477. o. 
35 OLDl 4669. 
36 Kumorovitz: HK 1954. 23. o. 37. Ij. 
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A Héder nemzetség címeres pajzsa és zászlaja a Képes Krónikában 

nika miniátora szerint a magyarokkal azonos hunok37 a magyar honfoglalás táján 
ill. ezt nem sokkal követően, így adhat hosszú farokban (fanonban) végződő, arany 
csillagos és félholdas vörös zászlót a Hédervári ősök38, hasonló vörös mezőben ezüst 
kutyafejet ábrázoló zászlót Hunt vitéz39, s további hasonló zászlókat más fegyveres 
vitézek kezébe40 a megfelelő krónikahelyek festője. A harcba induló magyar király 
általában vörös (fanonban végződő) zászlón és pajzson a zöld halmon álló ezüst 
kettős keresztet viseli,41 de előfordul vörössel és ezüsttel hétszer vágott magyar 
királyi zászló is.42 A magyar belviszályokba beavatkozó német sereg (ugyancsak 
fanonban végződő) fekete sast ábrázoló, banniere-típusú arany zászló alatt küzd.43 

Ha a magyar királyi család különböző tagjai harcolnak egymással, egyikük serege 
vörös, kettős keresztet ábrázoló, másikuké vörössel és ezüsttel hétszer vágott bannière 
alatt látható.44 Miután az Anjouk is megjelennek a magyar történelem szereplői 

37 Képes Krónika, 4 a, ill. 5 a folio, 7., ill. 9. o. 
38 Képes Krónika, 14 b folio, 28. o. 
39 Képes Krónika, 15 a folio, 29. o. 
40 Képes Krónika, 15 a és 18 b folio, 19. és 36. o. 
41 Képes Krónika, 20 a, 21 a, 35 a, 36 b és 62 b folio, 39., 41., 69., 72. és 124. o. 
42 Képes Krónika, 25 b és 61 b folio, 50. és 122. o. 
43 Képes Krónika, 25 b és 35 a folio, 50. és 69. o. 
44 Képes Krónika, 73 a folio, 85. o. 
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közt, a hasított, első mezejében vörössel és ezüsttel hétszer vágott, a másodikban 
arany liliomokkal behintett zászló is megjelenik a Képes Krónika vonatkozó illuszt
rációján.45 

A címeres zászlókhoz hasonló jelvények szerepelnek a Krónika miniatúram meg
örökített, harci díszben ábrázolt uralkodók, vezérek, nevesebb harcosok pajzsain is. 
így láthatunk fekete turulmadarat Attila,46 majd más vezérek pajzsán.47 Míg más 
szereplőket tárcsapajzsukon és zászlajukon azonos ábrával örökített meg a miniá-
tor,48 a Héder nemzetség ősét bemutató „ P " iniciálé hurkában vörös mezejű zászló, 
ill. vörös öltözék mellett fehér (ezüst) mezejű pajzson látható az arany csillag és a 
félhold.49 

A honfoglaláskori harcok más résztvevői harci díszben is zászló nélkül, csak tárcsa
pajzsra festett címerrel szerepelnek.50 E csoportból a legérdekesebb Olivér és Rátolt 
egymás mellett ábrázolt alakja : a két azonos nemzetségből származó vitéz ugyanis 
eltérő (ezüst, arany pajzsfővel, illetve vörös) mezejű pajzsba helyezett arany hársfa-
levéllel jelenik meg.51 A későbbi harci események illusztrálására a történelmi magyar 
címer különböző ábrázolásai, a vörössel és ezüsttel hétszer vágott mező52 és a zöld 
mezőben halmon álló ezüst kettős kereszt is előfordulnak53, esetenként úgy, hogy 

45 Képes Krónika, 69 a folio, 137. o. 
46 Képes Krónika, 7 b folio, 14. o. 
47 Képes Krónika, 11 a és 12 a folio, 21. és 23. o. 
48 Képes Krónika, 15 a folio, 29. o. 
49 Képes Krónika, 14 b folio, 28. o. 
50 A németországi Herman nemzetség és a Búzád nemzetség ősei. Képes Krónika, 15 b folio 30 o 
51 Képes Krónika, 15 b folio, 30. o. . 
52 Képes Kronika, 49 b folio, 98. o. 
53 Képes Krónika, 72 a folio, 143. o. 
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I. (Szent) István király vörössel és ezüsttel hétszer vágott 
ruhában, hármos halmon kettős keresztet 

mutató tárcsapajzzsal és zászlóval 

Szent László és a kun küzdelme, a háttérben a magyar 
hadrend, fölötte kettős keresztes zászlóval 



Olivér és Rátolt, valamint a Hermann nemzetség elképzelt őse a Képes Krónika díszes iniciáléiban 

(a zászlóknál megfígyeltekhez hasonlóan) a trónviszályok egymás ellen küzdő részt
vevői közül az egyik az egyikkel, a másik a másikkal jelenik meg.54 Vörössel és 
ezüsttel hétszer vágott (címeres) ruhát, kettős keresztes címerü pajzsot visel Szent 
István király (1000—1038),55 vörös rutapajzsban látható az ezüst kettős kereszt a 
kunok ellen csatázó Salamon tárcsapajzsának a közepén, miközben a király felett 
ugyancsak kettős keresztet ábrázoló, bannière típusú vörös zászló leng.56 Arany 
mezejû pajzsán fekete sassal örökíti meg a miniátor a Magyarországon át Jeruzsá
lembe vonuló III . Konrád német császárt (1138—1152).57 Végül Károly Róbert 
— zászlajához hasonlóan — pajzsán is együtt viseli a vörössel és ezüsttel hétszer 
vágott mezőt, valamint az arany liliomokkal behintett kék mezőt.58 

Már a régebbi szakirodalom felfigyelt arra, hogy a Képes Krónika pajzsábrázolásai 
a díszítő cél miatt nem mindig élethűek. Nem csak azt kifogásolták, hogy a XIV. 
században használatos tárcsák szerepelnek a régebbi korok szereplőinek a kezében, 
hanem azt is, hogy a XIV. században hadipajzsként használatos tárcsákra nem volt 
szokás közvetlenül címert festeni: főleg címer nélkül használták őket, de ha mégis 

54 Képes Krónika, 46 a folio, 91. o. 
55 Képes Krónika, 20 a folio, 39. o. 
56 Képes Krónika, 36 b folio, 72 o. 
57 Képes Krónika, 60 a folio, 119. o. 
58 Képes Krónika, 69 a és b folio, 137—138. o. 
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Aba Sámuel és a német császár csatája, címeres zászlókkal 

címert festettek rájuk, külön festették fel a címert pajzsával, néha sisakdíszével és 
sisaktakaróival.59 A Képes Krónikában ilyen, helyesen festett, ruta alakú címer
pajzs látható például Károly Róbert tárcsája közepén a Kassa melletti (rozgonyi) 
csatát ábrázoló, már tárgyalt jelenetben.60 

A pajzsokra, zászlókra rákerültekhez részben hasonló, részben azoktól esetenként 
valamelyest eltérő heraldikai ábrájú ruhákról már többször megemlékeztünk. Bár 
nem szerepeltek a harc közben, de a hadviselés folyamán gyakori tábori élet során 
a könnyebb tájékozódást szolgálták, emellett díszítő, reprezentatív szerepet is ját
szottak a sátrakra helyezett címerek. A vörössel és ezüsttel hétszer vágott mező és 
a vörös mezőben zöld halmon álló ezüst kettős kereszt egyaránt díszíti IV. László 
király sátrát azon a „ P " iniciáléba helyezett színes ábrán, amely a király meggyilko
lásáról írt krónikarészt illusztrálja.61 

A XIV. században a sisakdíszek a korábbinál jóval fontosabb szerepet töltöttek be 
a csatamezőkön. Nagyon tanulságos, s a sisakdíszek fontosságát mutatja, hogy a 
legkorábbi magyar címeradományok voltaképpen sisakdísz-adományok.62 Hogy a 
XIV. században a sisakdíszek egy-egy családon belül általában azonosak voltak, 
öröklődtek, s a csatamezőn azonosításra is használták őket, Szepesi Jakab országbíró 
egy 1376-ban kelt oklevelével bizonyítható. Ebből ugyanis kitűnik, hogy egy, az 
országbíró előtt folyó perben az alperesek egyebek mellett azzal bizonyították a fel
peressel fennálló rokonságukat, hogy őseik, s következésképpen ők is, mint nemzet
ségi rokonok, az ország összes háborújában a felperes őseivel egyazon sisakdísz 

59 Csorna József: A magyar heraldika első két százada. Turul, XVI. (1909) 7. o. 
60 Képes Krónika, 69 a folio, 137. o. 
61 Képes Krónika, 65 a folio, 129. o. 
62 Fejérpataky László: A XIV. századi czimer-adomány. Turul, XIX. (1901) 97—104. o. 
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IV. (Kun) László király címerekkel díszített sátra a Képes Krónikának a király meggyilkolását 
bemutató ábráján 

jelvényt viseltek.63 Sisakdísz-adomány mellett témánk szempontjából további 
érdekes engedélyt adott 1327-ben az a királyi oklevél, amely Donch zólyomi ispánt 
feljogosította arra, valahányszor a király személyesen hadba száll, Donch mester 
aranyos címert, jelvényeket, sisakdíszt és zászlót viselhessen.64 A mindent „beara
nyozó" királyi kegy voltaképpen egy igen veszélyes kiváltságot tartalmazott. A Ké
pes Krónikából kiolvashatóan már a XI. században alkalmazott hadicsel volt ha
zánkban a harci jelvények felcserélésével az ellenséget megtéveszteni a sereg vezéré
nek a hollétét és kilétét illetően. A krónikás leírás szerint az 1074-es mogyoródi csa
tában László herceg cserélte meg jelvényeit bátyjával, Gézával, hogy az ellenséges 
Salamon királyt (1063—1074) félrevezesse, s elhitesse vele, hogy azzal a hadrenddel 
áll szemben, amelyet egy korábbi összecsapásban már legyőzött, s neki, magának 
legyen alkalma Salamonnal megütközni.65 Könnyen lehet, hogy Donch mester szá-

63 „Avi etiam et predecessores ipsorum et prenotati Stephani fily Apay et per consequens ipsi unius criste Signum 
velud generacionales fratres in cunctis regni expedicionibus gessissent et portassent." OLDl 96 505. 

64 quocienscunque nos ( = a király) cum nostris hostibus personale inimus conflictum, tu tue persone arma et 
aratorain quelibet insignibus detectiva atque cristam et vexillum habeas et induas deaurata et sive pure per omnia 
accendas in auro." Anj. O. I . 336. o. 

65 „Ladislaus autem dux commutaverat signa sua cum vexillo ducis Geyse ea intentione, quod Salomon audacius 
invaderet illud agmen, in quo signa Geyse gestabantur, putans esse agmen Geyse, quem nuper devicerat. Dux autem 
Ladislaus affectabat custodire fratrem suum Geysam ducem ab insultu Salomonis et ideo primos impetus belli in se 
maluit expediri..." etc. Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. c. 121. SAH I . 390. o. 
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Dénes fia, Dezső hősi halála a király A menekülő Károly Róbert a Képes Krónika 
sisakdiszével, a Bazarába elleni csatában, illusztrációján 

a Képes Krónika illusztrációján 

mára is hasonló hadicsel alkalmazásának a megkönnyítésére engedélyezték az arany 
heraldikai elemeket a király személyes hadbaszállásának az esetére.66 Mindenesetre 
tény, hogy alig három évvel később, amikor a Bazarad elleni hadjárat során Károly 
Róbert seregét egy szűk völgykatlanban a románok tőrbecsalták, s jó részét megöl
ték, a királynak úgy sikerült megmenekülnie a súlyos veszedelemből, hogy Dénes fia 
Dezső címert cserélt vele, azaz ő öltötte magára királya címerét, mire a románok 
— őt gondolva Károly Róbertnak — meg is ölték.67 Nagyon tanulságos, hogy a kró
nika szövege név szerint megemlíti Donch mestert azok között a magyar urak kö
zött, akik a király menekülését hősies, mintegy „kőfalként" való helytállásukkal biz
tosították, arról azonban nem szól a Képes Krónika, hogy Donch mester aranyos 
címere, sisakdísze vagy zászlaja részt kapott volna a románok megtévesztésében, 
így lehetségesnek mondható, de nem biztos, hogy az ő aranyos címeres jelvényei is 
elősegítették a címercserére alapozott mentőakció sikerét. 

A Képes Krónika illusztrációinak megfestésekor még alig egy emberöltő telt el 
a királyi sereg katasztrófája óta, érthető hát, hogy két miniatúra is megörökítette 
a magyar királyi udvart és politikai elitet megrázó eseményt.68 Az első miniatúra 
a király öltözékében ábrázolt Dezsőt már a völgyszorosban fekvő halottak közt, 
a földön fekve mutatja, fején királyi koronával, struccos sisakdísszel. A szoros feletti 
magaslatokról a gubába öltözött románok még mindig nyilaznak, köveket hajigálnak 

66 „Világos a célzat, a csillogó, aranyos felszerelés magára vonja, a király személyétől eltereli az ellenség támadását." 
Ghyczy Pál: Danes mester az aranyos vitéz. Turul, XLVIII . (1934) 77.o. 

67 „Rex autem mutaverat armorum suorum insignia, quibus induerat Desev fllium Dyonisii, quem putantes ease 
regem crudeliter occiderunt. Hex verő ipse cum paucis pro tuitione suorum aliquorum fldelium vi x evasit. Stabant 
enim in circuitu eius quasi muri lapidei magister Donch cum Ladizlao Alio suo et cum militibus aliis de íamilia regis 
et magister Martinus Alius Berend, qui omnes ictus gladiorum et sagittarum super se reeipiebant, velud ymbres plu-
viarum, u t regis vita a mortis impetu servaretur..." etc. Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. c. 209., SRH 
500. o. 

68 Képes Krónika, 72 a és 73 b folio, 143. és 146. o. 
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a völgybe. A kép jobb sarkában a megmenekült király látható lóháton, két kísérője 
között, fején koronával, pajzsán a vörös mezőben ezüst kettős keresztet ábrázoló 
címerrel. Nyilvánvaló, hogy a kép e része annak dokumentálására készülhetett csak 
ebben a formában, hogy a király szerencsésen megmenekült a nagy veszedelemből. 
Ilyen közel az öldöklés színhelyéhez valójában még aligha viselhette volna címerét, 
hiszen ezzel menekülése sikerét kockáztatja. Ami a koronát illeti, a Képes Krónika 
miniatúrái — a többi szereplőtől való megkülönböztetésül — az uralkodókat álta
lában koronával ábrázolják, még olyankor is, amikor azok (pl. betegen, ágyban 
fekve69) nyilvánvalóan nem viselhették azt. így ez a korona is csak a Krónika 
olvasójának a tájékoztatására készült, voltaképpen nem volt ott a király fején 
menekülése közben. A hasonló, második miniatúrán Dénes fia, Dezső már nem 
ismerhető fel a halottak között, a románok és a menekülő Károly Róbert hasonlóan 
szerepelnek, mint az első képen, de most a király pajzsán nem látható a kettős 
kereszt. Minthogy az azonos jelenetet megörökítő két miniatúra különböző öltözé
kekben, felszereléssel örökíti meg a menekülő királyt, részletekbe menő élethűségük
ről szó sem lehet, de az adott körülmények mérlegelésével — a miniatúrák és a Kró
nika szövege alapján — valószínűsíthető, hogy Károly Róbert pajzsát, sisakdíszét, 
címeres ruháját, felszerelésének egyéb árulkodó jelvényeit egyaránt levetette mene
külése érdekében, azaz minden olyan heraldikai (és esetleges egyéb) jelvényt letett, 
amelyek segítségével a románok felismerhették volna. 

Végső összegzésként megállapíthatjuk tehát, hogy a XIII—XIV. században Ma
gyarországon a címerek a hadi felszerelés különböző tárgyain szerepelhettek, s ren
deltetésüknek megfelelve alkalmasak voltak arra, hogy tulajdonosukat azonosítha
tóvá tegyék a harcmezőkön — és a mindennapi életben is. 

Иван Бертеньи 

ВОЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБОВ В ВЕНГРИИ В XIII—XIV. ВЕКАХ 

Резюме 

Венгрия находилась на восточном рубеже средневекового европейского гербописания, 
поэтому здесь гербы распространились несколько позже, чем в Западной Европе. Однако из 
XIII—XIV века до нас дошли такие хроникальные записи и грамоты, изображение печатей, 
ювелирных изделий и другие изображения, которые свидетельствуют о военном использо
вании гербовых знамен, щитов, украшений шлемов. 

Необходимость опознавания воинов в тяжелых доспехах (рыцарей), а также руководство 
отдельными войсковыми частями потребовало применения гербовых и военных знаков, чему 
многократные свидетельства имеются уже начиная со второй половины XIII столетия. Наряду 
с гербовым знаменем короля отдельные военачальники воевали под своими гербовыми зна
менами, и начиная с 1270 года свои знамена имели различные венгерские войска. Хроникаль
ные записи того времени часто упоминают гербовое знамя в руках предводителя данного 
войска, а позднее в охранении какого-либо второстепенного, но также высокопоставленного 
вельможи. Захваченные у противника щиты и знамена с гербами считались почетными воен
ными трофеями. Гербы на шатрах служили ориентировке в лагере, но наряду с этим играли 
также роль и репрезентации. 

В XIV веке отправившиеся в поход члены одного рода демонстрировали свою общность 
не только одинаковыми гербами на щитах, но и одинаковыми украшениями на шлемах. 

69 Кёрея Кгбшка, 22 Ь ёв 53 Ь Мю, 44. ее 106. о. 
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О возросшем значении шлемовых знаков в XIV веке свидетельствует тот факт, что первые 
пожалования гербов в Венгрии представляли собой пожалования шлемовых знаков: мастер 
Донч в 1327 году получил прямое разрешение на то, чтобы как только король лично отправ
лялся в поход, он мог носить позолоченный герб, знаки отличия, племовые украшения и 
знамя. 

Гербы можно было использовать и для военных хитростей. Смена герба правителя, шлемо-
вого знака и украшенного гербом платья предводителя войска в 1830 году дали возможность 
королю Карлу Роберту спастись из той узкой котловины, куда в западню заманили его ру
мыны, однако сын Денеша Дежё, облачившийся в гербовое платье короля, погиб смертью 
храбрых. 

Iván Bertényi 

D I E MILITÄRISCHE ANWENDUNG D E R WAPPEN I N UNGARN 
I N DEN 13-TEN UND 14-TEN J A H R H U N D E R T E N 

Resümee 

Ungarn lag an der östlichen Grenze der mittelalterlichen europäischen Wappentrageung, 
so verbreiteten sich hier die Wappen im Verhältnis zu Europa mit einer kürzeren Verspätung. 
Aus der 13-ten und 14-ten Jahrhunderten sind aber zahlreiche Hinweise von Urkunden und 
Chroniken, Abbildungen von Siegeln und Goldschmiedarbeiten verblieben, die von der militäri
schen Anwendung der mit Wappen versehenen Fahnen, Schilde, Zimiere zeugen. 

Ähnlicherweise wie im Ausland erforderte die Erkennbarmachung der schwerbewaffneten 
Soldaten (Ritter) und die Führung der Truppen die Anwendung von -seit dem zweiten Hälfte 
des 13-ten Jahrhunderts oft beweisbar mit Wappen versehenen — Feldzeihen. Seit dem Anfang 
des 1270-er Jahren haben die verschiedenen ungarischen Heereskörper neben der mit Wappen 
versehenen Fahne des Königs unter den mit Wappen versehenen Fahnen der einzelnen Heer
führer gekämpft. Die mit Wappen versehenen Fahnen sind in den die Geschichte der Schlachten 
beschreibenden zeitgenössischen Quellenmaterialen oft in den Händen der heeresführer später 
unter Bewahrung eines zweitrangigen aber vornehmen Hochadeligen erwähnt. Die von dem 
Feind erbeuteten, mit Wappen versehenen Fahnen und Schilde zählten zu ausgezeichneter 
Kriegsbeute. Die auf die Zelten gesetzten Wappen haben die Orientierung im Lager erleichtert 
und dabei haben sie auch eine representative Zierrolle gespielt. 

I m 14-ten Jahrhundert unterscheideten die selben Wappen auf den Schilden und die selben 
Zimiere auf den Helmen die als Mitglieder der selben Familie ins Feld ziehende Soldaten von der 
anderen Familien. Die zugenommene Bedeutung der Helmziere im 14-ten Jahrhundert ist 
auch dadurch gezeigt, daß die erste ungarische Wappenverleihungen eigentlich Verleihungen 
von Zimiere waren: Meister Donch wurde 1327 genehmigt, jemals der König selbst ins Feld 
zieht, kann der Meister goldene Wappen, Insignien, Helmziere und Fahne tragen. 

Die Wappen konnten auch für Kriegslist gebraucht werden. Der Wappen-, Zimier-, und 
Bekleidungwechsel des Heeresführers ermöglichte 1330, daß König Karl Robert aus dem engen 
Kesseltal heil davonkam, in dem er von dem Rumänen in die Fall gelockt wurde. Dezső, der 
Sohn von Dénes, der die Bekleidung mit den Wappen des Königs anzog, hat aber den Heldentot 
gefunden. 
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V. MOLNÁR LÁSZLÓ 

ADALÉKOK A KANIZSAI-CSALÁD 
ÉS NÉVADÓ VÁRUK MOHÁCS ELŐTTI TÖRTÉNETÉHEZ 

Kanizsa nevéről és a vár keletkezéséről1 

Kanizsa, vagy Canissa — ahogyan a középkori források írják —• várának neve a 
korábbi, ma már elavult feltételezések szerint a latin canis ( = kutya) szóra vezethető 
vissza, mivel a környéket övező hatalmas nád- és láprengetegben sok kutyára emlé
keztető nádifarkas élt a rómaiak idején. Ezt a nézetet képviselték Balogh János2 és 
Barbarits Lajos3 monográfiáikban, melyek szerint a Canissa név annak a telepü
lésnek a jelölésére szolgált, amelyet a kelta cimberek alapítottak és ,,Corrhudum"-
nak (jelentése: „Ebhely") neveztek. Kniezsa István4, Kiss Lajos5, Markó Imre Lehel6, 
Bárczi Géza7 és Kálmán Béla8 nyelvészek véleménye alapján reálisabbnak tűnik az 
az etimológiai magyarázat, amely szerint a település elnevezése a nyugati szláv 
(szlovén) knéz (jelentése : fejedelem, herceg, úr) — s ebből Kenése, majd a nyelvtör
téneti fejlődés eredményeképpen : Kanizsa — szóval hozható összefüggésbe. 

Valószínűnek látszik, hogy a korai középkorban a Kanizsa név nemcsak egyfajta 
földrajzi objektumot, hanem inkább komplexumot, egy kisebb vidéket jelölt: mo
csarat, patakot, erdőt ós mesterséges erődítményt együtt, ahol a birtoklási jog a 
„knóz"-t illette. Éppen ez az azonosítási bizonytalanság mutatkozik meg a név 
későbbi okleveles adataiban is, amikor silva (erdő), fluvius (folyó), lacus (tó), castrum 
(vár), majd civitas (város) jelölésére használják.9 

1 A kanizsai vár régészeti feltárását mintegy három évtizeddel ezelőtt Méri István végezte el, de ásatásának ered
ményeiről kéziratunk leadásának időpontjáig közlemény nem jelent meg. I t t szeretnék köszönetet mondani Kova-
lovszM Júliának, a Magyar Nemzeti Múzeum tudományos főmunkatársának, aki, mint a Méri-hagyaték örököse, lehe
tővé tette számomra a vár régészeti feltárására vonatkozó tudományos dokumentáció áttanulmányozását a nagykani
zsai Thury György Múzeumhan. 

E helyen ismételten kötelességemnek tartom köszönetemet kifejezni mindazoknak — köztük az időközben elha
lálozott Unger Mátyásnak, Nagy Lászlónak, Rázsó Gyulának, valamint Horváth László és Vándor László régészek
nek —, akik hasznos tanácsaikkal, észrevételeikkel elősegítették a tanulmány megírását. 

2 Balogh János: Nagykanizsa és vidékének hadtörténelmi múltja. Nagykanizsa, 1897. 
3 Barbarits Lajos: Nagykanizsa (Magyar városok 4.) Budapest, 1929. 
4 Kniezsa István: A magyar nyelv szláv jövevényszavai. I. Budapest, 1955. 226—263. o. ; uô. : Helyesírásunk törté

nete a könyvnyomtatás koráig. Budapest, 1952. 41., 140. o. ; uő. : A magyar „zs" hang eredete. Magyar Nyelv, X X I X . 
évf 94. o. 

5 Kiss Lajos: A magyar nyelv történeti—etimológiai szótára. I I . Budapest, 1970. 442—443. o. 
6 Markó Imre Lehel: Zalai helynévfej tési problémák (Kanizsa, Tűrje, Egerszeg). Zalai Gyűjtemény 11. (Szerk.: 

Degré Alajos). Zalaegerszeg, 1974. 3—16. o. 
7 Bárczi Géza: A magyar szókincs eredete. 2. kiadás, Budapest, 1958. 156. o. 
8 Kálmán Béla: A nevek világa. Budapest, 1967. 170. o. 
9 Benkő Lóránd: Víz- és helységneveink viszonyához. Magyar Nyelv, XLIII . évf. 259—263. o. ; Markó Imre Lehel: 

i. m. 5—9. o.;Melich János: Szláv jövevényszavaink. 1/1. Budapest, 1903—1905. 115. o.; uő.: A honfoglaláskori Ma
gyarország. Budapest, 1925—1929. 130—134. o.; Ortvay Tivadar: Magyarország régi vízrajza a XI I I . század végéig. 
Budapest, 1882. 413. o. Idevonatkozó okleveles forrásanyag: 1255: silva Kenesa {Wenzel Gusztáv: Árpádkori Űj Ok
mánytár. I—XII. Budapest, 1860—1874. VII. 479.0.); 1260: ad lacum Ganyssa (Nagy Imre—Véghely Dezső—Nagy 
Gyula: Zala vármegye története. Oklevéltár I. Budapest, 1886.36. o.); 1321: castrum Ganisa (Nagy Imre—Tasnádv 
Nagy Gyula: Anjou-kori Okmánytár. I . Budapest, 1879. 626. o.) 
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A nyelvészek véleménye alapján Kanizsa nevének eredetét felettébb nehéz egy
értelműen valamilyen földrajzi objektumhoz kötni és inkább csak logikai úton 
rekonstruálható kialakulásának folyamata. E szerint: a vidék stratégiailag minden
kor (a kelták, a rómaiak, az avarok ós a szlávok idején is) fontos terület volt, s a 
Dráva, valamint a Mura összefolyásának természetes határára támaszkodott a ki
alakuló egyházi közigazatás is, amikor a IX. században az aquileai és salzburgi 
érsekség közti vonalat a Drávánál húzta meg. Később — az észak-itáliai kalandozá
sok kudarca után — a magyarok is a Dráva folyót használták fel gyepűvonalnak, 
amelyen túl az ún. gyepűelve húzódott. A vidék stratégiai fontossága miatt tehát a 
fejedelem, vagy valamelyik jelentősebb méltóság viselője (knéz) különös igényt tar
tott rá, s ezt a tényt a hely elnevezésével is érzékeltetni akarta. Egyes feltételezések 
szerint a környéken — stratégiai jelentősége miatt — már a honfoglalást megelőző 
időszakban különböző védőműveket (esetleg mocsár várat) építettek.10 

Balogh János és Barbarits Lajos munkáiban arról olvashatunk, hogy a korai kö
zépkori kanizsai földvár a honfoglalás után előbb Előd vezér unokája, Csák, majd 
Zsolt fejedelem tulajdonát képezte.11 Ma már ezek az állítások aligha tűnhetnek 
helvtállóaknak — amit a régészeti ásatások is egyértelműen bizonyítanak —, mivel 
a vár felépítését a tatárjárást követő időszakra, megítélésem szerint az 1290-es 
évekre tehetjük. A Héder nembeli Kőszegi Henrik fia Miklós — a korszak egyik 
legnagyobb feudális oligarchája — ugyanis ez idő tájt kaphatott engedélyt az uralko
dótól a kanizsai castrum felépítésére. 

Az ekkor épített mintegy 36X38 m kiterjedésű, úgynevezett szabályos alaprajzú, 
belsőtornyos épülettömb — amely erős kőalapozással, mészkőlapokból készült — 
leghitelesebb ábrázolását az 1560-as évek végéről fennmaradt Giulio Turco-féle fel
mérés őrizte meg. A neves itáliai hadmérnök által készített rajz tanúsága szerint a 
vár magját kőből emelt, négyszögletes épület alkotta. A mai szeszgyár alatt elhe
lyezkedett egykori vár ablakait és kapuját faragott kövekkel keretezték. Az erősséget 
boronautak kötötték össze a tőle keletre, mintegy 5—600 méterre fekvő település
sel.12 A vár legfőbb előnye marékkor abban rejlett, hogy szinte áthatolhatatlan, ha
talmas mocsár vette körül, amely annyira széles volt, hogy még a tűzfegyverek el
terjedését követően sem tudták az erősség falait közelről, hatékonyan lőni. 

Károly Róbert (1308—1342) a hozzá hűtlenné vált Kőszegiek kanizsai erősségét 
1321-ben a Sopron megyei Osl családnak adományozta, amelynek egyik tagja, 
Lőrinc ekkor felvette a Kanizsai nevet.13 

A Kanizsaiak ősei: az Osl nemzetség 

Az Osl nemzetség eredetét illetően szakirodalmunkban rendkívül ellentmondásos 
adatokkal találkozunk. Nagy Géza14 a nemzetségnek délszláv, Pór Antal15 besenyő, 
Horvát István16 pedig egyértelműen magyar eredetet tulajdonít. Szopori Nagy 
Imre szerint e nemzetség egyike azoknak, amelyek őseink letelepedésekor már az 

10 A kora középkori Kanizsa stratégiai jelentőségéhez: Holub József: Zala megye története a középkorban. Pécs, 
1929. 29—33. o. 

11 Barbarits Lajos i. m. 5—6. o. 
12 Nagykanizsa. í r ta : Oseke Ferenc—Horváth László—Kerecsényi Edit—Tóth Kálmánné. Budapest, Panoráma. 

1984. 33—35. o. 
13 Nagy Imre—Véghely Dezső—Nagy Gyula: Zala vármegye története. Oklevéltár (a továbbiakban: ZO). I. Buda

pest, 1886. 165. o. 
14 Nagy Géza: Árpád-kori személyneveink és az Osl nemzetség eredete. Turul, 1891. 49—57, 112—130. o. 
15 Pór Antal: Az Osl-nemzetség története a XII I . és XIV. században. Turul, 1890. 153—200. o. (A nemzetség 

nevei [Súr, Beled stb.] után valóban a besenyő eredet tűnik a legvalószínűbbnek — V. M. L.) 
16 Horvát István: Magyarország gyökeres régi nemzetségeiről. Pest, 1820. 75—76. o. 
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országban éltek és birtokaikat a későbbiek során is megtarthatták.17 Nagy Iván18 

és Karácsonyi János19 a honfoglaló 108 nemzetség egyikének tartják az Oslokat, 
akik a honfoglalást követően az ország nyugati peremén, főként Sopron vármegyében 
telepedtek le és szereztek birtokokat.20 

Az Osl nemzetségre vonatkozóan csak a XIII. század elejétől vannak megbízható 
adataink. így II. Endre (1205—1235) király egyik oklevelében I. Osl ispánnak két 
fiát említi, Beledet (Belud, néha Belyd) és II . Oslt, akik uralkodójukat nem csak az 
országhatáron belül szolgálták híven, hanem hadjárataiban külföldre is követték. 
Ezért nekik jelentős birtokokat adományozott Csorna környékén, de később az 
országnagyok tanácsára ezeket visszavonta, s helyettük a soproni vár tartozékai 
közül kiszakított „Mugurch" és „Boborcha" (Maglócsa és Barbacs) nevű falvakat 
adta 1220-ban.21 Az Osl-család tagjai a királyi adományokon kívül természetesen 
vásároltak is birtokokat, köztük Beled és II . Osl a Sopron vármegyei Vicán (a Rábca 
folyó mellett) két ízben is vettek — összesen öt ekényi — földet, ahol Beled fiai ké
sőbb lakóházat és templomot építtettek.22 

I. Osl ispán említett két fia —• az oklevelek tanúbizonysága szerint — II. Endre 
és IV. Béla (1235—1270) kegyét élvezték, amit az is bizonyít, hogy többször mint 
,,homo regius"-t (királyi ember) említik őket,23 Beled pedig az uralkodó főpincemes-
tere volt.2* 1238. december 17-én IV. Béla király II. Osl mestert hűségéért megerősí
tette harminc ekényi birtokában.25 

II. Osl utolsónak maradt életben testvérei (Beled, Móric, Benedek, Súr) közül, bár 
a XIII . század közepét már aligha érhette meg. Felesége azonban — akit IV. Béla 
egyik oklevelében „nemes matróná"-nak nevez — kétséget kizáróan túlélte őt, mivel 
1250 körül még hosszantartóan pereskedett rokonaival.26 Unokái, II . Tamás és Imre, 
1264 végén osztoztak meg atyai örökségükön. Ennek értelmében Tamásé maradt 
Isobor falu egészen, míg a csornai, beledi, móroci és széplaki birtokok, Halászi-sziget 
(a Fertő-tó mellett), valamint a Somogy vármegyei Nágacs (Nágocs) Imrének jutott.27 

Ez utóbbi fiai közül egy 1308-as oklevél Gergelyt, Lőrincet, Lászlót, Mihályt és Dé
nest (vagy Dezsőt) említi, akik ekkor közeli rokonuknak, Herbordnak és fiának, 
Istvánnak átengedték Beled falu birtokát.28 

Imre fiai közül a legfényesebb karriert Lőrinc érte el, aki a Kanizsaiak közvetlen 
ősének tekinthető. Pályája kezdetén — többi testvérével együtt — a Kőszegiek 
szolgálatában állott és hosszú időn keresztül azok várnagyaként szerepelt. Kitűnik 
ez Károly Róbert okleveléből, aki Lőrinc első érdemeként a Kőszegiektől való el
szakadást említi. Ezért az uralkodó 1314-ben neki ítélte a Rába melletti Isobor bir
tokot, amelyet családjától a Héder nembeli (annak Wolfer ágából származó) Kőszegi 
Kakas Miklós jogtalanul bitorolt.29 

A nagyhatalmú Kőszegi-család nem tartozott a 108 honfoglaláskori nemzetség 
közé, mivel első tagjai — Héder és Wolfer — a XII. század közepén valószínűleg 
Karintiából jöttek Magyarországra. A letelepedésüket követő másfél évszázadban 

17 Szopori Nagy Imre, Turul, 1883. 7. o. 
18 Nagy Iván: Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal. VI. Pest, 1860. 64. o. 
19 Karácsonyi János : A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Budapest, 1901. 401—418. o. 
20 Az Osl nemzetség történetéhez: Sopron vármegye története. Oklevéltár (a továbbiakban: SO). (Szerk.: Nagy 

Imre) I—II. Sopron, 1889—1891; Csorna József: Magyar nemzetségi címerek. Pest, 1863. 133—139. o.; Nagy Géza: 
Az Osl,nemzetség eredete. Turul, 1892. 75—83. o. 

21 Árpád-kori Űj Okmánytár (a továbbiakban: ÁUO) VI. 157; O. Fejér:Codex diplomaticusHungáriáé ecclesias-
ticus et civitis (a továbbiakban: CD) I—IX. Budae, 1829—1844. I I I / l . 300. o., VII/1. 203. o. 

22 ÁUO VI.; 449.; Fejér CD. VII/1. 621. o. 
23 Fejér: CD. V/3. 500. o. 
24 ÁUO I. 309., IV. 275., VI. 524., VII. 54., XI . 175. o.; Fejér: CD. I I I / l . 465. o. 
25 Fejér: CD. VII/1. 621. o. 
26 SO I. 21. o.; ÁUO VII. 306., 542. o.; Kubinyi Ferenc: Árpád-kori Oklevelek. Pest 1867. I. 39. o. 
27 ZO I . 46. o. 
28 Nagy Imre—Tasnády Nagy Gyula: Anjou-kori Okmánytár (a továbbiakban: AO) I. Budapest, 1879. 154. o. 
29 AO I. 335. o. 
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főként Vas vármegyében szereztek maguknak birtokokat, ahol Kristó Gyula szerint 
legalább tizenegy váruk volt, s ezek zöme a XIII . század során épült.30 Közéjük 
tartozott: Kőszeg, Szentvid, Szalónak, Borostyánkő, Kertes, Rohonc, Léka, Sárvár, 
Egervár, Vasvár és fő központjuk, Németújvár. Zala vármegyében a XIII . században 
a Kőszegiek legalább nyolc várral rendelkeztek, olyanokkal mint Sztrigó, Pölöske, 
Szigliget, Nempti (Lenti), Lind va, Reznek, Kanizsa és valószínűleg Buzád-sziget. 
A család óriási Zala vármegyei vagyonát jelzi, hogy a XIII—XIV. század fordulóján 

30 Kristó Gyula: A Kőszegiek kiskirálysága: Tanulmányok az Árpád-korról. Budapest, 1983. 243. o. 
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csak a kanizsai várhoz tizenhat helység tartozott: Kanizsa, Lasnok, Pamlin, Reese, 
Lean, Boksa, Csákány, Kerektó, Szákafölde, Molnári, Szentmihály, Vente, Libolca, 
Dobolnok, Iglic és Venéce falvak. Ugyancsak Zala vármegyében birtokolták még a Kő
szegiek Kehidát, Pozvát, Fancsikát, Pölöskeszeget és Egerszeget.31 A fentieken kívül 
a Kőszegiek hatalmas birtokokat mondhattak magukénak Somogy (Somogyvár, 
Mórochely, Déshida), Tolna (Nyék, Tamási, Döbrököz, Tolna, Dombóvár), Baranya 
(Pécs, Kernend, Szekcső, Héder, Olasz, Belvárd, Pétre, Gerőc, Szentlászló), valamint 

31 Uo. 244. o. 
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a Dráván túl (Szlavóniában) Várasd, Kőrös és Verőce vármegyékben is.32 Kristó 
Gyula szerint a XIII—XIV. század fordulóján a Kőszegiek várainak száma meg
haladta a félszázat, név szerint ismert birtokaiké pedig a száztizet, bár valójában fal
vaik száma ötszázra becsülhető.33 

A Kőszegi-család gazdasági és politikai hatalmának súlyát jelzi köznemesi fami
liárisaik száma, akik közül a somogyi Bő, a zalai Hahót (vagy Búzád) és Szalók, 
a vasi Geregye, a győri Péc, a veszprémi Ajka és a soproni Osl nemzetséget kell 
megemlítenünk. Ezen kívül a család familiárisainak számítottak a veszprémi Ször-
csökiek, a vasi Súriak, a somogyi Kutasiak, a soproni Nagymartoniak, a tolnai 
Sándor fia Moys és a zalai Máliak is.34 E familiárisok katonai, vagy gazdasági (bir
tokkezelő) szolgálattal tartoztak a Kőszegieknek, amiért azok cserében társadalmi 
jogállásuk biztonságát garantálták. 

A Kőszegiek a XII. század közepétől magas tisztségeket viseltek, ami hatalmas 
vagyon megteremtését tette lehetővé. Már Wolfer is magát II. Géza király kegyel
méből „comes"-nek nevezte, testvére, Héder pedig III. István nádora volt. Kristó 
Gyula hozzávetőleges számításai szerint a nádori méltóságot három családtag tíz 
alkalommal mintegy tizenöt évig, a szlavón báni tisztet négy családtag tíz alka
lommal tizenhat esztendeig, a tárnokmesterséget hárman hat alkalommal kb. hét 
évig gyakorolták. Ezekkel az országos méltóságokkal párhuzamosan a Kőszegiek 
több vármegye ispáni tisztét is viselték.35 Nem véletlen tehát, hogy a Kőszegiek tar
tományúri hatalma azon alapult, hogy hosszú időn át gyakorolni tudták a közjogi 
hatalmat mindazokban a vármegyékben, amelyekben birtokaik nagysága és váraik 
ereje folytán magánjogi fennhatóságuknak már önmagában is érvényesülnie kellett. 

A család igazi hatalmát megalapozó Kőszegi Henriket az 1240—1260-as években 
IV. Béla király bárói, tanácsosai között találjuk, s az ő oldalán vett részt fiaival, Já
nossal és Miklóssal együtt az István ifjabb király elleni isaszegi ütközetben.36 Szol
gálatai fejében az uralkodó engedélyezte számára, hogy birtokain új várakat építtet
hessen. Mint ismeretes, váraink elsősorban a tatárjárást követő időszakban épültek 
nagyobb ütemben, s ez főként IV. Béla politikájának volt köszönhető, ő rendelte el 
ugyanis 1248—1260 között több oklevélben, hogy az egész ország területén, az arra 
alkalmas helyeken várakat emeljenek, akaratlanul is elősegítve ezzel a tartomány-
uraságok kialakulását és a feudális oligarchák politikai súlyának túlburjánzását. 

A Kőszegiek a XIII. század utolsó harmadában mind gyakrabban léptek fel a 
gyengülő királyi hatalommal szemben, így V. István (1270—1272) uralkodása alatt 
a cseh uralkodó szolgálatába álltak és csak IV. (Kun) László (1272—1290) idején tér
tek vissza Magyarországra. De tartományúri helyzetükből és a feudális oligarchák 
alapállásából következően IV. Lászlóval is képtelenek voltak együttműködni, ezért 
öt alkalommal fel is lázadtak ellene. Előbb 1274-ben az uralkodó öccsét, András 
herceget, majd 1278-ban és 1287-ben a későbbi III . Andrást (1290—1301) játszották 
ki ellene.37 

A Kőszegiek számottevő katonai erejét jelzi, hogy 1274-ben magát az uralkodót, 
IV. Lászlót is fogságba ejtették, sőt két évvel korábban Árpád-házi Béla macsói és 
boszniai herceget is megölették.38 Ezt követően 1278-ban szolgálataikat Rudolf 

32 Uo. 244—246. o. 
33 Uo. 249. o. 
34 Uo. 257. o. 
35 Uo. 250. o. 
36 Fejér: CD IV/3. 346—347. o. 
37 A Kőszegiek XIII . századi történetéhez: Karácsonyi János: Kőszegiek s nem Németújváriak. Századok, 1903. 

371—375. o.; uő.: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. I I . Budapest, 1901. 144—164. o.; Pór Antal: 
A Német-Ujvári grófok elnevezése. Századok, 1888. 252—255. o.; uő.: Lehet-e Volfer nemzetségét „Kőszegi"-nek 
neveznünk? Századok, 1903. 566—567. o.; uő. — Karácsonyi János: Kőszegiek vagy Küsziniek? Századok, 1903. 
475—477. o. ; Révész Ferenc: Németújvári Iván. Erdélyi Múzeum, 1891. 49—71., 133—148., 222—246. o. ; Stessel József : 
A Németújváriak és a Héderváriak leszármazásához (Családtörténeti jegyzetek) Századok, 1896. 429—437. o.; Wertner 
Mór: A Güssingiek. Századok, 1895. 42—64., 136—154. 

38 Kristó Gyula: i. m. 264. o. 
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német királynak, majd 1285-ben II. Károly nápolyi uralkodónak ajánlották fel.39 

Ezután rövid ideig III. Andrást is támogatták, de 1291-től nyíltan a nápolyi Anjouk 
(II. Károly és Martell Károly) híveinek vallották magukat. Még ugyanebben az év
ben foglyul ejtették III. Andrást, aki kiszabadulása után eredménytelenül ostromolta 
váraikat. Rendkívül furcsa ugyanakkor, hogy amikor a trónkövetelő Károly Róbert 
1300-ban Dalmáciában partra szállt, a Kőszegiek az utolsó Árpád-házi király hűsé
gére esküdtek fel. III . András halála (1301 január) után a Kőszegiek — más oli
garchákkal együtt — Csehországba mentek, hogy Vencelt ültessék a magyar trónra. 
Rövid idő múlva azonban, amikor Vencel lemondott magyar trónjáról és Wittelsbach 
Ottót tette meg örökösévé, ez utóbbi szolgálatába álltak, és őt szerették volna az 
ország királyává koronázni. 

A fentiekből is jól kitűnik, hogy a Kőszegiek — más oligarchákhoz hasonlóan — 
csak addig maradtak egy-egy uralkodó oldalán, amíg attól — csatlakozásuk fejé
ben — jelentős hasznot remélhettek. Károly Róbert uralkodása első évtizedének 
végétől azonban nekik is észre kellett venniük, hogy immár nem egy hatalom nélküli 
árnyékkirállyal állnak szemben, hanem olyan uralkodóval, aki a rendelkezésére 
álló minden eszközzel a központi hatalom megerősítésére, s ezzel egyidejűleg a tarto-
mányuraságok túlburjánzó hatalmának visszaszorítására törekszik.40 Az uralkodó 
politikájának sikerét elősegítette az is, hogy a Kőszegiek ,,nagy" generációja (Iván 
és Miklós) meghalt, a család ifjabb tagjainak pedig még fel kellett cseperedniük. 

Amikor Károly Róbert központosítási törekvéseit a Dunántúlon a Köcskiek, 
Nádasdiak, Nagymartoniak, Reznekiek, Koppányiak, Bogár István és mások támo
gatni kezdték, Osl Lőrinc is áttért az uralkodó hűségére. Természetesen a Kőszegiek 
dühe nyomban ellene fordult, és kegyetlenül pusztítani kezdték birtokait. Lőrinc 
azonban — királyi támogatással — bátran felvette a harcot és a Kőszegiek csapa
tait, amelyeket páncélos német vitézek is erősítettek, több diadalmas ütközetben 
szétverte. Különösen kitűnt Kanizsa — vagy ahogyan akkortájt nevezték: Kanizsa
szeg —- várának bevételekor, amelyet Kőszegi Kakas Miklóstól foglalt el. Jelentős 
érdeme volt ezen kívül Kapronca várának elfoglalásában is, amit Károly Róbert 
egyik adománylevele is bizonyít.41 Világosan kell látnunk, hogy ezeket a katonai 
sikereket Lőrinc egymaga aligha érhette volna el és csak rokonainak, valamint 
servienseinek tekintélyes csapatával arathatott diadalt. 

Ezekért a szolgálataiért Károly Róbert szinte elárasztotta adományaival Lőrin
cet, így neki adta a Sopron vármegyei Garablyánt (Salamonfa része), Gyalókát, Dics-
ket,42 Iglicet,43 Nimiget44 (Fertőszentmiklós), Pereszteget,45 Somogyban Kisasszon-
dot, valamint Zalában Kehidát46 és Récsét.47 Ezen kívül az uralkodó 1322-ben szi
gorúan utasította a bíróságokat, hogy Lőrincet — ekkor már zalai ispánt — semmi
féle korábbi kártétele miatt felelősségre vonni ne merészeljék.48 

Hogy miért részesítette Károly Róbert olyan jelentős királyi adományokban Osl 
Lőrincet, ezt az uralkodó a következőképpen indokolta: „Mivel figyelemmel voltunk 

39 Fejér: CD V/2. 456—457. o. 
40 A tartományúri hatalom jellegéhez és sajátosságaihoz : Kristó Gyula: A feudális széttagolódás Magyarországon. 

Budapest, 1979. ; uő.: Különkormányzat az Árpád-kori Drávántúlon és Erdélyhen. Történelmi Szemle, 1977. 53—72. o.; 
uő.: A Csákok és a Kőszegiek harca Sopron megyében. Soproni Szemle, 1966. 331—340. o. ; uő. : Csák Máté tartomány-
úri hatalma. Budapest, 1973. ; uő. : Kun László és Erdély. Valóság, 1978/11. 83—96. o. ; uő. : Az Aranybullák évszázada. 
Budapest, 1976; uő.: Tanulmányok az Árpád-korról. Budapest, 1983.; Pauler Gyula: A magyar nemzet története az 
Árpád-házi királyok alatt. I I . 2. kiadás, Budapest, 1899.; Szabó Károly: Kun László, 1272—1290. Budapest, 1886.; 
Szentpélery Imre: V. István ifjabbkirálysága. Századok, 1921. 77—87. o. 

41 AO I. 626. o.; ZO I. 164. o.; SO I. 84., 108. o. 
42 SO I. 84. o. 
43 ZO I. 161. o. 
44 SO L 99. o. 
45 SO I. 108. o. 
46 AO II . 165. o. 
47 ZO I. 160. o. 
48 ZO I. 309. o. 

— 419 — 



Lőrinc mester hűségére, valamint nagy és szívesen fogadott, érdemes szolgálataira, 
amelyeket ő nekünk és országunk számára különböző vállalkozásainkban más és 
más helyen uralmunk és tekintélyünk felmagasztalására, országunk egysége és nö
velése, valamint az országon belüli béke megteremtése érdekében elsősorban a hűt
lenek és ellenünk lázadók leverésében nagy fáradsággal, a saját és övéi élete kocká-
káztatásával és vérének hullásával dicséretre méltóan tett. Kőszegi Gergely fia And
rást és Kakasnak nevezett Miklóst ugyanis hatalmunk alá rendelte, azok számtalan 
várát elfoglalta és felségünknek átadta. E tettek közül némelyiket, mivel mindegyiket 
egyenként hosszú lenne elmesélni és unalmas, ezen oklevélben feljegyeztettük. Midőn 
fegyveres sereget küldtünk és annak kapitányává téve a jó emlékezetű Amadé fia 
Miklóst, az akkori soproni ispánt, majd egész Szlavónia bánját, hogy említett hoz
zánk hűtlen és ellenünk lázadó Kőszegi Gergely fia Andrást ostrom alá vegyék, ezek 
a híveink, noha hallották, hogy nem egy hatalmas német bán fegyveres sereggel az 
említett András megsegítésére Kőszegre sietett, mégis csak ellene vonultak az égi 
védelemben bízó virtussal, miután az ellenséggel kemény csatát vívtak, emlékezetes 
győzelmet arattak. Ebben a csatában Lőrinc mester buzgó hűséggel és irántunk való 
hódolattal férfiasan küzdött, az ellenség közül egy hatalmas bárót, Stadenker nevűt 
elfogott és őt a mi fogságunkba vetette, noha életveszélyesen megsebesült és övéi 
közül ott sokan elestek. Ráadásul nemrég és ismét, amidőn Kapronca várát (amelyet 
az irántunk hűtlen Kőszegi Henrik fia ellenünkre a kezében tartott) Miklóssal, egész 
Szlavónia bánjával, kedves hívünkkel megostromoltattuk, Lőrinc mestert a bán 
segítségére küldtük, aki szolgáival együtt az alatt a vár alatt tekintélyünk növelé
sére serényen harcolt, ott mind ő, mind övéi életveszélyes sérülést szenvedtek, sőt 
egyik szolgája, Burdeznek nevezett Pál meg is halt."49 

Károly Róbert legszámottevőbb adománya azonban a kanizsai vár és a hozzá 
tartozó uradalom volt, amelyet Lőrinc — mint már említettük — Kőszegi Kakas 
Miklóstól foglalt el.50 A későbbiekben ez a nagy kiterjedésű uradalom, amelyet to
vábbi vásárlások útján igyekeztek megnövelni, lett Osl Lőrinc leszármazottainak 
legfőbb központja. Ezt követően családi nevüket is Kanizsaira változtatták, bár 
egyes források még évtizedekig Osloknak, vagy Csornaiaknak nevezik őket. 

A királyi adományokon kívül Lőrinc más módon is igyekezett növelni birtokai 
nagyságát. így például Bés bán fia László, akit Lőrinc a Kőszegiek fogságából ki
szabadított, a Fertő partján levő, Sopron vármegyei Bóz nevű birtokát adta neki 
zálogba.51 A Koppányiak pedig, amiért őket a zavaros időkben az Oslok segítették, 
Lőrinc javára lemondtak Kehida tulajdonjogáról.52 Hasonlóképpen mondtak le 
Póka fiai Iglic nevű birtokukról, amiért Lőrinc korábban többször is segített raj
tuk.53 Ezen kívül saját nemzetségének tagjai is jelentős javadalmakban részesí
tették Lőrincet, aki e birtokok jövedelméből számottevő katonai erőt tartott fenn.54 

Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy Osl Lőrinc időnként tisz
tességtelen módszerekkel igyekezett vagyonát növelni, amit jól szemléltet a győri 
káptalan előtt 1324. március 28-án kiállított oklevél, amelyben rokonait birtokaik 
elidegenítésétől tiltotta, mert azok elővételi jogát saját magának tartotta fenn.55 

49 Sárvár monográfiája (Szerk.: Horváth Ferenc). Szombathely, 1978. 101—102. o. (A középkori fejezet Érszegi 
Géza munkája, 77—243. o.) 

50 AO I. 626. o.; Z0 I . 164. o. 
51 SO I. 86. o. 
52 ZO L 160. o. 
53 ZO I . 161. o. 
54 SO I. 102. o. 
55 SO I. 98. o. 
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A Kanizsaiak felemelkedése 

1321-től tehát Lőrinc és fiai kezébe került a kanizsai vár, amely fontos csomópont
ban feküdt, hiszen a mocsáron átvezető Muraszombat—Lendva—Hídvég—Keszt
hely út, valamint a Pécsről és Zágrábból Zalaegerszeg felé menő utak itt keresztezték 
egymást.56 

I Kanizsai Lőrinc tevékenységével a vár történetében is új szakasz kezdődött el, 
mivel az erősséget a keleti oldalon, a Kanizsa patak jobb partján egy elővárral 
egészítette ki. Ezáltal a patak vize immár a váron keresztül folyt át kb. négy öl 
(megközelítően nyolc méter) szélességben. A patak partjait Kanizsai Lőrinc kétsoros, 
a víz színe felett mintegy két méternyire kiálló, hegyes végű cölöpsorral verette ki, 
valamint a patak régi medrét feltöltette, s ezáltal a vár udvara jelentősen megna
gyobbodott. Az így kettéosztott várat oly módon kötötte össze, hogy a patak vár
beli részének közepén egy magas és erős fatornyot építtetett, amelyen át — mindkét 
oldalról egyszerre felvonható — híd tette lehetővé a közlekedést.57 A várparancs
nok az eredeti falak vonalában őr- és védőtornyokat emeltetett. Az alsóvárból a fel
sőbe való bejutást ellenőrző toronyba pedig őrséget állíttatott, hogy az átjárást 
szigorúan szemmel tartsák. Ez a torony olyan magas volt, hogy erkélyéről az egész 
vidéket könnyen beláthatták, s ha valami gyanúsat észleltek, azonnal kürt j éllel 
figyelmeztették a várbelieket. 

Kanizsai Lőrinc sokat tett azért, hogy a várőrség létszámát állandóan emelje, 
s ezáltal a védelem hatékonyságát növelje. Rendszeresen gondoskodott familiárisai
ról, akikben így mindenkor megbízható támogatókra talált. Sokat tett azért, hogy a 
környező falvak lerombolt templomait helyreállítsa és a várföldek népességét 
növelje. 

1330 szeptemberében Kanizsai Lőrinc — három fiával együtt — egy kisebb 
banderiális csapatot vezetett Károly Róbert oldalán a Szörény várát megszállva 
tartó Basaráb havasalföldi vajda ellen. E harcokban többször kitüntette magát, de 
Posadánál a november 9. és 12. közötti ütközetben — amikor a havasalföldiek a 
szinte járhatatlan hegyszorosokban tőrbe csalták a sereget és fentről hatalmas 
köveket, sziklákat gördítettek Károly Róbert katonáira — Kanizsai Lőrinc is el
esett három fiával (III. Benedek, Lökös, II . Miklós) együtt.58 Halála után a kanizsai 
várparancsnoki tisztség II. János nevű fiára szállt, mivel annak öccse, István, papi 
pályára lépett.59 

Kanizsai István 1343-ban, már Károly Róbert fia, I. (Nagy) Lajos (1342—1382) 
uralkodása idején lett a pécsi káptalan kanonokja, 1347-től pedig mint budai pré
post a király káplánjaként és diplomatájaként tevékenykedett.60 Az uralkodó teljes 
bizalmát élvezve gyakran utazott külföldi követségbe, így például Itáliába is, hogy 
I. Lajos öccse, a Nápolyban a felesége — Johanna királynő — beleegyezésével meg
gyilkolt Endre herceg ügyében eljárjon. Miután a tárgyalások nem vezettek ered
ményre, I. Lajos 1347 novemberében seregével Budáról a Nápolyi Királyság ellen 
vonult, hogy megbosszulja öccse meggyilkolását. Kanizsai II. János mintegy száz 
főnyi bandériumával csatlakozott a király hadához, amellyel — Stájerországon és 
Udinén keresztül — december 3-án értek Vicenzába, majd innen Veronát, Bolognát, 
Riminit érintve 1348 elején Nápoly alá. Rövid harcok után I. Lajos átmenetileg 

56 Fügedi Erik: Vár és társadalom a XIII—XIV. századi Magyarországon. (Értekezések a történeti tudományok 
köréből. TJj sorozat, 82.) Budapest, 1977.148. o. A vár pontos helyét illetően : Vártúrák kalauza. (Szerk. : Dely Károly). 
I I . Budapest, 1973. 313. o. 

57 A korabeli várépítészet sajátosságaihoz: Gerő László: Várépítészetünk. Budapest, 1975.; uő.: Magyar várak. 
Budapest, 1968.; uő.: Magyarországi várépítészet. Budapest, 1955. 

58 SO I. 264. o. 
59 ZO I. 572. o.; SO I. 335. o. 
60 SO I. 173., 295. o. 
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— Johanna királynőt menekülésre kényszerítve — Nápolyt is elfoglalta, majd hely
tartót (a Herman nemzetségbeli Lackfi Istvánt) kinevezve hazaindult. Kanizsai 
Jánost, aki az egész hadjáratban bátorságával és vitézségével tűnt ki, az uralkodó 
ismételten megerősítette Kanizsa, Kőszeg és Fraknó várainak, illetve az ezekhez 
tartozó uradalmak, valamint Reese és Szentkereszt birtokjogában, továbbá neki ado
mányozta a Sopron vármegyei Szovátot.61 

1350-ben Nagy Lajos újból hadjáratot indított a VI. Kelemen pápa által támoga
tott nápolyi királynő ellen, amelyben a Kanizsai testvérek banderiális csapatukkal 
ismét részt vettek. Szolgálataikért a király Jánost — 1350. június 4-én kelt okleve
lében — főudvarnokká, Istvánt pedig zágrábbi püspökké nevezte ki.62 1356-ban a 
Velence ellen készülő hadjárat ügyében a két testvér VI. Ince pápánál, Avignonban 
járt követségben, s mivel eredményesen tértek haza (öt hónapos fegyverszünetet 
kötöttek a „tengerek királynőjének" nevezett Velencével), a király november 4-én 
a szlavóniai kormányzósággal jutalmazta őket.63 

Kanizsai János és István — az országbíróval együtt — 1358-ban a király megbí
zásából újból Itáliába, Velencébe utaztak, hogy ,,a köztársaság első polgárával", 
a dózséval szerződést írjanak alá, ami február 18-án Zárában meg is történt. E szer
ződés értelmében Trau, Spalato, Ragusa, Zára, Scardona és Sebenico városait, vala
mint Arbe, Brazza és más dalmáciai szigeteket a magyar kirátysághoz csatolták, 
továbbá a dózse ünnepélyesen lemondott a dalmáciai és horvátországi területekkel 
kapcsolatos jogairól. 

Az eredményes velencei tárgyalások befejezése után Kanizsai János I. Lajostól 
az 1340-ben épült Szarvkő várát kapta adományként.64 Ezenkívül az uralkodó lehe
tővé tette számára, hogy rendkívül szétszórt uradalmait a Kanizsa körüli kincstári 
birtokokra elcserélje, amelyek egyébként jóval többet értek az övénél.65 Miután ez 
megtörtént, hatalmas jövedelmeiből Kanizsai János a vár újabb megerősítéséhez 
fogott, figyelembe véve a lőfegyverek alkalmazási lehetőségeit. Ezért a falakon 
— amelyeket földtöltéssel erősíttetett meg — lőréseket alakíttatott ki, majd pedig 
élete végén (az 1380-as években) Lübeckből és Linzből lőport, puskákat hozatott. 

Várának megerősítésével egyidejűleg fogott Kanizsai János a már különben is 
jelentős kiterjedésű birtokainak gyarapításához. Ennek során gyakran tisztesség
telen eszközökkel élt, s nem riadt vissza a rablástól, a gyilkosságtól, vagy az erőszakos 
birtokfoglalástól sem. Amikor az uralkodó is értesült ezekről a túlkapásokról, kegy
vesztettnek nyilvánította Kanizsait, akinek hamarosan tárnokmesteri tisztségéről 
is le kellett mondania és csak püspök öccsének köszönhette, hogy a „Várasd és 
Zágráb ispánja" címet megtarthatta.66 A történtek után öt évvel, 1386-ban halt meg. 
Vagyonát két feleségétől — Pozsegai Miklós leányától, Margittól, illetve Lipótzi 
Demeter tárnokmester leányától, Klárától — született fiai, III. Miklós, III . János 
és II . István fiai örökölték,67 mivel II. Lőrinc és György nevű gyermekei még fia
talon elhaltak.68 

61 SO I. 212., 264. o. 
62 Nagy Géza: Árpádkori személyneveink és az Osl nemzetség eredete. Turul, 1891. 118. o. 
63 Uo. 118—120. o. 
64 SO I. 399. o. 
65 SO I. 395. o. 
66 SO I. 350. o.; Fejér: CD IX/3. 560. o. 
67 Fejér: CD VIII/7. 302. o. 
68 SO I. 407., 418. o. 

— 422 — 



A Kanizsaiak Zsigmond uralkodása alatt 

„Lajos király uralma véget érvén, fiúsarjat nem hagyott maga után, csak két 
lányt. Egyiküket, a születés rendjében az idősebbet, akit Máriának neveztek, bár 
még nem volt kiházasítható korú, házassági szerződésben a serdületlen gyermeket 
Zsigmondnak, Brandenburg őrgrófjának ígérte — Károly római császár és cseh 
király fiának, még atyja életében —, azzal a kikötéssel, hogy amikor a hajadon eléri 
a házasulandó kort, hozzámegy feleségül és hitvesét teszi meg királynak. Az ország 
összes nemeseinek tetszett ez a feltétel... Ennek a lánynak élt még az anyja, név 
szerint Erzsébet, egy éles eszű, tehetséges és nem kis ítélőerővel rendelkező asszony. 
O töltötte be asszonyi érettségével leánya feladatkörét az uralomban és kormány
zásban. Mellettük volt Garai Miklós, az ország legtekintélyesebb embere... Mihelyt 
a gyöngébb nemet, ezt a hiszékeny asszonyt kívánsága szerint irányíthatta, kicsikarta 
tőle az engedélyt, és ő gyakorolta kényére-kedvére a királyi hatalmat. A királynő, a 
gonosz sugallatoktól megrontva, titkos gyűlölettel viseltetett a főemberek ellen és 
az ország jogrendje megrendült. 

Amikor az ország főemberei észrevették ezt, kegyetlen viszály tört ki, hiszen az 
egyenlőség elve megbomlott, a félelem egymással szemben álló rosszindulatú pár
tokra osztotta a bárókat, és az egész nép megoszlott: teljes erővel marcangolják az 
országot, lázongó hadak lepik el a földeket, megvetik a hajadon uralmát, és keresik 
módját, hogyan foszthatnák meg a hajadon fejét a koronától."69 

A Thuróczy János ítélőmester által ,,A magyarok krónikájá"-ban ezekről az 
évekről festett kép nem túloz, hiszen a hatalom gyakorlása I. Lajos 1382-ben bekö
vetkezett halála után valóban megnehezült. Mária királynő és anyja kormányzása 
ellen fellázadtak a délvidék urai és nyíltan az Anjou-házból származó Durazzói 
(Kis) Károly nápolyi király — Lajos egykori szövetségese — mellé álltak, aki 1385-
ben el is foglalta az országot, s királlyá koronáztatta magát Luxemburgi Zsigmond 
ellenében. Ám 1386. február 7-én a királynők budai palotájában Garai Miklós 
sugallatára orvul meggyilkolták (Forgách Balázs pohárnokmester halálosan meg
sebesítette), s Mária királynő és az özvegy Erzsébet újból átvette a kormányzást. 
A Horvátországban és Dalmáciában fellángolt elégedetlenség lecsillapítására a királyi 
hölgyek az ország déli tartományaiba indultak, de a Valpó vármegyei Gara vára kö
zelében elfogták őket, s Erzsébetet hamarosan megfojtották.70 Mária királynő kísé
retében került fogságba Kanizsai II. István, akit tömlöcbe vetettek és csak hosszas 
alkudozások után, nagy váltságdíj lefizetése fejében bocsátottak szabadon. Ez azután 
következett be, hogy Luxemburgi Zsigmond hadai élén bevonult Magyarországra, 
kiszabadította csaknem egy éve raboskodó feleségét, majd 1387. március 31-én 
Székesfehérvárott királlyá koronáztatta magát.71 A Luxemburgi-ház címerének 
aranyozott hársfalevelekkel díszített sasmadara tehát győztesként került ki a hatalmi 
összecsapásból, ám hamarosan hatalmasabb ellenfele támadt a Kanizsai-címerben 
ábrázolt, fenyegetően kiterjesztett szárnyú és karmú fekete sas képében. Az újabb 
küzdelem erővonalai már a koronázás előtt kirajzolódtak : Zsigmondnak ahhoz, hogy 
a koronát elnyerje, el kellett fogadnia az országnagyok diktátumát. ígéretet tett, 
hogy az ország ősi szabadságát megtartja, a királyi tanácsba idegeneket nem vesz 
be és birtokokat nem adományoz nekik, az őt támogató főurakkal pedig ligára lép, 
s felhatalmazza őket, hogy erővel is kényszerítsék ígéretei teljesítésére. 

A koronázás után megkötött liga vezetője a páduai egyetemen tanult Kanizsai 
III . János lett, aki a Zsigmond-kori Magyarországon talán a legfényesebb karriert 

69 Thuróczy János: A magyarok krónikája. (Fordította: Horváth János) 2. kiadás. Budapest, 1980. 272—274. o. 
70 Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon. Budapest, 1984. 17—19. o. 
71 Uo. 22. o. 
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A Kanizsaiak áttol a,XW~XVLsx,.9ûmti uralt tnrtotook, 
Sopron vármegye: 1 Csorna, 2 Maglóca, 3 Barbacs, 4 Vica (a Rábca folyó mellett), 5 Agyagos, 6 Nyüved (Neweg) 

(ma: Fertőszentmiklós), 7 Széplak, 8 Beled, 9 Isobor (Sobor), 10 Móroc (a Fertő-tó mellett), 11 Halászi-sziget (a Fertő 
tó mellett), 12 Garablyán (Salamonfa része), 13 Gyalóka, 14 Pereszteg, 15 Bóz (a Fertő-tó partján), 16 Szovát, 17 Frak-
nó, 18 Kapuvár, 19 Pordány, 20 Horpács, 21 Rov, 22 Sárkány, 23 Csepreg, 24 Kövesd (Giessing), 25 Borostyánkő 
(Burnstein), 26 Szarvkő (Hornstein), 27 Höíflein, 28 Bodonhely, 29 Kismarton (Eisenstadt), 30 Zaszlop (Oszlop), 
31 Fertő, 32 Örs (Csorna mellett [?]), 33 Farad, 34 Szárföld, 35 Mihályfölde (Mihályfa), 36 Locsmánd, 37 Csáva, 
38 Vásárosfalu, 39 Enyed (Kapuvár közelében), 40 Jánóc (Johannsdorf); Zala vármegye: 41 Kanizsa, 42 Vadas (azono
síthatatlan), 43 Igrice, 44 Kehida, 45 Reese, 46 Bille (Kanizsa szomszédságában), 47 Szentkereszt (Perlak), 48 Gelse, 
49 Lak, 50 Sziget, 51 Becsehely, 52 Egerszeg, 53 Bakónak, 54 Újudvar, 55 Ság, 56 Űjnép, 57 Szepetnek, 58 Szent
györgy, 59 Szentmiklós, 60 Basfalva (Bazsi), 61 Csoronfölde (Csornoha), 62 Sármás, 63 Eszteregnye, 64 Ormándhida, 
65 Venéce (Vente), 66 Tóti, 67 ötvös, 68 Szentgyörgyvár, 69 Szécsi-sziget, 70 Szombathely; Vas vármegye: 71 Család 
(Vámoscsalád), 72 Kőszeg, 73 Sárvár, 74 Léka, 75 Vasmegyericse (azonosíthatatlan), 76 Geréce, 77 Perenye; Somogy 
vármegye: 78 Nágocs, 79 Kisasszond, 80 Korpád, 81 Pál (Szentpál), 82 Varászló, 83 Gárdos, 84 Mindszent, 85 Kislak, 
86 Szentbenedek, 87 Csákány; Veszprém vármegye: 88 Szék, 89 Tótréde, 90 Bánkfalva, 91 Pápa, 92 Szeglak, 93 Karács-
fa, 94 Leányfalu; Esztergom vármegye: 95 Dorog, 96 Nyergesújfalu, 97 Bajót, 98 Rab, 99 Csenke, 100 Pél, 101 Berény; 
Tolna vármegye: 102 Simon tornya, 103 Döbrente, 104 Tamási; Győr vármegye: 105 Baráti, 106 Bika (Ma: Rábaszent
miklós); Pozsony vármegye: 107 Zsigárd; Fejér vármegye: 108 Csókakő; Kőrös vármegye: 109 Raszina (a Dráván túl), 
110 Veliká, 111 Szenté (azonosíthatatlan); Heves vármegye: 112 Debrő; Nyitra vármegye: 113 Sempte, 114 Dicske; 
Bihar (Temes) vármegye: 115 Cseri (azonosíthatatlan), 116 Almaszeg, 117 Szaka; Ausztria: 118 Neuburg. 

Nem lokalizált helységei: 119 Azár (Veszprém vm.), 120 Bennek (Somogy vm.), 121 Pamlén, 122 Libolca, 123 Váró, 
124 Bikkalja, 125 Nagykomár (Zalakomár?!) 

érte el : 1368 végétől a zágrábi káptalan papja, 1376. május 28-tól egri, 1377. december 
21-től esztergomi prépost, 1384. augusztus 27-től egri püspök, 1387. augusztus 3-tól 
főkancellár, majd 1387. október 9-től esztergomi érsek.72 1394. április 24-én IX. 
Bonifác pápa Kanizsai Jánost a római Szentszék követévé (legátus natus) és Magyar
ország prímásává nevezte ki. 1392. november 19-től Esztergom vármegye örökös fő
ispánja, 1414. január 6-tól — Zsigmond távollétében — az uralkodó helytartója 
(vikáriusa).73 Mindezen tisztségek megszerzésével évekre állandósította mind a liga, 

72 Reiszig Ede: A Kanizsaiak a XV. században. Turul, 1941. 24. o. 
73 Fejér: CD X/5. 634. o. 
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mind saját vezető szerepét, családja hatalmát.74 Bátyját, Kanizsai III . Miklóst 
— aki udvari vitézként kezdte szolgálatát75 és 1385-től Magyaróvár várnagyaként 
szerepelt70 — 1387-ben, húszévesen, Sopron, Vas és Zala vármegyék főispánjává77, 
majd 1388-ban tárnokmesterré78 léptette elő, s diplomáciai szerepet is adatott neki: 
1395-ben követségbe küldték VI. Károly francia királyhoz, Merész Fülöp burgundiai 
herceghez és több itáliai udvarhoz azzal a céllal, hogy rábeszélje őket a következő év 
törökellenes hadjáratában való részvételre. Öccsét, Kanizsai II. Istvánt — miután 
kiszabadult a délvidéki lázadók börtönéből — az érsek előbb a székely ispáni,79 majd 
1395. február 18-án a főajtónállómesteri,80 1395. szeptember 29-én a Somogy vár
megyei főispáni, a következő év első felétől ismét a főajtónállói, 1398. október 11-én 
a főudvarmesteri tisztséghez juttatta.81 

Zsigmond uralkodásának kezdetén a Kanizsai-testvérek mindhárman részt vettek 
a Magyarországgal közvetlen érintkezésbe jutott török elleni jelentősebb katonai 
vállalkozásokban, így az 1389-es rigómezei és az 1396-os nikápolyi ütközetben is,82 

Nikápolynál az európai lovagsereg súlyos vereséget szenvedett I. Bajezid szultán 
hadától, s többen, így például a burgundiai trónörökös és Ilsvai Leusták nádor is 
török fogságba estek. A Kanizsai-testvérek azonban szerencsésen megmenekültek 
és Zsigmond oldalán tértek haza. A vereség hírére a délvidéki főurak (Csáktornyai 
Lackfi István volt nádor; unokaöccse, Simontornyai Lackfi István; Szepesi János 
zágrábi püspök; Prodavizi Ördög István) a meggyilkolt Durazzói Károly fiához, a 
trónkövetelő László nápolyi királyhoz pártoltak át. Kanizsai János ezt az alkalmat 
használta fel, hogy 1397. február 27-én Kőrösön legyilkoltassa a tárgyalások ürügyén 
odahívott Lackfit (a liga másik vezetőjét) és társait.83 Erről Thuróczy János így ír 
krónikájában: „Zsigmond király, aki eddig kedves volt nemzetének szemében, népé
nek súlyos veresége (Nikápoly) után gyűlölet tárgyává lett. Ezért, mint valami szö
kevény... Horvátország partvidékére hajózott. Kíséretében voltak az ország legha
talmasabb emberei : János esztergomi érsek úr meg a testvére, Kanizsai István. Kö
vetek útján kipuhatolták az ország főembereinél, mi volna a király számára a leg
előnyösebb. Közben ... Lackfi István vajda meg a másik István, a simontornyai, 
régi bűnükben elbizakodva több bűntársukkal egyetemben — akiknek szívügyük 
volt, hogy Zsigmond király ne uralkodjak tovább — követeket küldtek a felséges 
ifjú Lászlóhoz, a nem sok évvel ezelőtt meggyilkolt Károly király fiához, aki ekkor 
Apuliában atyja szerepét töltötte be az ország kormányzásában, és megígérték neki, 
hogy Magyarország jogarát a lehető legsimábban átadják neki... Ez alatt az idő 
alatt a napok a maguk szokásos körforgásában teltek-múltak, és maga Zsigmond 
király másfél évig időzött a tengerparti vidéken: de néhány főúrnak, főként az 
esztergomi érseknek s Kanizsa urainak meg Maróti János bánnak a segítségével 
visszakerült a királyi székbe."84 

A Lackfiak meggyilkoltatását Kanizsai János kancellár tervelte ki, s alig egy hét 
elteltével jókora részt (a simontornyai uradalmat) szakított le az elkobzott Lackfi -
javakból.85 Az érsek vezetésével a Kanizsaiak rendkívüli mohósággal vetették magu
kat a vagyonszerzésre, és a Zsigmondnak tett szolgálataik fejében — 1401-ig — 
hatalmas adományokban részesültek. 

74 A Zsigmond-kori Kanizsaiak szerepéről legújabban: Mályusz Elemér: i. m. 22—38., 47—54. o. 
75 Pór Antal: i. m., Turul, 1890. 190. o. 
76 Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. Sopron, 1/1. 1921. 209. o. 
77 SO I. 483. o. 
78 SO I. 489., 491. o. 
79 ReiszigEde: i. m. 24. o. 
80 SO I. 544. o. 
81 SO I. 531. o. 
82 Nagy Géza: i. m. 124—125. o. 
83 Mályusz Elemér: i. m. 37—38. o. 
84 Thuróczy János: i. m. 314—315. o. 
85 Mályusz Elemér: i. m. 37. o. 

— 426 — 



Királyi adományként kapták meg a kapuvári uradalmat,86 1387. augusztus 3-án 
a Győr vármegyei Barátit,87 1388. május 7-én a Zala vármegyei Gelse, Lak és Sziget 
nevű javakat,88 majd ugyanezen év június 20-án a hűtlen Endrédi Szász Mátyás 
összes birtokait,89 amelyekbe a beiktatás hamarosan meg is történt. 1388. november 
3-án az uralkodó nekik adta a lázadó Bakónaki András Zala vármegyei birtokát,90 

1390. április 17-én a Sopron vármegyei Rov várát,91 aztán a Kőrös vármegyei Szen
tét,92 valamint a Somogy vármegyei Korpádot.93 Ezenkívül a Zsigmond koronázása
kor tett szolgálataikért a király a Kanizsaiaknak juttatta az esztergomi egyházhoz 
tartozó Nyergesújfalu, Bajót, Rab, Csenke, Pél és Berény nevű helységeket, amelyek 
korábban a Nagymartoniakéi voltak.94 Rendkívül jelentős adománynak számított 
az is, amikor Zsigmond 1397. március 4-én a hűtlen Lackfi István és András simon
tornyai várát és annak tartozékait ugyancsak a Kanizsaiaknak adta,95 továbbá nekik 
juttatta a Sopron vármegyei Barbacs, Sárkány és Kisfalud nevű helységeket.96 

A királyi adományokon kívül a Kanizsaiak vagyonuk gyarapítását különböző 
birtokvásárlásokkal és zálogba vételekkel is igyekeztek előmozdítani. így például 
Kanizsai Miklós tárnokmester bérbe vette a győri püspök locsmándi tizedét,97 ami 
ez idő tájt bizonyára nem csekély összeg lehetett. De a család nem szenvedett pénz
hiányban, mivel több adat is azt bizonyítja, hogy gyakran nyújtottak kölcsönt 
Zsigmond királynak is, aki ezért cserében a lékai, csepregi, sárvári és szigeti uradal
makat adta nekik zálogba, 1390-ben pedig teljesen rájuk is irattá.98 Arról is tudo
másunk van, hogy Kanizsai István nem csak Lajos briegi hercegnek,99 hanem 1391-
ben a Nagymartoniaknak is 1400 bécsi dénárt kölcsönzött, amiért tőlük Kőhídpor-
dányt és Kövesdet kapta zálogba.100 Bazini és Szentgyörgyi Tamás grófnak pedig 
6800 aranyforintot adtak, hogy az kiválthassa magát Jodok morva őrgróf (Zsigmond 
király unokatestvére) fogságából. A fenti összegért később Szék és Szaka nevű birto
kokat kapták a Szentgyörgyi családtól.101 Ezenkívül a Kanizsaiak megszerezték még 
Borostyánkő várát Sopron, Azárt és Tótrédét Veszprém, Becsehelyt, valamint Eger
szeget Zala vármegyében.102 

A Kanizsai-testvérek Zsigmond uralkodásának első másfél évtizede alatt tehát 
óriási vagyont szereztek, amit az is bizonyít, hogy amíg I. Lajos halálakor, 1382-ben 
csak két váruk volt : a Zala vármegyei Kanizsa és a Sopron megyei Szarvkő, addig 
egy évtized múlva tizet, 1397-ben és 1407-ben kilencet, 1417-ben, 1427-ben és 1438-
ban pedig nyolcat mondhattak a magukénak.103 Ezek közül Kanizsa, Szarvkő, Kis
marton, Borostyánkő, Kapu, Rov, Zaszlop (Oszlop), Léka, Simontornya és Sárvár 
voltak hosszabb-rövidebb ideig a család kezén.104 A fenti várakon kívül a Kanizsai
család birtokai a XIV—XV. század fordulóján 8 mezővárosra és 187 falura terjedtek 
ki. Ha — Fügedi Erik számításai szerint — egy mezővárosban átlagosan 500, egy 

86 Hazai Okmánytár (a továbbiakban: HO). (Kiadják: Nagy Imre—Paur Iván—Ráth Károly—Véghely Dezső). 
Győr—Budapest, 1865—1891. V. 165., 167., 169., 177—183. o. 
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faluban 115 ember élt, akkor a Kanizsaiak a tárgyalt időszakban mintegy 25 ezer 
jobbággyal rendelkeztek.105 

A Kanizsaiak számára felettébb jelentős kedvezményt jelentett, hogy amikor 
Zsigmond őket valamennyi adományában megerősítette, egyúttal az összes bíróság
nak elrendelte, hogy nevezett hűséges híveit birtokjogaik igazolására ne kénysze
rítsék.106 Rendkívül érdekes az is, hogy amikor az 1397 októberében megtartott 
temesvári országgyűlés felhatalmazta Zsigmondot, hogy mindazon adományokat 
visszavonhatja, amelyeket korábban nem szabad akaratából tett, ezt a határozatot 
a Kanizsaiakra nem terjesztette ki.107 

A király és a Kanizsai János vezette liga egyetértése azonban hamarosan megbom
lott, mégpedig egy olyan kérdésben, amelyet a koronázás előtti feltételek kikötöttek : 
az idegeneknek a kormányzásból való kizárásában.108 Az európai politikai küzdőtér
re készülő Zsigmond ugyanis több külföldi (Stiborici Stibor erdélyi vajda, Filippo 
Scolari temesi ispán, Eberhard zágrábi és Maternus erdélyi püspök, Kon Przibisl sus, 
Staszow Jugo stb.) munkatársat vett maga mellé, ami érthetően kiváltotta Kanizsai 
János és a liga (Pelsőci Bebek Imre, Csetneki György, Szécsényi Simon, Szécsényi 
Frank, Kaplai János, Pásztói János, Bebek Detre, a Losoncziak és mások) rosszallá
sát. S miután a király a liga követelésének nem engedett — bár az 1397. évi 48. tör
vénycikkben kötelezte magát, hogy az idegen világi és egyházi tisztségviselőket le
váltja és a jövőben idegeneket nem fogad szolgálatába —, Kanizsai János érsek és 
Bebek Detre nádor vezetésével az országnagyok 1401. április 28-án Budán elfog
ták és Siklós várába zárták. A kormányzást országos tanács vette át, s Kanizsai 
szerepét jól mutatja, hogy annak vezetőjeként felvette a Szent Korona kancellárja 
címet.109 

Zsigmond, miután hosszas tárgyalások eredményeként kiszabadult fogságából, 
1401. október 29-én Pápán találkozott a rendekkel, s ott megesküdött arra, hogy 
nem áll bosszút azokon, akik börtönbe vetették. Ennek jeléül Kanizsai Miklóst és 
Istvánt bízta meg, hogy a Habsburg Vilmos osztrák herceg által fenyegetett nyugati 
határszélt megvédelmezzék.110 

Ekkor úgy látszott, Kanizsai János és a liga teljes győzelmet aratott: befolyása 
az államügyekre tovább erŐ3ödött, az idegenek helyét saját emberei foglalták el. 
Ám a küzdelem egyre élesedett, főleg azt követően, hogy a király leváltotta Bebek 
Detre nádort, s utódává hűséges hívét, Garai Miklóst nevezte ki. Ezért 1402 végén 
az elégedetlen főurak Váradon esküvel fogadták meg, hogy Zsigmondot nem tekintik 
királyuknak. Kanizsai János, bátyjával, Miklóssal együtt, Nápolyi László trón
követelő pártjához csatlakozott, majd Zárában 1403. augusztus 5-én — Angelo 
Accialuoli bíboros, IX. Bonifác pápa teljhatalmú megbízottja jelenlétében — mint 
esztergomi érsek, alkalmi koronával királlyá koronázta. Ez döntő fordulatot hozott 
a Kanizsai-liga és a Zsigmond közötti harcban, mert ez utóbbi csapatai hamarosan 
fölénybe kerültek, s László nápolyi király még november elején Dalmáciából vissza
tért Itáliába. Zsigmond októberben a budai gyűlésen ugyan kegyelemben részesítette 
a felkelőket, köztük a Kanizsai-fivéreket is, ám az érsek addigi vezető szerepe meg
szűnt : letették a főkancellárságból, elvesztette Esztergom, Hrussó és Sárvár várakat, 
átmeneti időre megfosztották az érsekségtől, majd amikor visszakapta, a mindenkori 
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érseknek járó tized folyósításától.111 A Kanizsaiak hatalmas birtokszerzése 1403 
után megszűnt, bár Kanizsai János 1418. május 30-án bekövetkezett haláláig még 
újabb fontos tisztségeket látott el: 1411-től, Zsigmond német királlyá választását 
követően, a német főkancellárságot,112 majd 1414-től, az uralkodó több évi távolléte 
idején, a helytartói (vikárius) teendőket.113 

A Kanizsaiak Zsigmond-kori felemelkedése magának a kanizsai várnak a fejlő
dését is jelentette. A vár előbb, 1386-tól, Kanizsai Miklós tárnokmester tulajdonában 
volt, akinek 1404-ben bekövetkezett halálát114 követően János érsek vette át az 
erősség irányítását, aki — várnagyai segítségével — nagy eréllyel végezte a teendő
ket, és kötelességének tartotta, hogy a várőrség és a környékbeliek lelki üdvéről is 
gondoskodjon. Ezért az 1324-ben épült Margit-templom mellé a Ferenc-rendiek 
számára monostort és ispotályt építtetett. A Kanizsaiak még Miklós életében a 
királytól jogot nyertek, hogy a vártól keletre levő településen hetivásárokat tartas
sanak, majd János érsek 1409-ben Kanizsát mezővárosi rangra emeltette, így bizto
sítva annak további fejlődését.115 

A Kanizsaiak a XV. században 

A Kanizsaiak Zsigmond uralkodásának második felében, az 1403-at követő idő
szakban újabb jelentős királyi adományokban, kivételes kedvezményekben már 
nem részesültek, s bár a „nápolyi" kalandot ép bőrrel megúszták, korábbi befolyá
sukat sohasem nyerték vissza. János érsek 1418. május 20-i halálát követően a ha
talmas Kanizsai-birtokokat Miklós tárnokmester fiai, IV. János és III . István, 
valamint István székely ispán leszármazottja, II. László örökölték. Az előbbi két 
testvér első ízben egy 1406. február 14-én keltezett oklevélben szerepelt, amelyben 
Zsigmond király ismét nekik adományozta — a családtól 1403-ban elvett — Kapu
vár, Borostyánkő, Léka várakat és Csepreg mezővárost.116 Még ugyanezen év február 
24-én az uralkodó megerősítette 1390-ben kiadott oklevelét a Sopron megyei Rov 
várára vonatkozóan.117 1410-ben pedig a két testvért az örökösök nélkül elhalt 
Platthi Lénárd birtokaiba iktatták be.118 Amikor 1411. november 13-án a bors
monostori apát Kéthely és más birtokai elfoglalása miatt119 panaszt emelt a Kanizsai
család tagjai ellen, Miklós fia, III. István még szerepelt az oklevélben, de egy 1412. 
január 27-i irat szerint már nem élt.120 

Testvére, IV. János nevének említése elsősorban birtokügyekben fordult elő, így 
például 1415-ben, amikor nagybátyjával, II . István volt királyi főajtónállómesterrel 
együtt birtokrészeket és egy malmot vett Siebenhutter Ulrichtól.121 Tudjuk róla, hogy 
még ugyanebben az évben nagybátyját, János érseket elkísérte a konstanzi zsinatra,122 

ahol feltehetően hosszabb ideig maradt. 1421-ben Zsigmond királytól három csalló
közi birtokot és Höffleint kapta adományként,123 majd 1424-ben az uralkodó meg
erősítette Ozorai Pipo (Filippo Scolari) temesi ispánnal kötött birtokcseréjét, amely
nek értelmében Simontornya váráért a Kanizsaiak Sárvár birtokába jutottak.124 
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Nagybátyja, Kanizsai II. István után ő lett Sopron vármegye főispánja, mely tiszt
séget tőle fia, III . Imre vette át 1428-ban. Amikor 1429. október 22-i ítéletével Zsig
mond király véget vetett a Kanizsaiak és Sopron városa között folyó határpernek, 
IV. János már nem élt, s így a fenti ügyben fia, III. Imre, és testvérének utóda, 
III . László képviselték.125 Kanizsai III . Imre azonban ezekben az években minden 
bizonnyal még kiskorú lehetett, mivel birtokait Csornai Péter és Hídvégi Miklós 
kezelték.126 Unokatestvére, Kanizsai II. László (István székely ispán fia) főispán 
1434. február 15-én bekövetkezett halála után a családnak egyetlen nagykorú férfi
tagja sem volt, amit az is bizonyít, hogy ugyanez év augusztus 26-án Zsigmond uta
sította Molnári Kelemen győri püspököt, hogy a kiskorú Imre ellen folytatott perét 
halassza el.127 

Habsburg Albert (1437—1439) király halála után Kanizsai Imre, az elhunyt 
Kanizsai II . László felesége, Garai Dorottya, valamint ennek fiai, IV. Miklós és 
IV. László az özvegy Erzsébet királyné (Luxemburgi Zsigmond leánya) pártjához 
csatlakoztak. Ezzel magyarázható, hogy I. (Jagelló) Ulászló (1440—1444) király 
hűtlennek nyilvánította Kanizsai III . Imrét és II. László fiait. Az uralkodó leg
hűségesebb hívei, a Rozgonyiak pedig 1443 nyarán, miután Kapuvárt és Sárvárt el
foglalták, továbbá Kanizsai III. Imrét is fogságba ejtették, megkísérelték a kanizsai 
vár elfoglalását is.128 A Rozgonyi István, Rajmund és Sebestyén vezette csapatok 
ellen Kanizsát ekkor Bakónaki Török László és Nádasdy Oszvald várnagyok védték. 

Kanizsát 1443 nyarán az ostromló csapatoknak könnyű volt megközelíteniük, 
mivel a szokatlan nyári hőség következtében a várat övező mocsár és ingovány 
szinte teljesen kiszáradt. így a Rozgonyiak csapatai egészen közel férkőzhettek a 
várfalakhoz, amelyek ellen az első időben főleg éjszaka indítottak támadást. A Roz
gonyiak csellel és a várőrség megvesztegetésével egyaránt megpróbálkoztak, hogy 
a várat mihamarabb elfoglalják. Mivel három heti ilyen irányú kísérleteik kudarccal 
végződtek, a nyílt ostrom mellett döntöttek. Egy heti állandó lövetés után a vár
falak már annyira megrongálódtak, hogy az őrség reménytelenül nehéz helyzetbe 
került. Ezért a védők két küldöttet szöktettek ki a várból, s azokat segítségért az 
alsólendvai vár uraihoz, Bánffy Istvánhoz és Pálhoz küldték. A megbeszélés során 
hosszas alkudozás kezdődött a segítségnyújtás feltételeiről, ezért a Kanizsaiak kép
viselői megígérték, hogy ha a Bánffyak támogatásával sikerül Kanizsát a Rozgo
nyiak ostroma alól felszabadítani, akkor a várat zálogba adják nekik mindaddig, 
ameddig a katonai akció minden költségét számukra meg nem térítik. Ezenkívül a 
szerződésben a Bánffyak még azt is követelték, hogy a segítségnyújtás fejében a 
Kanizsai fiúk egyike vegye feleségül Bánffy István leányát, Dorottyát.129 

Mivel az idő rendkívül sürgetett, a Kanizsaiak képviselői — szorult helyzetükben — 
mindent megígértek. Erre a Bánffy testvérek gyorsan mozgósították csapataikat és 
Kanizsa felmentésére siettek. A várba azonban nem tudtak bejutni, mivel a náluk 
létszámban nagyobb ostromlók gyűrűjét képtelenek voltak áttörni. De még aznap 
éjjel váratlanul és roppant nagy harci zajjal megtámadták a Rozgonyiak táborát, 
s az éj leple alatt ádáz küzdelem kezdődött, amely egészen hajnalig tartott. Ekkor a 
várbelieknek is sikerült kitörniük, s így a Rozgonyiak csapatai két tűz közé kerül
tek, majd mindenüket hátrahagyva megfutamodtak. Ezt követően a kanizsai őrség 
és a segítségükre sietett Bánffyak katonái üldözőbe vették a Rozgonyiak menekülő 
hadát és pár óra leforgása alatt teljesen szétverték azt.130 A Bánffyak segítségével 
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azután sikerült kiszabadítani a fogságból Kanizsai III . Imrét, aki ezt követően való
ban feleségül vette Bánffy Dorottyát. Hunyadi János kormányzóvá választása után 
pedig az országos tanács erélyes sürgetésére Rozgonyi János még 1446-ban kénytelen 
volt visszaadni Kapuvárt és Sárvárt a Kanizsaiaknak.131 

E harcok befejezése után Kanizsai III. Imre, valamint unokatestvérének, II . 
Lászlónak fiai (IV. Miklós és IV. László) a vár újjáépítése céljából szakembereket 
hozattak, akik az 1443-as ostrom tapasztalatait figyelembe véve igyekeztek a munká
latokat elvégezni. Ekkor ugyanis — mint már szóltunk róla — a rettenetes nyári hő-
ség következtében a mocsarak és az ingoványok teljesen kiszáradtak, a források és a 
kutak kiapadtak, a Kanizsa patak vízszintje is nagyon visszaesett, s ezáltal a vár 
minden oldalról könnyen megközelíthetővé vált. Mindezeket szem előtt tartva a kö
vetkező évek erődítési munkáiban a régi „előműveket" nem építették újra fel, az 
egész várat mély árokkal vették körül, amelyen a Kanizsa patakot is átvezették, 
mégpedig úgy, hogy az északról többé nem a várba, hanem ezen árokba ömlött, 
s két oldalról az erősséget körülfutva a vár déli részén ismét a rendes medrébe 
került vissza. A Kanizsa patak régi, kiszáradt medrét feltöltötték, s ezáltal a ko
rábban két részre tagolt vár egyesült, jelentősen megnagyobbodott, valamint köny-
nyebben védhetővé is vált.132 

A vár átépítési munkálatai a XV. század közepén hatalmas költségbe kerültek, 
amelyet nem volt könnyű előteremteni. Egy 1446. augusztus 1-i oklevél szerint 
Kanizsai III . Imre unokatestvérének, II. Lászlónak fiaival (IV. Miklóssal és IV. 
Lászlóval) együtt a védelmi költségekről egyezkedett Thewrek (Török) László kani
zsai várnaggyal, aki saját költségéből 430 aranyforintot fordított a vár fenntartásá
ra.133 A szükséges összegeket a Kanizsaiak valószínűleg minden áron igyekeztek elő
teremteni, amit az is bizonyít, hogy az 1450-es évek elején sok vitájuk volt Debrenthey 
Tamással, a szentmártoni (pannonhalmi) apátság főnökével, akinek panaszára 
Hunyadi János kormányzó 1450 szeptemberében a csornai konvent megbízottját 
küldte ki vizsgálatra. 1454-ben V. László király ismét kénytelen volt figyelmeztetni 
Kanizsai III. Imrét és unokatestvéreit, hogy az egyházi gabona- és bortized beszedé
sét ne akadályozzák, mert különben a károkat kötelesek megfizetni.134 

Amikor 1458 kora telén Hunyadi Mátyást királlyá választották, Kanizsai III . Imre 
is Budára készült, hogy az uralkodó színe elé járuljon. Az utazás költségeinek fedezé
sére 1458. február 17-én engedélyt kért a soproni polgároktól, hogy városukon át 
24 hordó bort szállíthasson Ausztriába. Bár Mátyás megkülönböztetett figyelemmel 
fogadta, nem őt, hanem unokatestvérét, IV. Lászlót nevezte ki Zala és Vas vármegyék 
főispánjává, s egyúttal udvari főlovászmesterévó.135 Kanizsai III. Imrét a király 
Vas, Zala, Sopron és Veszprém vármegyékre kiterjedő hatáskörrel kapitányi címmel 
ruházta fel, de ezt a tisztségét csak az év végóig viselte, mivel Garai Lászlóval és 
Miklóssal együtt III . Frigyes német-római császár pártjához csatlakozott. Ezért 
Mátyás az elégedetlenkedőket 1459. február elején Budára rendelte, és ott hűségesküt 
kellett tenniük az uralkodónak.136 A továbbiakban valóban ennek szellemében tevé
kenykedett Kanizsai Imre, mivel 1459 nyarán III . Erigyes császár híveivel szemben 
sikerült megvédenie — Csornai István várnagyával — Kapuvárt. A közéletben azon
ban valószínűleg többé nem vett részt és még 1467. május 23-a előtt elhunyt, hiszen 
egy akkori leiratában a király a feleségét, Dorottyát már özvegynek címezte és szi-
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gorúan megparancsolta neki, valamint Kanizsai IL László fiainak, hogy a soproni 
polgároktól — régi kiváltságuk alapján — vámot ne szedjenek.137 

Kanizsai III. Imrének egy fiát, V. Miklóst ismerjük, akinek birtokait — mivel fiú
utóda nem volt — Kanizsai II. László leszármazottai örökölték.138 Egyetlen leánya, 
Margit, Pankyrcher Vilmoshoz, az osztrák és magyar történelemben egyaránt jelen
tős szerepet játszott Andreas Baumkirchner testvéréhez ment feleségül. E házasság 
is jól mutatja a nyugati határ menti magyar és osztrák arisztokrácia szoros össze
fonódását, évszázados családi kapcsolatait. 

Kanizsai III. Imre unokatestvére, II. László gyermekei közül különösen IV. Miklós 
és IV. László tevékenysége érdemel figyelmet. IV. Miklósnak — kimagasló szolgála
taiért — Hunyadi Mátyás előbb a Zala vármegyei kamara hasznát (lucrum camerae), 
majd a Temes vármegyei Cseri várát (a hozzá tartozó 54 birtokkal egyetemben) ado
mányozta. A III . Frigyes elleni harcokban tanúsított érdemeiért pedig Vas, Sopron 
és Zala vármegyék főispánjává nevezte ki az uralkodó.139 

A Kanizsai-család tagjai közül talán a legkalandosabb életpálya IV. Lászlónak 
jutott, aki Albert király halála után — még gyermekfővel — ugyancsak Erzsébet 
királyné híveihez csatlakozott. Ezért I. Ulászló alatt kegyvesztett lett, s ezzel egy
idejűleg fej- és jószágvesztésre ítélték. Rozgonyi Sebestyén közbenjárására azonban 
visszakapta birtokainak mindazon részét, amelyet az uralkodó időközben még nem 
adományozott el másoknak. I. Ulászlónak a várnai csatában (1444) bekövetkezett 
halálát követően Kanizsai IV. László nevelését az országnagyok az 1446-ban kor
mányzónak megválasztott Hunyadi Jánosra bízták. A kiváló hadvezér saját udva
rába fogadta az ifjú Lászlót, aki a következő években a Hunyadi-fiúk, Mátyás és 
László apródjaként szolgált. 

1456 júniusában a két Hunyadi-fiút apjuk Zimonyba rendelte, mivel I. Mehmed 
szultán hatvan-hetvenezerre becsült hadával Nándorfehérvár (a mai Belgrád) ellen 
vonult és hamarosan ostrom alá is vette azt. Hunyadi János — mint az ország 
kormányzója — Kanizsai IV. Lászlót is zimonyi táborába szólította, aki az utasítás
nak megfelelően június elejére csapatával megjelent a fővezérnél, s vele együtt a negy
venhat napig tartó harcokban hősiesen részt vett. Mint ismeretes, Nándorfehérvár 
végül is 1456. július 22-én felszabadult a török ostromzár alól, amelyben főként 
Hunyadi csapatainak és Kapisztrán János „népfelkelőinek" volt oroszlánrészük.140 

A fővezér azonban csak kevéssel élte túl a török elleni győzelmet és pár hét múlva 
Zimonyban halt meg, ahol ez idő tájt Kanizsai IV. László is jelen volt. Ügyeinek ren
dezése végett azonban rövid időre Kanizsára vonult vissza, ahol — várnagya jóvol
tából — mindent a lehető legnagyobb rendben talált. Ezt követően Hunyadi László 
hívására Nándorfehérvárra ment, s ott november 9-én részt vett Ciliéi Ulrik meggyil
kolásában. Mint ismeretes, az ugyancsak ott tartózkodó király, V. László ekkor 
továbbra is barátságot színlelt a Hunyadi-fiúk iránt, sőt Lászlót az ország főkapi
tányának is kinevezte. Ezen kívül november 23-án Temesvárott esküvel fogadta 
meg Szilágyi Erzsébetnek, hogy nem áll bosszút fiain. Később azonban, amikor a 
király — Garai nádor és társai körében — teljes biztonságban érezte magát Budán, a 
leszámolás tervével foglalkozott. Ezért Hunyadi Lászlót és Mátyást — családjuk 
legtekintélyesebb híveivel együtt — Budára hívatta, ahol 1457., március 14-én a vár
ban elfogták őket, a humanista főpap Vitéz Jánossal, Kanizsai Lászlóval, Rozgonyi 
Sebestyénnel és Modrar Pál körmöcbanyai patríciussal együtt.141 A Garai László 
nádor vezette, országnagyokból alakult ítélőszék aztán — a soha be nem igazolt 
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felségsértési és hűtlenségi vád alapján — valamennyiüket fej- és jószágvesztésre 
ítélte, amit Hunyadi Lászlón végre is hajtottak. A kitűzött kivégzés előtti két nappal 
azonban Kanizsai László, Rozgonyi Sebestyén, Bánffy Pál — néhány más társukkal 
együtt — megszöktek a börtönből és a Kanizsaiak birtokára menekültek. It t szövet
séget hoztak létre Hunyadi Mátyás királlyá választása érdekében és 1458 január
jában hatezer főnyi fegyveressel csatlakoztak Szilágyi Mihályhoz. Kanizsai László 
az elsők között tette le a hűségesküt az új uralkodónak, aki előbb erdélyi vajdává, 
később udvari főlovászmesterré, illetve Zala és Vas vármegyék főispánjává nevez
te ki.142 

Kanizsai IV. László egész életében méltán élvezte a király bizalmát, bár 1458— 
1459 fordulóján — rövid időre — testvérével együtt ő is III . Frigyes híveihez csatla
kozott. Párt változtatásának okát és mozgató rugóit elsősorban abban kereshetjük, 
hogy a család birtokai az ország nyugati részén (főként Vas, Sopron és Zala várme
gyékben) terültek el, s ez „indokolta" az Ausztriához, illetve a Habsburgokhoz fűződő 
kapcsolatokat. Néhány hónapig tartó „hűtlensége" után azonban mindvégig részt vett 
a III . Frigyes elleni harcokban, ezekért a szolgálataiért Mátyás király Döbrente várát 
— a hozzátartozó helységekkel együtt —, a Veszprém vármegyei Pápát, valamint 
számos zalai birtokot adományozott neki.143 Ezen kívül jelentős birtokokhoz jutott 
Kanizsai László különböző vásárlások és zálogba vételek útján is. így 1460 elején 
testvérével együtt zálogba vette Kanizsai III . Imrétől Újudvar, Ság, Űjnép és Zsi-
gárd nevű helységeket, az év vége felé pedig Tejedi Imre győri és szombathelyi vár
nagytól Jánosgerezsd birtokát vásárolta meg.144 Testvérének, IV. Miklósnak 1478. 
január 21-e előtt bekövetkezett halála után Kanizsai László, mint a család feje, az ösz-
szes birtokok tulajdonosa lett. (Érdekességképpen említjük meg, hogy a Kanizsaiak 
az 1450-es évek végén 78 faluval és kb. 13 ezer jobbággyal rendelkeztek.145 A család 
1494-ben 2213 jobbágyportát mondhatott a magáénak, amelyből mintegy 1460 al
kotta a vagyon központi magját Kanizsa, Sárvár, Léka és Kapuvár uradalmaival.)146 

Kanizsai IV. László kimagasló érdemeket szerzett a délvidéki törökellenes harcok
ban is: 1478-ban a Dunán felhajózott és Vukovár környékén partra szállt, maja az 
Eszék, Verőce, Belo vár és Várasd vidékét pusztító ellenséges csapatokat támadta 
meg. E harcokban jelentős csapást mért a portyázó törökökre és szinte valamennyi 
foglyukat kiszabadította. Amikor Hunyadi Mátyás erről értesült, seregének egy részét 
küldte Kanizsai László támogatására, de a török lovasságot csak Jajcánál érték 
utói, ahol heves küzdelemben megfutamították azt. Az ütközetben Kanizsai László 
is súlyos sebet kapott, s miután visszatért várába, rövid idő múlva meg is halt. Ezt 
bizonyítja, hogy amikor az uralkodó a Csupor Demeter győri püspök és a Kanizsai 
család között Szovát birtokáért évek óta húzódó perben 1478. december 9-én őket 
megidézteti, Kanizsai László már nem ólt.147 A ferencrendiek kanizsai kolostorában 
helyezték örök nyugalomra, s ezt követően a vár minden uradalmával együtt leg
idősebb fiára, V. Lászlóra szállt. Ismeretes, hogy őt jó barátság fűzte Kinizsi Pálhoz, 
akinek a támogatását és bizalmát élvezve jelentős hivatalokat tölthetett be. 

Kanizsai V. László neve a közéletben első ízben 1458. július 4-én tűnt fel, amikor 
Mátyás király a bécsi táborból arról értesítette a soproni polgárokat, hogy a város 
és környéke védelmével Kanizsai Lászlót bízta meg.148 Az uralkodó halála után 
Corvin János híveihez csatlakozott, s bizonyára ezzel magyarázható, hogy annak 

142 HO II . 574., 577. o.; Teleki József: A Hunyadiak kora Magyarországon. XI . Pest, 1857. 105., 114. o. 
143 Teleki József: i. m. XI . 96. o. 
144 Reiszig Ede: i. m. 72. o. 
145 FügediErik: Uram, királyom. I . m. 140. o. 
146 Engel Pál: A magyar világi nagybirtok. 340. o.; Idevonatkozóan még: Acsddy Ignác: Kégi magyar birtok

viszonyok, 1494—1598. Budapest, 1894. (Értekezések a történeti tudományok köréből. 16. kötet, 3. sz.) 
147 SO II . 408., 517. o. 
148 Reiszig Ede: i. m. 73. o. 

— 433 — 



kudarca után Kanizsai László egy időre teljesen visszavonult és a közéletben csak 
1494. február 6-tól, mint dalmát-horvát-szlavón bán szerepelt. Ezt a tisztséget 
1495. március l-ig viselte, majd még az év június 29-én II . Ulászló (1490—1516) 
jajcai (boszniai) bánná nevezte ki. Ez utóbbi rendkívül felelősségteljes méltóságot 
Bebek Jánossal együtt töltötte be. Fényes hivatali karrierjét jelzi, hogy egy 1498. 
október 11-i oklevél ismét dalmát-horvát-szlavón bánnak tünteti fel. 1500. május 
15-én, amikor a király a világi és egyházi országnagyokat Budára hívatta, hogy a 
török által szorongatott Jajca várának erődítési munkáira kétezer aranyforint köl
csönt felvehessen, Kanizsai Lászlót a kezesek között találjuk.149 

1486-ban és 1501-ben Kanizsai V. László nagyon sokat tett azért, hogy a Kanizsa 
környékén pusztító pestis további terjedését megakadályozza. Ezen kívül, hogy 
jobbágyain némiképpen segítsen, megnyitotta a várbeli magtárakat és pincéket, 
valamint pénzt osztott szét a rászorulók között. A két súlyos járvány a vártartomány 
lakosságának csaknem a felét elpusztította, ezért Kanizsai László új telepítésekkel 
és különböző kedvezményekkel igyekezett előmozdítani a szükséges munkaerő pót
lását. Jelentős érdeme volt továbbá a vár védelmi rendszerének fokozása is, amely
nek során Ausztriából ágyúkat, szakállas puskákat, nagy mennyiségű lőport, vas
golyókat, illetve tüzéreket hozatott. Ez utóbbiak nem csak az ágyúk kezelését vé
gezték, de kötelesek voltak a várőrség tagjait a tűzfegyverek használatára is meg
tanítani.150 

Egy 1501. december 6-i oklevél szerint — amelyben Tamás szentgyörgyi és bazini 
gróf panaszt emelt ellene Sopron vármegyei hatalmaskodásai miatt — Kanizsai 
V. László már nem élt, ezért a vizsgálatot testvérei (VI. János és IV. István), vala
mint unokatestvére, II. György ellen tartották meg.151 Halála után a hatalmas birto
kok nagyobb részét testvére, VI. János kapta meg, aki a későbbiek során elsősorban 
nem fényes közéleti szereplésével, hanem állandó hatalmaskodása val és birtokpereivel 
hívta fel magára a figyelmet. Közismert német barátsága miatt pedig gyakran került 
konfliktusba a magyar uralkodókkal. Amikor I. Miksa király (a későbbi német— 
római császár) 1490 őszén seregével Székesfehérvárig nyomult előre, Kanizsai János 
testvérével, IV. Istvánnal együtt pusztítva, rabolva követte a német hadakat. Bár 
II . Ulászló 1492-ben megbocsátotta hűtlenségét, a későbbiek során sem halmozta el 
olyan fényes hivatali tisztségekkel, mint testvéreit, annak ellenére, hogy a XVI. 
század első éveiben előbb Sopron vármegye főispánjává, később jajcai bánná ne
vezte ki. A Miksa császárhoz fűződő jó kapcsolatait jelzi, hogy a német uralkodó 
1498-ban egyik oklevelében leghűségesebb hívei között említi, majd 1510-ben hon-
fiúsította, 1515-ben pedig birodalmi gróffá nevezte ki Kanizsai Jánost.152 

Az 1520-as évek elején Kanizsai János hatalmas összegért megszerezte Neuburg 
várát, sőt házat vásárolt Bécsben is. Ettől fogva Neuburg és Kanizsa örökös grófjá
nak, valamint lékai és kapuvári bárónak címeztette magát.153 Mielőtt végképp 
Miksa császár hívei közé szegődött, rendezte anyagi ügyeit, azaz 1515-ben unoka
testvérének, II. Györgynek özvegyétől és fiától, VI. Lászlótól tizenötezer forintot vett 
fel kölcsön, amelynek fejében Sárvár, Kapuvár, Kanizsa, Szepetnek, Becsehely, 
továbbá számos Vas, Zala és Somogy vármegyei helységnek az őt megillető részét el
zálogosította. 1517-ben pedig Léka, Csepreg és Fertő nevű birtokainak a felét adta 
zálogba nyolcezer forintért Kanizsai VI. Lászlónak. Bécsben, 1522 tavaszán bekövet
kezett halálát követően birtokain unokatestvérének, II. Györgynek a fia, VI. László 
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(a Vas vármegyei főispán és királyi kincstartó), unokanővére, Dorottya (Perényilmre 
nádor özvegye), valamint felesége (Guthi Ország László leánya, Katalin) osztoztak 
meg.154 

Kanizsa és birtokosai a XVI. század első harmadában 

Mivel Kanizsai V. Lászlónak, VI. Jánosnak és IV. Istvánnak egyaránt nem voltak 
utódai, az 1520-as években a család leszármazottai közül már csak IV. Miklós zalai 
főispán II . György nevű fia, valamint két leánya, Katalin és Dorottya voltak életben. 
Kanizsai Györgyöt, aki Mátyás halálakor, 1490-ben legfeljebb huszonkét éves lehe
tett, a korabeli források Újlaki Lőrinc, Váradi Péter kalocsai érsek, Beriszló Bertalan 
vránai perjel és Csáktornyai Ernuszt Zsigmond pécsi püspök mellett Corvin János leg
hűségesebb hívei között emlegették. Még 1493. január 3. előtt feleségül vette Alsó-
lendvai Bánffy Erzsébetet (Bánffy Pál és Báthori Margit leányát), Rozgonyi László 
özvegyét. E házasság révén szerezte meg a Heves megyei debrői uradalmat, amelybe 
az egri káptalan 1493. október 8-án iktatta be. Valamivel korábban, 1493. július 4-én 
pedig megállapodás jött létre a Kanizsai-család tagjai között, s ennek értelmében 
Sárvár, Léka, Kapuvár és Kanizsa várak, továbbá az ezekhez tartozó hatalmas ura
dalmak fele része jutott Györgynek.155 Ujabb birtokokhoz jutott második házassága 
révén is, amikor első felesége nővérének (Bánffy Dorottya, Rozgonyi Jánosné) 
leányát, Klárát vette el, aki korábban Egervári László dalmát-horvát-szlavón bán 
hitvese volt. 

Ez az óriási vagyon, valamint kimagasló katonai érdemei tették lehetővé, hogy 
Kanizsai György az ország főurai között is előkelő helyet foglaljon el. II . Ulászló 
király előbb Zala vármegye főispánjává,156 majd főpohárnokká, nándorfehérvári ka
pitánnyá, dalmát-horvát-szlavón bánná nevezte ki, és Zengg várának parancsnoki 
tisztét is rábízta.157 Hivatala gyakorlása során szinte minden nap részt vett a dél
vidéki törökellenes harcokban, a portyázó-fosztogató ellenséges hadakkal való küz
delemben. Amikor 1509 tavaszán Beriszló János szerb despota val közösen kísérelte 
meg visszaverni az előrenyomuló török csapatokat, e harcokban már fia, VI. László is 
részt vett. Kanizsai György azonban nem sokáig irányíthatta a délvidéki törökellenes 
katonai akciókat, mivel a következő évben, 1510-ben, elragadta a halál. 

Nővére, Dorottya először Vingárti Geréb Péterhez (Mátyás király egyik ismert 
hadvezére, 1478—1479-ben erdélyi vajda, 1486—1494 között főajtónállómester, 
1495—1497-ben országbíró, 1500—1505-ben nádor), a Hunyadi család közeli roko
nához, majd megözvegyülvén Perónyi Imre nádorhoz, Abaúj vármegye örökös főis
pánjához ment feleségül.158 Ez utóbbinak 1519. február 5-én bekövetkezett halála 
után azt kérte II. Lajos (1516—1526) királytól, hogy családja ősi címerét első férje 
címerével egyesíthesse.159 A Kanizsaiak (illetve az Osl nemzetség) címere egyébként 
egy aranypajzson fekete szárnyas saslábat ábrázolt, amelynek pajzs alakú sisak
dísze és fekete-arany takarója volt.100 Az 1519. június 23-án Budán kiállított címeres 
levél tanúsága szerint az uralkodó teljesítette az özvegy kérését, „megindíttatva attól 
a nagy szerénységtől ós áhítattól, állhatatosságtól, őszinteségtől, hűségtől, vallásos
ságtól s a legszebb erények nagy számától, amikkel Kanizsai Dorottya asszony tün-

154 Reiszig Ede: i. m. 74—75. o. 
155 Uo. 75—76. o.; Turul, 1898. 65. o.; uo. 1926. 20—25. o. 
156 ZO II . 635. o. 
157 Thallóczy Lajos: i. m. 141—146., 222—223. o. 
158 Uo. 78. o.; Turul, 1893. 52., 147—157. o. 
159 Ghyczy Pál: Kanizsay Dorottya címeres levele. Turul, 1932. 68. o. 
160 Csorna József: Magyar nemzetségi címerek. Pest, 1863. 133—138. o. 
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döklik, s amik őt a női nem ékességét illetőleg a letűnt idők nagy alakjaival is össze
hasonlíthatóvá teszik."161 

Kanizsai Dorottya — a kortársak véleménye szerint is — nagy egyéniség és ki
váló szellem volt: több idegen nyelven beszélt, nagyon határozottan kezelte ekkor 
már kihalóban lévő familiája birtokait s mint óriási uradalmak tulajdonosát, két 
nádor özvegyét, mindenki őt tekintette ,,első asszony "-nak Magyarországon a 
XVI. század elején. II . Lajos nővérének, Annának I. Ferdinánddal kötött esküvője-
kor a főasszonyok közül övé volt az első hely a menyasszony elé Hamburgba induló 
küldöttségben, s Báthori István nádor menyasszonyát, a mazóviai hercegnőt is ő 
vezette a lakodalmas házba.162 

Kanizsai Dorottya a család hatalmas vagyonából jelentős birtokokat adományo
zott a magyarországi pálosok rendjének, ezért Gergely főperjel 1512-ben a rend 
tiszteletbeli tagjává avatta. Nemeslelkûségét jelzi az is, hogy 1525-ben írott 
végrendeletében újabb adományokat nyújtott kápolnaépítés céljából a Kanizsa 
melletti bajcsai monostornak. Az utókor nagyrabecsülését és tiszteletét váltotta ki 
1526-ban tanúsított áldozatvállalása is, amikor a mohácsi csatát követően négyszáz 
embert fogadott fel, hogy az ütközetben elesett katonákat eltemettesse. A történet
írók feljegyezték róla, hogy mialatt emberei az elesettek ezreinek ástak sírokat, 
azalatt ő mostohafia, Perényi Ferenc váradi püspök holttestét kereste.163 

Kanizsai Dorottya halála után a családi birtokok egészét II. György egyetlen fia, 
VI. László örökölte, aki tizenhét éves korában, 1513. július 5-én már Vas vármegye 
főispánjaként szerepelt. Nagynénjének, Dorottyának pártfogásával ezt a tisztséget 
egészen 1524-ig viselte, 1522-ben pedig királyi kincstartónak nevezték ki.164 Tudjuk 
róla, hogy 1524. március 11-én Budán II. Lajos jóváhagyásával — fia, Ferenc nevé
ben is — kölcsönös örökbefogadási szerződést kötött Temes vármegye főispánjával, 
Bélteky Drágffy Jánossal, s eszerint Kanizsai László ez idő tájt budai házán kívül 
Kanizsa, Egervár, Léka, Sárvár, Kapu, Csókakő, Veliké és Vasmegyericse várakat, 
valamint Csepreg városát és a Fertő-tó birtokát mondhatta magáénak.165 

1524 végén az uralkodó beleegyezésével Kanizsai VI. László Loretóba zarándokolt, 
majd hazatérte után a hatvani országgyűlésen — ahol Werbőczy Istvánt válasz
tották meg nádorrá —, 1525. július 6-án a nemesség egy része őt nevezte ki kincs
tartóvá, ám másnap ezt a tisztséget végül is Nagylucsei Dóczy János kapta.166 

Kanizsai László alig élte túl a hatvani országgyűlést, hiszen 1525. szeptember 21-
én II . Lajos király oklevelében már özvegyét, Drágffy Annát, valamint gyermekeit 
említi. Házasságából öt gyermek született, Farkas, Magdolna, I I . Katalin, Ferenc és 
Orsolya, de az előbbi három nem élt meg hosszabb életkort. Ezt bizonyítja, hogy 
Drágffy Anna 1528. március 7-i végrendeletében már csak Ferenc és Orsolya nevű 
gyermekeit említi meg. 1532. június elején aztán bekövetkezett Kanizsai Ferenc 
halála is, és így a család egyetlen élő örököse Orsolya lett. 

Ferenc halálát néhány nappal követően, 1532. június 9-én Szapolyai János (1526— 
1540) király oklevelet állíttatott ki, amelyben a még kiskorú, kilencéves Kanizsai 
Orsolyát, ekkor már Nádasdy Tamás jegyesét — a család férfiágának kihalása 
miatt -— az összes birtok örökösévé tette. E házasság révén a hatalmas Kanizsai
birtokokat a Nádasdyak szerezték meg, s mintegy másfél évszázadon keresztül 
rendelkeztek azokkal. (Amikor 1670-ben a Wesselényi-összeesküvésben való rész
vételéért Nádasdy Ferencet fej- és jószágvesztésre ítélték, a birtokok jelentős részét 
az Esterházyak kapták, akik közül Pált az uralkodó hercegi rangra emelte.) 

161 Takáts Sándor: Kanizsai Dorottya. Régi magyar nagyasszonyok. Budapest, 1982. 43. o. 
162 Uo. 43—52. o. 
163 Bunyitay Vince: A váradi püspökség története I . nagyvárad, 1893. 377. o. 
164 Reiszig Ede: i. m. 79. o. 
165 SO II . 620. o. 
166 Frahnói Vilmos: i. m. 467—474. o. 
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1533. Július 3-i és 24-i oklevelek szerint a székesfehérvári káptalan Szapolyai 
János rendeletére Nádasdy Tamást és Kanizsai Orsolyát beiktatta ez utóbbi apja, 
Kanizsai VI. László, valamint nem sokkal korábban elhunyt fivére, Ferenc összes bir
tokaiba, így Kanizsa, Egervár, Sárvár, Léka, Kapuvár, továbbá a hozzájuk tartozó 
hatalmas uradalmak tulajdonába.167 A következő évben azonban Nádasdy Tamás 
visszatért I. Ferdinánd (1526—1564) hívei közé, ami azzal magyarázható, hogy a 
hatalmas Kanizsai-birtokok a Habsburg uralkodó fennhatósága alatt levő területen 
feküdtek, s így János király korábbi nagylelkű adománya lényegében csak üres 
ígéretnek volt tekinthető. 1534-ben — Szalaházy Tamás veszprémi püspök és Thurzó 
Elek országbíró, megbízott királyi helytartó közvetítésével — I. Ferdinánd egyez
ményt kötött Nádasdy Tamással, s ebben megerősítette őt és Kanizsai Orsolyát 
valamennyi birtokukban. Ezt követően hihetetlen gyorsasággal emelkedett hivatali 
pályáján Nádasdy Tamás: 1536-ban királyi tanácsos, 1537-ben tárnokmester, 
Î538—1540 között dalmát-horvát-szlavón bán (s ezzel egyidejűleg Vas vármegye fő
ispánja), 1541—42-ben tárnokmester, 1543—45-ben országos főkapitány, 1546-tól 
országbíró, 1554. március l-jétől 1562. június 2-ig nádor volt.168 

Nádasdy Tamás és Kanizsai Orsolya sokat tettek azért, hogy a mohácsi csatavesz
tést követően hadászati fontosságúvá vált kanizsai várat korszerűsítsék és a szüksé
ges karbantartási munkálatokat várnagyaik elvégeztessék. A sövényépítéssel készült 
palánkfalak és a földdel töltött bástyák állagának megóvása ugyanis állandó javítást 
igényelt, különösen az 1540-es évek elejétől, amikor Kanizsa vára a dél-dunántúli 
törökellenes küzdelmek kiemelkedő fontosságú láncszeme, Szigetvár eleste (1566) 
után pedig végvári rendszerünk egyik tartópillére lett. 

A vár ez idő tájt, az átépítéseket és korszerűsítési munkákat követően, szabályos 
ötszöget képezett — mindegyik sarkában jól kiépített, ágyúkkal védett földbás
tyákkal —-, melyet egy négy öl széles és két öl mély árok választott két részre, az 
ó- és újvárra. Az óvárban (vagy belső várban) éltek a földesúr tisztjei — család
tagjaikkal együtt — és a várőrség katonái. I t t állt a korabeli inventáriumban to. 
ronynak nevezett kastélyépület is, a Kanizsaiak főúri dísszel berendezett lakhelye-
Az óvár keleti részében volt a ferencrendiek klastroma, a templom, a fegyver- és 
élelmiszerraktárak, a lőportorony, továbbá a tömlöc épülete. Az újvárban (vagy 
„közép vár"-ban) laktak a kézművesek, a cselédség, s itt álltak a műhelyek, az is
tállók, a pajták, a mészárszékek, a tűzifarakások, a széna- és szalmakazlak, illetve 
itt volt a temető.169 

Nádasdy Tamás 1562-ben, Egervárott bekövetkezett halála után felesége — a vár 
egyre növekvő védelmi költségei és az őrség állandó zsoldhátraléka miatt — arra 
kényszerült, hogy a család ősi fészkét kincstári tulajdonba adja. Ezért 1567. októ
ber 9-én tárgyalások kezdődtek I. Ferdinánd és Kanizsai Orsolya megbízottjai 
között, akik részletesen megállapodtak a vár átadásának feltételeiről. A szerződő 
felek a megállapodás végleges szövegét 1568. január 24-én írták alá és ennek meg
felelően Kanizsáért cserébe Nádasdy Tamásné a sokkal jövedelmezőbb Borsmonos
tort (a Sopron megyei ciszterciták egykori birtokát), a Nyitra megyei Csejte várát 
— három mezővárosból és tíz faluból álló uradalmával együtt — kapta.170 A Kanizsai
család utolsó élő tagjának kezében ekkor hét vár, tucatnyi mezőváros és mintegy 
százötven falu birtoka összpontosult, s ezzel az ország húsz leggazdagabb arisztok
ratája közé tartozott. 

Kanizsai Orsolya azonban már nem sokáig élvezte birtokszerző ősei hatalmas 

167 Reüzig Ede: i. m. 80. o. 
168 Horváth Mihály: Gróf Nádasdy Tamás élete, némi tekintettel korára. Buda, 1838. 118. o. 
169 Kultúrtörténeti szemelvények a Nádasdiak 1540—1550-es számadásaiból. Kézirat gyanánt. I I . Budapest, 

1960. 39—41. o. 
170 Balogh János: i. m. 84. o. 
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vagyonát, mivel 1571 áprilisában meghalt.171 Ezzel leány ágon is kihalt a Kanizsai-
-család, amelynek néhány tagja méltó helyet érdemel nemzeti nagyjaink panteonjá
ban. A Kanizsaiak családtörténete ugyanis szervesen hozzátartozik XIV—XVI . szá
zadi politika- és hadtörténetünkhöz, ezért ennek ismerete hiányában nemzeti histó
riánk is szegényebb lenne. A XIV. század elején felemelkedő, Luxemburgi Zsigmond 
ala t t meghatározó jelentőségű, később azonban befolyásából vesztő család nyolc 
generációja magán hordozta osztályostársaik erényeit és bűneit, a feudális uralkodó 
osztály minden jellemzőjét. így érthető meg az, miért szerepelnek egymás mellett a 
korabeli oklevelekben a Kanizsaiak politikai pálfordulásai, gátlástalan birtokszer-, 
zései, erőszakos birtokfoglalásai, gyakori túlkapásai és önkényeskedései, szüntelen 
birtokperei, illetve sorozatos katonai érdemeik, helytállásaik, nagylelkű adományaik
és jótékony tetteik. Csak ezeknek az ellentmondásoknak az ismeretében válik vilá
gossá e rendkívüli család nem hétköznapi története, amelynek még részletesebb be
mutatása további kutatások tárgyát képezi. 

Ласло В. Мольнар 

МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ РОДА КАНИЖАИ И ОДНОИМЕННОЙ 
КРЕПОСТИ ДО МОХАЧСКОЙ БИТВЫ 

Резюме 

В центре статьи, опирающейся на широкую базу источников, стоит исследование генеоло-
гии рода Канижаи в XIV—XVI вв. и его роли в венгерской истории того времени. Автор 
приводит имена предков, которые были ранее всего известны из родословного дерева этой 
знатной династии с большим прошлым, сатадских членов рода Ошл XII—XIII веков, затем 
даёт ответ на то, чем можно объяснить такой внезапный стремительный подъем рода Ка
нижаи и огромное приращение владений во времена правления Карла Роберта, Лайоша I 
(Великого) и Сигизмунда Люксембургского. Автор статьи подробно показывает все те ко
ролевские дарственные владения, которые были получены членами рода за выдающиеся 
воинские, дипломатические и церковные услуги, благодаря чему род Канижаи на рубеже 
XIV—XV веков владел 150 с лишним деревнями, дюжиной сельских городов и 8—10 кре
постями. 

Работа позволяет получить четкое представление о наиболее известных общественных 
деятелях из рода Канижаи, среди которых фигурируют не только главные жупаны коми
татов, но и архиепископ, главные королевские судьи, придворные конюшие, главные 
привратники, королевские стольники, далмато—хорвато—славонские баны, коменданты 
нандорфехерварской крепости и другие сановники. Лучшему пониманию чрезвычайно раз
ветвляющих данных истории рода помогает сводная генеологическая таблица и карта 
родовых владений. Особое внимание уделяет автор Лёринцу Канижаи, архиепископу Яношу, 
Ласло Канижаи — одному из наиболее верных сторонников Матьяша Хуньади; описывает 
жизненный путь Оршольи, хоронившей павших в битве при Мохаче, а также такой выдающей
ся личности как Дороттья (жена надора Тамаша Надашди), последний отпрыск рода, и её 
роль в венгерской истории. 

Как органическую часть истории рода Канижаи анализирует исследователь средневековые 
военно—исторические аспекты крепости Канижэ, которая была построена на рубеже XIII— 
XIV веков и перешла во владение рода Канижаи. Автор прослеживает историю этой крепости, 
работы по её перестройки, модернизации и ремонту, описывает оборудование крепости, 
осаду крепости в 1443 году, а также характерные черты правления крепостью и керпостной 
вотчиной (около 30—35 деревень). 

В заключение автор рассматривает вопрос о том, почему после разгрома у Мохача 29 
августа 1526 года крепость Канйжа стала форпостом ключевой важности на юге Задунавья 
в борьбе против турок, и сыграла роль одного из надежных устоев системы пограничных 
крепостей Венгрии. 

171 Вегаггд Ейе: \. т . 81. о. 
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László V. Molnár 
BEITRÄGE ZUB, GESCHICHTE D E R FAMILIE KANIZSAI 

UND I H R E R NAMENGEBENDEN BURG VOR D E R SCHLACHT VON MOHÁCS 

Resümee 

I m Mittelpunkt der sich auf einer weiten Quellenbase stützenden Studie steht die Unter
suchung der Geneologie von den 14-ten—16-ten Jahrhunderten der Familie Kanizsai und die 
in der zeitgenössischen ungarischen Kriegsgeschichte gespielte Rolle der Familie. Der Verfasser 
erinnert sich an die am frühesten erwähnten Mitglieder der Familie von großer Vergangenheit, 
die Mitglieder des Geschlechts Osl von dem 12-ten—13-ten Jahrhunderten, dann beantwortet 
er die Frage: was erklärt den rapiden Aufstieg und die starke Besitzvergrößerung der Familie 
Kanizsai unter der Regierung der Könige Robert Karl , Ludwig der Erste (der Groß) und Sigis-
mund von Luxemburg. Der Verfasser der Studie macht uns eingehend bekannt mit allen könig
lichen Gutsschenkungen, die die Mitglieder der Familie für ihre hervorragenden militärischen, 
diplomatischen und kirchlichen Dienste erhalten haben und durch die die Familie an der Wende 
der 14-ten und 15-ten Jahrhunderten über mehr als 150 Dörfer, ein Dutzend von Marktflecken 
und 8—10 Burgen verügten. 

Die Studie von László V. Molnár gibt einen klaren Überblick der bekanntesten öffentlichen 
Personen der Familie Kanizsai unter denen es nicht nur Obergespane, Erzbischof und Landes
richter sondern auch Hofoberstallmeister, Schatzmeister, königliche Truchseßmeister, Haupt-
türhüter , Bane von Dalmatien, Kroatien und Slawonien, Hauptkapi täne von Nándorfehérvár 
und andere Kronbeamten und Hofwürdenträger gaben. (Eine zusammenfassende geneologische 
Tafel und eine Kar te der Landgüter der Familie hilft die leichtere Verständigung der weitver
zweigten familiengeschichtlichen Angaben.) 

Der Verfasser beschäftigt sich betont mit den Lebenswegen von Lőrinc Kanizsai, den Erzbischof 
János, von László Kanizsai, der als einer der treuesten Anhänger von König Matthias Hunyadi 
erwähnt wird, von Orsolya Kanizsai, die Gefallenen der Schlacht von Mohács begraben ließ 
und von Dorottya (der Frau vom Palat in Tamás Nádasdy) den letzten Mitglied der Familie 
mit ihre auserordentlichen Persöhnlichkeit und mit ihrer in unserer nationalen Geschichte ge
spielten Rolle. 

Der Verfasser der Studie erörtert — als organischer Teil der Geschichte der Familie Kanizsai — 
die mittelalterlichen kriegsgeschichtlichen Beziehungen der an der Wende der 13-ten und 14-ten 
Jahrhunderten gebauten und im Jahre 1321 in den Besitz dieser Familie gelangenen Burg von 
Kanizsa, ihre Umbauen, Modernisierungs- und Erhaltungsarbeiten, ihre Ausrüstung, ihre Bela
gerung von 1443 und die Charakteristiken der Führung der Burg und des Burgsgebiets (etwa 
30—35 Dörfer). Schließlich analysiert der Verfasser, warum die Burg von Kanizsa nach der 
Niederlage von Mohács am 29-ten August 1526 einer Festung von Schlüsselstellung in der Kämpfe 
gegen der Türken auf dem Süd-Transdanubien und zu einem festen Tragpfeiler unseres System 
von Grenzfestungen geworden ist. 



Ö L V E D I I G N Á C 

A M. KIR. 1. HONVÉD HADSEREG PARANCSNOKSÁGA 
ÉS AZ 1944. OKTÓBER 15-1 KORMÁNYZÓI PROKLAMÁCIÓ 

Helyzet a délnyugati hadszíntéren a iasi—kisinyovi hadászati fordulat után 

A náci hadvezetés Romániának és Bulgáriának a szövetségesek oldalára történt 
átállása után gazdasági és hadászati okokból egyaránt rendkívüli fontosságot tulaj
donított Csehszlovákia, Magyarország és Jugoszlávia megtartásának. A Vörös Had
sereg további előretörése a Budapest—Bécs hadászati irányban komoly veszélyt 
jelentett Németország nagyfontosságú hadigazdasági bázisaira: a csehországi, az 
ausztriai és a dél-németországi központokra. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy 
Magyarország hadosztályokat, értékes, pótolhatatlan nyersanyagokat: olajat, 
bauxitot és élelmiszert adott a Wehrmachtnak. A román kőolaj elvesztése után 
hazánk különösen fontossá vált az üzemanyagellátás vonatkozásában. 1945 őszén 
gyakran megtörtént, hogy üzemanyaghiány miatt a tengeralattjárók csak part
közeiben tevékenykedtek, korlátozni kellett a repülőgépek és a harckocsicsapatok 
bevetését is. 

Az Oberkommando des Heeres (OKH) az új helyzetben a Keleti-, a Déli-Kárpátok 
vonulatára és a Kárpát-medence megtartására alapozta elgondolását. A kelet
szerbiai és a szlovákiai védelem között Magyarországon egy több védőövből álló 
rendszert terveztek kiépíteni. Elgondolásuknak kedvezett, hogy Horthy Miklós nem 
készült követni a román példát. Tervüket jelentősen megzavarta azonban a 2. Ukrán 
Front főerőinek gyors átkelése a Deli-Kárpátokon és balszárny-csapatainak nem 
várt kijutása Arad-é3zaknyugat körzetébe. A Dél-Erdélyben gyülekező szovjet 
és az alárendeltségükbe utalt román hadosztályok1 előrevetítettek egy új, nagysza
bású támadó hadműveletet Magyarországon. Heinz Guderian vezérezredes, az OKH 
vezérkarának főnöke 1944. szeptember 30-án keltezett l/A Nr. 440608/44. Gkdos sz. 
utasításában védelemre és támadásra egyaránt intézkedett. A Magyarországon 
gyülekező és átszervezés alatt lévő német ,,Dél" hadseregcsoport elé az alábbi fel
adatokat állította: „A Keleti-Kárpátok vonalának megtartása mellett készüljön fel 
támadó hadműveletre a Déli-Kárpátokból északnyugat és nyugat felé előrenyomuló 
ellenség ellen... Gyors kötelékeit a Tiszától keletre összpontosítsa és Debrecen déli 
térségéből lépjen ütközetbe. Először mérjen csapást a Kárpátok kijáratától nyugatra 
levő ellenségre, vágja el hátsó összeköttetésétől, majd ezen erők megsemmisítése 
után élesen délkeletre fordulva nyomuljon előre a Kárpátokig és vegyen birtokba 

1 1944. szeptember 9-én az 1. és 4. román hadsereget, összesen 17 hadosztályt a 2. Ukrán Front hadműveleti alá
rendeltségébe utalták. Lásd: Romania in rasboiul antihitlerist. (23. august 1944.—9. mai 1945.) Bucuresti, 1966. 
635., 648. o., Anexa 4., 5. 
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olyan terepszakaszt, amelyet a tél folyamán kisebb erőkkel is meg lehet tartani..."2 

Az intézkedés szerint a támadás második üteméhez csatlakoznia kellett az észak
erdélyi csoportnak is. Siker esetén az arcvonalat a Kárpátok hegyláncára alapozva a 
kelet-szerbiai hegyekből a Duklai-hágóig szándékoztak stabilizálni. Az Oberkom
mando des Heeres elgondolásának kedvezett, hogy a Magyarországon védekező 
„Dél" hadseregcsoport bal szomszédja az 1. német páncélos hadsereg és az 1. magyar 
hadsereg szilárdan tartotta védelmi állásait az Északi-Kárpátokban, a Beszkidekben 
és a Máramarosi havasokban. Guderian vezérezredes külön utasításban követelte 
hogy folytassák az állások építését az ország mélységében is. Erre azért van szükség 
— hangsúlyozta a parancs —, hogy ,,...az ellenség váratlan áttörése esetére — biz
tosításként — megerődített jellegű hátsóbb felfogó állásunk legyen, amit szlovák föl
dön továbbfejleszthetünk és így összefüggésbe hozzuk ... a felső-sziléziai »A« rend
szerrel." Elrendelte még, hogy a „főváros védelmére Budapesttől keletre szemre
vételezzenek hídfőt és ennek kiépítését szorgalmazzák."3 

Az OKH vezérkar főnöke által elrendelt tervek végrehajtására 1944 október ele
jén a bolgár—görög határtól, a Duklai-hágóig az „F" , a „Dél" és az „A" hadsereg
csoportok készültek. A szovjet—német arcvonalra felvonultatott 207 német—ma
gyar hadosztályból (dandárból) 86, azaz az összerők 41,8%-a a délnyugati hadszínté
ren tevékenykedett.4 A német hadműveleti vezetés arra számított, hogy szovjet tá
madás esetén manőverezéssel, mindig ott ahol szükséges, létre tudja hozni az erő
fölényt, sőt hadseregcsoportjai megerősítését is így tervezte. 

A szovjet hadvezetés terve 1944 szeptember végén, október elején ,Dél" 
és az „ F " hadseregcsoportok szétverése és kapunyitás volt az előnyomuláshoz a 
Budapest—Bécs hadászati irányban. A délnyugati hadszíntéren kialakult hadászati
hadműveleti helyzet, valamint az ellenség várható tevékenységének tanulmányo
zása és elemzése után úgy döntött, hogy nem ad lélegzetvételnyi szünetet sem, meg
akadályozza sorai rendezését, megvert hadseregcsoportjai újbóli feltöltését. Elhatá
rozta, hogy hadműveleti szünet beiktatása nélkül megkezdi az egységes hadászati 
és katonapolitikai célok megvalósítására irányuló hadműveleteket. Megtisztítja a 
németektől Szlovákiát, Kárpát-Ukrajnát, Észak-Erdélyt, segítséget nyújt Jugoszlá
via keleti részének ós fővárosának felszabadításához, kilépteti a háborúból Magyar
országot, megnyitja az utat Ausztria és Dél-Németország felé. A szovjet vezérkar 
az elhatározás meghozatalánál azt is számításba vette, hogy Magyarország kilép
tetése esetén csapatai könnyen eljuthatnak Csehszlovákiába és innen, délről, támad
hatják Németországot. Arra is utalt az értékelés, ha megvalósulhat a Vörös Hadse
reg gyors előretörése Magyarországon, akkor lehetséges, hogy csapást mérjenek a 
a német csapatok hadtápvonalaira és elvágják visszavonulási útvonalaikat.5 Egy 
ilyen manőver nagyon fontos lett volna a háború utolsó szakaszában. Végrehajtását 
nagymértékben segíthette volna Magyarország szakítása és szembefordulása Német
országgal. A szovjet hadsereg ehhez minden segítséget kész volt megadni orszá
gunknak. 

A szovjet főhadiszállás a feladat meghatározásánál szeptember közepén még a 
2. Ukrán Front tevékenységét hozta előre : Kolozsvár—Debrecen—Miskolc általános 
irányban követelte a támadást. A front balszárny-csapatainak sikeres tevékenysége 

4 
2 Hadtörténelmi Levéltár (HL) Film tár: 1258. sz. tekercs. Kriegstagebuch des Oberkommandos der Heeresgruppe 

Südukraine. (Szeptember 24-től Heeresgruppe Süd) A továbbiakban KTB/H. Gr. Süd. 6742. sz. irat. A hadművelet, 
illetve a német ellentámadás a „Zigeunerbaron" (Cigánybáró) fedőnevet kapta. Megindítását október 12-re ter
vezték. 

3 Uo. 6619. sz. irat. L. még erre vonatkozóan Ölvedi Ignác: Adalékok a német—magyar katonai viszony alakulá
sához (1944. szeptember 8-a után) és a debreceni hadművelet előkészítéséhez. Hadtörténelmi Közlemények, (HK), 
1969/3. 435—463. o. és 4. sz. 587—603. o. 

4 Szbornyik matyerialov po szasztavy grupirovki i peregrupirovki szuhoputnih vojszk fasisztszkoj Germanyii 
i vojszkbivsix jejo szatyelitov na szovjetszko-germanszkom frontye 1941—1945. gg. Vipuszk 4. Moszkva, 1956.174— 
182. o. 

5 Sz. M. Stemenko: A vezérkar a háború éveiben. (Második könyv). Bp., 1975. 252—262. o. 
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Arad környékén, váratlan gyors kilépése a hegyek közül kedvező feltételeket létesí
tett a Magyarország belsejébe irányuló döntő csapások végrehajtásához. R. I. Mali-
novszkij, a Szovjetunió marsallja — a 2. Ukrán Front parancsnoka —, szeptember 
24-i jelentésében rámutatott arra, hogy Eszak-Erdélyben csapatai nem értek el 
számottevő eredményt, Arad-északnyugat körzetében viszont nem ütköztek szer
vezett ellenállásba. Javasolta és kérte a főparancsnok hozzájárulását, hogy a fő
erőit átcsoportosítsa Arad-északnyugatra és a főcsapást Nagyvárad—Debrecen— 
Nyíregyháza felé mérjék. G. K. Zsukov, a Szovjetunió marsallja is támogatta Mali-
novszkij javaslatát. A front parancsnoka értékelésénél figyelembe vette, hogy a szov
jet csapatok megjelenése Debrecen és Szolnok alatt érzékenyebben érinti a magyaro
kat, mint az észak-erdélyi előnyomulás. Várható volt, hogy a betörés Magyarország 
szívébe tovább fogja élezni a német—magyar viszonyt, és a szovjet sikerek hatására 
Horthy Miklós is szakít a németekkel. 

A hadműveleti helyzetelemzést folytatva a szovjet vezérkar úgy értékelt, hogy a 2. 
Ukrán Front támadása Debrecen—Nyíregyháza—Csap irányában és ezen városok el
foglalása a német—magyar észak-erdélyi erők bekerítését eredményezheti, amit csak 
abban az esetben kerülhetnek el, ha még Nyíregyháza elvesztése előtt feladják 
észak-erdélyi állásaikat és megkezdik a visszavonulást a Tisza mögé. A Tiszántúl 
szerepét az is növelte, hogy ez a vidék — Észak-Erdély erdős, hegyes, dombos tere
pével ellentétben — lehetővé tette valamennyi fegyvernem alkalmazását és manő
verezését. ,,A debreceni irányt rendkívül kedvezőnek, sokat ígérőnek láttuk" — 
írja Sz. M. Stemenko hadseregtábornok. Debrecen térségéből könnyen lehet több 
irányba támadni keletre és északkeletre a németeknek a Kárpátokban levő hadtáp
területei és erői ellen; az 1. német páncélos hadsereg és az 1. magyar hadsereg vissza
vonulási útvonalainak elvágására ; északnyugatra Szlovákiába és nyugatra Budapest 
felé. Fokozta még e térség jelentőségét az, hogy Nagyvárad—Szeged között az Arad— 
Szolnok—-Budapest hadműveleti irány lezárására nem volt összefüggő, előkészített 
védelem és ezen az arcvonalszakaszon alapvetően magyar csapatok tevékenyked
tek.6 

A délnyugati hadszíntéren tervbe vett hadműveleteket a szovjet főhadiszállás 
a 3., a 2. és a 4. Ukrán Frontra ruházta. Ezek láncszerű összekapcsolása nagyszerű 
példája volt a hadászati és a hadműveleti együttműködésnek. A 2. és a 4. Ukrán 
Front összetartó irányokban (Ungvár—Csap) mérik főcsapásukat, eredményeik 
és sikereik kölcsönösen hatnak egymásra. Hasonlóan kölcsönös az eg}'üttműködés 
a 2. és a 3. Ukrán Front között is, biztosítják egymás szárnyait. Figyelmet érdemel 
a főhadiszállás ama döntése is, hogy a frontok a hadműveleteiket pár napos el
téréssel indítják. A 3. Ukrán Front szeptember 28-án, a 4. október l-jén és a 2. pedig 
október 6-án kezdi a támadást. Ezzel, úgy vélték, megzavarják az ellenség tájéko
zódását és meghiúsítják saját terveik felfedését; a hadműveletek eltérő kezdésének 
időpontja megfosztja a német hadseregcsoportokat a manőverezéstől. 

így kapcsolódtak egymáshoz a németek déli szárnyának széttörésére irányuló 
front hadmű veletek, amelyek — amellett, hogy önállóak voltak — a délnyugati had
színtéren lévő német csoportosítások egymástól való elvágására és részenkénti meg
semmisítésére irányultak. 

Ezekkel a hadászati elgondolásokkal és tervekkel léptek ütközetbe a felek főerői 
a szovjet—német arcvonal déli szárnyán 1944 szeptember végén és október elején. 
A Baltikumban és Kelet-Lengyelországban szétvert német csoportosítások után 
a szovjet hadsereg erőkifejtésének és tevékenységének térsége a Kárpát-medence, 
a Duna—Tisza vidéke lett, Budapest—Bécs főiránnyal. 

6 Uo. 262—263. o. L. még erre vonatkozóan : Ölvedi Ignác : Katonapolitikai és hadászati elgondolások a kelet-magyar
országi hadműveletekre. Honvédelem, 1984/10. sz., 100—110. o. 
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A „Wintersport" hadmozdulat 
(Az 1. hadsereg visszavonása a Kárpátok fő hegylánca mögé, az Árpád vonalba)' 

Székely László vezérkari ezredes8, az 1. hadsereg hadműveleti osztályának vezetője 
1944. szeptember 22-én az alábbiakat jegyezte be naplójába. „Saját véleményem: 
kár a harcot tovább folytatni. Ez a háború biztosan elveszett. Minden egyes ember 
feleslegesen hal meg. Az 1. hadsereg itt el lesz vágva, Szolnokot az orosz hamarosan 
eléri, mi csak Kassa felé vonhatjuk ki magunkat. De mi a célja az egésznek ? Azon
nali fegyverszünet kellene !"9 

A 4. Ukrán Front 18. hadseregének és 17. gárda-lövészhadtestének hadműveleti 
és harcászati sikerei arra kényszerítették az 1. hadsereg parancsnokságát, hogy szor
galmazza a magyar csapatok visszavételének engedélyezését a főhegylánc mögé. 
Guderian vezérezredes, szeptember 22-én éjjel engedélyezte, hogy az 1. hadsereg 
a jobb szárnyán visszavegye arcvonalát az államhatár mögött húzódó Árpád-vonalba, 
a bal szárnyán pedig az ungvári, munkácsi és huszti hadműveleti irányokat lezáró 
tábori állásokba. A visszavonulási manővert szeptember 25-ről 26-ra, illetve 26-ról 
27-re virradó éjszakán hajtották végre. A hátra vonás biztosítására a Hunyadi-, illetve 
a Szent László-állásokban a hágók felé vezető utak lezárására egy-egy tüzérséggel is 
megerősített zászlóalj maradt vissza utóvódnek. Ezek csak erős szovjet nyomásra és 
külön engedéllyel jöhettek hátra. A hadsereg vezetése a magyar vezérkarral egyetér
tésben abból indult ki, hogy a csapatok az Árpád-vonalban és a bal szárnyon kiépí
tett tábori védőövekben kevesebb erővel eredményesebben védekezhetnek, mint 
a Hunyadi- és a Szent László-állásokban (L. a térképvázlatot a 446. oldalon!). 
A vázlat azt is szemlélteti, hogy szeptember végére a német csapatok végleg ki
vonásra kerültek az 1. hadsereg arcvonalából. 

7 Az Árpád-állások kiépített rendszere Németmokra—Brusztura—Kőrösmező—Tiszabogdány—Havasmezö— 
Vasér és Borsa vonalában húzódott. Alapvetően a völgyek lezárására 1943/44-ben épült vasbeton állások rendszere 
volt. Ezzel párhuzamosan Borsától délre a Radnai-hágó, illetve a Borgói hegység völgyeinek lezárására az Árpád-
vonalhoz hasonló erődök épültek Őradnán, Nagyiiván, Tihaházán, Marosborgón, Borgótihán és Borgóbesztercén. 
Az ungvári, munkácsi és a huszti hadműveleti irányok lezárására idő-és anyaghiány miatt hasonló rendszerek kiépí
tésére nem került sor, azokat csak kijelölték. Ezekben az irányokban a kor követelményeinek megfelelő tábori jellegű 
védelmet igyekeztek létesíteni. Gyakran azonban az egész védelmi rendszerre használták az Arpád-állások megneve
zést. 

A szovjet szakirodalomban az ungvári és munkácsi hadműveleti irányok jó műszaki megerődítéséről írnak. „Még 
jobban meg volt erődítve az ungvári irány, mivel ez zárta el a kijutást Kárpátalja fontos pontjához, Ungvár város
hoz. Az Uzsoki-hágó előtt az ellenség hatalmas védelmi csomópontot létesített. Az államhatár mentén, a magaslatok 
lejtőin keresztül húzódó előretolt perem vonalon futóárkokat és lövészgödröket ástak, sűrű drótakadályok hálózatát 
hozták létre. A peremvonal elé négysoros harckocsiakadályt állítottak: sáncfal- és harckocsiárok-vonalat, fatorlasz-
vonalat, aknamezővonalat, majd megint harckocsiárkokat. Az ellenség a hidakat, az utakat, és a vasúti alagutakat 
robbantásra készítette elő. A jobb látás és kilövés biztosítása végett a peremvonal előtt nagy szakaszon kiirtotta az 
erdőt. Az Uzsoki-hágón túl, a műút mentén, 40 kilométer mélységig hat tartós jellegű védelmi csomópont zárta el az 
átjárókat az Ung folyó völgyében. (A. A. Grecsko: A Kárpátokon át. Bp., 1977. 82. o.) 

8 Székely László (1901—1984) vezérkari ezredes, 1944. október 18-ig az 1. hadsereg hadműveleti osztályának 
vezetője volt. Miklós Béla vezérezredes és Kéri Kálmán vezérkari ezredes közlés nélküli átmeneteié a 4. Ukrán Front
hoz meglepte és kellemetlenül érintette, amiért bizalmatlanok voltak hozzá. Ennek ellenére Heinrici utasítását, hogy
adjon ki a parancsnokot és a vezérkari főnököt elítélő parancsot, nem teljesítette. Október 18-án, miután tájékoztatta 
a Szálasi Ferenc által kinevezett ú] parancsnokot, László Dezső altábornagyot — a hadsereg vezérkari főnöki beosztás 
felkínálása ellenére — azonnali felmentését kérte. Budapestre jött, de Szálasi hungarista hadseregébe szolgálattételre 
nem jelentkezett és novemberben átszökött a szovjet csapatokhoz. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulása után 
a 2. Ukrán Front parancsnoksága átadta a honvédelmi minisztériumnak, bekapcsolódott a néphadsereg szervezésébe 
Kinevezték a 6. hadosztály parancsnokává. 1945. 09. 15-én — 1944. január 1-i ranggal —előléptették vezérőrnaggyá. 
(10. sz. HK. 1945.10.15. 182. o.) 1946-ban a honvédelmi minisztériumba helyezték, a Katonai Csoportfőnökség veze
tésével bízták meg, de 1947. 10. 1-vel 46 éves korában nyugállományba helyezték. Az eljárást igazságtalannak tar
totta, de próbálta megérteni és elment szakmát tanulni. 1948-ban lakásából kitelepítették, vidékre, szükséglakásba. 
Ezt nem tudta megérteni, sem elviselni és elhagyta hazáját; az USA-ban telepedett le, mint munkás dolgozott 1963-ig, 
nyugdíjba vonulásáig. Hazája ellen rágalmazó kifjelentést soha nem tett és az 1. hadsereggel kapcsolatos feljegyzéseit 
készségesen rendelkezésremre bocsátotta. 1984-ben halt meg. Az volt a kívánsága, hogy hamvait hozzák haza és 
Tahitótfalu temetőjében helyezzék örök nyugalomra. Temetésén a 6. hadosztály nevében küldöttség vett részt és sír
jára a 45-ösök nevében koszorút helyezett. 

9 HL A m. kir. 1. honvéd hadsereg iratai, ölvedi Ignác gyűjteménye. (A továbbiakban: Az 1. m. HDS. iratai, ö . I. 
gyűjteménye) Székely László vezérkari ezredes hadműveleti naplója, 15. o. 
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A „Wintersport" hadmozdulat befejezése után az 1. hadsereg hadműveleti hely
zete (hadrendje) a következő volt :10 

A Lupkow-hágótól az Uzsoki-szorosig a III . hadtest (parancsnoka: Aggteleky 
Béla altábornagy, október 10-től Hollósy-Kuty László altábornagy) arcvonalszaka
sza húzódott. Bal szárnyán a 2. hegyidandár (pk.: Rumy Lajos ezredes). A hadtest 
jobb szárnyán az Uzsoki-hágó térségében a 6. gyaloghadosztály (pk. : Karátsony 
László vezérőrnagy) védett. Uzsoktól délre, zömmel a Vereckei-hágó térségében Álgya-
Pap Zoltán vezérőrnagy parancsnoksága alatt az V. hadtest vonult fel a 13. gyalog
hadosztállyal (pk.: Hankovszky Gyula vezérőrnagy) és az 1. hegyidandárral (pk.: 
Loskay Ferenc vezérőrnagy). Végül a Toronyai-, a Pantyr- és a Tatár-hágó tér
ségének védelmét a VI. hadtest (pk. : Farkas Ferenc altábornagy) látta el. Aláren
deltségébe tartoztak a 16. (pk. : Vasváry József vezérőrnagy), a 10. (pk. : Kudriczy 
István vezérőrnagy) és a 24. (pk. : Markóczy János vezérőrnagy) gyaloghadosztályok. 
A 66. határvédelmi csoport és a 63. határvédelmi portyázó osztály, mint a hadtest 
tartaléka, Tiszabogdány területén gyülekezett. A hadsereg az erők-eszközök zömét 
jobb szárnyán, az Árpád-vonalban összpontosította. A hadsereg [törzsszállása Husz-
ton maradt. Tartalékában az 1. ejtőernyős ezred volt. 

A visszavonulás után a hadsereg vezetése és a csapatok már nagyon elérkezett
nek vélték az időt a fegyverszünetre és bíztak abban, hogy előbb-utóbb Magyarország 
is követi a többi volt szövetséges példáját. 1944 szeptember végén már csak Hor
vátország, Magyarország és Szlovákia támogatta Hitlert, a többiek nemcsak kivál
tak a fasiszta blokkból, hanem fegyveresen is szembefordultak a németekkel. 

A visszavonulással egyidőben a hadtörténelemben ritkán előforduló esettel talál
kozunk. Az 1. hadseregtől hadifogságba esett 40 tiszt levelet írt Miklós Béla vezér
ezredes11 hadseregparancsnoknak, s azt Gallay Emil páncélos őrnagy, Gyulai Mihály 
százados és dr. Neubauer Pál huszár zászlós áthozták az arcvonalon a címzettnek. 
A hadifogságba esett tisztek, a háborúról az igazságot megismerve, felkérték a had
sereg parancsnokát a Vörös Hadsereg elleni harc azonnali beszüntetésére, és a német 
megszállók elleni fegyveres harc megkezdésére. Arra is utaltak, hogy választ várnak.1Z 

Velük párhuzamosan, ugyancsak szeptember 24-én, hasonló feladattal, a Toronyai 
hágón átjött Pribojszky Mihály zászlós 14 katonával és Kisbéres Gyula hadapród 

10 Az 1. magyar hadsereg pontos létszámát dokumentáló okmányokkal nem rendelkezünk. Hadrendje a vissza
vonulás idején három hadtestből: (III., V., VI); öt hadosztályból: (6., 10., 13., 16. 24.) az 1. és a 2. hegyidan-
dárból, valamint a 66. határvédelmi csoportból, a 63. határvédelmi portyázó osztályból, az 1. ejtőernyős ezredből és 
kilenc erődszázadból állt. Utóbbiak az Árpád-vonalba történt visszavonulás után kerültek a hadsereg állományába. 
Létszáma a zsidó munkaszolgálatosokkal együtt mintegy 140 ezer körül lehetett. A magasabbegységek és a csapatok 
feltöltöttsége 70—80%-os volt. Ebből kiindulva elfogadható adatok a hadsereg létszámára : hadseregtörzs, közvetlenek, 
vonat- és hadtápintézmények, stb. = 22 000 fő; a hadtesttörzs-közvetlenek, vonat- és hadtápszervek: 6000x3 = 
18 000 fő; hadosztályok: 12 400X5 = 62 000 fő; hegyidandárok 7500X2 = 15 000 fő; 66. hv. csoport = 3000 fő; 6Ü. 
hv. portyázó osztály = 1200 fő; 1. ejtőernyős ezred = 2000 fő; erődszázadok: 200X9 = 1800 fő; zsidó munkaszol-
gálatosok 15 000 fő; összesen 140 000 fő. p*W* 

11 Dalnoki Miklós Béla vezérezredes (1890—1948) 1941-ben mint gyorshadtest-parancsr.ok részt vett a Jugoszlávia 
és a Szovjetunió elleni hadjáratban. Ezt követően kinevezték a IX. hadtest parancsnokává. 1942. november 1-től 
a kormányzó főhadsegéde, katonai irodájának főnöke. 1944. augusztus 1-től október 16-ig az 1. honvéd hadsereg-
parancsnoka. Személyi biztonságát előtérbe helyezve kitért a feladat elől, hadseregét magára hagyva október 16-án 
átment a 4. Ukrán Fronthoz. I t t megértette, hogy milyen mulasztást követett el. Megkísérelte elhagyott csapatain 
szembefordítani a németekkel, de ekkor a hadsereg már nem követhette. Intelligens, katonailag nagytudású, harctéri 
tapasztalatokkal rendelkező tábornok, politikához azonban érzéketlen, rossz, határozatlan vezető volt. önállótlan, 
a helyzetet felismerte, de dönteni nem mert, minden körülmények között felsőbb parancsra várt. Emberileg zárkózott, 
nem közlékeny és beosztottaival szemben gyakran durva volt. 1944. december 22-től 1945. november 15-ig az Ideigle
nes. Nemzeti Kormány miniszterelnöke. Ezen a poszton igyekezett eredményesen helyt állni. A népi demokrácia 
fejlődésével azonban nem tudott lépést tartani. Pfeiffer Zoltán jobboldali pártjában indult képviselői mandátumért 
Végül ő is az amerikaiakat, angolokat várók táborát növelte. (Miklós Béla életére és tevékenységére vonatkozóan: 
Korom Mihály: Társadalmi Szemle, 1981/11. sz. és Csécsi Imre naplója. Kritika, 83/8. sz.) 

12 A levelet közli: Csima János: Adalékok a Horthy-hadsereg szervezetének és háborús tevékenységének tanul
mányozásához. Honvédelmi Minisztérium. Központi irattár, 1961. 248. o. 

Ese József, aki Pribojszky csoportjához tartozott, a MEASZ-hoz benyújtott felvételei kérelmében nyolc katona 
nevére emlékszik: Köböl László, Sifke Mihály, Szabó László, Kovács Pál, Zsűri Lajos, Bodnár Ferenc, Jacsó András 
éa Dóra Béla. Valamennyien önként jelentkeztek, hogy átkísérik az arcvonalon Pribojszkyt. Bővebbet ma még nem 
tudunk róluk. 
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őrmester 13 honvéddal. Ők is ugyanazt a levelet hozták, amit Gallayék. A csoportok 
egymásról nem tudtak. A visszajött tiszteket és katonákat Husztra szállították 
és őrizetbe vették, a két tisztet a katonáktól elválasztották. Az öt tiszt azonban 
a huszti börtönben találkozott. Részletesen kihallgatták őket; Gallay Emil őrnagyot 
Miklós Béla is fogadta. A kihallgatások befejezése után a tisztek kijárhattak a börtön
ből a városba. Mázló Ferenc őrnagy és Kisbéres Gyula október 15-én egy cukrászdá
ban ülve, süteményfogyasztás közepette hallgatták a kormányzói szózatot. Neubauer 
Pál Bokor Péternek adott nyilatkozatában Mázló Ferenc alezredesre és Szentkirályi 
Frigyes főhadnagyra úgy emlékszik, hogy ők is szeptemberben jöttek vissza és 
ugyanazt a levelet hozták. Ez tárgyi tévedés. Mázló Ferenc és Szentkirályi Frigyes 
október 13-án jöttek át, újabb levelet hoztak Miklós Bélához, amelyben a hadi
foglyok sürgették és követelték a németekkel való fegyveres szembefordulást. 

A levéllel együtt I. J. Petrov vezérezredestől — a 4. Ukrán Front parancsnokától 
— pár mondatos üdvözlet is érkezett Miklós Bélához. Ebben Petrov tábornok annak 
a reményének adott kifejezést, hogy a szovjet és magyar csapatok között az ellen
ségeskedések rövidesen megszűnnek és addig is üdvözli az 1. magyar hadsereg pa
rancsnokát. Miklós Béla válaszolt a tiszteknek és Petrov tábornoknak is. Megköszönte 
a hadifogoly tisztek átküldött memorandumát, tudomásukra hozta, hogy arról 
jelentést küldött a legilletékesebb helyre és annak a reményének adott kifejezést, 
hogy a szükséges lépéseket a hadsereggel is közölni fogják. Majd üdvözletét küldte a 
4. Ukrán Front parancsnokának.13 

A levélváltást ma pozitív tényként mutatjuk be. Akkor azonban az öt tiszt és 
a 27 katona cselekedete hazaárulásnak, esküszegésnek számított. Azt, hogy ezért 
a vállalkozásért Magyarországon főbelövés jár, azok is tudták, akik a feladat végre
hajtására jelentkeztek. Tettükkel bizonyították, hogy hazájukért minden áldozatra 
készek. Az a tény, hogy Miklós Béla vezérezredes — a különleges esetben — nem 
a hadbíróság elé utalta az öt tisztet, hanem az elmondottak szerint járt el, arról tanús
kodik, hogy a hadsereg vezetése is várta már az elvesztett háborúból kivezető egyetlen 
megoldást, a fegyverszünetet és a hadifogoly tisztek cselekedetét Magyarország sor
sáért aggódó hazafias tettnek minősítette. 

Az események a magyar térségben október elején diplomáciai és katonai vonatko
zásban is nagyon felgyorsultak. Az Arad-északnyugat térségéből Debrecen—Nyíregy
háza—Csap irányban főerőivel támadó 2. Ukrán Front kezdeti eredményei még Hans 
Friessner vezérezredest — a német „Dél" hadseregcsoport parancsnokát — is meg
győzték arról, hogy a front csapatainak kijutása Csap körzetébe bekerítéssel fenyegeti 
az Észak-Erdélyben és Kárpátalján védekező német—magyar hadosztályokat.14 

Végül a magyarországi hadi események hatására Horthy Miklós is tudomásul vette, 
hogy a Szovjetunió kikapcsolásával nem köthet fegyverszünetet. Elfogadta Vörös János 
vezérezredes értékelését, hogy az angolszászok sem a Balkánon, sem a Duna-mentén 
nem előzhetik meg a Vörös Hadsereget, s a Kárpát-medencébe betört ukrán frontok 
előnyomulását német segítséggel sem lehet feltartóztatni.15 A fegyverszünet megköté
sénél mindenáron szem előtt kívánták tartani, hogy — ha már elkerülhetetlen —, 
addig kell azt megtenni, amíg fegyveres erő felett rendelkeznek. A rémület, hogy 
a szovjet frontok októberi hadmozdulatai az 1. és a 2. magyar hadsereg elvesztését 

13 HL 264. doboz. 2741. sz. irat. Kéri Kálmán visszaemlékezése 23—24. o. 
14 HL Filmtár. 1258. sz. tekercs. KTB/H. Gr. Süd. 6707. sz. irat. 
15 Országos Levéltár (OL) Minisztertanács jkv. 1944. szeptember 8. A szeptember 8-i minisztertanács ülésén 

a vezérkar főnöke megállapította: „A keleti arcvonal addig tartja magát, amíg bírja. Viszont a politikai fronton... 
meg kell tenni a szükséges előkészületeket." Vörös János vezérezredes szeptember 4-i álláspontját értékelve most 
nemcsak árnyaltabban fogalmazott, más lehetőséget is látott, mint a harc folytatását. Az sem lehet vitás, hogy „poli
tikai előkészületeken" a fegyverszünet kérésére utalt. Szeptember 8-a fordulópont Vörös János katonapolitikai tevé
kenységében. Értékelését Hitlerrel történt találkozás után sem változtatta meg. A náci vezér fantasztikus terveire
szeptember 12-én ugyan még bólintott de elhatározásában már nem ingatták meg. 
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eredményezheti, kikényszerítette a döntő lépést. A kormányzó is megértette, hogy 
elérkezett a vég, a 24. óra, tovább várni és manőverezni nem lehet. Elfogadta a Bernből 
szeptember 5-én érkezett táviratot, hogy16 Magyarországnak egyidejűleg a három 
nagyhatalomtól kell kérnie a fegyverszünetet. Szeptember 28-án Faragho Gábor vezér
ezredes17 vezetésével fegyverszüneti delegációt küldött Moszkvába. A bizottság októ
ber 1-én érkezett meg a szovjet fővárosba.18 

Horthy Miklós ezt követően is taktikázott, azaz lassította a folyamatot. A delegá
ciónak sem a tárgyalások folytatására, sem a szerződés aláírására nem adott teljhatal
mat, sem írásos meghatalmazást, holott ennek szükségességét a berni diplomata, 
Bakách-Bessenyey György is közölte. A szovjet kormány és a főparancsnokság kép
viselői a szövetségesek nevében ennek ellenére fogadták a Magyar Fegyverszüneti 
Bizottságot, tárgyaltak ós lehetővé tették Budapesttel a rádiótávirati összeköttetést. 
Horthy manővere, sajnos, eredménnyel járt, emiatt a hadműveletek megindulása előtt 
nem sikerült a megállapodás, a megbeszélések október 11-ig húzódtak. 

De nem így a németek! Greiffenberg tábornok — a Wehrmacht katonai meghatal
mazottja — szeptember 30-án látogatást tett Lakatos miniszterelnöknél, aki szóvá 
tette: hírei szerint a jobboldali pártok a német szervek támogatásával erőszakos 
hatalomátvételre készülnek. A másik hír, ami szintén meglepte a német vezetést, hogy 
Faragho vezérezredes Horthy megbízásából a fegyverszünet megkötéséről tárgyal 
a szovjetekkel.19 

A hír arról, hogy a „Panzerfaust"20 vállalkozás kiszivárgott és Faragho külföldön 
fegyverszünetről tárgyal, mozgásba hozta a német szerveket. A politikai, a biztonsági 
és a katonai elgondolások egyeztetésére Guderian vezérezredes 1944. október 3-án 
Budapestre küldte helyettesét, Walther Wenck tábornokot. Wenck hivatalosan a Bal
kánon lévő német csapatok Magyarországon keresztül vezető utánpótlásának meg-
baszélósére érkezett ide. Gyakorlatilag azonban kétnapos tartózkodása alatt kizáró
lag a „Panzerfaust" akció részleteivel foglalkozott. 

16 1944. szeptember 5-én Bakách-Bessenyey György Bernből újabb sürgönyben a következőket hozta a magyar 
kormány tudomására: „Amerikai követ ma este átadta ... kormánya táviratát... Fegyverletételre vonatkozó ajánlat 
mindhárom fő szövetséges állam kormányához intézendő, nevezetesen a Szovjetunióhoz, Angliához és az Egyesült 
Államokhoz. Amennyiben a fegyverletételre vonatkozó óhaj őszinte... intézkedni kell egy megbízott, vagy egy bizott
ság kiküldésére, amely teljhatalommal van felruházva a fegyverszünet megkötésére." (A Bernből érkezett táviratokat 
közli Csima János: HK 1965/4. sz., 730—735. o. Horthyék tehát már szeptember 5-én ismerték a tennivalókat. 

17 Faragho Gábor altábornagy. Horthy a megbízással egyidejűleg közölte, hogy kinevezi vezérezredessé. A Moszk
vába küldött meghatalmazáson Faragho mint vezérezredes szerepel. Ott ezt a rendfokozatot viselte, tanulmányunk
ban is így szerepeltetjük. 

18 A moszkvai fegyverszüneti tárgyalásokkal és az október 15-i eseményekkel tanulmányunk nem foglalkozik. Ezt 
szakirodalmunk feldolgozta. Erre vonatkozóan: Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája 1941—1945. Bp., 1957. 
Második, átdolgozott kiadás, 368—410. o. ; Korom Mihály: Magyarország Ideiglenes Nemzeti Kormánya és a fegyver
szünet (1944—1945). Bp., 1981. 48—192. o.; Ránki György: Emlékiratok és valóság Magyarország második világ
háborús szerepéről. Bp., 1964. 290—301. o.; Bokor Péter: Végjáték a Duna mentén. (Interjúk egy filmsorozathoz). 
Bp., 1982., és Zsákutca, 1985.; Gosztonyi Péter: Magyarország a második világháborúban, I I . k. München, 1984. 
111—167. o. ; A magyar honvédség a második világháborúban. Róma, 1986. 255—306. o. ; A Moszkvai Magyar Bizott
ság történetéből (Dokumentum) Űi Látóhatár, 1971/5. sz. ; Hennyey Gusztáv: Magyar erőfeszítések a második világ
háború befejezésére. Köln, 1965.; Karsai Elek : Moszkva és Budapest közötti táviratváltások. Forrásközlés. Magyar
ország, 1967. április 23., 1972. 41. é3 42. sz., 1973. 41. 42. sz.; Kovács Imre: Kiugrási kísérletek a második világhá
borúban. (Kelet felé). Űj látóhatár, 1963/3. sz.; Macartney, O.A.: Ungarn's Weg aus dem zweiten "Weltkrieg. Vier-
tdjahrshefte für Zeitgeschichte, 1966/1. sz. (Dokumentumok); Ölvedi Ignác: A budai Vár és a debreceni csata. Bp., 
1974. (Második, átdolgozott kiadás) 158—194. o. ; A moszkvai fegyverszüneti tárgyalások és Horthy sikertelen leválási 
kísérlete (1944. október) HK 1975. 1. sz.; Rozsnyói Ágnes : A Szálasi-puccs. Bp., 1977. (Második, átdolgozott kiadás), 
43—100. o.; Teleki Géza: A moszkvai fegyverszüneti tárgyalások. Hírünk a világban, Washington. 1955. 1—10. sz.; 
Teleki Éva: Nyilas uralom Magyarországon. Bp., 1974; Tóth Sándor: A horthysta klikk 1944. október 15-i kiugrási 
kísérletéről. HK 1965/3. sz.; Vigh Károly: Ugrás a sötétbe. Bp., 1984.; Zinner Tibor—Róna Péter: Szálasiékbilincs
ben. (A Magyar nép nevében, II . k) Bp., 1986. 

19 HL Filmtár. 1258. sz. tekercs. KTB/H. Gr. Süd. 6779. sz. irat. 
20 A Horthy Miklós fegyverszüneti kísérletének megakadályozására és Szálasi hatalomra segítésére készült terv 

a ,,'Panzerfaust" (Páncélököl) fedőnevet kapta. A politikai kérdések egyeztetését Veesenmayer meghatalmazott vé
gezte, az SS a Sicherheitsdienst és a Gestapo tevékenységét Winkelmann Obergruppenführer hangolta össze, az akció 
katonai oldalát Greiffenberg tábornok dolgozta ki. Az Unternehmen Panzerfaust dokumentumait közli Gosztonyi 
PHer: Német katonai okmányok 1944. október 15-e előtörténetéhez. Űj Látóhatár, 1969/9. sz., és Bans Georg Lehmann : 
Dar Putsch der SS in Budapest am 15. október 1944. {Ungarn—Jahrbuch, Band 5., 1973, München). A dokumen
tumokat ismerteti Ölvedi Ignác: A moszkvai fegyverszüneti tárgyalások és Horthy sikertelen „leválási" kísérlete. 
HK 1975/1. sz. 95—98. o. 
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Az első tanácskozáson, október 3-án 13 órakor, Wenck, Greiffenberg, Kleemann21 

tábornok és Veesenmayer vett részt. A beszélgetés tartalma: a vállalkozást elárulták, 
meglepetésre nem lehet számítani, a Vár ellen az akció vérbe kerülhet. ,,A legfontosabb 
arról bizonyságot szerezni, miképp viselkedik majd a honvédség, ha a Vár birtokba 
vételéért harcba kell bocsátkoznunk." Javaslatuk: a riadókészültséget a német csapa
toknál és a nyilas pártban is be kell szüntetni, a kiszivárgott vállalkozást „rémhírnek" 
kell minősíteni, és majd három hét múlva, kedvező katonai eredmény után, gyorsan és 
váratlanul cselekedni. A Horthy-féle kiugrásról, melynek — úgy értékelték •— a ve
szélye fennáll, módjuk van legalább 24 órával előbb tudomást szerezni. Űgy véleked
tek, hogy még mindig kétséges és előre ki nem számítható a honvédség magatartása. 
Obergruppenführer Winkelmannak — aki 1944. március 19-e óta Magyarországon 
a német SS és rendőrcsapatok parancsnoka — és Obersturmbannführer Otto Skorzeny-
nek22 az volt a véleménye, hogy a „Panzerfaust" előkészítése befejeződött, és mivel 
a Vár viselkedése bizonytalan, a végrehajtás mihamarabb szükséges. 

Figyelmet érdemel az október 3-án 23 órakor tartott tanácskozás, melyen részt vett 
Beregfy vezérezredes, Porzezinszky György vezérkari alezredes (a Vezérkar Hadihíra
dás főnöke, Nádas ezredes helyett Savoy ezredes, a párt vezetőhelyettese (Kovarcz 
Emil) és több tiszt. „A Panzerfaust vállalkozás keresztülvitele a párt és Beregfy kegyel
mes úr szerint szükséges, mert ha nem cselekszünk, a Vár megelőz bennünket. A Vár 
állandóan ellenünk dolgozik (Ultimátum október 5-én?): Budapest katonai megerősí
tése, a kulcspozíciókban levő személyek számunkra megbízhatatlan parancsnokokkal 
való felváltása, a mi oldalunkon álló tábornokok következetes eltávolítása stb. stb." 
(Sajnos, ez az, amit nem csináltak meg Horthyék — ö. I.) A németek viszont október 
8-án elrabolták Bakay Szilárd altábornagyot, aki a fegyverszünet kérdésében szilár
dan a kormányzó mögött állt és tenni is mert ennek érdekében. 

„A honvédség magatartása — folytatódik az értékelés — mind a »Panzerfaust« ke
resztülvitelénél, mind a »kiválás« esetén bizonytalan. Ma már igen szükséges olyan 
parancsokat előkészíteni, amelyek Horthy aláírását, vagy »az ő megbízásából« alá
írást viselik. A kormányzónak a nép és a hadsereg előtt igen nagy tekintélye van. 
így tehát nevét és személyét — ha kell hamisítással is — tovább kell szerepeltetni. 
A honvédség előreláthatóan a »Panzerfaust« lebonyolítása esetén is tovább harcol, 
de csak akkor, ha időben megfelelő parancsot kap. 

A Várból való híradóösszeköttetést előreláthatóan nem fog sikerülni megbénítani, 
így szükség esetén fel kell készülni a hírszervek által közölt parancsok visszavonására. 

A honvédség magatartására jó hatással lenne valamilyen saját katonai eredmény. 
Szükség lenne arra is, hogy a magyar csapatok frontja mögé gyenge német erőket 
vonultassunk fel. Ezeket rövidesen beérkező nagyobb erők szálláscsinálóinak tüntet
nénk fel. 

összjavaslat : A »Panzerfaust« keresztülvitele szükséges, sürgős és sikerrel kecseg
tető. 

Részletek: legalább 36 órával a keresztülvitel előtt szükséges a végleges döntés. 
—• Keresztülvitelét lehetőleg feltűnés nélkül kell elvégezni. — Az új kormány prokla-
mációját hanglemezen elő kell készíteni. — A német és magyar katonai és politikai ve
zetést szoros együttműködésre kell ösztökélni." 

Wenck tábornok október 4-én 16 óra 30 perckor megbeszéléseiről Guderiannak 
a következőket jelentette: „a tábornokok, Eriessner megbízottja és Veesenmayer 
is »enyhe« megoldást szorgalmaznak. Az ok: tartanak a magyar csapatok kedvezőt-

21 Kleemann páncélos tábornok a IV. páncélos hadtest parancsnoka volt. Törzsével együtt szeptember utolsó 
napjaiban Budapestre irányították és alárendeltségébe utalták az itt gyülekező német páncélos kötelékeket. 

22 SS Obersturmbannführer (SS ejtőernyős alezredes) Otto Skorzeny 1944. szeptember végén dr. Wolff néven, 
mint magánember érkezett Budapestre. A katonai és politikai helyzet tanulmányozásával foglalkozott. 1944. október 
16-án ejtőernyős különítményével megszállta a budai Várat. 
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len reakciójától és nincsenek adataik arra, hogy Horthy valóban tárgyalásban áll-e 
az ellenséggel. Remélik, hogy a »Zigeunerbaron« hadművelet sikeres lesz és ez a magyar 
helyzetre kedvező hatást gyakorol. Abban az esetben viszont, ha Horthy árulása egy
értelműen beigazolást nyer, akkor az urak is a : »kemény« megoldást szorgalmazzák. 
Winkelmann a »kemény« megoldás híve. Veesenmayer követ szerint Winkelmami 
».. .csak a budapesti helyzetet veszi figyelembe és nem látja a 'Panzerfaust' vállalkozás 
kihatását egész Magyarországra különösen a honvédségre...« 

Jómagam egyelőre az »enyhe« megoldás mellett foglalok állást" — fejezte be táv
iratát Wenck tábornok. Egyetértenek viszont abban, hogy a vállalkozás ekkor is siker
relkecsegtet, ha a páncélos dandárok, a 13. páncéloshadosztály, a riadczászlcaljak és a 
20. páncéloshadosztály nem állnak rendelkezésükre. Horthy személyére vonatkozót n 
döntőnek tartották, hogy a vállalkozás indítása néhány órával előzze meg a honvédség 
hadmozdulatait és a kormányzó „...muss bei Aktion unbedingt in deutsche Hände 
fallen, da sonst ganze Sache nutzlos." (A kormányzónak feltétlenül német kézre kell 
kerülnie. Ellenkező esetben az egész dolog elveszti értelmét).23 

Ez a dokumentum jól bizonyítja, hogy míg Horthy Miklós azon meditált, hogyan 
kerülheti ki a németek megtámadását és a hadüzenetet, Veesenmayerék terveztek és 
nem sokat morfondíroztak a kormányzó személyét illetően. Még meg sem indultak 
Budapest és Moszkva között a távirat váltások és a németek már elkészítették a fegy
verszünet meghiúsításának tervét. 

Horthyék magatartásában sajnos az idő múlásával sem tapasztalunk vakmi nagy 
igyekezetet. Ami különös, hogy részükről jóformán semmi nem történik. Már a tizedik 
napja, hogy a Magyar Fegyverszüneti Bizottság Moszkvában tárgyalt, de itthcn sem 
politikai, sem katonai vonalon nem történt semmi egy esetleges fegyverszünet végre
hajtásának biztosítására. A fegyverszünet előzetes feltételei október 9-ről 10-re virradó 
éjszaka érkeztek meg Budapestre. Ez Horthyék tudomására adta: 

— Magyarország kötelezi magát, hogy minden kapcsolatot megszakít Németor
szággal és azonnal hadat üzen neki. A szovjet kormány kész csapataival Magyaror
szágnak segítséget nyújtani a Németország elleni hadműveletekhez, 

— Magyarországon a három szövetséges hatalom képviselőiből, a szovjet küldött 
elnöklete alatt szövetséges ellenőrző bizottság fog működni.24 

A kormányzó október 10-én ezek megvitatására magához kérette a miniszterelnököt, 
a külügy- és a honvédelmi minisztert, a vezérkar főnökét, a kabinetiroda főnökét és 
főhadsegódét. Hennyey Gusztáv — volt külügyminiszter — írásaiból ismerjük, hogy 
Horthy, de különösen a miniszterelnök és a miniszterek is a hadüzenetet Németország
nak és a német csapatok megtámadását ínég ekkor is ellenezték. .Azt indítványozták, 
hogy a kormány ne az „előzetes", hanem a „végleges" fegyverszüneti tárgyalásokat 
szorgalmazza, s kérje a szovjet főparancsnokságot, hogy ezek időtartamára szünetel
tesse, illetve — a Duna—Tisza közén — állítsa le csapatainak támadását. Olyan körül
mények között meditáltak azon, hogy megtámadják-e a németeket, vagy sem, amikor 
a náci politikai és katonai vezetés Horthy Miklós félreállítását és Szálasi Eerenc ha
talomra tételét, az ún. „Panzerfaust" vállalkozást, már elfogadta. 

Október 10-én nem arról vitatkoztak a kormányzóságon összejött miniszterek, mit 
tegyenek itthon a fegyverszünet előzetes feltételeinek végrehajtására, hanem hogy 
hogyan lehetne „előzetes" helyett „végleges" fegyverszüneti tárgyalásokkal húzni az 
időt. Nem mi állítjuk ezt, Hennyey írja, hogy: „Ez a kérelem az időnyerés biztosítá
sát szolgálta abból a célból, hogy az angolszász hatalmak bevonásával Magyarország 
javára kedvezőbb végleges fegyverszüneti feltételeket lehessen elérni, és különösen 

23 Gosztonyi Péter: Német katonai okmányok... i. m. 
24 Funktelegramme zwischen Moskau und Buda 5—16. október 1944. Közli: Macartney, C. A. i. m. 8S—£0. o. 

L. még erre vonatkozóan: Karsai Elek: i. m. 
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a Németország elleni hadüzenet elejtésére megoldást lehessen találni."25 Horthy Miklós 
emlékirataiban erről így ír: „Részünkre az önfenntartás parancsa írta elő, hogy bizo
nyos egyetértésre, vagy legalábbis megértésre törekedjünk az ellenséges hatalmakkal... 
A háborúnak, ha végleg elvesztettük, véget kell vetnünk!"26 Ezt Lakatos Géza minisz
terelnök például még október 15-én sem értette meg. Nem ismerte fel, hogy annak 
továbbfolytatása már a nemzet és Magyarország létét fenyegeti, hogy ez 1944 őszén 
a lenni, vagy nem lenni kérdését jelentette számukra. Ezzel szemben Horthy Miklós 
a fegyverszünet kérdésében tovább látott, mint miniszterei, megértette: az időt házni 
tovább nem lehet és a fegyverszünet előzetes feltételeit csak együtt fogadhatja el. 
Közvetlen tanácsadóira hallgatott és október 11-ón 0 óra 30 perckor Moszkvába megér
kezett VII. sz. rádiótávirata, miszerint „Magyarország a fegyverszünet előzetes felté
teleit elfogadja" és az ehhez szükséges meghatalmazás Kőrösmezőn át megy. A kor
mányzó tehát miniszterei ellenvetését figyelmen kívül hagyta, viszont kérte a ,,.. .vég
leges fegyverszüneti tárgyalások mielőbbi megindítását és a teljes titoktartást addig, 
amíg a Budapesten túlerőben lévő németekkel szemben a frontról katonai erőket hoz
hatunk a német puccskísérlet és ezzel kapcsolatban öldöklések, különösen zsidó pog
romok megakadályozása végett. Hogy e pártállást (átállást — Ö. I.) megtehessük és hogy 
biztosíthassuk a fegyverszüneti feltételek végrehajtását, kérjük a Budapest felé nyo
muló orosz csapatokat megállítani."27 

Horthy Miklós sürgönyének megérkezése után Molotov külügyi népbiztos úgy dön
tött: elég ha a kormányzó visszaigazolja, hogy megértette a feltételeket, s hogy időt 
ne veszítsenek még aznap megtörténhet az aláírás. Budapest az újabb sürgönyre meg
kezdte a feltételek visszaismétleset. Ebben a hadüzenetről ez áll: ,,A magyar államnak 
minden kapcsolatot meg kell szakítania Németországgal és azonnal hadat kell üzennie 
neki."28 Tetszett Horthy Miklósnak, vagy nem, de csak ezzel együtt lehetett elfogadni a 
feltóteleket. Ez nem a Szovjetunió, hanem a szövetségesek követelése volt. Hennyey ál
lításával ellentétben —-igaz, a miniszterelnök és a külügyminiszter ellenében — Horthy 
Miklós végül azt is elfogadta, hogy minden kapcsolatot megszakít Németországgal és 
hadat üzen neki. A meghatalmazást vivő Nemes József őrnagy még Budapesten volt, 
amikor Moszkvában október 11-én 19 óra 57 perckor a szövetséges nagyhatalmak kép
viselői előtt a Magyar Fegyverszüneti Bizottság aláírásával igazolta, hogy Magyaror
szág a fegyverszünet előzetes feltételeit elfogadta. De nemcsak az aláírás történt meg, 
hanem az intézkedés is a Tiszán átkelt szovjet csapatok támadásának megállítására. 
Malinovszkij marsall október 11-én 16 óra 25 perckor utasította a 46. és az 53. hadse
reg parancsnokát, hogy a Tisza nyugati partján elfoglalt hídfőkben helyzetüket szilár
dítsák meg és menjenek át védelembe. „Semmiféle további előremozgást külön intéz
kedésemig ne folytassanak" — szólt a parancs.29 A 3. hadsereg azonban a szovjet 
kezdeményezést nem viszonozta fegyvernyugvással. Ellenkezőleg, állandó ellenlö-
késekkel zavarták a védelembe átment szovjet csapatokat. Horthyék tehát csak egy 
oldalú engedményeket követeltek, de maguk semmit nem tettek. 

Audiencián a Kormányzónál 

A kérdés, melyet oly sokszor feltettünk és minden bizonnyal még felteszünk: mit 
tudott az 1. hadsereg parancsnoka és törzse a fegyverszüneti tárgyalásokról, a hadse
regnek szánt feladatokról, és az ország délkeleti részében megindult szovjet támadásról ? 

25 Hennyey Gusztáv: i. m. 28—29. o. 
26 Horthy Miklós: Emlékiratain. Buenos Aires, 1953. 268. o. 
27 Macartney, G. A.: i. m. 91. o. 
28 Uo. 90. o. Nem felel meg a történelmi valóságnak Horthy Miklós 1954-ben Adenauer kancellárhoz írt levele, 

hogy ő visszautasította a Szovjetuniónak azt a követelését, hogy Magyarország üzenjen hadat Németországnak... 
29 Archiv Minyisztyerszvo Oboroni (MO) SZSZSZK, fond (f), 240, opisz (op.) 2779, gyelo (gy) 1190, liszt (li.) 51. 
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Arról tudomásuk volt, hogy október 6-án az észak-erdélyi német—magyar csapatok 
megkerülésére Tiszántúlon megindult a szovjet támadás. Sőt levonták azt a követ
keztetést is, hogy siker esetén ez a hadmozdulat az 1. hadsereg hátát is fenyegeti. 
Október 8-án Aggteleky Béla altábornagyot táviratilag a fővárosba rendelték és a 
németek által elrabolt Bakay Szilárd altábornagy beosztását bízták rá. Másnap, 
október 9-én Miklós Béla vezérezredest Vattay Antal altábornagy Budapestre kérette. 
A németek előtt ezt úgy leplezték, hogy három nap szabadságot kapott személyes 
ügyeinek rendezésére. 

Az 1. hadsereg parancsnokát a kormányzó rendeltette Budapestre, személyesen 
kívánta tájékoztatni a Moszkvában folyó fegyverszüneti tárgyalásokról. A Legfel
sőbb Hadúri kihallgatásról dokumentum az utókor számára nem maradt. Horthy 
Emlékirataiban meg sem említi ezt. Miklós Béla sem utalt az eligazításra, azaz semmi
féle feljegyzést nem hagyott erre vonatkozóan. A kérdéssel foglalkozó kutató nem 
tehet mást, minthogy az események figyelembe vételével hipotézist állít fel az audiencia 
valószínű fő kérdéseire. 

Először, Horthy Miklós minden bizonnyal arra utalhatott : a háborút elvesztettük és 
ezért megértésre kell törekedni az ellenséges nagyhatalmakkal, hogy az országot 
a fenyegető katasztrófától megmentsük. Valószínűleg azt is megemlítette, hogy hűséges 
németbarátsága ellenére őt félre akarják állítani és a nácik Szálasi Ferencet szándé
koznak hatalomra segíteni. Ezt ekkor már a kormányzó is tudta. E bevezetés után 
kerülhetett sor Miklós vezérezredes tájékoztatására arról, hogy fegyverszünetet kért, 
Faragho Gábor vezetésével küldöttei Moszkvában tárgyalnak, s hajnalban el
küldte a rádiótáviratot, hogy Magyarország a fegyverszünet előzetes feltételeit elfo
gadja. Az aláíráshoz szükséges államfői meghatalmazás Moszkvába vitelét Nemes 
József őrnagy vállalta. Arra utasíthatta a vezérezredest, hogy az őrnagyot vigye magá
val Husztra és gondoskodjon az arcvonalon való áttételéről. Ezt követően arról be
szélhetett még, hogy október 20-ra tervezi30 a fegyverszünet bejelentését. Feltétlenül 
hivatkozott arra is, hogy szózatban fordul a nemzethez, s hadparancsban a honvédség
hez és ezeket követi egy jelmondat: „Az 1920. III. 1. rendeletem végrehajtandó", 
az ún. kódpirancs, melynek megérkezése után azonnal meg kell szüntetni a harctevé
kenységet az orosz csapatok ellen, fel kell venni a kapcsolatot a szovjet parancsnok
ságokkal és megszakítani az együttműködést a németekkel.31 

Horthy nem szándékozott elhagyni Budapestet, de nagyon tartott a németektől, 
s úgy vélte, hogy parancsára a magyar csapatok megvédik a fővárost. Erre segítséget 
csak az 1. hadseregétől várhatott. Még egy gondolat vezérelhette: ha elegendő magyar 
katonaság van Budapesten, akkor az nemcsak a németekkel szemben biztosít, hanem 

30 Nincs adatunk az október 20-i időpontra. Az látszik valószínűnek, hogy Horthy október 15—16-ra várhatta az 
aláírást abból kiindulva, hogy a meghatalmazás 14—15-én érkezik meg Moszkvába. Az audiencia idején nem sejthette, 
hogy Moszkvában nem várják meg a meghatalmazás beérkezését és október 11-én este megtörténik az aláírás. 

31 „Az 1920. I I I . 1-i rendeletem végrehajtandó" tartalma Vattay Antal altábornagy szerint: 
1. A harcot a szovjet hadsereg ellen be kell szüntetni; 
2. Fel kell venni az érintkezést a szemben lévő szovjet parancsnokságokkal; 
3. A németek ellen harcolni kell ; 
4. A rendre és fegyelemre különös súlyt helyezni. A titkos jelmondatot — a főhadsegéd vallomása szerint — Horthy 

Miklós is jóváhagyta. A jelmondat a vezérkar kikapcsolására szolgált. Ezt csak Miklós Béla és Veress Lajos vezérezre
des, a 2. magyar hadsereg parancsnoka kapta meg. A főhadsegéd részéről ez a kettős biztosítás teljesen indokolt volt. 
Valószínűleg a tétovázó, határozatlan és a fegyverszünetet ellenző miniszterelnök és a vezérkar magatartása késztette 
a szervezőket erre. Az elgondolás jó volt, de a végrehajtás itt is csődöt mondott. A kódparancs árulás következében 
a németek tudomására jutott, akik azonnal megtették az ellenintézkedéseket. {Vattay Antal: A Legújabbkori Törté
nelmi Múzeum főigazgatójának készült visszaemlékezése, 21. o.) (Másolat a szerző birtokában) és HL A békeelőkészítő 
bizottság kat. iratai. Vattay A.at. ir altábornagy vallomása VII/19. 
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a szovjet főerőket is arra készteti, hogy elkerüljék a fővárost.32 Az adott hadműveleti 
helyzetből kiindulva a kormányzó — minden bizonnyal — az 1. hadsereget Budapestre 
várta. Arra is utalhatott, hogy megy a hadsereg visszavonására a parancs, amit a fegy
verszünet aláírása után kell elrendelni. Magyarországnak ki kell ürítenie az 1937. 
december 31. után az országhoz csatolt területeket. Vörös János vezérezredes ok
tóber 12-én kiadta az 1. és a 2. hadsereg visszavételére a parancsot, de az soha nem 
érkezett meg az 1. hadsereg törzsszállására, valószínű, hogy a vezérkar elszabotálta.33 

Miről kellett volna még a kormányzónak informálnia Miklós vezérezredest, amit 
nem tett meg ? Feltétlenül arról, hogyan képzeli el az események menetét a proklamá
ciu elhangzása után, s hogy mit tegyen az 1. hadsereg, miután megszüntette a harc
tevékenységet a 4. Ukrán Front ellen és felvette a kapcsolatot a szovjet parancsnok
ságokkal ? Megtámadja-e a németeket, vagy nem ? Mindezekre Miklós Béla vezér
ezredesnek választ kellett volna kapnia. Horthy azonban ezekről október 11-én nem 
igen beszélhetett, mert ekkor még nem létezett konkrét, átgondolt terv a fegyverszü
net végrehajtására. Hasonlóan nem adott egyértelmű utasítást a német csapatok 
elleni tevékenységre sem, azaz nem követelte, hogy támadja meg az 1. hadsereg 
a németeket. 

A kormányzó a németek elleni harcot minden áron szerette volna elkerülni. Abban 
az illúzióban élt, ha bejelenti Veesenmayernek, hogy fegyverszünetet kötött, itt is 
az lesz, mint Finnországban, a Wehrmacht kiüríti Magyarországot. Még október 
14-én is ez volt a véleménye. A Malinovszkij marsalltól visszaérkezett Utassy Loránd 
vezérkari ezredes azon jelentésére, hogy ,,az oroszok követelik a németek megtáma
dását", a kormányzó így felelt: „az oroszoknak meg kell érteniök, lelkileg nem tudja 
összehozni, hogy a németeknek hadat üzenjen." Ugyancsak október 14-én éjfél körül 
Vörös János vezérezredesnek arra a javaslatára, hogy ha tenni akar valamit -— ,,az 
ügy és személyes biztonsága érdekében" — azonnal hagyja el a Várat, s menjen 
Husztra az 1. hadsereghez, Horthy a következő naiv választ adta: „Bízom abban, 
ha a német követet felkérem, hogy a németek hagyják el az állam területét, úgy Ma
gyarországon is az lesz a helyzet, mint Finnországban."34 Nem hitte el Vörösnek, 
hogy a németek nem adják fel Magyarországot. Képtelen volt megérteni, hogy or
szágunk 1944 őszén Németország hadászati előterévé vált, s hadszíntérré változ
tatásával a szovjet hadsereget igyekeznek távol tartani a csehországi, az ausztriai 
és a dél-németországi hadiipari központoktól. 

Horthy naivságát és a németekkel való összecsapás elkerülésére való törekvését 
kihangsúlyozva arról sem feledkezhetünk meg, hogy a Miklós vezérezredesnek 
adott direktíváiban a németek elleni harc csírái benne foglaltattak. Akkor járunk el 
tárgyilagosan, ha ezeket sem hallgatjuk el. Az a parancs, hogy fel kell venni a kap
csolatot a szovjet parancsnokságokkal, és megszervezni az együttműködést a szovjet 
és a magyar szembenálló felek között, németellenes tevékenységre utal. Ugyanez 
vonatkozik a hadsereg visszavonására is. A német vezetés egyikkel sem értett volna 
egyet, és maga kezdeményezte volna a magyar csapatok megtámadását. Ebben 
az esetben Horthy Miklós szükségesnek tartotta a magyar csapatok szembefordí
tását a németekkel. Utasítására október 15-én 03 óra 30 perckor Moszkvába ment 
az a távirat, mely a németek Budapest ellen várható támadására utalt. ,,Ez esetben 
orosz—magyar csapatok együttes sürgős feladata lesz Budapest felmentése."35 

P 
32 Antonov, A. I . hadseregtábornok, a szovjet hadsereg vezérkarfőnokének első helyettese, októher 5-ťn Horthy 

küldötteivel azt igyekezett megértetni, hogy a Szovjetunió célja nem Budapest elfoglalása, hanem Németország 
legyőzése, S ha megegyeznek, a szovjet csapatok a román és bolgár példához hasonlóan csak átvonulnak Magyaror
szágon, (ölvedi Ignác: i. m. HK 1975/1. sz. 92. o.) 

33 HL Filmtár. 1258. sz. tekercs 6919. sz. irat. Vörös János vezérezredes a Nr. 1224/44. Kdos. jelzésű távirata 
Guderiannak. 

34 Titkos történelmi adatok. Az 1944. okt. 15-i események Sopronkőhidai kihallgatásai. A Magyat Történelmi 
Kutató Társaság kiadványa. (USA) és Vörös János vezérezredes : Visszaemlékezés, kézirat (a szerző birtokában) 39. o. 

35 Macartney, G. A.: i. m. 95. o. 
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Ha késve is, október 15-re Horthy Miklós is megértette, hogy a fegyverszünet sikere 
érdekében szükséges az orosz—magyar csapatok együttes fellépése, de erről az 1. 
hadsereg parancsnokát nem értesítette, holott erre volt lehetőség. 

Mit mondhatunk Miklós Béla vezérezredes magatartására vonatkozóan? 
A háborúhoz és a németekhez való viszonyulásából kiindulva a kihallgatás során 

a fegyverszünet iránt feltétlen megértést tanúsított, az időt erre elérkezettnek ítélte 
és nyomatékosan kérte a kormányzót, hogy a végrehajtás idején, hadseregszemle 
ürügyén, utazzon Husztra az 1. hadsereg törzsszállására, s onnan jelentse be a fegy
verszünetet, ígéretet tett, hogy a kormányzó biztonságáért felelősséget vállal, és 
a csapatokat felvonultatja a fegyverszünet végrehajtásának biztosítására. Horthy 
nem adott sem igenlő, sem nemleges választ a hadseregparancsnok javaslatára, 
holott ez lett volna az egyetlen olyan lépés, amely biztosítja a fegyverszünetben 
vállalt kötelezettségek végrehajtását és a háború mielőbbi eltávolítását hazánk terü
letéről. 

A kormányzótól kilépő Miklós vezérezredest a főhadsegéd megkérdezte: megér
tette-e a kapott utasításokat? Az „igen" után Miklós Béla megkérte az altáborna
gyot, hogy a kódparancs pontos tartalmát jegyezze be noteszába. 

Ha már megengedtük magunknak azt, hogy hipotézist állítsunk fel Horthy és 
Miklós beszélgetésére, akkor azt is hozzá kell tennünk, hogy a kormányzó és a fő
hadsegéd részéről komoly mulasztások történtek. Feltétlen tudomására kellett 
volna adni az 1. hadsereg parancsnokának, hogy a megbeszélésektől eltérő minden 
változásról futárral értesítik és így megkapja a kiegészítő parancsokat is. Ugyanis 
október 14-én Horthy Miklós már másképpen gondolkozott, mint a fegyverszünet 
aláírása előtt, és ezen a napon határozta el a 15-re tervezett bejelentést is. Erről 
Miklós vezérezredest mindenképpen tájékoztatni kellett volna. S hogy ez nem történt 
meg, azért a történelem előtt a kormányzó és főhadsegéde a felelős. 

Végezetül tegyünk fel még egy kérdést: Szerepelhetett-e más kérdés Horthy és 
Miklós megbeszélése során? Találkozunk olyan véleménnyel is, hogy a kormányzó 
állítólag ekkor utasította volna Miklóst, hogy ha a fegyverszünet nem sikerül, „Men
jen át az oroszokhoz és képviselje az államfőt ós az országot." Ez a hipotézis ellent
mond a hadműveleti helyzetnek ós Horthy Miklós személyes tervének. Érthetetlen, 
miért menjen át Miklós a szovjetekhez hadsereg nélkül ós kit képviseljen, ha már 
Horthy fegyverszünete elbukott ? Miklós valóban mondott ilyet a 4. Ukrán Frontra 
érkezve, hogy ő a kormányzó megbízásából jött a fegyverszünet végrehajtásának 
megvitatására. Ez ellentmond minden politikai és katonai logikának. Csodálkoztak 
is a szovjet vezetők, hogy miért a fegyverszünet elbukása után jelentkezett Miklós 
Béla ós miért nem október 12-én, vagy 13-án, közvetlenül a fegyverszünet előzetes 
feltételeinek elfogadása után? 

Önkéntelenül felmerül a kérdés, ha már a kormányzó ilyen feladatot adott, akkor 
azt miért nem a „homo regius" megbízatást kapott Dalnoki Veress Lajos vezérezre
desnek adta? Miklós Béla vezérezredes volt személyi segédtisztje —• Csukássy-
Gartner Lajos alezredes — nyilatkozatában félreérthetetlenül arra utal, hogy Miklós 
a kormányzói kihallgatáson a következő direktívát kapta: „...ha a proklamáció el
hangzik, lépjen azonnal érintkezésbe az oroszokkal",36 de nem azt, hogy hagyja el a 
hadsereget. Horthy Miklós a szóban forgó kérdésről hasonlóan vélekedett. Eszenyi 
László — az 1. magyar hadsereg törzsében szolgált — volt vezérkari százados 1948-
ban a Svájci Magyar Társaság nevében pénzadományt továbbított az akkor Weilheim 
ben lakott Horthy Miklósnak. A századost sokat foglalkoztatta az a gondolat : miért 

36 Pogány Imre vk. ezredes, a kormányzó katonai irodája főnöke helyettesének nyilatkozatát közli: Gosztonyi 
Páter: A magyar honvédség a második világháborúban. I. m., 270. o. 36. jegyzet. L. még erre vonatkozóan: Csukássy-
Gartner Lajos alez. válaszai Gosztonyi Péter 1964-ben hozzá intézett kérdéseire. Másolat a szerző birtokában. 
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hagyta ott Miklós Béla vezérezredes a hadsereget ? Ezért kérdést intézett a volt kor
mányzóhoz: „Adott Főméltóságú Uram Miklós vezérezredes úrnak olyan bizalmas 
parancsot, hogy menjen át a szovjet oldalra? Kissé megütközve rám nézett és így 
válaszolt: — Hát így ismertetek ti engem fiam?"37 Űgy véljük, ehhez nem szüksé
ges további kommentár. A kérdésre a proklamácie elhangzása után még visszatérünk. 

Miklós Béla vezérezredest távolléte idején Kéri Kálmán vezérkari ezredes38, 
a hadsereg vezérkari főnöke helyettesítette. A hadi események hatására a magyar 
és a német parancsnokságok között fokozódtak a súrlódások, nőtt a kölcsönös bizal
matlanság. Miklós Béla vezérezredes távolléte idején az 1. hadsereg törzsszállására 
megérkezett a 1376/1 őv. hdm. 44.10. 8-án kiadott intézkedése a 10. gyaloghadosztály 
kivonására és Budapestre szállítására. Székely László hadműveleti naplójából ismer
jük, hogy a 10. hadosztály kivonása a kárpátaljai arcvonalból élénk vitát váltott ki. 
Erre hivatkozva a hadműveleti csoport (Armeegruppe) parancsnoka — Gotthard 
Heinrici vezérezredes — írásban megtiltotta a magyar magasabbegység elszállítását. 
Végül október 13-án a hadsereg vezérkari főnöke félreérthetetlen utasítást kért 
a magyar vezérkartól a 10. hadosztályra vonatkozóan. A válasz: „szállítani, mert 
a vezérkar Guderiannak ellenjavaslatot tett."39 A 10. hadosztály fővárosba rendelését 
követte a 1502/Főv. hdm. sz. 44. 10. 12-i intézkedése a VI. hadtest parancsnokának 
és törzsének kivonására, amit a németek szintén elleneztek. Kéri Kálmán vezérkari 
ezredes — a német hadműveleti csoport tiltakozása ellenére —• 12-én 16 óra 10 perc
kor a VI. hadtestnek az alábbi parancsot adta: „az elrendelt mozgást megkezdeni."10 

Székely László naplójában október 12-i dátummal még egy értékes bejegyzés van : 
„10,45 h-kor 1. VKF.-től hívják Kérit, közlik vele, hogy a debreceni csata nem volt 
átütő eredményű. Még ma jön inézkedés visszavételre a Bodrog—Tisza vonalra."41 

Vörös János vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke október 12-én — a fegyver
szünet előzetes feltételeinek megfelelően, mint erre már utaltunk — kiadta a ren
delkezést a visszavonulásra. Német jóváhagyást nem várva a 1496/Föv. hdm. 
44. 10. 12. sz. intézkedésében utasította az 1. és a 2. hadsereg parancsnokát: ,,úgy 
vezessék hadseregeiket, mintha már ez irányú intézkedések az OKH részéről kiadásra 
kerültek volna."42 Az 1. hadsereg törzsszállására sem a rendelet, sem a végrehajtására 
vonatkozó parancs nem érkezett meg. Miklós Béla távolléte idején a már elmondot
takon kívül az események közül figyelmet érdemel még Horváth Ferenc vezérőrnagy 
látogatása Huszton, aki a 2. hadsereg parancsnokának megbízásából az iránt érdek
lődött, hogy „amennyiben a németeket ott kellene hagyni", milyen álláspontra 
helyezkedik az 1. hadsereg parancsnoksága? Kéri Kálmán közölte, hogy teljesen a 

37 HL Az 1. m. HDS. iratai: ö . I. gyűjteménye. Eszenyi László vk. szds. nyilatkozata. Egy hadseregparancsnok 
átmenetelénél a szovjet oldalra mindenek előtt az adott hadműveleti helyzetet kell figyelembe venni és annak tükrében 
értékelni. Miklós Béla átmenetelét sem a Faragho vezérezredes vezette bizottság, sem a szovjet hadászati-hadműve
leti vezetés nem fogadta kitörő örömmel. 

38 Kéri Kálmán kinevezését az 1. hadsereg vezérkari főnöki beosztásba Csatay Lajos vezérezredes, honvédelmi 
miniszter kezdeményezte, amit Miklós Béla is támogatott. Képzett, művelt vezérkari tiszt. Értékelését és nézetvál
tozásait a háború menetének hatására így írja le :,,. ..a Szovjetunó, valamint nyugati szövetségeseinek katonai sikerei, 
...az angol—amerikai csapatok partraszállása Franciaországban, számos győzelmes csata a Szovjetunió területén 
végül a Kárpátok elérése... nem hagytak kétséget azt illetően, hogy a németek ezt a háborút már nem nyerhetilnneg... 
Magyarországnak 1944. március 19-én a németek által való megszállása pedig gyógyíthatatlan lelki sebet ütött raj tans... 
Olyan helyzetet idézett elő, hogy a szakítást tartottam immáron egyedül célravezetőnek." (HL 264 doboz. 2741. sz. 
irat. Kéri K. visszaemlékezése). Magatartása a hadsereg élén megfelelt a leírtaknak. 

39 HL Az 1. m. HDS. iratai, ö . I. gyűjteménye. Székely László hadműveleti naplója, 17. o. 
40 TJo. A VI. hadtest parancsnokával és törzsével Vörös János vezérezredes, Horthyval egyetértésben, a Duna—• 

Tisza közén tevékenykedő 3. hadsereg parancsnokát, a németbarátság hírében álló Heszlényi József altábor
nagyot és törzsét tervezte felváltani. I t t lett volna a legnagyobb szükség olyan parancsnokra, aki hűen követi a kor
mányzó utasításait a fegyverszünet végrehajtásában. Az arcvonal megnyitása esetén a 2. Ukrán Front csapatai két 
nap alatt Budapesten vannak. Ezért volt szinte sorsdöntő, hogy ki áll a 3. hadsereg élén? A németbarát Heszlényit 
nem merték semmibe bevonni. Farkas altábornagy sem úgy viszonyult a háborúhoz, mint Vörös János, vagy Miklós 
Béla, de ekkor még úgy nyilatkozott, hogy a kormányzó parancsait végrehajtja. Edmund Veesenmayer közbenjárá
sára Lakatos Géza miniszterelnök és Csatay Lajos honvédelmi miniszter Horthynál a váltás ellen tiltakoztak. A kor
mányzó engedett, a 3. hadsereg parancsnoka helyén maradt, aminek következtében a fegyverszünet végrehajtásánál 
a Duna—Tisza közére visszavonult csapatokra nem lehetett számítani (Vörös János visszaemlékezése, i. m. 36. o). 

41 Uo. 
42 A dokumentumokat közli: Ölvedi Ignác: A budai Vár és a debreceni csata. i. m. 164. o. 
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kormányzó utasításához fogják tartani magukat, s azt minden bizonnyal a távollévő 
parancsnok is jóváhagyja.43 

A hadsereg vezérkari főnökének nemcsak a fővezérségtől és a német parancsnok
ságtól érkező kívánalmakra kellett figyelemmel lennie, hanem az október 6-án meg
indult debreceni hadművelet menetére is. Az eredmények értékeléséből a hadsereg 
törzse levonta azt a következtetést, hogy az Észak-Erdélyből visszavonulásra kény-
szerített német csapatok könnyen az 1. hadsereg hátába juthatnak, túltelítődnek 
az útvonalak és mindezek megzavarhatják, megbéníthatják az 1. hadsereg küszöbön 
álló, tervszerű visszavételét, amire a parancs érkezését már jelezték. Kéri Kálmán 
ezredes, hogy a hadsereg cselekvési szabadságát megőrizhesse, négy zászlóaljjal le
záratta a Técső—-Vencsellő közötti Tisza vonalat és két hegyivadász zászlóaljjal 
attól nyugatra Tokajig. Parancsa úgy szólt, hogy senki nem jöhet át a megjelölt 
szakaszon a hadsereg engedélye nélkül. Vasváry József és Loskay Ferenc vezérőr
nagyoknak az erre vonatkozó intézkedéseket Kéri Kálmán személyesen adta ki, 
figyelmükbe ajánlva, hogy mindez a németek tudta és megkérdezése nélkül történt. 
Tócsőnél ebből kifolyólag fegyveres összetűzésre is sor került. Végül is a németek 
kénytelenek voltak a magyarok utasításainak engedelmeskedni.44 

Az elmondott eseményekből, a német—magyar súrlódásokból, a csapatvissza
vonásokból a hadsereg vezérkari főnöke és közvetlen munkatársai arra a következte
tésre jutottak, hogy a magyar oldalon valami készülőben van. Érthető, hogy izga
lommal várták a fővárosból visszatérő hadseregparancsnokot, hogy teljes tájékozta
tást kapjanak azokról az eseményekről, amelyek végrehajtása során a fő feladat 
minden bizonnyal — a létszámában ugyan csökkent — 120 000 embert számláló 
1. hadseregre vár. 

Október 12-én este megérkezett Miklós Béla fáradtan, nyomott hangulatban. 
Mindössze annyit közölt vezérkari főnökével : kilátás van a kormányzó közeli huszti 
látogatására, s gondoskodjon különvonatának, a Turánnak a biztosításáról. Majd 
bemutatta — név említése nélkül — a Budapestről magával hozott személyt és uta
sította Kéri Kálmánt, hogy szervezze meg az „idegen" biztonságos áttételét az arc
vonalon. Hozzáfűzte, hogy mindezt különösen a németek előtt teljes titokban kell 
tartani és a saját csapatok előtt is leplezni kell. Még annyit mondott, hogy a magyar 
tiszt egy fontos megbízatást tartalmazó levelet visz a Vörös Hadsereghez.45 Bármeny
nyire paradox, ennél többet Miklós Béla a küszöbön álló fegyverszünetről nem mon
dott vezérkari főnökének. Kéri Kálmán nem kérdezett, mert nem kérdezhetett, ez volt 
a szokás. A kormányzó közeli huszti látogatása és egy magyar tisztnek fontos levéllel 
való áttétele az arcvonalon viszont megerősítette benne azt a hitet, hogy a fegy
verszünet beérőben van. 

Nemes József őrnagy sikeres áttétele az arcvonalon október 13-án délután meg
történt. Ugyancsak október 13-án este a vezérkar 1. osztályától távirat érkezett, 

43 HL 264. doboz. 2741. sz. irat. Kéri K. visszaemlékezése. 
44 Az 1. m. HDS. iratai, ö . I. gyűjteménye. Székely László vk. ezds. hadműveleti naplója, i. m. 17. o. 
45 A bemutatott személy Nemes József őrnagy volt, akit a francia nyelvű meghatalmazással át kellett tenni az 

arcvonalon. Nemes őrnagy a kormányzói meghatalmazást a moszkvai magyar küldöttség előtt adta át F . F. Kuznyecov 
vezérezredesnek. A meghatalmazás francia nyelvű szövege : 

„J'autorise par la présente M. Gabriel Faragho, Colonel-Generel hongrois ainsi que M. Domokos Szent-Iványi, 
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire et le Comte Géza Teleki, Professeur d'Université á signer de la 
part du Royaume de Hongrie une convention d'armistice á conclure avec les Puissances Alliées: l'Union des Répub
liques Soviétiques Socialistes, les Etats Unis d'Amérique et l'Empire Britannique. 

En foi de quoi j 'a i signé la présente en la faisant munir de mon sceau. 
Budapest, le 9 octobre 1944. 

Horthy" 

(Ezennel meghatalmazom Faragho Gábor, magyar vezérezredes urat, valamint Szent-Iványi Domokos rendkívüli 
követ s meghatalmazott miniszter urat és gróf Teleki Géza egyetemi tanárt, hogy a Magyar Királyság részéről fegyver
szüneti tárgyalásokat folytathassanak és köthessenek a Szövetséges Hatalmakkal : a Szovjetunióval, az Egyesült Álla
mokkal és a Brit Birodalommal. Jelen irat aláírásának hitelességét pecsétemmel megerősítem. 
Budapest, 1944. október 9. Horthy) Közli: Gosztonyi Péter: A Moszkvai Magyar Bizottság történetéből. Új Látóhatár, 
1971/5. sz. 510. o. 
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hogy a hadseregparancsnok és a vezérkari főnök 14-én este jelenjen meg Szatmár
németiben, ahol a vezérkar főnöke eligazítást tart. „Űgy sejtem — írja Kéri Kálmán 
—, ez alkalommal kellett volna tájékoztatást kapnunk az ideiglenes, (helyesen elő
zetes —• Ö. I.) fegyverszünet megkötéséről és arról, hogy milyen előkészületeket te
hetünk meg, illetve mi lesz a feladatunk a fegyverszünet kihirdetését megelőzően és 
utána."46 Csaknem az indulás előtt azonban lemondó sürgöny érkezett. A kormányzó 
14-ére virradóra ugyanis úgy határozott, hogy a vezérkar főnöke ne utazzon Szatmár
németibe. Döntését azzal indokolta, hogy az 1. és 2. hadsereg parancsnoka tájékoz
tatva van és majd ők informálják vezérkari főnökeiket. Horthy intézkedésének oka 
— minden bizonnyal — a fegyverszünet bejelentésének október 15-re történő előre
hozása lehetett, amiről 14-én reggel Vattay altábornagy még nem nyilatkozhatott. 
A kormányzónak viszont Vörös Jánosra is szüksége lehetett és ezért nem akarta, hogy 
elutazzon Budapestről, továbbá a végrehajtás időpontját illetően úgy sem tudott 
volna semmit sem mondani, s ez csak fokozta volna a zűrzavart. 

Az egymás után érkező intézkedések ellenére a hadsereg vezetésének fő feladata 
a váltakozó harcban álló, azaz védő, visszavonuló, ellenlökésekre, ellencsapásokra 
készülő, vagy éppen kivonás alatt lévő csapatok irányítása volt. A 4. Ukrán Front 
18. hadseregének és 17. gárda-lövészhadtestének hadosztályai a harcok során ok
tóber 14—15-re átkeltek a Kárpátok fő hegyláncán, elfoglalták hágóit és 5—18 
kilométeres mélységben nyomultak előre Kárpátalján Ungvár, Munkács, Huszt és Ra-
hó felé. A legnagyobb sikert az 1. magyar hadsereg jobbszárnyán érték el, október 
lö-án birtokba vették Rahót. Székely László ezredes naplója szerint október 14-én 
mindhárom magyar hadtestnek elrendelték a további visszavonulást. A 2. Ukrán 
Front csapatai viszont már Debrecen alatt voltak. Olyan nyomás nehezedett helyen
ként az 1. hadseregre, hogy itt-ott az Árpád-vonal feladásával is számolni kellett. 
A szovjet erők fokozatos térnyerése arra kényszerítette az 1. hadsereg vezetését, hogy 
az Armeegruppe Heinrici tiltakozása ellenére folytassa csapatainak hátra vonását. 
A hadsereg parancsnoka és törzse előtt is teljesen világos volt, hogy minél tovább 
tartanak ki, különösen a hadsereg jobb szárnyán, annál válságosabbá válik hely
zetük. Gotthard Heinrici vezérezredes azt írta az 1. hadsereggel való kapcsolatáról, 
hogy Miklós tábornoknak és vezérkari főnökének minden igyekezete a németek félre
vezetését és becsapását szolgálta. Bár így lett volna! De sajnos, erre a magyar 
hadászati vezetés utasítást nem adott. A hadsereg törzse a csapatvezetést mindvégig 
a német parancsnokság utasításának szellemében végezve, ügyelve arra, hogy kerülje 
a nagy véráldozattal járó összeütközéseket. A hadseregparancsnokság a 10. hadosz
tály, a VI. hadtest törzse és az 1. ejtőernyősezred kivonását a magyar vezérkar 
utasítására, német tiltakozás ellenére is végrehajtotta. 

A német hadműveleti csoport parancsnoka 1968-ban írt levelében arról panasz
kodott, hogy nem tudott az 1. hadsereg vezetőivel baráti kapcsolatot kiépíteni. 
Meglepődött, amikor Miklós Béla október 14-én azt közölte vele, hogy „részére csak 
a magyar kormány parancsai mérvadóak, de nem a németeké." Különösen ellen
szenvesnek ítélte Kéri Kálmánt, aki Heinrici szerint „cseh volt, egy áttekinthetetlen 
jellemű férfi." Kérit Miklós vezérezredes rossz szellemének nevezte.47 Heinrici is 
elismeri: a nézeteltérések ós a súrlódások oka az volt, hogy ,,az 1. hadsereget mindig 
hátrább akarták hozni, mint a szükség követelte." Különösen megdöbbent azon, 
hogy Miklós Béla a Tisza mögé akarta visszavonni hadseregét. Miklós vezérezredes 
unta velük a vitát és ezért gyakran rájuk hagyta a dolgot. Kéri azonban nem enge
dett. Egyik levelében Heinrici az alábbi esetet írta le: „Az V. magyar hadtest javas-

46 HL 264. doboz. 2741. sz. irat. Kéri K.: i. m. 26—27. o. 
47 Heinrici, G. levelei Gosztonyi Péterhez az 1. hadsereg vezetőivel való kapcsolatairól. Másolat a szerző birtoká
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latomat teljesen elfogadhatónak tartotta. Miklós is egyetértett vele és csak azután 
változtatta meg szándékát, miután vezérkari főnöke, Kéri Kálmán ezredes, a tár
gyalásokba bevonatott és ellentmondott."48 Valóban, ritkán előforduló esettel talál
kozunk. Az elöljáró német hadműveleti csoport parancsnokának utasítását a hadse
reg vezérkari főnöke — Miklós vezérezredes beleegyezése ellenére — megtagadta. 
Kéri minden bizonnyal számolt azokkal a nehézségekkel, anyag- és vérveszteségek
kel, amelyekkel a parancs végrehajtása járt volna, és valószínűleg azokkal a rendsza
bályokkal is, melyeket vele szemben a németek foganatosíthatnak. Heinrici levelei 
is arról tanúskodnak, hogy október 13-án és 14-én már pattanásig feszült volt a hely
zet a két seregtest között, a hadsereg törzse az Armeegruppe parancsnokának ren
delkezéseit nem teljesítette. Heinrici viszont tehetetlen volt a magyarokkal szemben. 

Azt, hogy a debreceni csata elveszett, a németek is megértették. Guderian vezér
ezredes úgy igyekezett ebből a vereségből a „Dél" hadseregcsoportot kihozni, hogy 
visszavonultatni tervezte a Kassa—Bükk-hegység—Budapest—Balaton—Nagyka
nizsa arcvonalra, az ún. „Margarethe Stellung"-ra.49 Ezért volt nagyon fontos, hogy 
a Kárpátokban kiépített védelem szilárd maradjon. Kedvezőtlen volt, hogy ezt az 1. 
magyar hadsereg 1944 október elejétől nem erősítette, hanem fokozatosan gyöngí
tette. A német terv szem előtt tartotta a magyarországi földrajzi viszonyokat, azaz 
hogy a szovjet támadás megállítására alkalmasabb az említett terepszakasz, mint 
az Alföld. Vörös János vezérezredes intézkedése az Erdős-Kárpátokban kiépített 
állások feladására ellenkezett a német hadműveleti tervekkel, ezért váltotta ki 
Guderian vezérezredes éles hangú ultimátumát.50 

Összefoglalva: Az 1. hadsereg parancsnoka — ha nem is mindenről — a készülő 
fegyverszünetről olyan tájékoztatást kapott Hor thy tói, ami alapul szolgálhatott 
csapatai mozgatásához. Vezérkari főnökét azonban semmiről nem informálta, ő maga 
nem készített, illetve nem készíttetett tervet a fegyverszünettel összefüggő féladatok végre
hajtására, kapcsolatfelvételre a szembenálló szovjet csapatokkal, holott erre a kormányzó
tól kapott irányélvek már kötelezték. Miklós Béla vezérezredes már itt súlyos mulasz
tást követett el.51 

A hadsereg vezérkari főnöke és hadműveleti törzse október 15-én reggel hivata
losan még semmit nem tudott a küszöbön álló fegyverszünetről ós a hadsereg ebből 
fakadó feladatairól. Azt a hírt, hogy a kormányzó megbízásából Earagho Gábor vezér
ezredes vezetésével fegyverszüneti bizottság tárgyal Moszkvában, a hadsereg vezér
kari főnöke csak október 15-én délelőtt hallotta, de akkor sem hivatalosan. Ennyire 
volt tájékozott az 1. hadsereg két vezetője a várható eseményekről a kormányzói 
szózat előtt... 

A váratlan kormányzói szózat 

Október 14-én a hadsereg törzse megkezdte a törzsszállás áttelepítését Husztról 
Beregszászra. 

A hadműveleti helyzet október 15-én : a Felső-Tisza, a Vecse ós az Ung völgyeiben 
szovjet támadások bontakoztak ki, súllyal Szolyva felé. Székely László naplójában 
október 15-ón ilyen bejegyzések olvashatók: „11 h tájban jön Röder, erélyesen lép 
fel és követeli, hogy a csapatokat újból rendeljük abba a vonalba, amiben tegnap este 
a hadseregparancsnok Heinricivel megegyezett, mert a zöm hátrább ment. Miklós 

48 Uo. 
49 HL Filmtár. 1258. sz. tekercs KTB/H. Gr. Süd. 6619. sz. irat. 
50 A Guderian és Vörös közötti „sürgönypárbaj" dokumentumait közli: Ölvedi Ignác: A budai Vár és a debreceni 

csata. I. m. 162—168. o. 
51 Hennyey G. is elismerte: „...a hadsereg a harcba belefáradt és a háború befejezését várta." (Űj Látóhatár, 
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azt mondta nekem, hogy ott csak gyengébb részek maradnak, s legfeljebb az ellenség 
visszanyomja őket... Válaszom, én a helyzetet így is biztosítottnak látom, Leordi-
nánál és Hahónál erődszázadok vannak, ezért nem küldöm újból előre a csapatokat. 
Ezután Wagener tábornok (az Armeegruppe vezérkari főnöke) felhív ugyanazzal 
a követeléssel. Válaszom: tegnap azt a vonalat rendeltük el, nem módosítom... 
12.30-kor felhív Kéri, kérdezi mit akart Röder ? Elmondtam. Kérdezi, meg lehet csi
nálni ? Én : a 24. hadosztály nem tudná megcsinálni. Kéri : akkor mondjuk azt, hogy 
majd holnap. Én: De hiszen holnap még hátrább akarunk jönni, Kéri: nem baj, azt 
mondjuk, hogy holnap toljuk majd a vonalat újból előre."52 így próbálták menteni 
a csapatokat és csökkenteni a veszteségeiket. 

Kéri Kálmán vezérkari ezredes, az 1. hadsereg vezérkari főnöke 15-ón 11 őm 
körül indult Husztról Beregszászra az áttelepítés ellenőrzésére és a hadseregpararics-
nok tájékoztatására. Utóbbira, valamivel 13 óra után került sor. Alig tért rá a hely
zet ismertetésére, amikor belépett a személyi segédtiszt és jelentette: a budapesti 
rádión érdekes bemondás van. A rádió a kormányzó proklamációját sugározta. 
A hadsereg parancsnoka és vezérkari főnöke döbbent csendben, kettesben hallgatták 
a rádiót és kérdően vizsgálva néztek egymás szemébe. „Végre! ! — ez volt az első 
gondolatom; hogyan tovább? — a második" — írja Kéri Kálmán. (Azon meditált, 
hogy ő miért nem tudhatott erről semmit).53 Miklós vezérezredes is döbbent arccal 
hallgatta a rádiót. Minden bizonnyal arra gondolt: miért így és most történt ez és 
nem úgy, ahogy a kormányzó október 11-én tájékoztatta? A proklamáció elhang
zása után Kéri törte meg a csendet. „Kegyelmes uram! Alázatosan jelentem, hogy 
a hadseregparancsnoksághoz tartozó minden rendű és rangú egyénnel szemben 
minden rendelkezésemre álló eszközzel el fogok járni, aki a Kormányzó Úr inten
ciójával szembehelyezkedne."54 Erre a hadseregparancsnok felállt, kezet nyújtott 
— mindvégig állva jelentő — vezérkari főnökének és megköszönte szavait. 

A józan ész azt követelte volna, hogy ha már eddig nem tette, akkor legalább 
most tájékoztassa Kéri Kálmán vezérkari ezredest a kormányzótól kapott infor
mációkról, „az 1920. III . 1-i rendeletem végrehajtandó" jelmondat tartalmáról, 
melynek beérkezését ő is várta. Nem, Miklós Béla vezérezredes még mindig hallga
tott, semmit nem mondott. A történelem nem tud határozott választ adni arra, 
hogy a hadseregparancsnok miért nem tájékoztatta vezérkari főnökét. Azt a magya
rázatot szoktuk adni, úgy vélhette: 20-áig lesz még erre ideje. 15-én elhangzott 
a [szózat, de Miklós vezérezredes ezt követően sem nyilatkozott. Miért ? Feltételezé
sünk szerint, mivel a dolgok nem úgy történtek, ahogy október 11-én Horthy és Vattay 
elmondták, Miklós Béla minden bizonnyal kapcsolatot kívánt teremteni a Várral, 
azaz ellenőrizni akarta a proklamáció valódiságát, s ezt követően cselekedni. 

Kéri Kálmán engedélyt kért arra, hogy visszatérhessen Husztra. Arra számított, 
hogy időközben megérkezik oda a legfelsőbb hadúri hadparancs és a vezérkar főnö
kének hadműveleti intézkedése a hadsereg további magatartására és feladataira 
vonatkozóan. „Hadseregparancsnokom javaslatomat elfogadta és hozzáfűzte: »Én 
addig intézkedem a Beregszászon lévő németek lefegyverzésére és a német összekötő 
tisztek bevonultatására. « A vezérkari főnök Miklós vezérezredes — korábban ész
lelt — meglepődéséből arra következtetett, hogy szintén teljesen tájékozatlan. „El 
sem tudtam képzelni, hogy előttem, vezérkari főnöke előtt, aki vele egyetemlegesen 
voltam felelős a hadseregért, valamit is elhallgasson." Kéri csak a háború után szer
zett tudomást arról Vattay altábornagytól és Pogány Imre vezérkari ezredestől, hogy 

52 HL Az 1. m. HDS. iratai, ö . I. gyűjteménye. Székely László vk. ezds. hadműveleti naplója. I. m. 18. o. 
53 HL 264. doboz 2741. sz. irat. Kéri K.: i. m. 45—46. o. 
54 Uo. 
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a hadseregparancsnok a szükséges tájékoztatásnak és a kódparancs tartalmának bir
tokában volt.55 

Az október 15-i koronatanáccsal és a proklamáció kérdéseivel tanulmányunk nem 
foglalkozik.56 Olyan katonapolitikai kérdéseket érintünk csak, melyek ismerete 
nélkülözhetetlen az 1. hadsereg törzsében történtek megértéséhez. Arról, hogy októ
ber 11-én megtörtént az előzetes feltételek aláírása, a bizottság még azon éjjel értesí
tette a kormányzót, aki ha előbb nem, de 12-én reggel feltétlen tudomást szerzett 
a nagy történelmi eseményről. Ebben a sürgönyben több kérdés van a magyar csa
patokkal kapcsolatban. „Magyar csapatok Budapestre küldéséhez hozzájárultak. 
Közölni fogják velem, hogy az arcvonalon mely magyar parancsnokoknak melyik 
orosz parancsnokokhoz kell átmenniük részletes megbeszélés céljából" — olvasható 
a táviratban... Kérdezték, a csapatok hűek lesznek-e a kormányzóhoz ? Meggyőződés
sel igent mondtunk."57 

Otto Winkelmann SS Obergruppenführer (Höherer SS und Polizeiführer in Un
garn) október 10—12-én Hitler főhadiszállásán járt. Onnan a jóváhagyott puccsterv 
módosított változatát hozta magával. Hitler döntött, zöld utat engedett Szálasi 
Ferenc hatalomra juttatásának. Az elgondolás az volt, hogy Esztergomba mielőbb 
össze kell hívni a nemzetgyűlést, Horthyt a szélsőjobb oldal fossza meg kormányzói 
tisztétől és Szálasit nevezze ki államfővé. Veesenmayerhez „...október 13-ról 14-re 
forduló éjjel érkeztek meg távirati úton a döntő utasítások."-— írja Horthy.5& 

Erről a kormányzó október 14-én reggel szerezhetett tudomást. Megerősítve látta 
a Lakatoshoz és Vörös Jánoshoz befutott híreket, hogy a napokban német segítség
gel indul a nyilas puccs. Proklamációjában erre utalva Horthy a következőket 
mondta:59 „A szövetségi hűséggel ellenkező cselekményeket... a nyílt kihívással is 
tetézték... Megbízható értesüléseket kaptam arra nézve, hogy a német politikai 
színezetű csapatok erőszakos felfordulás útján saját embereiket szándékoznak ura
lomra segíteni." Ezzel a kormányzó félreérthetetlenül beismerte, hogy a németek 
és a nyilasok puccsterve kényszerítette ki október 15-i — nem kellően előkészített — 
cselekvését. Ebben a kérdésben a szovjet főparancsnokság ultimátuma : a Budapest
nek október 14-én 23 óra 45 perckor leadott sürgöny, miszerint Magyarország 
48 órán belül teljesítse az előzetes fegyverszünetben magára vállalt kötelezettsége
ket,60 nem játszott szerepet, mert Horthy már október 14-én délelőtt meghozta 
elhatározását a fegyverszünet bejelentésére. Váratlanul úgy döntött, hogy megelőzi 
a németeket és a nyilasokat, mert — szerinte •— volt még egy lépés előnye és ezt 
megpróbálta kihasználni. 

A hiba nem abban volt, hogy a fegyverszünet megkezdését október 20-ról előbbre 
hozták 15-re, ezt a hamarabbit a 11-én aláírt előzetes feltételek is követelték, hanem 
abban, hogy a tennivalókat nem gondolták át, terv nélkül cselekedtek. A végre
hajtásra nem készült ütemterv. A kormányzó elkövette azt az óriási hibát, hogy erről 
sem Faragho vezérezredest, sem a Magyar Frontot, sem az 1. hadsereg 'parancsnokát nem 
tájékoztatta, holott mindháromra lett volna lehetősége. Minden bizonnyal Miklós Béla 
magatartása és a fegyverszünethez való viszonya is másképpen alakul, ha a kormány
zói proklamáció előtt megérkezik egy futártiszt Horthy Miklós külön parancsával, 
melyben konkrét feladatokat szab az 1. hadseregnek és elrendeli a szózattal egyidő-
ben a németellenes hadmozdulatok megindítását. S hogy ez nem történt meg, azért 

55 TJo. 
56 Erre vonatkozóan 1. a 18. sz. jegyzetben megadott szakirodalmat. 
57 Macartney, C. A.: i. m. 91. o. 
58 HorthyMiklós: Emlékirataim. Buenos Aires, 1953. 270. o. 
59 Vörös János visszaemlékezése, i. m. 37. o. „Október 12-én ...Kocsis János a Standard részvénytársaság igazgatója 

közölte velem, hogy a németektől úgy értesült, hogy a napokban Szálasi átveszi a kormányt és közölte velem... a 
kormánylistát is." 

60 Macartney, CA.: im. 94. o. 
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a felelősség a kormányzót terheli. Egy ilyen parancsnak az 1. hadsereghez való el
juttatására október 14-én minden lehetőség megvolt. 

Az itt felsorolt súlyos hibák ellenére a Németországról történő leválás még való
színűleg sikerrel járhatott volna, ha Lakatos Géza miniszterelnök nem ellenzi, ha
nem támogatja a fegyverszünetet. „Vállaltam — írja visszaemlékezésében — a kor
mány minden politikai ténykedésének végrehajtását fegyverszüneti kérésünkkel 
kapcsolatban, beleszámítva annak belpolitikai és közbiztonsági következményeit... 
Ilyenformán szívvel-lélekkel és egész odaadással vállaltam a teljes sötétbe ugrást."61 

Lakatos szerint a fegyverszünet — „sötétbe ugrás". S hogy ne csak az legyen, 
hanem teljes katasztrófa, arról a kormány elnöke gondoskodott is. 

A kormányzói szózathoz a miniszterelnöknek ellenjegyzési kötelessége volt, ezért 
megismertették vele a proklamáció tervezetét. Lakatos nem értett egyet a tarta
lommal és követelte a „Magyarország a mai naptól fogva hadiállapotban lévőnek 
tekinti magát Németországgal" mondat törlését és a „fegyverszünetet kötöttem" 
szavak helyett a „fegyverszünetet kórek"-re helyesbítését. Ambrózy Gyula nem 
közölhette Lakatossal, hogy a valós helyzetnek a tervezett szövegezés felel meg, 
hanem azt ígérte, hogy lesz javítás, amire csak másnap kerülhet sor.62 A kihúzott 
és átírt mondat volt a fegyverszünet lényege, ezt Horthy Miklós hozzájárulása nélkül 
Ambrózy nem tehette meg. A kormányzó tehát engedett Lakatosnak, figyelmen kívül 
hagyva azt, hogy az kimerítette a fegyverszünetben vállaltak megszegését is. Még 
azt sem hozta nyilvánosságra, amit megtett. A törlés és a módosítás a magyar 
csapatparancsnokokat nemcsak megzavarta, hanem várakozó álláspontra állította 
és megfosztotta őket az önálló kezdeményezéstől, a németek elleni fellépéstől. A né
meteket és a nyilasokat megelőzve elsőként a miniszterelnök támadta hátba a kiug
rást. Ha a kormányzó szózata és hadparancsa az eredeti szövegezésben érkezik meg 
a csapatokhoz, az arcvonalban a parancsnokok jelentős része — valószínűleg — 
hadműveleti utasítást nem várva megkezdi az elszakadást a Wehrmachttól. A csapa
tok nagyon várták már a fegyverszünetet. S ha a németek megpróbálják megaka
dályozni a honvédség kötelékeinek elszakadását, azzal maguk kiprovokálják a ma
gyarok fegyveres ellenállását, s meggyorsítják a kapcsolatfelvételét a szovjet pa
rancsnokságokkal . 

A német hadvezetés Ottó Winkelmann és Otto Skorzeny támogatására, a „Pan
zerfaust" vállalkozás irányítására Budapestre küldte von Bach-Zelewski SS Ober
gruppenführer^ a varsói felkelés elfojtóját. Veesenmayer megerősítésére Rudolf 
Ralin követ érkezett a magyar fővárosba. Ami még e személyeknél is félelmetesebb 
volt: megérkezett é3 megkezdte kirakását Budapest környékén a 24. német pán
célos hadosztály ós az 503. „Tigris" páncélos zászlóalj. Minden készen volt, csak 
a parancsot várták az akció megindítására. Ilyen körülmények között mégis megle
petés volt a kormányzó bejelentése, valóban, egy lépéssel sikerült megelőznie a né
meteket.63 Hennyey szerint október 15-én a koronatanácson a kormányzó a fegyver
szünettel kapcsolatban kihangsúlyozta: „...hogy őt erre a lépésre nemcsak a súlyos 
katonapolitikai helyzet készteti, hanem a német csapatok és a Gestapo minősíthe
tetlen magatartása is, mely az ország tervszerű kifosztásában és kirablásában jut 

61 Lakatos Géza: Ahogyan én láttam. (Visszaemlékezések) München, 1981. 137—140. o. 
62 Titkos történelmi adatok. I. m. Hlatky Endre miniszterelnökségi államtitkár vallomása. A javítás Hlatky Endre 

államtitkár előtt történt, akit Ambrózy 15-én 10 óra 30-ra kéretett magához. Az államtitkár feladata volt a szózat 
kiadása. Amikor a szöveget átvette, szóvá tette, hogy azon nincs miniszterelnöki ellenjegyzés. A kabinetiroda főnöke 
azt felelte: „ellenjegyzés nem kell, mert a manifesztumot a Kormányzó úr írta, a fegyveres erő legfelsőbb parancsolója 
teszi meg a maga hatáskörében. Ugyanakkor... azt mondta, hogy ezen még lényeges módosítás lesz és ceruzájával... 
kihúzott... mintegy három sort." 

63 A „Panzerfaust" akció tervezői úgy vélekedtek, hogy akkor számíthatnak 100%-os sikerre, ha Horthy Miklós 
fegyverszüneti bejelentéséről legalább 24 órával előbb értesülnek. Ebben az esetben lehetőséget láttak arra, hogy 
a hadmozdulatok megindításában megelőzzék a honvédséget. A gyakorlatlan Horthy megelőzte a németeket, de 
a nyilasokhoz átállt vezérkar, élén László Dezső altábornaggyal és ííádas Lajos vezérkari ezredessel, megbuktatta 
az ország Legfelsőbb Hadurát. 
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kifejezésre. Magyarország a háborút elvesztette, tehát le kell vonni a következteté
seket, bármilyen súlyosak legyenek is azok."64 Erre a miniszterelnök képtelen volt. 
A katonatömegek, de a tisztikar jelentős része is, annak ellenére, hogy még nincs 
tömeges hadifogságba menés, nagyon megelégelte már az elveszett háború folyta
tását. Bátran állíthatjuk, ha a kormányzó szózata és hadparancsa az eredeti szöve
gezésben érkezik meg, azaz hogy fegyverszünetet kötött, s Magyarország a mai nap
tól hadiállapotban lévőnek tekinti magát Németországgal és azt csaknem párhuza
mosan követi a Honvéd Vezérkar főnökének hadműveleti utasítása a németek meg
támadására, az 1. hadsereg csapattesteinek zöme, a kormányzót követve, bizonyos 
előkészületek és felvilágosítás után németellenes hadmozdulatokba kezd, s felveszi 
a kapcsolatot a szovjet parancsnokságokkal. S hogy ez nem következett be, az Laka
tos miniszterelnöknek a proklamáció szövegén végrehajtott korrekciója következ
ménye. Lakatos nem hogy nem támogatta a kormányzót a fegyverszünet kérdésébe^ 
hanem mindvégig a fék szerepét játszotta és végül tevékenységével jelentősen hoz
zájárult annak megbuktatásához, a nyilas hatalomátvétel elősegítéséhez. A kormány 
elnöke ütötte rést nem lehetett helyrehozni. Ennek volt a következménye, hogy a 
,,Panzerfaust" vállalkozás megindítását — amitől még a németek is tartottak — a hon
védség kötelékei nem csak nem zavarták, hanem még csak nem, is fenyegették, tudomásul 
vették Haduruk német őrizetbe vételét. 

A kormányzó október 14-én délután futárral kérette Balatonfüredről vissza Vörös 
János vezérezredest.65 23 óra körül érkezett vissza. Horthy a kihallgatáson közölte 
a fegyverszünet aláírását és hogy másnap bejelenti a fegyverszünetet. Vörös vezér
ezredes már több ízben felhívta az államfő figyelmét, tanácsolta és kérte, ha tenni 
akar valamit a németek ellen, az ügy és személyi biztonsága érdekében azonnal 
hagyja el a Várat, s menjen Husztra az 1. magyar hadsereghez. Azt is tudomására 
adta, az erőviszonyokból kiindulva, hogy ha Budapesten a németekkel törésre viszi 
a dolgot, „két órán belül foglyok vagyunk." Horthy erre a következő naiv választ 
adta: „Bízom abban, ha a német követet felkérem, hogy a németek hagyják el az 
állam területét, úgy Magyarországon is az lesz a helyzet, mint Finnországban". 
Vörös próbálta megértetni, hogy a németek Magyarországot nem fogják feladni. „Ez 
esetben ismét felhívtam a kormányzó figyelmét és arra kértem, hogy 15-én korán 
reggel induljon Husztra, az 1. magyar hadsereg parancsnokságára és ott jelentse 
be a fegyverszünetet."66 

A kormányzó erre azt válaszolta, hogy ő tengerésztiszt, nem hagyja el a süllyedő 
hajót, s most a legnehezebb óráiban a nemzetet sem hagyja el. Végül is a vita ered
ményeként úgy búcsúzott, hogy megfontolás tárgyává teszi a javaslatot. „Abban 
a reményben jöttem el a kormányzótól — írja Vörös János —, hogy talán mégis 
sikerül elvinni Budapestről és így kitérhet a német követ fogadása elől, egyben mód 
adódik arra, hogy a döntő pillanatban a magyar csapatok feletti parancsnokságot 
átvegye."67 A vezérkar főnöke hazaérkezése után csomagolni kezdett, feleségét is 
felköltötte, hogy másnap utaznak Husztra. Az adott történelmi helyzetben ez lett 
volna az egyetlen helyes katonapolitikai döntés, amely az aláírt előzetes fegyver
szüneti feltételek végrehajtását lehetővé teszi. Ebben az esetben az 1. hadsereg — 
bizonyos előkészületek után — a szovjet csapatokkal együttműködésben azonnal 
indulhatott volna Budapestre. 

64 HL Az 1. m. HDS. iratai ö . I . gyűjteménye. Eennyey G.: Külügyminiszteri működésem fontosabb eseményei. 
1944. VIII. 29—X. 16-ig. Kézirat, 9—11. o. 

65 A vezérkar főnöke, miután Horthy parancsára a szatmárnémeti eligazítás elmaradt, október 14-én reggel úgy 
döntött, megszemléli a Hadiakadémiát, ezért Balatonfüredre utazott. Előadást tartott a katonapolitikai hel yzetről. 
Igyekezett a tisztekkel megértetni, hogy elérkezett a szakítás órája. A hallgatóság zömét megnyerte magának, amiben 
természetesen szerepe volt az akadémián dolgozó titkos csoportnak is. Október 15-én tervezte a visszautazást de 
14-én a késő délutáni órákban egy futártiszt érkezett, hogy a kormányzó parancsára azonnal jöjjön Pestre. 

66 Vörös János visszaemlékezése, i. m. 38—40. o. 
67 Uo. 
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Október 15-én a vezérkar főnöke érdeklődött a főhadsegédtől, hogy mikor indul
nak. Vattay altábornagy azt válaszolta: a kormányzó nem utazik, majd közölte, 
hogy 10 órakor koronatanács lesz, s azon jelenjék meg. Ez és a vezérkar főnökének 
adott előző esti részleges tájékoztató arra utal, hogy Horthy még mindig nem bízott 
meg teljesen Vörös vezérezredesben, holott az öt magas rangú tábornok: Lakatos, 
Csatay, Hennyey, Vörös és Vattay közül, akik a kormányzót ezekben a napokban 
körülvették, Vörös vezérezredes értékelte a legtárgyilagosabban a hadi helyzetet. 
Lakatos még október 13-án is az angolok isztriai partraszállásában reménykedett. 
A vezérkar főnöke szeptember 8-án úgy értékelt, hogy az angolszászok a Balkánon 
és Közép-Európában már nem előzhetik meg a szovjet csapatokat, koncepcióját 
ehhez igazította, a fegyverszünet híve volt, elfogadta a Magyar Front kapcsolatát. 
Fő hibája, hogy nem mert cselekedni. Vezérkarában képtelen volt olyan törzset ki
alakítani, amelyre adott esetben támaszkodhatott volna. Egyedül maradt. 

A kormányzó október 15-én 12 órakor fogadta Veesenmayert, aki ezt már többször 
szorgalmazta. Hitler teljhatalmú megbízottja ekkor szerzett tudomást a magyar 
államfő döntéséről. Közölte Horthyval, hogy megérkezett Rudolf Rahn követ és 
kérte, hogy fogadja. Az audienciára valamivel 13 óra után került sor.68 

13 óra 10 perckor a rádió megkezdte a proklamáció beolvasását.69 Vattay csaknem 
ezzel egy időben — Horthy parancsára — a vezérkar főnöke elé tette a jelmondatot 
kiadványozásra. Vörös János azt habozás nélkül aláírta és átküldte szárnysegédjé
nek, Kapitánffy Albin vezérkari őrnagynak, hogy továbbítsa a vezérkar hírközpont
jába, sürgős leadás céljából. Az őrnagy teljesítette Vörös utasítását. Leadását a csa
patoknak a vezérkar hadihíradás főnöke, Porzezinszky György vezérkari alezredes 
tiltotta meg, s ez vonatkozott a hadparancsra is. A hírközpontban dolgozóknak az 
alábbi parancsot adta: „...a kormányzóságtól, valamint a Honvédelmi Miniszté
riumból átküldött táviratokat nem szabad továbbítani. A hadseregek részére senkit 
nem szabad kötni, azok csak a vezérkar hírközponttal dolgozhatnak. Továbbítani 
csak az 1. vkf. osztály által feladott táviratokat szabad. Minden más helyről jövő, 
de különösen a kormányzóságról és a HM-ből jövőket át kell adni a 7. önálló híradó 
osztálynak, Pálffy vezérkari századosnak.70 A Vattay féle jelmondat elkobzása után, 
Szörényi (Reischl) Emil vezérkari százados Nádas Lajos vezérkari ezredes utasítá
sára 14 óra 50 perckor gépbe diktálta az alábbi szöveget : 

„1591/Főv. hdm. 44. 10. 15. 
Fegyverletétel tb-n. 
A rádióban elhangzott »fegyverletétel« (Ez a szó nem hangzott el — Ö. I.) 

kifejezés nem jelenti azt, hogy mindenki eldobja a fegyverét. A harc beszüntetésére 
parancs nem ment, csak fegyverszüneti kérelem van. 

Kapják: 1., 2. 3. hds. stb. (Valamennyi önálló pság. és honvédségi szerv). 
Budapest, 1944. évi október hó 15-én. 

vitéz nemes Vörös János vezezds. 71 

68 Rahn a kormányzónak a múltját érintő legérzékenyebb kérdésekkel hozakodott elő. Megkérdezte, hogy te
hetett ilyet Horthy Miklós, akinek a neve összeforrt a bolsevizmus elleni harccal? Űgy nyilatkozott: ő is egyetértene 
a fegyverszünettel, ha azt az angolszászokkal köti meg. Horthy elfogadta az értékelést, de úgy vélekedett, hogy 
a történteken már nem változtathat. Megkérdezte viszont a követet, nincs-e lehetőség arra, hogy a német csapatokat 
kivonják Magyarországról? Rahn azt válaszolta, hogy ez kormányának döntésétől függ. Kérte, hogy míg ez megér
kezik addig a magyar csapatok ne nyissák meg az arcvonalat. A kormányzó elvben ehhez hozzájárult, de megvalósí
tására semmit nem tett, a kódparancsot nem vonta vissza. Érdekes szituáció alakult ki. Mindkét fél időnyerésre tőre -
kedett a hadmozdulatok megindítására. Rahn úgy vélte, nyert pár órát, hogy a „Panzerfaust" akció szervezetten 
indulhasson. Horthy viszont úgy gondolkozhatott, hogy ezzel megkönnyíti az 1. és 2. hadseregnek kiadott jelmondat 
végrehajtását. Csak éppen azt nem tudta még ekkor, hogy a vezérkar sem a hadparancsot, sem a rejtjelzett utasítása t 
nem fogja továbbítani. Rahn fogadásának a fegyverszünet meghiúsulásában nem volt szerepe, itt a felek játszadoztak 
egymással, hogy időt nyerjenek. 

69 Rozsnyói Agnes: i. m. 84—85. o. Idézett munkájában Hennyey G. is 13 óra 10 percre utalt a proklamáció köz
lésével kapcsolatban. 

70 H L Az 1. m. HDS. iratai. Csontos Balázs t. főhadnagynak a Vkf. híradóközpont parancsnokának vallomása. 
71 A dokumentumot közli: ölvedi Ignác: A budai Vár és a debreceni csata. I. m. 181. o. 

— 462 — 



Aláírásnak Vörös János nevét adták. Ez is mutatja, milyen jól kihasználták 
a Lakatos vezérezredes által nyitott kiskaput. A vezérkar tehát azonnal szembefor
dult Horthyval és a fegyverszünettel. Szálasi jóslata, hogy a vezérkar minden fegy
verszünetre és békekötésre ellenállással válaszol, beteljesedett. 

Feladtak egy táviratot, mely mind a három hadseregparancsnoknak volt címezve. 
Ebben felszólították őket, hogy sürgősen tegyenek hűségnyilatkozatot Szálasira és a 
harc folytatására. Erre azonban csak a 3. hadseregparancsnok, Heszlényi József 
altábornagy válaszolt.72 

Vörös János a koronatanácsról — délután 3 óra után — hivatalába ment. A hírre 
helyettese, László Dezső altábornagy és a vezérkar osztályvezetői azonnal főnökük
höz siettek, hogy felvilágosítást kapjanak a történtekről. Vörös vezérezredes hiva
tali helyiségében drámai jelenetek játszódtak le. A vezérkar magas beosztású tiszt
jei magukból kikelve árulásnak nevezték mindazt, ami történt. Főnökük tudomá
sára adták, hogy nemcsak rezignáltán félreállnak, hanem szembefordulnak a fegy
verszünettel, Hadurukkal, és teljesen átallnak a németek, helyesebben a Hitler uta
sítására hatalomra ültetett Szálasi oldalára. Vörös János, akit beosztottai sarokba 
szorítottak, nem mert állást foglalni, kijelentette : a proklamáció és mindaz ami tör
tént, őt magát is meglepte és hogy előzetesen sem ő, sem a miniszterek nem tudtak 
semmiről. Javasolták, hogy a hadsereg megmentésére, a bizonytalanság eloszlatá
sára azonnal hadműveleti intézkedést kell kiadni. Vörös vezérezredes rábólintott, 
amit Nádas Lajos a Vkf. hadműveleti osztály vezetője gyorsan megszerkesztett 
és kiadványoztatott a katonai ügymenet szabályainak megfelelően. A háború után 
Vörös azzal mentette magát, hogy beleszúrt egy mondatot. A bemutatott szöveg 
megfontoltabb, mint az első és stilizált volt. „A Kormányzó Ür rádiószózatában el
hangzottakat senki sem értelmezze úgy, hogy a magyar hadsereg letette a fegyvert. 
Mjndezideig csupán fegyverszüneti tárgyalásokról van szó. Ennek kimenetele még 
bizonytalan, ezért a hadseregparancsnokok intézkedései szerint a bármely oldalról jövő 
támadással szemben (az aláhúzott részt Vörös János szúrta be — Ö. I.) minden ma
gyar katona és egység változatlan erővel folytassa a harcot."73 

A Vörös János vezérezredes által beszúrt mondatot a vezérkar nem továbbította. 
Nádas Lajos vezérkari ezredes Vörös szobájából kilépve mutatta az ott várakozó 
Csettkey László vezérkari ezredesnek a beszúrást, de mindjárt nevetve hozzá is tette : 
„sajnálja, de ez már nem kerülhet bele az intézkedésbe, mert a harc folytatására 
a parancs röviddel a kormányzó rádiószózata után kiment."74 17 óra 20 perckor ezt az 
utasítást mégis a rádió is sugározta, de Vörös vezérezredes kiegészítésének elhagyásá
val. 

Á Honvéd Vezérkar tehát a proklamáció ellensúlyozására 15-én délután két ízben 
is sürgönyt adott a csapatoknak a Vörös Hadsereg elleni harc folytatására. A kor
mányzó környezete viszont a fegyverszünet érdekében egyet sem tudott eljuttatni 
a csapatokhoz. A történtek bizonyítják, hogy a kormányzó és a vezérkar főnöke 
részéről sem politikailag, sem katonailag nem történtek meg a szükséges intézkedé
sek. A másik oldalon viszont a fegyverszünet meghiúsítására precízen kidolgozott 
német—nyilas terv készült, amelyet összehangoltak a vezérkar hadműveleti osztá
lyával és a hadihíradás főnökével. 

72 HL Az 1. m. HDS. iratai, ö . I. gyűjteménye. Csontos Balázs vallomása. 
73 HL A békeelőkészítő biz. kat. iratai. VII/2. László Dezső vezérezredes vallomása., HL Tanulmányok: 262/2597. 

sz. irat. Hadácsy Rezső visszaemlékezése. A kérdésre vonatkozóan lásd még: Vörös János vezérezredes: Visszaemlé
kezése. I. m. 41—44. o. 

74 Archiv P. Gosztonyi, Bern: Gsettkey László vk. ezds.: Az 1944. október 15-i események és annak előzményei 
ahogy én Budapesten a „központban" átéltem. 21—22. o. (Másolat a szerző birtokában). 
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Események az 1. hadsereg törzsszállásán a 
kormányzói proklamácia után 

A budapesti tragikus és nem a kormányzó elgondolása szerint alakuló események 
után térjünk vissza Beregszászra, illetve Husztra ! Utaltunk már rá, hogy a szózat 
a hadseregparancsnokot és a vezérkari főnököt is meglepte. 

Miklós Béla vezérezredes is döbbent arccal hallgatta a rádiót. Minden bizonnyal 
arra gondolhatott, miért az van a proklamációban, hogy „...fegyverszünetet kérünk 
ellenfeleinktől és megszüntetjük az ellenségeskedést velük szemben"?75 Miért nem 
az van, amit a kormányzó október 11-én az audiencián elmondott ? Idézzük fel, mi is 
lehetett annak a lényege? Először, az államfő arról informálta az 1. hadsereg pa
rancsnokát, hogy elfogadta a fegyverszünet előzetes feltételeit. Másodszor, hogy az 
aláíráshoz már csak a meghatalmazás szükséges, amit Nemes József őrnagy visz 
Moszkvába. Harmadszor, hogy vigye magával az őrnagyot Husztra és gondoskod
jék az arcvonalon való áttételéről. Negyedszer, rádiószózatban fordul az ország népé
hez,, s hadparancsban a honvédséghez és bejelenti, hogy fegyverszünetet kötött. 
Ezt követően érkezik egy jelmondat „Az 1920. III . i. rendeletem végrehajtandó." 
Ha ez megérkezett, fel kell venni a kapcsolatot a szovjet parancsnokságokkal és 
velük együttműködésben tevékenykedni. Ez sem érkezett meg, okát ma már tudjuk. 

Miklós vezérezredes értetlenül állt és nem tudott magának magyarázatot adni, 
miért az jelent meg, hogy „fegyverszünetet kérünk"; s még csak nem is az, hogy 
kértünk. Ebből az esetből világosan látható, hogy a Lakatos Géza miniszterelnök 
fegyverszünet-ellenes tevékenysége, a proklamáció lényegének megváltoztatására 
irányuló követelései még azokat a katonai vezetőket is megzavarták, akik készek 
voltak a kormányzó utasításait teljesíteni. Végső soron a proklamáció lényegének 
a megváltoztatásáért nem csak Lakatos miniszterelnök a felelős, aki azt kezdeményezte, 
hanem Horthy Miklós is, aki azt megengedte, függetlenül attól, hogy október 15-én 
már maga is akarta a fegyverszünetet. Továbbá a közvetlen szervezők: Ambrózy. 
Gyula, a kabinetiroda főnöke és Vattay Antal altábornagy, főhadsegéd gyengeségét 
és könnyelműségét mutatja, hogy nem vették észre : a Lakatos-javaslattal a fegyver
szünet elvetélését hagyták jóvá, azaz segítettek a németeknek és a nyilasoknak, 
hogy ledolgozzák hátrányukat, amit a váratlan bejelentés okozott. 

A keletkezett ellentmondások miatt Miklós Béla vezérezredes Kéri vezérkari ezre
des távozása után igyekezett kapcsolatot létesíteni a budai Várral. Ez 16 óra körül 
sikerült. Vattay altábornagyot kereste. Nevezett nem lévén a szobájában, Pogány 
Imre vezérkari ezredes vette fel a telefont. „Mi van nálatok Pogány"? A rádión 
kiadott utasítások mind ellentmondanak." (Annak mondanak ellent, amit Miklós 
október 11-én a Kormányzótól hallott — ö. I.) Pogány ezredes válaszolni nem tudott, 
megérkezett Vattay és átvette a kagylót. A főhadsegéd nem bocsátkozhatott magya
rázatokba, hogy miért nem úgy történt a rádiószózat, ahogy Horthy elgondolta. 
De a leghatározottabban megerősítette, hogy a proklamáció hiteles és kérte Miklóst, 
hogy a kormányzótól kapott intenciók szellemében és jelmondatnak megfelelően jár
jon el. A hadseregparancsnok így válaszolt: „Kérlek, jelentsd a Főméltóságú úrnak 
hűségemet és tudom kötelességemet."76 

75 Horthy Miklós: i. m. 312. o., 
76 HL A békeelőkészítő biz. kat. iratai. VII/19. sz. Vattay A. vallomása és Vaaay A. visszaemlékezése: i. m. 'ÓI. O. 

L. még: HL Az 1. m. HDS. iratai, ő . I . gyűjteménye. Pogány Imre levele Kéri Kálmánhoz 1980. 05. 25-én. 
Az altábornagy az esetet így írja le: jjPogány ezds. ...jelentette, itt van a készüléknél Miklós Béla és érdeklődik, 

érvényes-e a jelmondat, a proklamáció. Átvettem a telefont és a leghatározottabban megerősítettem annak érvényes
ségét és közöltem, hogy a jelmondatnak megfelelően kell cselekedni." Miklós hűségmegerősítő nyilatkozata meg
nyugtatta a főhadsegédet, Horthynak is úgy jelentett, hogy az 1. hadseregnél minden rendben van. Október 15-éii 
a késő délutáni órákban dalnoki Veress Lajos vezérezredes, a 2. hadsereg parancsnoka, Vattay altábornagyot kérette 
a távírőgéphez. Helyette Pogány Imre vk. ezredes ment át a hírközpontba és mindenről tájékoztatta Veress vezérez
redest, azaz megerősítette: a proklamáció hiteles és Horthy nevében kérte, hogy a jelmondat szellemében járjon el. 
A 2. hadsereg parancsnok így válaszolt: „Hódolatteljes tiszteletem a kormányzó úrnak, úgy a magam, mint a csapa-
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Ez a határozott felelet azt jelentette, hogy Miklós Béla vezérezredes megértette 
az 1. hadsereg feladatát és hűséges lesz a kormányzóhoz. Vattay altábornagy meg
nyugvással fogadta a hadseregparancsnok egyértelmű válaszát és így is jelentette 
Horthynak. Amire a történelem még mindig nem tud választ adni, hogy miért ezt 
követően állt be Miklós Bélánál egy „mirelit" magatartás az egész ügyhöz viszonyítva ? 
A kormányzósággal történt telefonbeszélgetés mindent tisztázott, a feladatot megér
tette, de nem tett érte semmit. Minden akadály elhárult a vezérkari főnök tájékoz
tatása elől, de ő még csak kísérletet sem tett rá. Viselkedését enyhén szólva a teljes 
közömbösség jellemezte a hadurától kapott feladat és a hadsereg törzsében zajló 
események iránt. Semmire nem intézkedett, nem vezetett, nem készíttetett hadműveleti 
tervet a jegyver szünet végrehajtására. A hadsereg felkészítését a szovjetekkel való kap
csolatfelvételre és a németekkel való szembefordításra még elméletben sem kísérelte 
meg. Holott október 15-én a Kárpátokban a hadműveleti helyzet és a hadsereg er
kölcsi állapota ehhez megfelelt. 

A német hadműveleti vezetés ennek meghiúsítására tartalékokkal nem rendelke
zett. „A szomszédos (német) páncéloshadseregtől, mely a duklai horpadásban igen 
súlyos harcokban állt, elöljáró német parancsnokunk, Heinrici vezérezredes még 
alárendelt erőket sem tudott volna ellenünk átiránj'ítani."77 Annyira nem volt német 
erő, hogy a „Panzerfaust" akció végrehajtásának támogatására a Szlovákiából 
kivont 24. páncélos hadosztályt irányították Budapestre, hogy erőfölénnyel rendel
kezzenek. A 2. Ukrán Front főerői Debrecen alatt sejtetni engedték, hogy a támadást 
Nyíregyháza—Csap felé folytatják és bekerítéssel fenyegetik a 8. német és a 2. magyar 
hadsereg Észak-Erdélyben rekedt egységeit. A Tiszán Szegednél átkelt 37. hadtest 
tovább mélyítette hídfőjét, sikereit Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas és Baja irá
nyába fejlesztette tovább, megteremtve a feltételeket a Budapest elleni támadáshoz. 
A Pesti Hírlap október 11-én helyzetértékelést adott. Elismerték, hogy a Tiszánál és 
Debrecennél zajló ütközet „...a szovjet hadvezetőségnek arra a szándékára vall, 
hogy a dél felől előretörő csapatait egyesíteni akarja a Duklai-hágónál harcoló kö
telékekkel. Ennek a törekvésnek hadászati célja az volna, hogy az Arad—Debrecen-
Kassa vonalon elvágja az ettől keletre állomásozó német—magyar erőket."78 Eriess-
ner vezérezredes a „Dél" hadseregcsoport parancsnoka azt írja, hogy kénytelenek 
voltak eltűrni a szovjet csapatok átkelését a Tiszán, mert nem volt mit ütközetbe 
vetni ellenük. A hadműveleti helyzetet súlyosnak ítélte. A 2. Ukrán Eront „...nyil
vánvaló szándéka, hogy hadműveleti súlypontjának a Tisztától keletre történő át
meneti áthelyezésével először északi irányba nyomul előre azzal a céllal, hogy a 
Beszkideken át támadó erőkkel együttműködésben a hadseregcsoport hátába jusson 
és elvágja hátsó összeköttetéseit."79 Csapatokat követelt és sürgette a Wöhler had
műveleti csoport visszavételét. Csapatokat nem kapott, az Oberkommando des 
Heeres nem tudott hadosztályokat küldeni Magyarországra. 

Eigyelmet érdemel Veesenmayer 1946. június 17-én e kérdéssel kapcsolatban tett 

tok nevében hűségemről biztosítom." Meglepő, hogy a vezérezredes az általa szerkesztett Magyarország Honvédelme 
c. trilógiában erről teljesen elfelejtett megemlékezni. Amikor Vattay altábornagy jelentette a kormányzónak, hogy 
a 2. hadsereg parancsnokával is sikerült telefonon beszélnie, Horthy megjegyezte : „Most már tájékoztatva van mindkét 
hadseregparancsnok, tudják feladatukat, és ha helyesen cselekszenek a háborúból való kiválásunk sikerülhet, még ha a palotát 
el is foglalják. (L. erre vonatkozóan: HL Az 1. m. HDS. iratai. Pogány Imre levelei, i. m. és uo. Csontos Balázs i. ni. ) 

Vattay elkövetett egy nagy mulasztást, nem közölte Miklós Béla vezérezredessel, hogy Faraghoék Moszkvában 
Horthy megbízásából aláírták a fegyverszünet előzetes feltételeit. 

77 A. A. Grecsko: i. m. 77. o. és HL Az 1. m. HDS. iratai, ö . I . gyűjteménye. Eszenyi László az 1. hadsereg tör
zsében szolgálatot teljesítő volt vezérkari százados nyilatkozata. Az 1. páncélos hadsereg állományában 44 október 
közepén öt leharcolt német hadosztály (a 96., a 168., a 254. gyalogos, és a 100., a 101. könnyűgyalogos hadosztály) volt, 
továbbá néhány önálló zászlóalj, valamint három tüzérezred, öt tüzérosztály, egy rohamlöveg zászlóalj és négy pán
céltörő tüzér osztály. Egyetlen páncélos hadosztályát kivonták a budapesti „Panzerfaust" akcióhoz. Figyelmet érde
mel az 1. páncélos hadseregről az alábbi szovjet jelentés : „Az ellenség nagy veszteségeket szenvedett. Főként a lába
dozó sebesültek sorából töltötte fel alakulatait." Az állomány feltöltöttsége 60%-os volt. Ezeket a hadosztályokat az 
1. gárdahadsereg lekötötte. Heinrici semmit nem tudott volna innen elvonni az 1. magyar hadsereg ellen. 

78 Pesti Hírlap, 1944. október 11. 
79 HL Filmtár. 1258. sz. tekercs. KTB/H. Gr. Süd. 6854. sz. ha t 
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vallomása. Beismerte, hogy a németeknek nem voltak tartalékaik és ha a magyarok 
határozottan cselekszenek, a fasiszta szövetségből való kiválásukat nem tudták 
volna megakadályozni. „Azonkívül Lakatosnak, mint tapasztalt tisztnek — vallotta 
— tudnia kellett volna, milyen gyenge lábon állnak a német tartalékok és az egész 
utánpótlás. Egy kis előkészített frontszakasz, amelyet az oroszok áttörnek, elegen
dő lett volna, hogy az egész magyar keleti frontot veszélybe döntse." Ezért volt 
fő követelmény, hogy a „Panzerfaust" akció legalább 24 órával megelőzze a magyar 
honvédség hadmozdulatait. Hitler volt teljhatalmú megbízottja így folytatta: „Ha 
Horthy... bátran és határozottan akciójának élére lépett volna, ha saját maga beszélt 
volna a rádióban, és ha kinyilvánította volna elhatározottságát, akár törik, akár 
szakad, úgy az ő személyére letett eskünek jelentősége és súlya egész másképpen 
jutott volna érvényre... Egy későbbi történelemírás feladata lesz, hogy 1944. októ
ber 15-e felett értékítéletet mondjon. Egy azonban biztos, hogy Horthy neve ezen 
a napon elvesztette utolsó csengését is és egyidejűleg ez a Horthy volt az, aki vég
eredményben a régi feudális-kapitalista uralmi rendszer első ápolója és védője volt, 
aki ezen a napon saját múltjának felszámolója lett."80 A hadi helyzettel és a Horthy
val kapcsolatban mondott véleményével csak egyetérthetünk. 

Az idézett néhány példa is bizonyítja, hogy a német hadműveleti vezetés a Kárpát-
medencében tartalékokkal nem rendelkezett és október 15-ón csak más arcvonalról 
hozhatott volna hadosztályokat Magyarországra, amihez több napra lett volna szük
ség. Jellemző a „Dél" hadseregcsoport helyzetére, hogy a proklamáció elhangzása 
után az arcvonalban semmit nem tettek a „Denevér" fedőnevű akció végrehajtásá
ra.81 Ezért tartjuk helytállónak azt a következtetésünket: ha Miklós Béla vezérezre
des a kormányzó nevében hadseregének határozott parancsot ad a 4. Ukrán Front 
előtti út megnyitására, némi előkészület után a szovjet csapatokkal együttműkö
désben hadserege élén indulhatott volna Budapestre. Az előnyomulásukat akadályozó 
német egységeket a szovjet—magyar csapatok könnyen szétverhették volna, de 
ilyenekkel jóformán nem kellett számolni, mert a németeknek nem volt mit ütközetbe 
vetniük, ha a magyarok cselekvésre szánják magukat és a 4. Ukrán Front megindul 
az Alföld felé. 

A történelem számára talán örök titok marad, hogy Miklós Béla vezérezredes 
miért nem élt a felkínált lehetőséggel, miért hagyta ő is cserben hadurát ? A köteles
ségteljesítés, amit Vattaynak is megígért, elmaradt. Horthy nagyon bízott Miklós 
Béla hűségében és abban, hogy parancsait teljesíteni fogja, ő azonban a várakozás 
álláspontjára helyezkedett a kormányzósággal történt telefonkapcsolat után is. 
Megvárta, míg Budapesten a hatalom kérdése eldőlt, s utána, annak figyelembe véte
lével cselekedett. 

Miklós Lajos (Miklós Béla fia) próbál választ adni a vezérezredes „ódzkodására", 
s igyekszik megmagyarázni apja magatartását is : 

„Létezett-e bármiféle nyílt, vagy titkos katonai terv a németek megtámadására 
és egy németek elleni háborúra a szövetségesek oldalán?"82 Nem volt ilyen terv, 
nem is lehetett, ilyen előkészítésére a vezérkar alkalmatlan volt. De nem is volt 
rá szükség, mert nem Budapesten kellett volna kezdeni a fordulatot, hanem a csa
patoknál. Ott meg a parancsnoki döntésen van a lényeg. Aki a parancsot meg-

80 Zinner Tibor—Róna Péter : Szálasiék bilincsben. Bp., 1986. I I . k. 190—191. o. 
81 HL Film tár. 1258. sz. tekercs. KTB/H. Gr. Süd. 6788. és 6790. sz. irat. A „Dél" hadseregcsoport parancsnokság a 

október 3-án egy esetleges magyarországi szükségállapot idejére hadműveleti tervet készített. A művelet „Fleder -
maus" (Denevér) fedőnevet kapta. A német hadtest- és hadosztályparancsnokok felhatalmazást kaptak, hogy német
ellenes megmozdulások feltételezése esetén az alárendeltségükben, vagy szomszédságukban lévő magyar alakulatoka t 
azonnal lefegyverezzék. 

82 HL Az 1. m. HDS. iratai. Miklós Latos: Észrevételek és kiegészítések Vígh Károly: Ugrás a sötétbe című köny
véhez. Kézirat. 18—20. o. 
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tagadja, azt hadbíróság elé állítják és agyonlövik. Horthy Miklós is az 1. és a 2. had
seregre építette a kiugrást, de elkövetett egy nagy hibát : nem utazott Husztra. Úgy 
vélte elég lesz a parancs kiadása. Arra nem is gondolt, hogy utasítása nem jut el 
a csapatokhoz. Létezett ugyanis egy titkos utasítás, az ún. kódparancs a németek 
elleni fordulatra és ezt az 1. és 2. hadsereg parancsnoka megkapta. Sőt Miklós Béla 
személyesen Horthytól. Október 15-én pedig, amikor Miklós vezérezredes felhívta 
a Várat, Vattay megerősítette: úgy járjon el, ahogy Budapesten a kormányzóval 
megbeszélték. 

Veress Lajos vezérezredes bevallja, hogy az átállás végrehajtására a németek elleni 
szembefordulásra semmit nem tett. Miklós Béla azzal magyarázta mulasztását, hogy 
„a kormányzó által szándékolt átállás sem előkészítve nem volt, sem nem szabályozta 
senki az összhangot (feladatok, időpontok, előkészítés, stb.) az egyes hadseregek és 
Budapest között."83 Arról hallgatott Miklós Béla is, hogy 120 000 ember várta a paran
csot és ha jó az előkészítés, ha a parancsnok az események élére áll, minden bizonnyal tel
jesítik is a legfelsőbb Hadúr iránti esküjüket. 

Nem felel meg a valóságnak Miklós Lajos azon állítása sem, hogy miután atyjának 
nem sikerült telefonösszeköttetést létesíteni a Várral, „Kérivei közölte, hogy a 
kormányzó szózata valódi, fegyverszünetet kért és a németek elleni fordulás küszö
bön áll." Mint korábban ugyanis már utaltunk rá, Miklós vezérezredes 16 óra körül 
beszélt Vattay altábornaggyal, Kéri vezérkari ezredes viszont 13,30 után Husztra 
indult. 

Miklós Lajos szerint a jelmondatról azért nem tett említést, mert attól tartott, 
hogy „a vezérkariak húzódozni fognak a végrehajtástól". Rendelkezéseit „pontról-
pontra kiadta, anélkül, hogy a parancsot vevőknek fogalmuk lett volna, hogy 
Miklós már előzőleg kapott utasítás alapján intézkedett."84 Tárgyi tévedés, hiszen 
ilyen parancs kiadására nem került sor. Nem utal arra sem, hogy Miklós Béla mind
ezeket mikor közölte és kikkel ? Az események menete szerint ezt csak azután tehette, 
miután visszatért Husztra. Ez, mint később látni fogjuk, 15-én éjfél körül történt. 

Miklós Bélától sem Kéri Kálmán, sem Székely László nem kapott olyan parancsot, 
hogy a németek ellen meg kell indítani a harcot és be kell szüntetni a támadást 
a szovjet hadsereg ellen. 

A hadseregparancsnok bemutatása után térjünk át a vezérkari főnök tevékenysé
gének, intézkedéseinek értékelésére. Kéri Kálmán vezérkari ezredes 13 óra 30 után 
indult vissza gépkocsival a hadsereg törzsszállására. Úgy véljük, senki számára nem 
meglepő, hogy Beregszásztól Husztig végig a proklamációról és az ezzel kapcsolatos 
tennivalókról elmélkedett. A kutató munkáját megkönnyíti, hogy Kéri Kálmán 
maga mondja el, milyen gondolatok, problémák foglalkoztatták a közel másfél órás 
úton. Mindenekelőtt próbálta megérteni, miért hozták nyilvánosságra az ügyet, 
ha még csak „fegyverszünetet kérünk" van? Gondolatai gyorsan peregtek, de egyre 
csak azt súgták: eredményesebb lett volna a fegyverszünet megkötésének bejelen
tése, amit szinte párhuzamosan követ a hadparancs ós a vezérkar főnökének had
műveleti intézkedése. It t sok volt az ismeretlen, nem tudott elfogadható választ adni 
magának arra, hogy miért így történt és nem úgy, ahogyan az eredményesebb lett 
volna? Ezért áttért a németek (a leendő ellenség) hadműveleti helyzetének elem
zésére és értékelésére. Megvillant agyában az a gondolat is, vajon a németek Finnor
szághoz hasonlóan kivonulnak-e Magyarországról ? Arra a következtetésre jutott : ez 
nem valószínű. Magyarországot nem fogják feladni. Ezért a hadseregnek fel kell 
készülnie esetleges német támadások elhárítására is. Amíg a fegyverszünet ügye 

83 Vígh Károly: i. m. 325. o. 
84 HL Az 1. m. HDS. iratcii; Miklós Lajos: i. m. 20. o. 
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nem oldódott meg, addig tartózkodni kell a velük való fegyveres összecsapásoktól. 
Kedvezőnek minősítette viszont, hogy az ,,A" és a „Dél" hadseregcsoport nem 
rendelkezik azonnal alkalmazható hadműveleti tartalékokkal, sem Debrecentől, sem 
Duklától nem tudnak erőket elvonni az 1. hadsereg elleni csapáshoz. S mivel a közeli 
térségben német tartalékok nincsenek, figyelmet érdemlő erők mintegy 4—5 nap 
múlva zavarhatják csak meg az 1. hadsereg tevékenységét. Végkövetkeztetése: 
a hadműveleti helyzet alkalmas a fegyverszünetre, a német tartalékok hiánya 
lehetővé teszi a hadsereg átállításának előkészítését. 

Ezt követően felidézte a szózat azon mondatát, hogy ellenfeleinkkel szemben 
megszüntetjük az ellenségeskedést. Ezt úgy magyarázta, hogy azonnal, még ma, el 
kell rendelni — és a vezérkar főnökének direktívája minden bizonnyal erre utalni is 
fog — a Vörös Hadsereggel szembeni támadás beszüntetését, valamint minden pro
vokáció kerülését. Továbbá az is felötlött benne, hogy meg kell tenni az előkészü
leteket a közeli kapcsolatok felvételére. Ebben már konkrét feladatot szabott magá
nak és arról elmélkedett, könnyen lehet, hogy őt bízzák meg ennek a lebonyolításá
val. Igyekezett a gondolatot megszokni, ami nem is mutatkozott olyan egyszerűnek. 
Végezetül utolsó kérdésként a hadsereget értékelte. I t t az volt a következtetése, 
hogy a hadsereg egységét, fegyelmét minden eszközzel fenn kell tartani, mert a kö
zeli napokban arra nagy szükség lesz. Már az úton megerősödött és meggyökerezett 
benne az a vélemény, hogy a hadsereg csak akkor jelent értéket a fegyverszünet esetérc, 
ha fegyelmezett, egységes és alkalmas hadműveleti feladatokra.^ A hadsereg fegyelmét, 
a szüntelen visszavonulások ellenére, kielégítőnek tartotta. A tisztek, de a katonák 
zöme is, az életveszély ellenére teljesítették a kapott feladatokat, a parancsok telje
sítését kötelességüknek érezték. A vezérkari főnök ezt úgy értékelte, ha ezek a kato
nák képesek vert helyzetben is helytállni, akkor még inkább megteszik ezt és enge
delmeskedni fognak, ha a megunt háború befejezését kell megvédeni a németekkel 
szemben. A helyzetelemzésen, a következtetéseken érződik, hogy azokat képzett 
vezérkari tiszt végezte, aki már ekkor megértette azt is, hogy a fegyverszünet nem 
a hadsereg leszerelését, hanem újszerű módon való alkalmazását jelenti, mégpedig 
az eddigi szövetséges ellen, együttműködésben volt ellenfeleinkkel. Kéri Kálmán 
magatartását az úton többszörösen elemzett és értékelt kérdések október 15-ének 
délutánjára és éjszakájára nem csak befolyásolták, hanem gyökeresen meghatározták. 

A hadsereg vezérkari főnöke 15 óra után érkezett vissza Husztra. Elsőnek Kováts 
Eerenc vezérkari százados jelentkezett és a kocsiból kiszálló Kéri Kálmán vezérkari 
ezredesnek átnyújtotta — a vezérkar főnökének hadműveleti utasítása helyett — 
a vezérkar hadműveleti osztályáról érkezett táviratot. Ebben az 1591/föv. hdm. 44. 
10. 15. sz., 14 óra 50 perckor leadott sürgönyben a harc továbbfolytatására intéz
kedtek. Külön kihangsúlyozva, hogy csak fegyverszüneti kérelem van, aminek ki
menetele még ismeretlen. A távirat alá Vörös János vezérezredes nevét írták. 

Teljesen érthető módon az elolvasott távirat izgalmat és megdöbbenést váltott 
ki az 1. hadsereg vezérkari főnökéből. Kéri Kálmán vezérkari ezredes hadműveleti 
intézkedést várt a hadsereg alkalmazására az előtte még ismeretlen fegyverszüneti 
feltételeknek megfelelően, s helyette azt olvashatta, hogy a harcot a németek oldalán 
folytatni kell. De a történelem sok időt nem adott a meditálásra. Ahogy a hír szét
futott a vezérkari főnök megérkezéséről, a Huszton maradt vezérkari tisztek hívást 
nem várva eligazításra jelentkeztek. Kéri Kálmán így emlékszik vissza ezekre a 
percekre: „Katonai pályám talán legválságosabb pillanatát éltem át. Kezdtem 
érezni, hogy Budapesten valami nincs rendben, s ha nem tudok higgadt maradni, el
lentmondó intézkedések útvesztőjébe kerülök és a hadsereg felbomlik: először szel-

85 Kéri Kálmán nyilatkozata a szerzőnek. 
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lemileg, azután szervezetileg is. De töprengésre nem volt idő. Intézkedni kellett álta
lánosságban és tisztázni a helyzetet a további parancsok alapjának megteremtésé
hez."86 Most mutatkozott meg, hogy mennyire hiányzott az az ismeret, aminek Miklós 
Béla birtokában volt, de magában tartotta. Kéri Kálmán, 'parancsnoka hibájából és 
mulasztásából, magára maradt, csak a saját és törzse józan mérlegelésére, értékelésére 
támaszkodhatott és arra a feltétlen helyes törekvésre, hogy a fegyverszünet végrehajtásához 
hadseregre van szükség, ezért mindenáron meg kell őrizni a hadsereg egységét, nyugalmát 
és fegyelmét, míg beérkeznek a hadműveleti utasítások. Ezek kiadásában ekkor még 
bízott. 

A hadműveleti osztály tisztjei nem csak a távirattal várták főnöküket, hanem 
Székely László vk. ezredes és Eszenyi László vk. százados (a hadműveleti osztály 
beosztott vezérkari tisztje) megszerkesztették az 1. számú intézkedést is a csapatok 
részére. „Fegyverszünetet kértünk, de még nem kötöttünk. A csapatok tartózkod
janak minden támadó hadmüvelettől, de bármilyen irányból jövő támadást erélyesen 
utasítsanak vissza. Részletes intézkedés következik."87 — írja Eszenyi László. Kéri 
vezérkari ezredes az intézkedést a távol lévő hadseregparancsnok jóváhagyása nélkül 
kiadta, amit továbbítottak is a csapatokhoz, hadosztályparancsnokságokig be
zárólag. Úgy emlékszik, annyival egészítette ki az intézkedést, hogy minden provo
katív magatartást kerüljenek a Vörös Hadsereg csapataival szemben. Az utasítás, 
amely a hadseregparancsnokság 1. számú intézkedése lett, 16 óra előtt került kiadás
ra. Az 1. hadseregnél a vezérkartól érkezett parancsokat a harc folytatására nem 
továbbították, a másodikat sem. De maga a vezérkar hadtesttel bezárólag adta le a 
parancsokat. 

Ezt követően a vezérkari főnök intézkedett, hogy teremtsenek telefonösszekötte
tést a vezérkarral. Utasította Röder ezredest, a német összekötő törzs vezetőjét, 
hogy elhelyezési körleteiket nem hagyhatják el, s elrendelte a távbeszélővonalaik 
megszakítását. Ezt követően irodájába kérette a hadsereg törzsszállásán dolgozó 
magasabb parancsnokokat és beosztott vezérkari tiszteket, hogy emlékeztesse őket 
a kormányzó proklamációjára, de egyben felhívja figyelmüket a vezérkar 1. osztályá
tól érkezett parancsra is. Tudni akarta, hogy kiben mi lakozik azok értelmezését 
illetően. ,,Kéri vezérkari főnök — írja Eszenyi László —• utalt arra, hogy történelmi 
időket élünk, vezetni csak úgy tud, ha ismeri, hogy ebben a kritikus helyzetben kiben 
mi lakozik. Kérte, hogy az események ismeretében nyilatkozzunk követendő maga
tartásunkat illetően éspedig ősi honvédségi szokás szerint a rangban legfiatalabbal 
kezdve, hogy véleményét az idősebbek ne befolyásolják. Rám mutatott, mert én vol
tam a legfiatalabb..., a következőket válaszoltam: Katona vagyok. Esküm szerint 
fogok cselekedni. Ez világosan utalt arra, hogy a kormányzóra tett eskümet értem 
alatta. Csekély változtatásokkal az ott állók mindegyike ugyanígy nyilatkozott, 
tehát vezérkari főnökünk egy, a honvédség történetében talán egyedülálló hűség
nyilatkozat birtokában volt."88 

Székely László válasza volt a legbátrabb: „Mi esküt tettünk a kormányzóra, aki 
a legfelsőbb Hadurunk. Számunkra teljesen mindegy kell legyen, mit mondott a rá
dióban Szálasi... Eskünkből kifolyólag ós az alkotmány szerint is amire szintén 
esküt tettünk, csak egy parancs lehet érvényes : a kormányzó hadparancsa. Miután 
a proklamációban csak annyi volt, hogy fegyverszünetet kért, nem pedig, hogy kö
tött, magatartásunkat ehhez kell szabnunk... Amíg a fegyverszünet életbelépteté
sének időpontját nem tudjuk, addig..! állásainkat továbbra is tartanunk kell, de 

86 HL 264. doboz. 2741. sz. irat. Kéri Kálmán visszaemlékezése: i. m. 
87 HL Az 1. m. HDS. iratai, ö . I. gyűjteménye. Eszenyi László nyilatkozata. 
88 Uo. Jelen voltak: Záray Emil vezérőrnagy, műszaki parancsnok; Lehóczky Lajos ezredes, tüzérparancsnok, 

dr. Uhlyarik Jenő ezredes, légvédelmi parancsnok; Csabai Károly ezredes, híradóparancsnok; Székely László vk; 
ezredes, hadműveleti o. vezető. ; Molnár Károly vk. őrnagy 1/b. vezető : Kováts Ferenc és Eszenyi László beosztott vk. 
századosok. 
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tartózkodnunk kell bármiféle támadólagos részlet-harccselekményektől. Minthogy 
a németeknek e lépésünk valószínűleg nem fog tetszeni, és ellenrendszabályokat fog
nak megpróbálni, ilyenekkel is számolnunk kell és meg kell akadályoznunk, hogy le
fegyverezzenek bennünket. "89 

Az 1. hadsereg vezérkari főnökének irodájában lefolyt tiszti gyűlés valóban sors
döntő történelmi jelentőségű értekezlet volt. Először is bizonyította, hogy az 1. had
sereg vezetése a kormányzó mellett van. Másodszor, megerősítette azt a korábbi követ
keztetésünket, hogy amennyiben a proklamáció az eredeti megfogalmazásban hang
zik el („fegyverszünetet kötöttem" és „Magyarország a mai naptól Németországgal 
hadiállapotban lévőnek tekinti magát") az 1. hadsereg parancsnoksága hadparancs 
és jelmondat nélkül is szembefordult volna a németekkel. Ez az eset bizonyítja, 
hogy Lakatos miniszterelnök nem mulasztást, hanem megbocsáthatatlan bűnt kö
vetett el a magyar hazával és a nemzettel szemben, amikor az idézett mondatot 
kihúzatta. Sőt minden bizonnyal az önállótlan, dönteni nem merő Miklós Béla vezér
ezredes magatartása is másképpen alakul. Mivel a seregekhez más parancsok nem 
érkeztek, helyesebben a proklamációt támadó és semmisnek nyilvánító intézkedé
sekkel szemben a vezetés minden szinten teljesen magára maradt, a parancsnokok 
politikai magatartásától függött, hogy mi történik a csapatoknál. Harmadszor, az 
összehívottak véleményéből arra kell következtetnünk, hogy az 1. hadsereg tisztikarának 
többsége valószínűleg követi hadurát a fegyverszünet végrehajtásában, ha erre parancsot 
kap. 

Azt is igazolja ez a kis tanácskozás, hogy a fegyverszünet előzetes feltételeinek 
végrehajtását az 1. hadseregnél nem a németek buktatták meg, hanem az, hogy a 
hadsereg nem kapott hadműveleti intézkedést tevékenységére és Miklós Béla vezér
ezredes nem mert önállóan cselekedni. Vörös János vezérezredes a Szálasi-perben 
tett vallomásában beismerte, hogy az egyik oldalon pontos terv, megszervezett erők 
— németek, nyilasok — álltak, a másik oldalon, a fegyverszünet oldalán semmi 
sem volt. A fővárosban az erőt valóban a németek és a nyilasok képviselték. Mindezt 
Horthyék is tudták. A Budapestről bejelentett fegyverszünet ezért elhibázott volt 
és eleve bukásra ítélt. Horthy Miklós elrendelte a gépezet beindítását, csak a gépezet 
nem indult be, a vezérkar meghiúsította azt. Horthy Miklós és a fegyverszünet meg
buktatását a volt vezérkar tagjai ma is büszkén vállalják. 

A katonapolitikai és a hadműveleti helyzetből kiindulva a fegyverszünet sikerére 
csak abban az esetben lehetett számítani, ha Horthy Husztra megy és ott jelenti 
be a szakítást a németekkel, ha ott adja ki hadparancsát. Ekkor Miklós Béla is 
mert volna cselekedni. A háború végét pedig nemcsak a katonák, hanemja tisztek is 
várták. Erre vonatkozó kérdéseimre Székely László a következőket válaszolta 
„Már IX. hó. 22-én bejegyeztem, hogy az azonnali fegyverszünetet tartottam szük
ségesnek. Ezt a felfogásomat az befolyásolta akkor és ma is, hogy a tisztikar több
sége szeretné már a háború befejezését. Ugyanígy a legénység is, ha másért nem, 
már csak a létfenntartási ösztönétől, az életben maradás vágyától vezérelve."90 Ezt 
a csapatok erkölcsi, harci szelleme, az átállások, a dezertálások és az október 15. 
után bekövetkezett rohamos széthullás — amelyet sem a német, sem a nyilas terror 
nem tudott megfékezni — ékesen bizonyítja. A magyar csapatok tömeges fogságba 
menése általában — amit a szovjet dokumentumok is bizonyítanak — október 
közepétől válik általánossá. Eddig csak fogságba „esésről" beszélhetünk, ettől az 
időtől „fogságba menésről". Kéri Kálmán — október 15-re emlékezve —kijelentette, 
hogy: ,,...a kormányzói proklamáció — a meglepetés és a közeljövő eseményeire vonat-

89 Uo. Székely László Miklós Lajoshoz 1968. 01. 28-án írt leveleiből. 
90 Uo. 
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kozó ideges bizonytalanság ellenére — megnyugtatóan, sok helyen bizalmat gerjesztően 
hatott.'''' Elmondta még, hogy a hadseregnél nem fogadták ellenszenvesen, bár nem 
értett mindenki egyet vele, de amíg a parancsnokság a helyén volt, nem nyilatkozott 
senki ellene. „Miután az átállás lelkileg nem volt előkészítve, meglepetés, tanácsta
lanság uralkodott, de a proklamációval való szemhehelyezkedésre még utalások sem 
történtek és egyetlen ilyen tartalmú jelentés sem érkezett a hadseregparancsnok
ságra... A hadsereg tisztikarának fegyelme (az 1. hadseregről van szó — Ö. I.) — 
hangsúlyozta a vezérkari főnök —, még kifogástalan volt. A parancsok feltétlen 
teljesítésére voltak nevelve és bizonyos, hogy azok mellé, akik értelmi okokból 
kifolyólag készek voltak teljesíteni a hadseregparancsnok utasításait, a szokatlan és 
bonyolult helyzetben felsorakozik a tisztikarnak az a része is, amelynek az eddigi 
szövetségessel való szembefordulás érzelmileg idegen lett volna. így azokat, akik 
megkísérlik a parancsok nem teljesítését, számban messze meghaladták volna."91 

A csapatok és a kormányzói szózat 

Hogyan viszonyultak a csapatok a proklamációhoz ? Veress Lajos vezérezredes 
Magyarország honvédelme II. kötetének 242. oldalán azt írja: „A csapatok legna
gyobb része a proklamációt nem hallotta, mert azok az ellenséggel voltak elfoglalva." 
A katonatömegek sokkal érzékenyebben reagáltak a fegyverszüneti zörejekre, mint 
a tölgyfalombosok. A háború végét, befejezését nemcsak a katonák, hanem a tisztek 
is várták, a fegyverszünetben reménykedtek, csaknem ez tartotta még állásaikban a 
csapatokat. 

A 2. hegyizászlóalj 2. százada volt parancsnokának, Móricz Lajos főhadnagynak — 
(ma néphadseregünk nyugállományú ezredese) naplója szerint a kormányzói prok-
lamáció után tartott zászlóalj tiszti gyűlésen csak egyetlen tisztnek volt ellenvéle
ménye. A döntő többség boldogan köszöntötte a „háború végét."92 

Karátsony József (néphadseregünk nyugállományú ezredese) 1944 októberében 
századosi rendfokozatban a 11. hajdú gyalogezred III. zászlóaljának volt parancs
noka, a proklamáció hatását így írja le: ,,1944. október 14-én a l l / I I I . zászlóalj 
éjszakai menetet hajtott végre és 15-én hajnalban beért a kijelölt szálláskörletébe 
Hársfalvára (Szolyvától északra 4 km), 14 órára tiszti gyűlést hívattam össze, ahol 
ismertetni akartam a feladatot... Tiszti gyűlésre készültem, amikor a segédtisztem 
lélekszakadva jött: Százados Űr!, Százados Úr! tetszett hallani? Béke van! Békét 
kötöttünk a ruszkikkal !... Bekapcsoltam a rádiót és én is végighallgattam a beolva
sott közleményt. Meghallgatása után kimentem az utcára és az ott elém táruló látványt 
a mai napig sem felejtettem el!... Az utcán volt a falu apraja-nagyja és önfeledt 
boldogsággal ugrált, ölelkezett, csókolózott a zászlóalj katonáival... Katonákon és 
civileken, öregeken és fiatalokon, mindenkin a fenntartás nélküli boldogság öröme 
látszott! Mindenki beszélt és mindenki megértett mindent szót, pedig a ruszinok 
nem tudtak magyarul, a katonák nem tudtak ruszinul. Ott és azokban a percekben 
mindenki boldog volt. Velem együtt mindenki úgy érezte, hogy megszabadultunk 
egy szörnyű lidércnyomástól és most már minden szép és jó lesz... Ott csak nevető, 
mosolygó arcok és szemek voltak, akik semmi másra nem gondoltak, csak arra, hogy 
vége a háborúnak és ezért végtelenül boldogok voltak. Ezt a boldogságot nem lehet 
leírni: ezt csak átélni lehetett!... Számomra ez az élmény azt is eredményezte, hogy 
erkölcsi erőt és támaszt adott a feladat végrehajtásának megtagadásához. A más
napra, október 16-án 06.00-ra tervezett Buzsora elleni támadás elmaradt."93 

91 Kéri Kálmán nyilatkozata a szerzőnek. 
92 HL Az 1. m. HDS. iratai, ö . I . gyűjteménye. Móricz Lajos ny. ezds. nyilatkozata. 
93 Uo. Karátsony József ny. ezds. nyilatkozata. 
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Figyelmet érdemel Berkó István vezérkari alezredesnek, a III . hadtest vezérkari 
főnökének vallomása is : „A kiáltvány elhangzása után — írja — a velem szemben 
ebédelő Hollósy-Kuthy László altábornagyot kihívtam az udvarra és ott négyszem
közt tárgyaltunk... Felkértem parancsnokomat, hogy javaslatomat meghallgatva 
intézkedjék... Az altábornagy kijelentette, hogy egy jottányival nem tud többet, 
mint amit a rádióban hallottunk. Én ugyanezt jelentettem neki és hogy távbeszélőn 
érdeklődni fogok »szervezetszerű magyar elöljárónál« az 1. hds. pságnál... Mentem 
mindjárt a hadműveleti irodába, felhívtam... Kéri Kálmán ezredest, hogy megtud
jam: van-e fegyverszünet és mi a teendő? Azt mondták még Beregszászon van. 
Kérem a helyettesét, ... ő is azt a választ adta, hogy semmit sem tud. Megígérte: 
mihelyt tudnak valamit, továbbítják ide, Perecsénybe is. Én még hozzáfűztem: 
vedd a jelentkezésemet hűségnyilatkozatnak, a parancsnokom részéről is — így je
lentsd. (A csapatparancsnokságok zöme így viszonyult a proklamációhoz — Ö. I.) 
Vártunk még vagy másfél-két órát, nem bírtam idegekkel, Hollósy—Kuthy bele
egyezésével autóba vágtam magam, elindultam Beregszászra... Miklós Bélát ide
gesen, egészen magából kivetkőzve találtam ...Feltettem neki a kérdést: — Van-e 
fegyverszünet? »Nincs fegyverszünet« —- válaszolta Miklós. (A Várral történt tele
fonbeszélgetés után volt — Ö. I.) Kell-e harctevékenységet folytatni? »Nem kell«. 
— Mi a teendő, ha a Vörös Hadsereg támad ? »Akkor védekezni kell, de mi tartóz
kodjunk a támadástól.« Azt megígérte —- nagyon hangsúlyozott kérésemre —, hogy 
mihelyt lehet, azonnal intézkedik, ha máskép nem, futárral. Megjegyezte: »most 
beszélt telefonon a Várral és ő is intézkedést vár«. Kölcsönösen kissé megnyugodva 
elbocsátott és legnagyobb meglepetésemre, mikor a kezem a kilincsen volt, utánam 
szólt. »Azt sem bánom, ha Ti kiküldtök parlamentereket«. (Ez jól jellemzi Miklós 
Béla hozzáállását a kérdéshez —• ö. I.) Erre nem feleltem és távoztam, mert tudtam 
a hadikövet kiküldésének előfeltételeit."94 

„Már sötét volt — folytatja Berkó — amikor visszaérkeztem a III . hadtestpa
rancsnokság törzsszállására, Perecsénybe, ahol közöltem a hadműveleti irodában 
levő parancsnokommal és Lovász Olivér vezérkari őrnagy helyettesemmel, hogy 
amint lehet, konkrét intézkedést kapunk, ők keserűen mosolyogva közölték, hogy 
amíg én visszafelé utaztam, megérkezett a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen 
parancsa a harc tovább folytatására."95 

Karlóczy Ferenc vezérkari ezredes — aki Hadácsy Rezsőn keresztül kapcsolatban 
volt a Magyar Fronttal — így emlékszik vissza a proklamáció fogadtatására a 24. 
gyalogos hadosztálynál: ,,...1944. október 12-én reggel útbaindultam Királymezőre 
(a 24. gyalogoshadosztály parancsnoki teendőinek átvételére — ö. I.). Ekkor már 
tudomásom volt az október 11-én Moszkvában megkötött fegyverszünetről és a ter
vezett átállásról. Bemutatkozásom alkalmából (15-én délután volt —• Ö. I.) ebben 
a szellemben beszéltem a tisztikarral és azt a meggyőződést szereztem, hogy mindenki 
boldogan az átállás mellett van."98 

Ezeket erősítette meg Szende László százados is, aki a 24. hadosztály gyalogsági 
parancsnokának, Czech Vilmos vezérkari ezredesnek volt a vezérkari tisztje. „A csa
patok legénysége — nyilatkozta —, de a tisztek is reménykedtek, hogy fegyverszü
net, fegyverletétel lesz, s vége lesz a meddő küzdelemnek, a szovjetekkel szembeni 
harcnak... Kevés rádióvevő készülék dacára futótűzként terjedt el a várt fegyver
szünet híre, még a legkisebb alegységnél is... Minden rádiót bekapcsolva vártuk 
a további híreket Budapestről. Sajnos, hamarosan megkaptuk Vörös János vezérez
redes parancsát, hogy csupán fegyverszüneti tárgyalásokról van szó... kimenetele 

94 Bolcor Péter: Zsákutca. I . m. 111—112. o. 
95 HL Az 1. m. HDS. iratai, ő . I. gyűjteménye. Berkó István vk. ezredes nyilatkozata. 1944. október 15-én még 
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még bizonytalan, ezért változatlan erővel folytatni kell a harcot !... Parancsnokom 
szinte teljesen összeroppant, könnyezve ült mellettem."97 Az elmondottak bizonyít
ják, hogy a tisztek és a legénység döntő többsége fegyverszünetet várt, magatartá
suk azonos volt. A katonai fegyelem azonban megakadályozta, hogy mellette állást 
fogalaljanak, vagy véleményt nyilvánítsanak. 

S végül adjuk át a szót Mocsár Gábor neves írónak, nézzük meg, ő hogyan élte át 
ezeket a boldog perceket. 

„De mi, ott, kint a fronton, Huszton! Mit tudhattunk a hátunk mögött kavargó, 
s a kulisszák mögött zajló manőverekről ? Mi csak a sipkáinkat dobáltuk az égnek, 
minthogy rádiósok lévén híradás a kötelességünk, beszaladgáltuk a közeli utcákat, 
bekiabáltunk a katonák szállásaira fegyverszünet ! Fegyverszünet. Vége a háborúnak ! 
... Hazamegyünk! Fegyverszünet! Vége a háborúnak!"... 

„Kirohantunk a városon áthaladó országútra, a Fő utcára. A szemtanú hitelessé
gével állítom, amit mondok: a proklamáció elhangzása után két-három órával 
a huszti főutcán német teherautók dübörögtek — visszafelé. Rakva katonákkal. 
Minden gépkocsin befűzött géppuska, jobbra-balra, hátra irányzott csővel. A német 
katonák — ha nagyritkán láttuk őket — ezelőtt sapka nélkül, lezser, eleresztett 
tartással, vidáman integetve haladtak el a magyar alakulatok között. Azért mon
dom, hogy ritkán láttuk őket, mert a Duklai-hágótól a Keleti-Kárpátok arcvonalán 
voltaképpen összefüggő magyar seregtestek tartották a frontot, német főparancs
noknak alárendelten, s német alakulatokkal itt-ott megerősítve, de a frontvonal, a 
magyaroké volt. Ezek a most szemünk előtt hátrafelé tartó német gépkocsik valami
féle parancsnoki törzs járművei lehettek, s a katonák, akik rajtuk ültek, teljes harci 
készültségben, fejükön sisak — döbbenten és zavart, dühös tekintettel méregettek 
minket, vidám magyarokat. Vonulásuk — a szemtanú hitelességével állítom — ha
tározottan a visszavonulás, majdnem a menekülés képét mutatta: észre veszi az 
ilyet egy visszavonulás látványát már megrögzítő és őrző katonaszem."98 

Még odaát, a 4. Ukrán Frontnál is észrevették, hogy valami rendkívüli dolog tör
tént a magyaroknál: „érthetetlen vigalomnak voltunk a fültanúi" — nyilatkozta 
Herencsár Lajos volt frontpropagandista.99 

Szükséges azonban megjegyezni, hogy az öröm, a vigalom a „fegyverszünetnek 
a háború végének, a hazamegyünknek" szólt. Arra, hogy mindez csak akkor valósul
hat meg, ha kiverik az országból a németeket, az első percekben nagyon kevesen 
gondoltak. Ezért bizonyos katonapolitikai előkészületekre lett volna szükség annak 
megértetésére, hogy a fegyverszünet csak a németek elleni fegyveres fellépéssel válhat 
valóra, amelyhez jelentős segítséget nyújt a Vörös Hadsereg. 

Az 1. hadsereg több részéből vett példák bizonyítják, hogy a katonák és a tisztek 
zöme is nagyon várta már a fegyverszünetet, a vesztett háború befejezését, nem 
viselkedtek közömbösen a proklamáció iránt és megértették volna a németek elleni 
fellépés szükségességét is. A nyilasok által megtépázott kormányzói tekintélyt a rádió
szózat a hadsereg állománya előtt megnövelte. De mi van akkor, ha a kiáltvány őszintén 
elmondja, hogy a fegyverszünetet már aláírták és a különböző szintű parancsnokok is 
megkapják ugyanazt a parancsol, amit Miklós vezérezredes? Válaszunk, iigy véljük, 
csak egy lehet : a hadsereg minden bizonnyal teljesíti a hadúr iránti kötelességét. A kato
nák és a tisztek is parancsot vártak a fegyverszünet végrehajtására. De az ennek ki
adásával felruházott és megbízott Miklós Béla vezérezredesnek nem volt bátorsága 
a németek elleni harcra, vezetni a hadseregét, hiába feleltek meg ennek az erőviszonyok és 
u katonapolitikai helyzet is. Ennél a kérdésnél nem szabad megfeledkezni arról a se-

97 TJo. Szende László volt százados nyilatkozata. 
98 Mocsár Gábor: ...Eleitől fogva. Irodalmi önéletírás. Bp., 1986. 468—469. o. Első történelmet adó irodalmi írás 
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gítségről, amelyet a 4. Ukrán Front nyújtott volna az 1. hadseregnek, ha a kapott 
feladat végrehajtását megkezdi. A hadsereg egységét, fegyelmét is csak a németek 
elleni fellépéssel lehetett volna megtartani, ezt igazolják az október 15-ét követő 
események. 

Térjünk vissza a hadsereg törzsszállására! Kéri Kálmán így foglalta össze véle
ményét: „Lelkem mélyén biztos voltam abban, hogy a velünk szemben állókat le 
tudjuk küzdeni, a kételkedőket meg tudjuk nyerni, mert úgy érzem, hogy a fejlemé
nyek és az eredmények igazolni fognak bennünket."100 Ehhez azonban parancsot 
várt, azaz hadműveleti intézkedést a hadsereg alkalmazására az új katonapolitikai 
helyzetnek és a fegyverszünet feltételeinek megfelelően. Ez sajnos nem jött meg. 
A parancsnok valamit kapott, de ő meg mindvégig magában tartotta azt. Ezért 
nem történt semmi lényeges még abban a törzsben és annál a hadseregnél sem, ame
lyet alkalmazni lehetett volna a fegyverszünet előzetes feltételeinek megvalósítására. 

A Honvéd Vezérkar főnökének felhívása telefonon nem járt eredménnyel. Ezt 
követően Kéri Pogány Imre vezérkari ezredes hívásával kísérletezett. Ez október 
15-én úgy 17—18.00 óra között sikerült. Kérdésére Pogány ezredes úgy nyilatkozott, 
hogy a legilletékesebb személy válaszol és átadta a kagylót Vattay altábornagynak. 
A főhadsegéd ezeket mondta: „A kormányzói szózat hiteles és érvényben van, a néme
tekkel az érintkezést meg kell szakítani, az oroszokkal pedig felvenni. A főhadsegéd 
a Miklós vezérezredessel történt beszélgetéshez hasonlóan a lényeges kérdést itt is 
elhallgatta. Nem nyilatkozott arról, hogy a fegyverszünet meg van-e kötve és mi 
annak feltétele, s melyek a hadsereg hadműveleti feladatai. A további felvilágosítást 
elhárította azzal, hogy „nincs időm veled tovább beszélni, mert itt zajlanak az esemé
nyek."101 Innen már kapott valamit, de ezt cselekvésre, arra, hogy több mint 120 000 
embert elindítson valamerre, még mindig kevésnek tartotta. Kérinek ebben a vonat
kozásban teljesen igaza volt. Kikövetkeztette viszont azt, hogy a kormányzóság és a 
vezérkar külön hajón eveznek. A ,,.. .beszélgetés — írja Kéri Kálmán — megerősített 
abban, hogy ne Szálasiék, hanem Horthy proklamációjának szellemében járjak el 
ebben a rendkívüli és kritikus helyzetben.. ."102 

Az este is leszállt, de még mindig nem jött hadműveleti feladat. A kora esti 
órákban a munkácsi hírközpont parancsnoka jelentette, hogy egy kisebb német csa
pat jelent meg és a hírközpont átadását követelik. Kéri Kálmán kérdése: „Kellően 
biztosítva van-e a központ?" Az „igen" után: „Akkor tagadd meg felszólításukat és 
ha kell, tűzzel verd vissza őket" — volt az utasítás. A hírközpont parancsnoka riasztó
lövést adatott le, mire a németek eltávoztak. 

Egy másik incidens a németekkel Huszton történt. Még 15-én délután a városba 
visszaérkezve a vezérkari főnök egy légvédelmi gépágyús osztályt és a hadsereg
parancsnokság törzsének még itt maradt részeit a városba vezető utak lezárására 
utasította. A késő esti órákban egy tehergépkocsikból álló német oszlopra, mely 
az előőrsöknél a megállási felszólításnak nem tett eleget, Uhlyarik ezredes parancsára 
tüzet nyitottak, mire a németek Beregszász felé visszafordultak.103 

Ezt követően — Budapesten keresztül — Kéri ezredest felhívta Wagener tábor
nok, Heinrici vezérkari főnöke és felelősségre vonta a történetekért. „»Milyen alapon 
nem engedélyezte az oszlopnak a német összekötő törzshöz való menetét?« Kéri 
válasza: »Nem volt jelezve«! »ön is az árulók közé állt?« — volt a második kérdés: 
»Én mindenkor a kormányzói utasításhoz tartom magamat« — felelte. Majd arról 
érdeklődött, hogy »Bízik-e Miklós vezérezredes Horthy iránti hűségében?« Kéri 

100 Kéri Kálmán nyilatkozata a szerzőnek. 
101 HL 264. doboz.; Kéri K.: i. m. 
102 Uo. : Vattay annyira nem tartotta sorsdöntőnek a Kérivel való beszélgetést, hogy még a háború után írt vissza

emlékezésében sem utal erre. Szűkszavúságát a háború után azzal magyarázta, hogy biztos volt abban: a pa
rancsnok mindenről informálta vezérkari főnökét. 
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válasza rövid volt ! »megingathatatlanul« (unerschütterlich) »Ennek súlyos következ
ményei lehetnek« fejezte be a beszélgetést Wagener."104 A volt tábornok 1984. július 
16-án Kéri Kálmánhoz írt levelében az 1944. október 15-i helyzetre utalva a követ
kezőket írta: „Természetes, hogy Heinrici vezérezredes és én is a dolgok ilyetén fejlő
dését a katonai fegyelem megtagadásának és húségtörésnek tekintettük."105 Valóban 
azért hívták mindkettőjüket (Miklóst és Kérit) Szobráncra, hogy letartóztassák őket, 
amit Heinrici is beismert. „Miklós harcászatilag alá volt nekem rendelve, de fegyel-
mileg nem. Hogy mi történjen majd vele, erről tehát nem én, hanem az ő elöljáró 
hatósága Budapesten kell döntsön. Oda akartam én Miklóst egy német kocsiban útba
indítani."106 — nyilatkozta a már idézett levélben. 

A vezérkari főnök megértette, hogy a kapcsolatmegszakítás a németekkel, amire 
a főhadsegéd is utalt, bekövetkezett. Ekkor gondolt konkrét formában először Vattay 
altábornagy azon megjegyzésére, hogy ezzel párhuzamosan fel kell venni az érint
kezést az „oroszokkal". De hogyan, mit tegyen ennek érdekében ? — tette fel a kérdést 
magának. Még mielőtt választ talált volna a hogyanra, újra telefonhoz nyúlt. Min
den áron kapcsolatot akart teremteni a vezérkarral. Vörös Jánostól akarta hallani az 
1. hadsereg feladatát. Miután ez nem járt eredménnyel, Pogány Imre ezredes fel
hívásával kísérletezett újra. De itt is eredménytelenül. Budapest 15-én este nem adott, 
nem fogadott telefonhívásokat. 

Jogos annak a kérdésnek a felvetése, hogy ennyi kudarc és bizonytalanság után, 
miért nem hívta fel a vezérkari főnök a Beregszászon tartózkodó hadseregparancs
nokot, miért nem kérte intézkedéseit, utasításait a tragikus helyzetben ? De fordítva 
is feltehetjük a kérdést. Mivel magyarázható az, hogy a hadsereg parancsnokát nem 
érdekelte, hogy az adott drámai helyzetben a vezérkari főnök milyen intézkedéseket 
ad a csapatoknak, a nyilas hatalomátvételt segíti-e, vagy a kormányzói proklamá-
ció végrehajtását ? A kérdőjelek sokaságát sorolhatjuk, de megérteni és megmagya
rázni — a magyar nemzet, állam és a hadsereg drámai óráiban — a parancsnok és a 
vezérkari főnök egymáshoz való viszonyát, nem tudjuk. Arról nem szabad megfeled
kezni, hogy Kéri vk. ezredes valamennyi intézkedését a parancsnok, szolgálati úton, 
megkapta. De groteszk, hogy a válságos helyzetben Miklós vezérezredes elmulasztotta 
vezérkari főnökének kötelező tájákoztatását és még csak érdeklődést sem tanúsí
tott rendelkezései iránt. Ilyen felelőtlenséget egy hadseregparancsnoknak nem lehet 
megbocsátani. 

Kéri Kálmán magatartásának megítélésében fontos az a körülmény, hogy abban 
a biztos tudatban volt, parancsnoka sem tud többet, mint ami a proklamációban el
hangzott. Azt, hogy Miklós Béla vezérezredes mindenbe be volt avatva és Vattay 
altábornagytól az utasításokat, ha hézagosan is, a cselekvésre megkapta, csak jóval 
a háború befejezése után tudta meg. A vezérkari főnök visszaemlékezésében csak 
ennyit mondott erről: „valószínűleg nem hitt szavaim és tetteim őszinteségében."107 

Az eseményeket kutató következtetése, hogy sok kár származott a parancsnok és 
a vezérkari főnök kimért, rideg együttműködéséből, pedig úgy indultak, hogy 
mindvégig egy hullámhosszon játszanak, és a hadsereget úgy vezetik, hogy mind
végig a kormányzó mögött álljon. Mivel a „mit kell tenni?" — a kormányzói szózat 
után — Miklós vezérezredes birtokában volt, így a felelősség őt terheli, és nem lehet 
50—50%-ra megosztani a két vezető között. Nem marasztalható el a vezérkari főnök 
azért, aminek végrehajtására nem kapott utasítást. 

Eszenyi László volt vezérkari százados nyilatkozatában világosan leszögezte: 
„A parancsnok... és a vezérkari főnök is a huszti hadseregparancsnokságon tökélete-

104 HL 264. doboz.; Kéri K.: i. m. 
105 Wagener tábornok 1984. 07. 16-i levele Kéri K-hoz. Másolat a szerző birtokában. 
106 HL 264. doboz.; Kéri Kálmán : i. ni. Uo. Heinrici levelei Gosztonyi Péterhez. (Svájc) 
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sen biztonságban volt. A hadsereg csapatai a kiadott intézkedéseket pontosan és 
fegyelmezetten hajtották végre, beleértve a németek elleni harcot is. (Lásd: Técső, 
Huszt-Nyugat, Munkács)"108 Eszenyi százados nyilatkozata ismételten megerősíti 
azt a korábban már levont következtetésünket, hogy az 1. hadsereget, vagy annak 
zömét, ha a parancsnok az élére áll, Horthy mögé fel lehetett volna sorakoztatni. 

Miklós vezérezredes mintha csak a kivárás álláspontjára helyezkedett volna; vezér
kari főnökét teljesen magára hagyta gondjaival, problémáival. Kérinek sem volt 
azonban bátorsága, hogy Székely László vezérkari ezredessel, helyettesével őszintén 
kicserélje nézeteit. Olyan kérdés ez, melyre egyikük sem tudott választ adni. Jelen 
esetben Kéri vk. ezredest kell elmarasztalnunk, hogy helyettesét nem vonta be 
a tervébe. 

A hadi helyzet kedvező volt 15-én, jelentős események nem voltak az arcvonalon, 
mintha a szovjet fél is a várakozás álláspontjára helyezkedett volna, nagyobb mérvű 
támadást nem indított. Reggel mindezek ellenére a csapatoknak utasítást kellett 
adni, tovább várni nem lehetett. A parancsnokságnak is állást kellett foglalnia és 
ennek szellemében parancsokat kiadnia. Ebben a helyzetelemzésben jutott Kéri vk. 
ezredes arra a következtetésre, hogy a magyar fővezérségtől észszerű parancsot már 
nem várhat, ezért a legcélszerűbb, ha Vattay altábornagy felhívásának eleget téve, 
azokkal tisztázza a helyzetet, akikkel eddig szemben állott, „azaz az oroszokkal". 
„Ekkor fogalmazódott meg bennem a szándék — írja —, hogy a világosság beálltával, 
azaz október 16-án reggel a Huszthoz legközelebbi arcvonalrészen átmegyek és fel
veszem az érintkezést a 4. Ukrán Front parancsnokságával."109 

Kéri Kálmán megértette tehát, hogy a fegy verszünetet Magyarország érdeke, léte, 
további fennmaradása követeli, és hogy ebben a hadműveleti helyzetben az csakis 
a szovjet hadsereggel együttműködésben lehet eredményes. Az elhatározással pár
huzamosan a vezérkari főnök feladta a „finn változat"-ot, amely eddig őt is foglal
koztatta. Meggyőzte önmagát is arról, hogy a németek Magyarországot nem adják 
fel és csak harc árán lehet tőlük megszabadulni. 

Már hozzálátott a terv előkészítéséhez, amikor valamivel éjfél előtt Miklós Béla 
váratlanul visszatért Husztra. Kéri vk. ezredes jelentette a foganatosított intézke
déseket, a Vattay altábornaggyal folytatott beszélgetés lényegét, a vezérkartól érke
zett táviratok tartalmát, az incidenst a németekkel, majd hozzáfűzte: „szükségét 
látom, hogy a helyzet tisztázása és az esetleges együttműködés érdekében az oroszok
kal az érintkezést felvegyem." Miklós vezérezredes közömbös jóváhagyással tudo
másul vette vezérkari főnökének intézkedéseit és jelentését, a 4. Ukrán Fronthoz való 
átmeneteire azonban nem reflektált. „Az volt a benyomásom — írja Kéri ezredes 
-—, hogy mérlegeli a tervezett lépésemet, töpreng javaslatomon."110 

Október 16-án hajnalban az 1. hadsereg két vezetője között megbeszélés kezdődött, 
de még most is csak kizárólag az átmenetre tett javaslatot vitatták meg. Megszületett 
a döntés : Kéri vk. ezredes átmegy a 4. Ukrán Fronthoz, tájékozódik, majd mielőbb 
visszatér. Ez mind helyes, de újra nem a lényeggel kapcsolatos intézkedés. 

Kéri vk. ezredes helyzetismerete alapján ez volt az egyetlen helyes döntés, amit 
hozhatott. Feltétlenül egyetérthetünk vele. Viszont a hadseregparancsnok újra, meg
bocsáthatatlan mulasztást, hibát követett el. Nem ismertette a Vattay altábornagytól kapott 
feladatot, és nem ennek a tervnek a konkretizálására, a németek elleni fellépés részleteinek 
a megvitatására küldte át vezérkari főnökét. Kéri Kálmánnak a részletes helyzetet 
felölelő térképpel, hadműveleti tervvel kellett volna átmennie, amely tartalmazza 
a magyar csapatok részletes csoportosítását, a németek elleni fellépés elgondolását, 

108 HL Az 1. m. HDS. iratai, ö . I. gyűjteménye. Eszenyi L. vk. szds. nyilatkozata. 
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és hogy melyik útvonalakat tervezik szabaddá tenni a Kárpátokon át támadó szov
jet 18. hadsereg és a 17. hadtest számára, stb. S hogy ez nem így történt, az kizárólag 
Miklós Béla magatartásán múlott, és azon, hogy még mindig nem volt döntése a had
műveleti tevékenységre. A tárgyalást azzal fejezte be: ,,Az ökörmezői völgyzárnál 
menj át. Indulj mielőbb."111 

Ezt követően hozzálátott a készülődéshez. Közben 16-án 07 óra körül váratlanul 
a Honvéd Vezérkar főnöke jelentkezett, akit Kéri Kálmán Miklós Bélához kapcsol
tatott, de ő is fültanúja volt a beszélgetésnek. Erről visszaemlékezésében azt írja, 
hogy Miklós Béla ingerülten először azt kérdezte, hogy 14-én este miért nem jött el 
Szatmárnémetibe a tervezett megbeszélésre (már utaltunk rá, hogy ezt Horthy uta
sítására leállították), majd hogy mi a hadsereg feladata. A vezérkar főnöke a had
seregparancsnokot ekkor arról tájékoztatta, hogy irodáját nem hagyhatja el, elő
szobájában németek vannak. (Ez igaz volt). Majd úgy intézkedett, hogy a hadsereg
nek a harcot a németek oldalán kell folytatni, különösen ügyelve bal szárnyára, ne
hogy az 1. német páncélos hadseregnek a duklai horpadásnál küzdő részei veszélyes 
helyzetbe kerüljenek. Felhívta továbbá figyelmét arra, hogy Heinrici vezérezredes 
meghívásának tegyen eleget és jelentkezzen nála Szobráncon. 

Váratlan fordulat. Ezekben október 15-e nagyon gazdag volt Huszton is. Kéri 
ezredes a megbeszélés után engedélyt kért, hogy elindulhasson. „Kegyelmes Uram! 
Itt az utolsó perc, hogy elinduljak." Miklós Béla erre még így válaszolt: „rendben". 
Mindez valamivel 08.00 óra előtt történt. Pár perc múlva jelentkezett Röder ezredes, 
a német összekötő, aki szóban közvetítette Heinrici meghívását. Ezt a vezérkari főnök 
tudomásul vétellel nyugtázta, megemlítve, hogy erre már Budapestről is megkapták 
az utasítást. Kéri Kálmán indulásra készült, amikor irodájába feldúltan betoppan 
Miklós Béla és közli : „.. .a 4. Ukrán Fronttal a tárgyalást és érintkezésfel vételt a saját 
személyemre nézve is szükségesnek tartom és perceken belül indulhatunk."112 Erre 
a valóban váratlan fordulatra nemcsak Miklós Bélánál, de Kéri Kálmánnál is rövid
zárlat következett. Miklós Béla vezérezredes a rádióban előző este elhangzott Szálasi-
-hadparancsból, a vezérkar főnökétől kapott feladatból megértette, hogy Horthy 
Budapestről bejelentett fegyverszüneti kísérlete elbukott, s a „zöld ár" elöntötte 
a fővárost és így országosan a németek és a nyilasok parancsolnak. Továbbá, hogy 
Heinricinél színt kell vallani. Bár eddig semmit nem tett, de ha nem áll Szálasi mellé, 
mindkettőjüket letartóztatják. Mint ismeretes, Heinrici ezt is akarta. Két út volt 
Miklós Béla előtt. Az egyik : a hadsereg élére áll, hű marad a kormányzóhoz, s megnyit
ja az átjárókat a 4. Ukrán Front 18. hadserege és 17. hadteste előtt, s mögöttük 
hadseregével ő is Budapestre vonul. Az adott történelmi helyzetben ez lett volna 
az egyetlen helyes — a haza és a nemzet érdekét szolgáló — tett. A másik, hogy ő is 
az árulók sorába lép ós csatlakozik a nyilasokhoz. Az elsőhöz nem volt bátorsága, 
hiába kínálta a történelem tálcán a fordulathoz a kiváló hadi helyzetet, viszont áruló 
sem akart lenni. Ezért őrhelyének elhagyását választotta, abban a reményben, hogy 
a 4. Ukrán Fronttal való együttműködés tisztázása után tovább rendelkezik hadsere
gével. Figyelmen kívül hagyta az időtényezőt, hogy az időveszteség a harctéren nem 
pótolható és nemcsak ő, hanem a németek és a nyilasok is dolgoznak. A 4. Ukrán 
Frontnál nem volt szükség a személyére, mert az együttműködést a vezérkari 
főnök megszervezi. Ez teljesen felesleges, hibás lépés volt. A hadseregjmrancsnok 

111 Uo. Miklós vezérezredes utasítást adott, hogy a 4. Ukrán Front és az 1. hadsereg között létre kell hozni a rádió
kapcsolatot. Molnár Károly vk. őrnagy az 1/b. oszt. vezetője megbízatást kapott arra, hogy rádióval és a szükséges 
szakszemélyekkel, tolmáccsal menjen át a 4. Ukrán Front parancsnokságára. A hadseregnél Burits őrgy.-ot, Molnár 
helyettesét bízták meg a rádióállomás működtetésével. Molnár túl sokáig készülődött. Miklós Béla és törzse jóval 
előtte ment át. Molnár, amikor erről a 16. ho. törzsénél tudomást szerzett, félve attól, hogy a senki földjére kiküldött 
magyar járőrökbe ütközik, visszafordult. Ezért nem volt Miklós Bélának rádióösszeköttetése hadseregével. Oly hírek 
is terjedtek, hogy Molnár őrgy. először bejelentkezett Budapestre és csak utána indult el. Nem valószínű, ő intézte 
el a parancsnoki változás után az átjött tisztek elhelyezését, hogy László altábornagy hadbíróság elé ne állítsa őket. 

112 Uo. 

— 477 — 



maradása nem járt életveszéllyel. Székely ezredes 16-án reggel megnyugtatta Miklós 
Bélát, hogy Huszton biztonságban van. Fel sem villant előtte az a szabály, hogy 
a parancsnok nem hagyhatja el a hadsereget, mert az közönséges „szökés". Továbbá 
az sem, hogy az adott szituációban a nyilasok azonnal ráteszik kezüket a hadseregre 
és megindul a nyilas propaganda a csapatoknál is. Szinte hihetetlen, hogy ezt egyikük 
sem ismerte fel. 

A parancsnoki döntéstől a vezérkari főnök csak lassan tért magához. Jelentette, 
hogy akkor a parancsnokságot át kell adni az itt tartózkodó Vasváry József vezér
őrnagynak és tájékoztatni kell őt az átmenet céljáról. Ez is szabálytalan volt. 
Vasváry vezérőrnagy tiltakozott is ellene, nem is vette át a parancsnokságot. „Had
seregparancsnokom utasítására egy hadseregparancsot kellett megfogalmaznom, hogy 
azt Vasváry vezérőrnagy hirdeti ki, amint arra a Burits századosnál levő rádióállo
más útján parancsot kap. Ennek lényege az volt, hogy az 1. hadseregnek a rádión 
közölt részletintézkedések alapján a Vörös Hadsereggel együttműködve, a németek 
ellen kell fordulnia." Kéri vk. ezredes visszaemlékezése szerint Vasváryval Miklós 
Béla tárgyalt négyszemközt és átadta a parancsnokságot.113 

Ezzel kapcsolatban szükséges hangsúlyozni : Miklós Bélának minden körülmények 
között a hadseregnél kellett volna maradnia. Horthy szózatában az állt, hogy „a 
csapatok esküjükhöz híven... az általam kinevezett parancsnokoknak kötelesek 
engedelmeskedni." A hadsereg vezérkari főnökét Vörös János nevezte ki. Az adott 
helyzetben, a proklamáció értelmében a hadtest- és hadosztályparancsnokok Miklós 
vezérezredes eltávozása esetén a vezérkari főnöknek nem tartoztak engedelmesség
gel. A hadműveleti helyzet tehát nem azt követelte, hogy az egyik, vagy másik, ha
nem azt, hogy a hadseregparancsnok maradjon a helyén és intézkedjen. 

Figyelmet érdemel a Miklós vezérezredes és Vasváry vezérőrnagy közötti eszme
csere, ami a parancsnokság átadása előtt zajlott le október 16-án reggel. A hadsereg
parancsnoknak arra a kérdésére, hogy elmenjen-e Szobráncra, vagy ne, Vasváry 
vezérőrnagy a következőket válaszolta: „Kegyelmes uram, rendelje el a visszavonu
lást a Felső-Tiszára. Én már kiszámítottam, hogy Tokaj—Sátoraljaújhely térségében 
8—10 magyar hadosztály lehetne együtt négy nap alatt, addigra tisztázódik a helyzet, 
megtudjuk, hogy tulajdonképpen mi is van itt. Ha ezt az erőösszevonást végre
hajtja, akkor kegyelmes úr egészen más pozícióból beszélhetne, mint most, amikor 
minden erő szét van szórva." Azt is javasolta még Vasváry, hogy „ne menjen Szob
ráncra", mert ő önálló hadseregparancsnok és neki jogában áll, hogy kizárólag 
magyar szempontok szerint járjon el.114 Nyilatkozatában Vasváry is kitért arra, hogy 
az 1. hadsereg hadmozdulatait a németek nem tudták volna megakadályozni, mert 
nem voltak tartalékaik. Ha Miklós Béla megfogadja a vezérőrnagy javaslatát, 
s megkezdi a visszavonulást és erről Kéri vk. ezredes tájékoztatja a 4. Ukrán Front 
parancsnokságát, az azonnal megindítja Budapest felé az előnyomulást. Mindez 
azért maradt el, mert Miklós vezérezredes nem a katonapolitikai, s nem a hadműveleti 
helyzet szükségességének megfelelően cselekedett, nem a 120 000-es hadsereg meg
mentését tartotta elsődlegesnek, hanem a saját biztonságát. Miklós vezérezredes 
mindezeket nem mérlegelte. Néhány perc múlva visszatért a hadseregparancsnokság 
folyosóján álldogáló Vasváry vezérőrnagyhoz és a következőket mondta: „most 
megyek (az oroszokhoz), átadom neked a hatalmat. Válaszom volt: nem fogadhatom 
el, mert mások hivatottak a parancsnokságot átvenni... Erre nekem egy proklamá-
ciót adott e szavakkal : Ezt délután 5-kor add ki ! Válaszom volt : Tegnap a kormányzó 
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úr adott ki proklamáeiót, ma Kegyelmes Ur. Egy hadseregnek parancs, nem pedig 
proklamáció kell! Jó, majd kaptok! — volt a felelet. Ma is még várom..."115 

Miklós Béla könnyelműsége és felületessége, hogy a legkritikusabb napokra a had
seregparancsnokságot olyan tábornokra bízta, aki nem vállalta azt és ő mégis eltá
vozott, ez a hadseregparancsnokság lerázása és nem átadása volt. Meglepő módon 
mindketten úgy vélték, hogy rádióüzenettel a hadsereget szembe lehet fordítani 
a németekkel. Azzal nem számoltak, hogy a szovjet oldalról kiadni szándékozott pa
rancsot a magára hagyott és tájékozatlan hadsereg fenntartással fogadja és lehet, mire 
az megérkezik, már nem ők a parancsnokok. A helyes döntés — az adott hadi helyzet
ben — az lett volna, ha Kéri Kálmán átmegy, de ez is csak úgy lett volna eredményes, ha 
Miklós Béla már előzőleg elhatározásra jut és ezt egyeztetik a 4. Ukrán Front parancsnok
ságával. De Miklós Bélának még mindig nem volt elhatározása a hadsereg alkalma
zására. Kéri felelőssége abban áll, hogy nem merte felhívni parancsnokának figyel
mét a következményekre, arra, hogy átmenetelét még azok a tisztek és katonák 
is „szökésnek" fogják tekinteni, akik: parancsait várják, hogy a németek ellen for
duljanak, és vezetésével Budapestre vonuljanak. 

Miközben Kéri vk. ezredes a parancsot fogalmazta, Röder német vezérkari ezre
des ismét jelentkezett és kérte, hogy ő is, mint kísérő, velük mehessen Heinrici fő
hadiszállására. Kéri közölte, hogy ezt az utasítást a vezérkar főnökétől is megkapták 
és rövidesen indulnak. Az indulásra 8 és 9 óra között került sor. Kéri Kálmán így 
írja le átmenetelüket : 

„Röder német vezérkari ezredest az indulásról értesítettem. Amikor gépkocsijával 
megjelent, megkértem, hogy vezessen minket Szobráncra. Röviddel a hadsereg
parancsnokság elhagyása után ő valóban Szobráncra vette az irányt, gépkocsiját erősen 
felgyorsítva, mi pedig, egy-két perc késedelemmel indulva, az útról még Huszt bel
területén lekanyarodtunk ökörmező felé... 

A völgyzáró erőd parancsnokának segítségével egy gépkocsijaink részére rögtön
zött hídon az akadály- és aknamezőkön át a senki földjére jutottunk, és gépkocsi
jainkra fehér zászlót tűztünk ki. Az orosz előőrsökig az erődparancsnok egy félszázad 
erejű különítménnyel kísért el bennünket. Útközben ismeretlen irányból néhány 
lövés esett felénk, anélkül, hogy kárt tettek volna bennünk. 

Korábbi harcok elesettjei mellett elhaladva végre egy kozák felderítőre bukkan
tunk, aki tovább vezetett Volóc irányába. Közben besötétedett. Az erőd-félszázad 
levált rólunk és visszatért ökörmezőre, mi pedig rövidesen beérkeztünk a Volócon 
települt orosz hadosztályparancsnoksághoz. 

Közölve jövetelünk célját, a hadosztályparancsnok kijelentette, hogy fegyver
szüneti feltótelekről tudomása nincs, érkezésünk meglepetésszerűen érte, de a más
napra elrendelt támadást leállíttatta. Felhívta a hadtestparancsnokát és további 
intézkedéseket kért. Éppen vacsoráztunk a hadosztályparancsnokkal és vezérkari 
főnökével, amikor egy jó óra múlva a hadtestparancsnok is megjelent egy rendkívül 
megnyerő, nyugodt, idősebb tábornok személyében. Közölte, hogy a fegyverszüneti 
tárgyalásokról valamit tud, de a fegyverszüneti feltételekről neki sincs tudomása és 
ott a helyszínen felhívta a 4. Ukrán Front főparancsnokát."116 E beszélgetés alapján 
a hadtestparancsnok Miklós Bélát és Kéri Kálmánt a 4. Ukrán Front parancsnoksá
gára kísérte. 

Szinte hihetetlen: hibát hibára halmozott a vezetés. Egyszerre mindkét vezető ide
ges volt és kapkodott, döntésképtelenné vált, ez okozta a drámát. Azt az embert, aki 
az adott helyzetben feltétlenül felemelte volna szavát — Székely László ezredest, a 
hadműveleti osztály vezetőjét — elengedek, hogy áttelepüljön Beregszászra, de a 

115 Uo. és az 1. m. HDS. iratai, ö . I. gyűjteménye. Eszenyi László nyilatkozata. L. még: GosztonyiPéter: A ma
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tervről nem tájékoztatták. Ezzel kettős mulasztást követtek el: nem informálták 
a törzs legmegbízhatóbb munkatársát szándékukról és megengedték, hogy eltávoz
zon akkor, amikor a legnagyobb szükség volt arra, hogy valaki ott maradjon. A do
kumentumok és a visszaemlékezések tanulmányozása arra enged következtetni, ha 
Székely Lászlót a parancsnok és a vezérkari főnök bevonja a tárgyalásokba, terveik 
megvitatásába, valószínűleg más döntés születik. Miklós vezérezredestől azzal 
búcsúzott Székely vk. ezredes: „ne menjen Heinricihez, a hadsereg törzsében bizton
ságban van."117 Az értékelés helyénvaló volt. Miklós vezérezredes mégis valószínű
leg ezután határozta el, hogy ő is átmegy. Nem tárgyalta meg Székellyel a problémát, 
nem bízott a hadseregben. Ezért, miután Budapesten a hatalom kérdése eldőlt 
Szálasi javára, Horthy nevével nem mert a hadsereg élére állni, inkább a menekülést 
választotta. Miklós Bélánál nem elégedhetünk meg azzal, hogy nem volt hajlandó 
Szálasit és a németeket szolgálni. Hatalom volt a kezében: 120 000 katona és tiszt. 
Ő ezt a tömeget nem a haza megmentésére alkalmazta, hanem odadobta őket a nyi
lasoknak és a németeknek, a gondjaira bízott had cserbenhagyáeáért a történelem 
nem dicséri, hanem bírálja őt. 

A sorsfordító történelmi tragédiáról Székely László vezérkari ezredes mit sem 
sejtve, Beregszászról 10 óra körül bejelentkezett Husztra. Ekkor szerzett tudomást 
a még ott tartózkodó Vasváiy vezérőrnagytól, hogy Miklós vezérezredes és Kéri vk. 
ezredes hidat vertek az oroszok felé. „Székely csak részletesebb magyarázat után ér
tette meg a helyzetet és láthatólag le volt sújtva — írja Eszenyi László. Kétségbe
esetten nézett rám és azt kérdezte, hogy most mit csináljunk?"118 Eszenyi javasolta, 
hogy a legidősebb tábornokot hívja be a parancsnokság ideiglenes átvételére, amíg 
felsőbb intézkedés nem történik. így került ideiglenesen a hadsereg élére Hollósy-
Kuthy László altábornagy. Tennivalója nem sok akadt. A nyilas hatalom már októ
ber 16-án hazaárulónak bélyegezte Miklós Bélát és Kéri Kálmánt, és október 16-án 
László Dezső altábornagy személyében kinevezte az új hadseregparancsnokot, aki 
17-én délben megérkezett az 1. hadsereg törzsszállására. Azon a napon, amikor Mik
lós vezérezredesek a 4. Ukrán Eront parancsnokságán megkezdték a tárgyalást, 
már nem voltak az 1. hadsereg vezetői. Eszenyi László volt vezérkari százados nyilat
kozatát — amely minden bizonnyal az 1. hadsereg tisztikara zömének véleménye 
volt — így fejezi be: „Miklós Bélának a helyén kellett volna maradnia. Kérit egyedül 
küldeni át előzetes tájékozódásra nyíltan, s nem szökésszerűen és ugyancsak teljes 
nyíltsággal tájékoztatni a parancsnokokat, a csapatokat a helyzetről és szándékáról. 
Sok minden másként alakult volna."119 Vas váry József vezérőrnagynak is ez volt 
a véleménye. 

Miklós vezérezredes is érezhette, hogy az általa is épített katonai rendszer előírt 
fegyelmét megszegte. Láttuk a Vasváry vezérőrnaggyal folytatott vitáját, aki nem 
vette át a parancsnokságot, a vezérezredes mégis odadobta azt, mit sem törődve 
azzal, hogy a vezérőrnagy mit tesz ? Kuznyecov vezérezredes — a Vörös Hadsereg 
vezérkara főnökének helyettese — október 16-ról 17-re virradó hajnalban magához 
kérette a magyar küldöttséget. Tájékoztatta Faraghoékat a Kárpátokban történtek
ről. „Megérkezett Miklós Béla — az 1. hadsereg parancsnokának vallva magát —, 
azt állítja, hogy azért jött, hogy az orosz Vörös Hadsereggel és a Magyar Delegáció
val az összeköttetést megteremtse és a tárgyalásokat... akarja folytatni." E be
jelentés után Kuznyecov tábornok közli, hogy 16-án este László Dezső altábornagyot 
kinevezték a vezérkar főnökévé és az 1. hadsereg parancsnokává. Kérdezi: László, 
vagy Miklós az 1. hadsereg parancsnoka ? Faragho vezérezredes Miklós mellett foglalt 

117 HL Az 1. m. HDS. iratai, ö . I . gyűjteménye. Székely L. idézett naplója. 
118 Uo. Eszenyi L. nyilatkozata. 
119 Uo. 
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állást, hangsúlyozva azt, hogy nem fogja átadni Lászlónak. Kuznyecov, a szovjet 
hadsereg felderítő főnöke megérezte, hogy mi van e mögött. „Nem a Gestapo elől 
szökött-e meg Miklós, életét kívánva megmenteni?" Faragho erre csak azt mondta: 
,,Nem, mert előtte a Kormányzónál volt."120 

Október 17-én délután Kuznyecov vezérezredes Faraghoékat ismét magához 
kérette. Tájékoztatta a magyar küldöttséget a Magyarországon lezajlott események
ről. Eközben belépett egy szovjet tiszt, jelentette, hogy Miklós vezérezredes a 4. Uk
rán Front főhadiszállásán tartózkodik és a telefonnál van. Faragho vette fel a ké
szüléket. A két tábornok között a következő párbeszéd hangzott el :121 I t t csak a főbb 
kérdésekre utalunk. Faragho Gábor (F. G.) : „Milyen utasításokat kaptál a kormány
zótól?" Miklós Béla (M. B.): „Vegyem fel az oroszokkal és veletek az érintkezést." 
Ilyent valóban tartalmazott a kódparancs, de minden bizonnyal nem úgy gondolták 

120 Teleki Géza jegyzőkönyve alapján közli: Gosztonyi Péter: A Moszkvai Magyar Bizottság történetéből. JJj 
Látóhatár, 1971/5., 512. o. 

121 Uo. 514—515. o. A Faragho Gábor és Miklós Béla vezérezredesek között lezajlott beszélgetést teljesen közöljük. 
„Faragho G.: Mit tudsz a kormányzóról? 
Miklós B. : Védőőrizetbe vették a németek, azt hiszem tegnapelőtt. 
F. G.: Milyen utasításokat kaptál a kormányzótól? 
M. B . : Vegyem fel az oroszokkal és veletek az érintkezést. Magyarországon felfordulás van, Szálasi vette á t a ha

talmat. 
F . G.: Mit tudsz Veress Lajosról? 
M. B . : Nem engedi, hogy a németek megtámadják, visszaveri őket. Tasnádon van, tegnapelőtt telefonon beszéltem 

vele. Igen jó viszonyban vagyunk. Csapatainkat mindketten kézben tartjuk. Összeköttetésem most nincs vele. 
F . G.: Mit tudsz Heszlényiről? 
M. B. : Kecskeméttől nyugatra van Fülöpszállás környékén. 
F . G.: Van-e összeköttetésed hadosztályaiddal? 
M. B. : Igen. Jók. 
F . G.: Hol lesz a főhadiszállásod? 
M. B. : Még bizonytalan, a körülményektől függ. 
F . G.: Csapatok mozgásban vannak? 
M. B. : Nem. Állnak. 
F . G.: Miután önálló hadmüveleteket nem végezhetünk, az orosz vezérkar utasításai szerint kell eljárnunk. Szent-

Iványi Domokos fel fog keresni, vele minden kérdést letárgyaltok. Fel kell vennetek az összeköttetést Veressel és 
Heszlényivel. 

M. B. : Sem Heszlényivel, sem Veressel nem tudok összeköttetést felvenni, mert köztünk németek vannak. Köny-
nyebb az összeköttetést az orosz arcvonalon keresztül megteremteni. 

F. G.: Igyekezz azért Verestől egy törzstisztet átkérni magadhoz. 
M. B. : Megkísérlem. 
F. G.: Mennyi időbe került az orosz vonalparancsnoksághoz átjönni? 
M B . : 14 órába. 
F . G.: Ki a helyettesed? 
M. B. : Vasváry József vezérőrnagy. 
F . G.: Megbízható szerinted? 
M. B. : Igen. Tiszti becsületszavát adta, hogy parancsaimat teljesíti. 
F . G: összeköttetésed van vele? 
M. B. : Van, rádión keresztül. 
F . G: Parancsaidat a Kormányzó nevében add ezentúl. 
M. B. : Értem. 
F. G.: Vezérkari főnököd hol van? 
M. B . : I t t van velem, de a helyettesem Vasváryval van és több megbízható vezérkari tisztem is ott van. 
F. G.: Tehát jó kezekben van a hadsereg? 
M. B. : Igen. 
F. G. : Értesítsd körletedet, hogy ha László Dezső odaérkeznék és át akarná venni az 1. hadsereg parancsnokságát, 

tartóztassák le. 
M. B. : Meg fog történni. 
F . G. : Hol van Farkas Feri? 
M. B. : Pár nap előtt Pestre rendelték, azóta nem tudok róla. 
F . G. : Állítsátok össze az orosz vezérkarral a harci terveket, maradj ott az orosz parancsnokságon, míg Szent-Iványi 

megérkezik, keress összeköttetést Veressel. Szálasiék kinevezték László Dezsőt az 1., Major Jenőt a 2. hadsereg pa
rancsnokának. Mindkettőt le kell tartóztatni. 

M. B. : Értem. 
F. G. : Tudod-e, Veress Lajos kapott-e írást a Kormányzótól? S mi van benne? 
M. B. : Mindkettőt tudom. 
F. G. : Milyenek Veress és közted a parancsnoklási viszonyok: hogy van ez szabályozva? 
M. B . : Én vagyok a rangidős. 
F . G.: Veress a Kormányzó által megbízott miniszterelnök. Beszéld meg vele és tisztázzátok ezt a kérdést. Várd 

meg Szent-Iványit s beszéld meg vele a dolgot. Tudod-e, hogy a Kormányzó Veresst helyetteséül jelölte ki? 
M. B. : Tudom, hogy Veressnek a Kormányzótól írása van. 
F . G.: Ha Szent-Irányi nem érkezne le, akkor is teljesítsd az orosz vezérkar parancsát. 
M. B. : Igen. 
F . G. : Tiszta-e a helyzet előtted ? 
M. B. : Igen. Teljesen tisztában vagyok vele. 
F . G.: Befejeztem. Van-e még valami? 
M. B. : Nincs, kész." 
Kuznyecov engedélyezte, hogy Szent-Iványi Domokos, Nemes József őrnaggyal és egy szovjet tiszttel, október 

18-án a 4. Ukrán Front főhadiszállására repüljön, hogy Miklós Bélával személyesen beszélhessenek. 
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el, hogy Miklós vezérezredes hagyja el a hadsereget. F. G. : „Mit tudsz Veress Lajos
ról?" M. B.: „Nem engedi, hogy a németek megtámadják..." A valóság az, hogy 
október 15-én este már letartóztatták. F. G. : ,,Van-e összeköttetésed hadosztályaid
dal?" M. B.: „Igen jók." Az igazság: semmilyen összeköttetése nem volt. De a leg
érdekesebb a következő volt: F. G.: „Ki a helyettesed?" M. B.: „Vasváry József 
vezérőrnagy." F. G. : „Megbízható szerinted?" M. B. : „Tiszti becsületszavát adta, 
hogy parancsaimat teljesíti." F. G.: „összeköttetésed van vele?" M. B.: „Van, 
rádión keresztül." Ezzel kapcsolatban az igazságot már ismerjük. Vasváry vezér
őrnagy nem vette át a parancsnokságot, a rádió nem érkezett meg. Ennyire voltak 
igazak Miklós vezérezredes válaszai. 

Az utókor megdöbbenéssel veszi tudomásul, hogy Miklós Béla tábornok a történe
lem adta kiváló lehetőséget a sorsfordulóra elszalasztottá, azaz meg sem kísérelte, 
hogy a vezetésére bízott több mint 120 ezres hadsereget harcba vezesse. Vannak, 
akik úgy vélekednek, hogy ha megjön a hadparancs és a jelmondat úgy, ahogyan 
Miklóst október 11-én tájékoztatták, akkor minden bizonnyal teljesíti feladatát. 
Való igaz, hogy szolgálati úton nem érkezett meg egyik sem, erről a vezérkar gondos
kodott. A proklamációból viszont kimaradtak azok a mondatok — Lakatos mi
niszterelnök interveniálására —, amelyek minden rendű és rangú parancsoknak 
irányt adtak volna a további tevékenységre. 

El kell fogadnunk azt a sokat hangoztatott véleményt: ha a kormányzói kiált
vány az eredeti formában jelenik meg, és a hadparancs, illetve a rejtjeles szöveg 
megérkezik, az események minden bizonnyal más fordulatot vesznek. Ezt elismerve 
sem vehetjük le Miklós Béla válláról a történelmi felelősséget. Miklós vezérezredes 
ugyanis Vattay főhadsegédtől megkapta az utasítást, hogy mindenben úgy járjon el, 
amint azt Budapesten megbeszélték, s azt is hozzátette, hogy a jelmondat érvényben 
van, teljesítse, ennek alapján ment át a 4. Ukrán Fronthoz. Joggal kérdi az utókor, 
hol maradt az eskü, amelyre a magyar királyi tisztek olyan gyakran szoktak hivat
kozni ? Vattay altábornagynak szavakban Miklós vezérezredes is megerősítette Horthy 
iránti hűségét, csak tetteiben feledkezett meg esküjéről. 

A történtek elemzése arra enged következtetni, hogy az események akkor is ked
vező fordulatot vettek volna, ha az 1. hadsereg parancsnoka — hivatásának és be
osztásának magaslatán állva — teljesíti esküjét és a Vattay altábornagy útján ka
pott feladatokat. Találkozunk olyan véleményekkel is, amelyek azzal mentik Miklós 
Bélát, hogy nem ismerte a fegyverszünet előzetes feltételeit és azért nem cselekedett. 
Téves ez a megítélés: a hadművelet vezetőjének nem kell a politika döntéseit fel
tétlen ismernie. A parancsnokot nem a fegyverszünet feltételei kellett hogy érdekeljék, 
hanem, hogy mi a feladata a hadseregnek és ezt megkapta. Miklós Béla katona volt, 
parancsot kapott Horthytól, hogy vegye fel a kapcsolatot az oroszokkal. 0 ezt akkor tette 
meg, amikor a hatalom kérdése Budapesten eldőlt, és úgy, hogy a gondjaira bízott 
hadsereget magára hagyta. Történeti groteszk, Miklós vezérezredest azért marasztal
juk el, mert nem teljesítette Horthy Miklós parancsát. 1944. október 15-én a nemzet 
és a haza léte, becsülete Horthy Miklós parancsainuk a teljesítését követelte, amely 
egyet jelentett ekkor a szövetségesekkel kötött fegyverszünet előzetes feltételeinek végrehaj
tásával, továbbá harcot a németek ellen, együttműködésben a szovjet csapatokkal. 

Tétlenségét súlyosbítja, hogy csak az 1. honvéd hadsereg hadműveleti helyzete tette 
lehetővé alkalmazását a fegyverszünet előzetes feltételeinek végrehajtására. A németek 
csak az 1. hadsereg megfordítását nem tudták volna meghiúsítani, ehhez tartalékok
kal nem rendelkeztek. Nem kívánjuk Veress Lajost a felelősség alól felmenteni, de a 
2. hadsereg szét volt darabolva hadosztályokra, ezredekre és a visszavonulás során 
annyira összekeveredtek a németekkel, hogy ha a parancsnokot nem tartóztatják 
le, akkor sem tudott volna eredményesen szembeszállni a Wehrmacht-erőkkel. 
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Az elmúlt 40 év alatt itthon és Nyugaton is sok könyv, tanulmány, cikk, törté
nelmi riport, feljegyzés, visszaemlékezés látott napvilágot, amelyek valamilyen for
mában érintették az 1. honvéd hadseregnél 1944. október 15—16-án lejátszódott 
drámai eseményeket. Számos írásban itthon és a nyugati magyar nyelvű irodalomban 
is gyakran olvashatunk olyan közléseket, hogy az 1. hadsereg cserben hagyta a kor
mányzót és ezzel jelentősen elősegítette az október 15-i kiugrási kísérlet elvetélését. 
Miklós Béla igen, de a hadsereg még október 16-án reggel is parancsot várt, csakhogy 
nem kapott. 

Arról nem polemizálhatunk, mi lett volna, ha a hadsereg parancsot kap a németek
kel való szembefordulásra, a tisztikar hány százaléka lett volna hű a hadúrhoz és 
hányan tagadták volna meg az engedelmességet. Miklós Béla vezérezredes a harc 
beszüntetésére, a szovjet csapatokkal való kapcsolatfelvételre, a németek megtáma
dására parancsot nem adott, önállóan cselekedhetett volna hadseregével. Nem volt 
hozzá bátorsága. Macartney professzor az „Ungarns Weg aus dem Zweiten Welt
krieg" címen közzétett tanulmányában megrágalmazta az 1. hadsereg tisztikarát. 
Azt írja: ,,A magyarok nem támadták meg a németeket, azért mert a hadsereg 
tisztjei, néhány kivételtől eltekintve, megtagadták az ilyen akcióban való részvé
telt."122 Ugyanebben a munkában október 16-án reggelre utalva azt írta, hogy a had
sereg nem ismerte el többé Miklós vezérezredest. 

A törzs volt tisztjei, Székely László vk. ezredes, Eszenyi László és Kováts Ferenc 
vk. századosok 1966. augusztus 20-án levélben tiltakoztak a professzornál: „Ez az 
állítás — írják — az 1. hadseregre vonatkozólag határozottan téves, mert sem a had
sereg vezetési törzse, sem a seregtestparancsnokok (hadosztály, hadtest) Miklós 
Béla vezérezredestől, a hadsereg parancsnokától ilyen intézkedést soha nem kaptak. 
Márpedig nem lehet vonakodni egy olyan akcióban való részvételtől, melyet az 
illetékes parancsnok nem rendelt el."123 Macartney második állítására a következő
ket írták: „Határozottan állítjuk, hogy az a megállapítás sem felel meg a valóság
nak, hogy Miklós parancsadási jogát a hadsereg nem ismerte el. Ebben az időpont
ban (október 16-án reggel — ö. I.) Miklós vezérezredes még Huszton volt és tetszése 
szerint intézkedhetett volna hadseregével, melynek vezetői a honvédségnél addig 
ismeretlen, de a sorsdöntő órákkal magyarázható hűségnyilatkozatot tettek csak az 
előző napon."124 A történeti valóságnak a hadsereg volt vezérkari tisztjeinek nyilat
kozata felel meg. Nemhogy nem ismerte el a hadsereg Miklós Béla vezérezredest, 
hanem a parancsait várta, vezetést várt, ami sajnos elmaradt. A helyzetre és Miklós 
Bélára is nagyon ráillenek Grácián szavai: „Ártalmasabb a határozatlanság, mintha 
rosszul viszünk véghez valamit... : :125 De még találóbb Mocsár Gábor neves írónk 
értékelése: „...egy-egy politikust, vagy akár hadvezért is ütközet közben nemcsak 
az minősíti, amit megtett, hanem az is, amit elmulasztott." 

Minden bizonnyal magas rangú tisztek letartóztatására is szükség lett volna, de 
a többség követi Miklós Béla vezérezredest, ha a csapatok élére áll. Kéri Kálmán 
véleményét így foglalta össze : „Lelkem mélyén biztos voltam abban, hogy a velünk 
szemben állókat le tudjuk küzdeni, a kételkedőket meg tudjuk nyerni, mert a fejle
mények és az eredmények igazolni fognak bennünket." Ehhez azonban parancsot 
várt, azaz hadműveleti intézkedést a hadsereg alkalmazására, az új katonapoliti
kai helyzetnek és a fegyverszünet feltételeinek megfelelően. Ezt sajnos nem a vezér
kari főnök, hanem a parancsnok kapta meg. 0 meg mindvégig magában tartotta. 
Ezért nem történt semmi lényeges még abban a törzsben és annál a hadseregnél sem, 

122 Macartney, CA.: i. m. 87. o. 
123 HL Az 1. m. HDS. iratai, ö . I. gyűjteménye. Székely L. vk. ezds. Eszenyi L. és Kováts Ferenc vk. szds-ok nyi

latkozatai Maccartney professzornak. 
124 Uo. Eszenyi L. nyilatkozata. 
125 Bölcsességek könyve. Aforizmák, szállóigék. Összeállította: Kristó Nagy István. Bp., 1984. I. k. 252. o. 
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amelyet alkalmazni lehetett volna az előzetes fegyverszünet feltételeinek megvaló
sítására. 

Nem felel meg a valóságnak az a szintén igen elterjedt állítás, hogy az eltelt 18 óra 
alat t a németek sem tétlenkedtek, felkészültek arra, hogy Miklós, illetve az 1. had
sereg ellen forduljanak. A német hadműveleti vezetés azonnal alkalmazható tar ta lé
kokkal nem rendelkezett. Sem Debrecentől, sem Duklától nem tudot t erőket elvonni. 
Még egy ezredet sem tudo t t volna október 20-a előtt az 1. hadsereg ellen irányítani. 
Miklós Bélának tehát nem kellett német ellencsapástól, ellentámadástól tar tania . 

* * * 

Röviden összefoglalva : Mindenekelőtt azt kell félreérthetetlenül látnunk, hogy a prok
lamácie» előrehozásából, a bűnösen könnyelmű előkészítésből származó negatívumok elle
nére —1944. október 16-én és 16-án — az 1. hadsereg hadműveleti helyzete és csapatainak 
fegyelme, harci szelleme megfelelő előkészítés esetén alkalmas volt a németek elleni harcra. 
Miklós Béla a parancsot arra, hogy vegye fel a kapcsolatot a 4. Ukrán Fronttal és 
támadja meg a németeket, ha nem is direkt formában, de megkapta. . ; 

A hadsereg, a tisztek és a katonák is, a proklamációt „Vége a háborúnak!" öröm
teljes jelszavakkal fogadták, az egész ország népe ünnepelt... a szélsőjobboldaliaktól 
eltekintve. Az öröm csak 15-én éjfélig ta r to t t , az előkészületek hiánya, Lakatos .hi
bája, Miklós Béla bátortalansága megbosszulta magát . A vezérkar németbarát és 
nyilas tagjainak magatartása igazolta azok előrelátását, akik a vezérkar árulásától 
ta r to t tak . Ez bekövetkezett: nem továbbí tot ták Horthy parancsait, a csapatokat 
elszakították a Vártól. A rádiót viszont a németek és a nyilasok vették birtokukba. 
A németek második fegyveres beavatkozásával hazánkban azonnal megkezdődött, 
a nyilas csőcselék felfegyverzése és a fontosabb objektumok megszállása. 

Hiba volt, hogy a kormányzó és tanácsadói, akik az egész fegyverszünet ügyét 
irányították, nem ismerték fel, hogy azt csak a harctéren küzdő csapatokra építve 
lehet eredményesen végrehajtani. Az 1. hadsereg kedvező helyzetét a kormányzó 
nem használta ki, a hadsereg vezetőit nem vonta be az előkészületekbe. Ha az 1. had
sereg vezetőit bevonják, Kéri Kálmán vk. ezredes 13-án reggel már kidolgozott te rv
vel indulhatott volna a szovjet parancsnokságra az együttműködés megszervezésére. 
Úgy kellett volna összehangolni a dolgokat, hogy a proklamációval egyidejűleg 
a németek elleni hadműveletek is meglepetésszerűen megkezdődjenek. A csapat
tiszteknek a háborúból kiábrándult és a helyzetet felismerő része a felső vezetéstől 
utasítást várt a cselekvésre, arra azonban nem került sor. 

Ne feledkezzünk meg arról, hogy a tisztikar tagjai nem önálló emberek, nem olya
nok, akik korlátok nélkül cselekednek szabad akaratuk és meggyőződésük szerint, 
hanem benne élnek a katonai hierarchiában. A parancsok közbeeső állomásokon 
keresztül érkeznek a legfelsőbb helytől az egyénekhez. Ezért let t volna különleges 
jelentősége annak, hogy Hor thy és a vezérkar főnöke Husztra utazzon és ot t adja ki 
a parancsot, ebben az esetben az 1. hadsereg teljesíti azt. Hogy mindez elmaradt, 
ezért a felelősség a Várat, Hor thyt és Lakatos miniszterelnököt terheli. Ezzel a mu
lasztással a kormányzó és környezete azt a hadsereget fosztotta meg a cselekvéstől, 
mely a fegyverszünet érdekében Hor thy bármely parancsát hajlandó lett volna 
teljesíteni. 

A hadi helyzet háromszor volt Magyarország segítségére, hogy kiléphessen a fa
siszta blokkból. 1944 márciusában, augusztus végén és október közepén. Mindez 
azonban csak akkor járhatot t volna eredménnyel, ha a politikai és katonai vezetés, 
Horthyval az élen, nem fél és negyed, hanem egész elhatározásra jut , és ennek követ
kezményekónt megfontoltan, tervszerűen megszervezi és előkészíti a teendőket. 

— 484 — 



Improvizált, meggyőződés nélküli, a fegyverszüuetet „sötétbe ugrásnak" nevező 
miniszterelnöktől, bátortalan, határozatlan vezérezredestől, akik inkább megszöknek, 
vagy hagyják magukat letartóztatni, minthogy cselekedjenek, sorsdöntő eredményt 
elvárni nem lehet. 

Ennek a tragédiának okait már nem Trianonban, hanem magában az ellenforra
dalmi rendszerben kell keresni. Horthy Miklós és rendszere még önmaga védelmében 
sem tudott fegyvert fogni Hitler ellen, így az események lesöpörték a történelem 
színpadáról. 

Игнац Элъведи 

КОМАНДОВАНИЕ ВЕНГЕРСКОЙ КОРОЛЕВСКОЙ 1 ГОНВЕДСКОЙ 
АРМИИ И ПРОКЛАМАЦИЯ ПРАВИТЕЛЯ ОТ 15 ОКТЯБРЯ 1944 ГОДА 

Резюме 

В своей работе автор рассматривает вопрос о том, как реагировало на прокламацию прави
теля, опубликованную 15 октября 1944 года, и что сделало командование 1 венгерской армии. 
Статья группируется вокруг четырех вопросов: 

Д. Анализируется обстановка, сложившаяся после Яссо-Кишиневского перелома, и решение 
Миклоша Хорти просить перемирия. Автор показывает замыслы сторон, их планы, подго
товку немцев сорвать попытку Хорти заключить перемирие и их, действия, содействовавшие 
приходу к власти Ференцу Салаши. Автор характеризует совещание, проведенное в связи 
с этим 3 октября, которое вынесло решение о том, что как только правитель совершит реша
ющий шаг, необходимо начать акцию «Панцерфауст» («бронированный кулак». Считали 
необходимыми, чтобы военные передвижения немецких войск опередили передвижение гон-
ведской армии и что правитель , , . . . т т з Ъег Акдюп ипЪеат§1: т деШяспе Напйе ГаПеп, с!а 
еопх! §апге 8аспе пиЫоз", («должен обязательно пасть в действии в немецких руках, иначе это 
совершенно бесполезное дело»), ибор в противном случае всё дело потеряет смысл. 

2. Во второй группе вопросов — поскольку документами на этот счет мы не располагаем, — 
с учетом военно—политических и военных событий, гипотезу относительно содержания 
собеседования Хорти генерал-полковника Белы Миклоша. 

Исследователь приходит к выводу, что командующих I армией получил от Хорти на случай 
заключения перемирия директивы, не обходимые для ведения действий. 

3. При рассмотрении третьей группы вопросов автор показывает, как реагировал премьер-
министр, министр иностранных дел и Генеральный штаб Гонведекой армии на заявление 
просьбы о перемирии. Здесь он говорит о том, что для осуществления перемирия не было 
составлено продуманного плане, даже не смогли передать войскам зашифрованный приказ. 
Однако генеральный штаб действовал без всякого указания, но против воли верховного 
Главнокомандующего и подорвал (торпедировал перемирие. Таким образом чанало акции 
«Панцерфауст» смогло предупредить маневр армии.) 

4. Основное заключение статьи излагается в разделе, озаглавленном «Событиа, прохо
дившие в ставке I армии после прокламации правителя». Автор дает отдельно характеристику 
генерал-полковнику Миклошу и отдельно показывает облик полкавника Кальмана Кери, 
начальника генерального штаба. В статье показано й документально подтверждается, что 
войска, солдаты и офицеры I армии с удовлетворением, облегчением и надеждой восприняли 
заявление о просьбе на заключение перемирия. 

В статье делается вывод о том, что 1 армию, если бы её командующий решился на это, 
можно было бы ввести в действие для реализаций перемирия и для спасения страны. Генерал-
полковник Бела Миклош выбрал не этот путь. Он бросил 120 000 человек в жертву нила-
шистам, а сам, ради личного спасения перешел к советским войскам. Его поступок история 
не может оценить положительно. 

Автор статьи делает попытку дать ответ на эти вопросы, которые вызывают немало споров 
и в настоящее время. 
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Ignác Ölvedi 

DAS K.U. 1. HONVED ARMEEKOMMANDO UND D I E PROKLAMATION 
DES REICHSVERWESERS VOM 15-TEN OKTOBER 1944 

Resümee 

In seiner Studie erforscht der Verfasser, wie das Kommando der Ersten Ungarischen Armee 
auf die Proklamation des Reichsverwesers vom 15-ten Oktober 1944 reagiert hat . Das Inhalt 
der Studie gruppiert sich um vier Fragen. 

1. Der Verfasser analysiert die Lage nach der strategischen Wendung von Iasi-Kisiniow und 
den Beschluß von Miklós Hor thy für die Bit te um Waffenstillstand. Der Verfasser macht uns 
bekannt mit der Vorstellungen und Pläne der Teilen und die Vorbereitungen der Deutschen für 
die Vereitelung der Versuch des Waffenstillstands von Hor thy und für die Unterstützung des 
Machtantri t ts von Ferenc Szálasi. ölvedi stellt die mit der Vorerwähnten im Zusammenhang 
stehende Beratung vom 3-ten Oktober dar, die entschloß, gleich nach dem entscheidende Schritt 
des Reichsverwesers die Aktion „Panzerfaust" eingeleitet werden muß. Es wurde für wichtig 
gehalten, daß die Kampfbewegungen der Deutschen Truppen der der Honvedarmee vorausgehen 
sollen und der Reichsverweser „bei Aktion unbedingt in deutsche Hände fallen muß, da sonst 
ganze Sache nutzlos". 

2. In der zweiten Fragegruppe stellt der Verfasser eine Hypothese über das Inhalt des ge-
schprächs zwischen Horthy und dem generaloberst Béla Miklós aufgrund der militärpolitischen 
und Kriegsereignisse auf — da uns keine Dokumente zur Verfügung stehen. Die Schlußfolgerung 
des Verfassers ist, daß der Kommandant der Ersten Armee die Richtlinien für dem Fall eines 
Waffenstillstandes von Hor thy bekommen hat . 

3. Der Verfasser stellt in der dritten Fragegruppe dar, wie der Ministerpräsident, der Außen
minister, und der Honved Generalstab für die Anmeldung der Bitte um Waffenstillstand rea
gierten. 

Hier erörtert die Studie, daß kein durchgedachter Plan für die Durchführung des Waffenstill
stands gemacht wurde und nicht einmal den Kodbefehl an die Truppen übermittelt werden 
konnte. Der Generalstab hat aber ohne Befehl gehandelt und gegen den obersten Kriegsherr den 
Waffenstillstand torpedierte. So konnte der Einleitung der Aktion „Panzerfaust" der Kampf
bewegungen der Honvedarmee vorausgehen. 

4. Die Studie erörtert ihren Hauptgedanken im vierten Teil unter den Titel; „Ereignisse am 
Stabsquartier der Ersten Armee nach der Proklamation des Reichsverwesers. Die Studie stellt Gene
raloberst Béla Miklós und Oberst Kálmán Kéri, den Generalstabschef vor. Der Verfasser erörtert 
und beweist durch Dokumente, daß die Truppen der Ersten Armee Soldaten und Offiziere die 
Anmeldung der Bitte um Waffenstillstand mit Freude, erleichtert un Hoffnungsvoll empfangen 
haben. 

Die Schlußfolgerung der Verfasser ist, die Erste Armee hät te bei der Verwirklichung des 
Waffenstillstands und in der Rettung des Heimats angewandt werden, können falls sich der 
Kommandant für handlung entschlossen hät te . Generaloberst Béla Miklós hat nicht diesen Weg 
gewählt. Er hat 120 000 Leute den Pfeilkreutzlern hingeworfen und er um sich zu retten, übertrat 
zu dem Sowietischen Truppen. Die Historie kann seine Tat nicht positiv werten. 

Die Studie versucht eine Antwort auf diese auch noch heute vielumstrittenen Fragen zu finden. 



OKVÁTH IMRE 

ADALÉKOK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK HADÁSZATI LÉGIEREJÉNEK 
MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS TEVÉKENYSÉGÉHEZ 

1941—1945 

Az első világháborút követően új katonai elméletek jelentek meg, melyek egyik 
csoportja a legfiatalabb fegyvernem, a légierő prioritásán alapult. A légiháborús el
méletek legnevesebb — európai — képviselői az olasz Douhet, a francia Rougeron és 
a német Wewer voltak.1 Felfogásuk szerint a légierő az ellenség gazdasági erőforrá
sainak szétrombolásával, valamint a lakosság erkölcsi erejének megtörésével eldönt
heti a háború sorsát. E nézetek amerikai képviselője William Mitchell tábornok volt, 
aki az amerikai haditengerészet hatásosságának kétségbevonásával egy erős és füg
getlen légi haderő megteremtése mellett szállt síkra. Véleménye szerint a légierő az 
amerikai világhatalmi törekvések megvalósításának leghatékonyabb eszköze, s ezért 
szükségtelennek tartotta az amerikai haderő valamennyi fegyvernemének arányos 
fejlesztését. Nézeteivel szemben a haditengerészet vezetői léptek fel a legerélyeseb-
ben, s ideiglenes győzelmet aratva, 1925. december 17-én sikerült elérniük Mitchell 
tábornok kizárását a hadseregből. Ez a tény azonban nem akadályozta a légiháború 
elméletének térhódítását. 

Lengyelország megtámadása után (1939. IX. 1.) az Egyesült Államok politikai és 
katonai vezetése semlegességi politikát folytatott, s a kivárás álláspontjára helyez
kedve nem fejlesztette hadseregét. A helyzet 1940 második felétől — a német hadi
sikerek következtében — változott meg, mivel az amerikai uralkodó osztály döntő 
többsége felismerte, hogy a fasizmus győzelme hatalmi érdekeiket is veszélyezteti. 
Ennek következményeként az Egyesült Államok katonapolitikája módosult, melyet 
Roosevelt elnök 1940. július 3-i — az 1940—41. évre szóló fegyverkezési programmal 
kapcsolatos — döntése is jelzett. A program célja a gazdaság haditermelésre való 
átállítása volt. Ebben meghatározták a fegyveres erők számára szükséges fegyver
fajták és felszerelések gyártási mennyiségét, illetve az ehhez szükséges hadászati 
és egyéb nyersanyagok felhalmozását. 

A haderő általános korszerűsítése, az úgynevezett „Victory" — program, 1941 
szeptemberétől kezdődött meg és a tengelyhatalmak feletti győzelemhez szükséges 
fejlesztést irányozta elő. Ennek értelmében az Egyesült Államok szárazföldi, tengeri 
és légi haderejének összlétszámát 8 759 658 főre kívánták felemelni. A programot 
sikerrel valósították meg, az amerikai haderő legnagyobb létszáma 1945-ben 
8 266 373 fő volt.2 

1 Rázsó Gyula: A légi stratégia fejlődése a I I . világháborúban. Honvédelem, 1961. 3. gz., 97. o. (A továbbiakban: 
Rázsó: A légi stratégia...) 

2 Historical Statistics of the USA. Washington, 1961. 589. o. Idézi: Rázsó Gyula: Az angol—amerikai hadászat 
néhány kérdése a I I . világháborúban. Hadtörténelmi Közlemények, 1966. 2. sz., 279. o. 
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A fegyverkezési és fejlesztési programok hatására az Egyesült Államok fegyveres 
erői jelentős mértékben megerősödtek. A szárazföldi haderőnem 1941. december 
7-re 37 hadosztályból (30 gyalogos-, 5 páncélos-, 2 lovas-) és 664 998 főből, a hadi
tengerészeti flotta pedig 662 hadihajóból és közel 500 000 főből állt.3 A légierő — 
amely a szárazföldi haderő állományába tartozott — szintén nagyarányú fejlődésen 
ment keresztül. Létszáma az 1939. évi 23 455-ről 1941. december 7-re tizenkétszere
sére, 296 000 főre4, repülőgépállománya 2473 darabról 10 000, az év végére pedig 
12 297-re nőtt.5 Az amerikai légierő fejlesztése túlszárnyalta mind a német, mind a 
japán légierő fejlődésének ütemét.6 Roosevelt 1940. május 16-i levelében évi 50 000 
darab repülőgép gyártását kérte az amerikai Kongresszustól, amely 1 milliárd dollá
ros pót hitelt szavazott meg erre a célra. A repülőgépipar korszerűsítésére, új gyárak 
létrehozására7 583, a nehézbombázók gyártására pedig 42 millió dollárt költöttek 
1940—41 folyamán. A repülőgépgyárak 1940 júniusától 1941 decemberéig össze
sen 22 077 darab repülőgépet gyártottak, amelyből a légierő 9932, a haditengerészeti 
légierő 4034 darabot kapott, míg Nagy-Britanniának 5756 gépet szállítottak.8 

A légierő fejlesztésén belül a bombázók, különösen a nehézbombázók gyártására 
fordították a legnagyobb figyelmet. A bombázógépek mennyisége 1941 decemberé
ben 1783—1832 darab volt, a teljes gépállomány 14—15%-a, a nehézbombázók 
(B—17 Flying Fortress, B—24 Liberator9) száma pedig 288—313, amely a bombázó
gépek 16—17%-át tette ki.10 

A légierő mennyiségi és technikai fejlesztésével párhuzamosan szervezeti módosí
tásokat is végrehajtottak. A szárazföldi haderő vezérkari főnökségének alárendelt
ségében az addigi Légi Hadtestből 1941. június 20-án létrehozták a Légi Haderőt, 
(U.'S. Army Air Forces), melynek vezérkari főnöke (Chief of Army Air Forces) s egy
ben a szárazföldi haderő vezérkari főnökének légügyi helyettese, (Deputy Chief of 

3 A nagyarányú létszámemelést a részleges hadkötelezettségről és a katonai kiképzésről szóló 1940. szeptember 
16-án elfogadott törtvény tette lehetővé. A létszám az 1939. évi 334 473 főről több mint négyszeresére, 1 460 998-ra 
növekedett. A második világháború története 1939—1945. 3. k. Budapest, 1977. 256—261. o.; A második világháború 
története 1939—1945. 4 k. Budapest, 1977. 314. o. (a továbbiakban: A második világháború...) 

4 A légierő 1939 évi létszámára vonatkozólag Arnold Brophy júniusi 23 455 fős adatát használtuk, mivel ez állt 
időben legközelebb a második világháború kitöréséhez. A többi forrás valószínűleg az év végi, illetve a következő év 
létszámadatait közli : 26 000 és 48 203 főt. Arnold Brophy : The Air Force. New York, 1956. 86. o. ; James F. Sunderman : 
World War II . in the Air. The Pacific. New York, 1962. 8. o.; The Air Officer's Guide. Harrisburg, 1952. 7. o. (a továb
biakban: Officer's Guide...) 

5 Brophy: i. m. 84. o.; Garoll V. Glines: The Modern United States Air Force. Toronto, 1963. 11. o. 
6 Németország a második világháború kitörése előtt 4000—4100, Japán 3000—3200 darab repülőgéppel rendelke

zett. A Luftwaffe állományába a Szovjetunió megtámadásakor 5516 repülőgép tartozott, az amerikai légierő viszont 
erre az időpontra már 6777 repülőgépből állt. Behozta lemaradását Japánnal szemben is, hiszen a Pearl Harbor elleni 
támadáskor a japán légierő összállománya 7600 darab gép volt. Ebből a haditengerészeti légierő állományába 3300, 
a szárazföldi haderő légierejébe pedig 4300 repülőgép tartozott. Sunderman: i. m. 8. o.; Olaf Groehler: A légi háborúk 
története 1910—1980. Budapest, 1983. 119., 197. és 318. o.; Wesley Frank Craven—James Lee Gate: The Air Army 
Forces in World War II . I. k. Chicago, 1948. 89. o. ; Bill Yenne: The History of the U.S. Air Force. London, 1984. 7. o. 

7 A repülőgépgyártó üzemek és gyárak száma 28-ról 63-ra, a munkások létszáma 53 600-ról 268 000-re növekedett. 
A második világháború... 3. k 256. o. 

8 Yenne: i. m. 26. o.; Richard G. Kubier: The Strategic Air Command. New York, 1958. 59. o.; Bánki György: 
A második világháború története. Budapest, 1976. 80. o. 

9 Az Egyesült Államok hadászati légierejének legfontosabb repülőgéptípusai voltak. 
Boeing B—17 „Flying Fortress" : a második világháború évei alatt összesen 12 731 darabot állítottak elő. A leg

nagyobb sorozatban az F és G típusokat gyártották, 3405 és 8680 példányban. 
A G típus jellemzői: csúcsmagasság: 10 680 méter; bombaterhelés: normál 1800 kg, maximális 6120 kg; hatótávol

ság: normál terheléssel 5440 km, maximális terheléssel 3200 km; fegyverzet: 12 db 12,7 mm-es géppuska. 
Consolidated B—24 „Liberator" : a háború alatt a legnagyobb mennyiségben előállított repülőgéptípus volt, összesen 

18 190 darab készült belőle. A légierő állományában 1941 júniusában rendszeresítették. 
A D típus jellemzői : csúcsmagasság : 9750 méter ; bombaterhelés : normál 2250 kg, maximális 5760 kg ; hatótávolság : 

normál terheléssel 5760 km, maximális terheléssel 3360 km; fegyverzet: 10 db 12,7 mm-es géppuska. 
Roger A. Freeman: American Bombers of World War Two. Chichester, 1973. 29. o. ; Enzo Angelucci: Weltenzyklopä

die der Flugzeuge. Band I. Militärflugzeuge von 1914 bis heute. München, 1981. 269. o.; Sunderman: i. m. 290. o. 
10 Brophy szerint a légierő 288 nehézbombázót, 745 közepes és 799 könnyűbombázót számlált, Irving B. Holley 

viszont 313 nehézbombázót, 459 közepes és 1011 könnyűbombázót adott meg erre az időpontra. Brophy: i. m. 84. o.. 
Irving B. Holley: Buying Aircraft: Material Procurement for the Army Air Forces. Washington, 1964. 550—551. o; 
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Staff for Air) Henry H. Arnold tábornok lett.11 Arnold a légierő vezérkarán (Air 
Staff) keresztül irányította a légierő tevékenységét. A vezérkart a személyügyi, 
(Personnel A—1), a hírszerzési és kémelhárító, (Intelligence and Counter Intelli
gence A—2), a kiképző (Training A—3), az ellátó (Supply A—4), a hadműveleti 
tervező (Plans) osztályok, valamint a légierő felügyelőjének hivatala (Air Inspector) 
alkotta. A vezérkar fennhatósága alá a Légierő Harci Parancsnokság (Air Force 
Combat Command), valamint a Légi Hadtest Vezérkari Főnöksége (Chief of Air 
Corps) tartozott. A Harci Parancsnokság állománya az 1941 márciusában létreho
zott 1., 2., 3. és a 4. légi hadseregekből és az 5. Kisegítő Légi Parancsnokságból (Air 
Support Command) tevődött össze. A Légi Hadtest Vezérkari Főnöksége felügyelt a 
Karbantartó (Air Service Command), a Szállító (Ferrying Command), a Műszaki 
Kiképző Parancsnokságok (Technical Training Command), valamint az Anyagi 
Osztály (Material Division) munkájára, illetve irányította a légierővel kapcsolatos 
egyéb tevékenységeket: a jogi, egészségügyi, építési és pénzügyi ügyeket. (1. sz. 
melléklet, 489. o.)12 

Az Egyesült Államok területének védelmére és a távol-keleti amerikai érdekelt
ségek oltalmazására 1941 november végéig három légi hadsereget hoztak létre. 
A hadászati fontosságú Panama-csatorna és a dél-amerikai pozíciók megvédésére 
1940 októberében felállították a Panama-csatorna Légi Hadsereget (Panama Canal 
Air Force), amely az 1941 augusztusi átszervezés után a Karibi Légi Hadsereg elne
vezést kapta (Caribbean Air Force). A hadsereg állománya 1941 november végén 
16 086 fő volt, amelyből 11 000 a csatorna-övezetben, 4191 Puerto Ricóban és 895 
Trinidadon állomásozott. A légi hadsereg a 13. és 19. wingből (ezred) szerveződött és a 
Karibi Védelmi Parancsnokság (Caribbean Defense Command) alárendeltségébe tar
tozott.13 A csatornaövezetbe települt 19. wing a 6. és 9. bombázó-, valamint a 16. 
és 32. vadászcsoportból állt. Repülőgépállománya: 79 bombázó, 107 vadász-, vala
mint 19 szállító repülőgép volt. A 13. winget két vadászcsoport (hadrendi számuk 
nem ismert), valamint a 25. és a 40. bombázócsoport alkotta Puerto Rico szigetén. 
A bombázócsoportok 57 közepes bombázóval, a vadászok pedig 97 repülőgéppel 
rendelkeztek. A karib-tengeri térség katonai támaszpontjai közül14 egyedül Trini
dadon voltak légi egységek, mintegy 895 fő és 86 repülőgép.151940 végén (november
ben) Hawaü—Oahu-szigetén egy újabb légi hadsereg felállítására került sor (Hawaiian 
Air Force). A légi hadsereg két nehézbombázó (5., 11.), két vadászcsoportból (15., 18.}. 

11 Henry Harley Arnold: 1886. június 25-én Gladwyn-ban (Pennsylvannia) született. A West Point-i katonai aka
démiát 1907. június 14-én fejezte be és szolgálattételre a Fülöp-szigeteken állomásozó 29. gyalogezredhez osztották 
be. 1911 áprilisában a Híradó Hadtest Légi Osztályához (Aeronautical Division of the Signal Corps) vezényelték én. 
repülős átképzésre Daytonba (Ohio) küldték. A tanfolyam befejezése után instruktor a repülőkiképző iskolában, majd 
1913—1916 között ismét a Fülöp-szigeteken teljesít szolgálatot. 1917 februártól a Panama-csatorna övezetben vadász
repülő századokat szervez. Az első világháború után az amerikai szárazföldi hadsereg Légi Szolgálatának felügyelője 
(Supervisor of the U. S. Army Air Service) Kaliforniában, s közben 1920. június 30-án századossá léptetik elő. 1926. 
július 2-án a Légi Hadtest (U. S. Army Air Corps) megalakulásakor vadászkülönítmény-parancsnok Marshall Fielden, 
(Kansas). 1936. január 11-től a Légi Hadtest vezérkarifőnök-helyettese, majd 1938. szeptember 29-től vezérkari főnöke, 
ideiglenes vezérőrnagyi ranggal. A Légi Haderő létrehozásakor vezérkari főnök. Beosztásának elnevezése 1942. már
cius 9-től a Légi Haderő Főparancsnoka. (Commanding General Army Air Forces) A második világháború alatt, mint 
a légierő főparancsnoka, tagja a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának, (Joint Chiefs of Staff) és 1944. december 
21-től a légierő első ötcsillagos tábornoka. A háború befejezése után a légierő függetlenségéért és fejlesztéséért vívott 
harc elindítója, de megromlott egészségi állapota miatt 1946. február 28-án nyugdíjba vonul. 1950. január 15-én hal 
meg Sonoma County-ban (California.) 

Yenné: i. m. 30. o. ; John Keegan: Who was Who in the World War II . London, 1978. 32. o. ; Forrest C. Pogue : The 
Supreme Command. Washington, 1954. 1. o. 

12 Mark S. Watson: Chief of Staff: Prewar Plans and Preparations. Washington, 1950. 65. o. 
13 Az Egyesült Államok területén kívül állomásozó légi hadseregek irányítása a hadszíntérparancsnokok és nem 

a Légierő Harci Parancsnokság kezében volt. 
14 A Jamaicán, Saint-Lucián, a Bahama-szigeteken, Antiguán és Brit-Guayanában levő támaszpontokon csak szá

razföldi és haditengerészeti alakulatok voltak. Ezeket a támaszpontokat az Egyesült Államok a Nagy-Britanniával 
kötött 1940 szeptemberi egyezmény értelmében használhatta, az ötven torpedóromboló ellenében. Eánki: i. m. 80. o. ; 
Világtörténet, 1945—1949. Budapest, 1984. 219. o. 

15 Craven-Oate, I'.: i. m. 160—163. o.; Watson: i. m. 459—465. o.; Maurice Matloff—Edwin M. Snell: Strategic 
Planning for Coalition Warfare 1941—1942. Washington, 1953. 456. o. 
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és mintegy 7460 főből állt. A repülőgépek száma 231 volt,16 amelyből harci gép 
209, futár és kiképző pedig 22 darab. A harci gépállományt 123 modern és 86 kor
szerűtlen repülőgép alkotta.17 Az Atlanti-óceán északi körzetének védelmére 1941 
elejétől fokozatosan telepítettek légi egységeket Űj-Foundland, Alaszka, Izland 
és Grönland katonai támaszpontjaira, s 1941 végére a légierő e térségben 5861 főt 
és 119 repülőgépet számlált. Űj-Foundlandon, a Gander Lake-i légi támaszponthoz 
39 repülőgép (köztük 8 B—17-es) és 2383 fő tartozott. 1941 végén Alaszkán 2200 fő 
és 32 repülőgép, Izlandon 357 fő és 48 db repülőgép, Grönlandon 921 fő volt. 18 

A Japánnal való érdekellentétek kiéleződése miatt 1941. november 16-án a Fülöp
szigeteken megalakították az Egyesült Államok harmadik tengerentúli légi sereg
testét, a Távol-keleti Légi Hadsereget (Far East Air Force). E kötelék, melynek pa
rancsnoka Lewis H. Brereton19 vezérőrnagy lett, az V. Bombázó (Bomber Command) 
és az V. Elfogóvadász Parancsnokságokból (Interceptor Command), valamint a Távol
keleti Légi Hadsereg Karbantartó Parancsnokságból (Far East Air Service Command) 
szerveződött, s személyi állománya 5609 fő volt. A Bombázó Parancsnokság20 a 19. 
nehézbombázó és a 27. könnyűbombázó, az Elfogóvadász Parancsnokság pedig a 24. 
és 35. vadászcsoportból állt. Rendszeresített repülőgépállományuk 300 darab volt, 
ebből 265 harci repülő21, valamint 35 futár és felderítő repülőgép. A légi hadsereg 
feladata háború esetén a japán flottamozdulatok és csapatszállítások megakadályo
zása, valamint az amerikai haditengerészeti erők helyettesítése volt a Dél-kínai 
tenger térségében. 

Az Egyesült Államok hadbalópésének idejére az amerikai légierő honi területen 
kívüli egységei 35 016 főből, 18 harci és 3 földi kiszolgáló csoportból, valamint 1095 
repülőgépből álltak. Ezek a légierő összlétszámának 11%-át, harci repülőcsoportjai
nak 26%-át, repülőgépállományának pedig 10%-át tették ki. A bombázók22 19%-a 
(349), a vadászok 30%-a (670) állomásozott tengeren túli támaszpontokon. (2. sz. 

16 A haditengerészeti légierő és a parti őrség 169 repülőgépével együtt 1941. december 7-én a Hawaii-szigeteken 
összesen 400 repülőgép állomásozott. Sunderman: i. ni. 10. o. 

17 A modern és a korszerűtlen repülőgépek megoszlása a következőképpen alakult: modern bombázó 24, (12 B—17, 
12 A—20) vadász 99 darab (P—40 B), korszerűtlen 33 B—18 A típusú bombázó és 39 P—36 A, ill. P—24-es vadász
repülőgép. 

Craven-Cate, I.: i. m. 170—171. o. ; Watson: i. m. 474. o. 
Douglas A—20: e repülőgéptípusból 1941 decemberéig az A, B és C sorozatok kerültek legyártásra, összesen 143, 

999 és 948 darabban. 1942-ben kezdték meg a G sorozat gyártását, amelyből 2850 készült el. Ezen kívül a háború be
fejezéséig 412 darab H, 450 J és 413 K típust gyártottak. A B típus jellemzői: csúcsmagasság: 8580 méter, bombater
helés: normál 540 kg, maximális 1170 kg; hatótávolság: normál terheléssel 3680 km, maximális terheléssel 1320 km; 
fegyverzet: 2 db 7,62 mm-es és 3 vagy 5 darab 12,7 mm-es géppuska. A G típus jellemzői: csúcsmagasság: 7110 méter, 
bombaterhelés: normál 900 kg, maximális 1800 kg; hatótávolság: normál terheléssel 3360 km, maximális terheléssel 
1600 km; fegyverzet: 9 db 12,7 mm-es géppuska. Freeman: i. m. 62. o. 

Curtiss P—40 B „Warhawk": 1940-ben összesen 778 darabot gyártottak. Jellemzői: csúcsmagasság: 9875 méter, 
maximális sebesség: 4500 méteren: 566 km/h.; hatótávolság: 1200 km., fegyverzet: 4 db 12,7 mm-es géppuska. An-
gelucci: i. m. 194. o.; HoUey: i. m. 550—551. o. 

Douglas B—18 A : csúcsmagasság : 8275 méter, maximális bombateher : 2925 kg, hatótávolság maximális terheléssel 
1104 km, fegyverzet: 3 db 7,62 mm-es géppuska. Angelucci: i. m. 143. o.; Holley: i. m. 77. o. 

Curtiss P—36: az 1939-ben gyártott 0 típus jellemzői: csúcsmagasság: 10 300 méter, maximális sebesség 3000 méte
ren 518 km/h.; hatótávolság: 1320 km, fegyverzet: 3 db 7,62 mm-es és 1 db 12,7 mm-es géppuska. Angelucci: i. m. 
193 o.; Nagyváradi Sándor—Varsányi Ernő: Katonai repülőgépek. Típuskönyv. Budapest, 1976. 160. o. 

18 Craven-Cate, I.: i. m. 155—159., 166. o. 
19 Lewis H. Brereton vezérőrnagy kinevezése előtt a 3. légi hadsereg parancsnoka volt. 1942 február elejétől a 

Távol-keleti Szövetséges Légierők (Far Bast Allied Air Forces) parancsnokának Wavel tábornoknak helyettese és egy
ben a Távol-keleti Légi Hadsereg egységeiből Ausztráliában és Űj-Guineában újjászervezett 5. légi hadsereg parancs
noka. Február végén Ceylon szigetére érkezett és megalakította a 10. légi hadsereget, mint az amerikai légierő hadmű
veleti parancsnokságát a Kína-Burma—India hadszíntéren. 1943 februártól a közel-keleti amerikai légierő (U.S. 
Army Air Forces in the Middle East), majd a Nagy-Britanniába irányított 9. légi hadsereg parancsnoka. 1944. augusz
tusában az 1. Szövetséges Légideszant Hadsereg (Allied Airborne Army) élére nevezték ki. Yenné: i. m. 28. o.; Pogue: 
i.m. 2—3.O. 

20 A Bombázó Parancsnokságnak alárendelt harmadik nehézbombázó csoport, (a 7.) áttelepítése 1941 december 
elején még folyamatban volt. 

21 A harci repülőgépek megoszlása : 35 B—17-es, 107 P—40-es, 52 A—20-as, 19 B—18-as, 52 P—35-ös repülőgép. 
Craven-Cate, I.: i. m. 175—183. .o: Sunderman: i. m. 10. o. 

Seversky P—35: 1937-től gyártott vadászrepülőgép típus. Csúcsmagassága: 9330 méter, hatótávolsága: 1850 km, 
maximális sebessége 3000 méteren 453 km/h, fegyverzet: 2 db az orrban felszerelt géppuska és 136 kg-os bomba. 
Angelucci; i. m. 193. o. 

22 A bombázók 17,7%-a új, modern típusú B—17-es repülőgép volt, amelyből 35 a Fülöp-szigeteken, 12 Hawaiiban, 
8 Űj-Foundlandon, 7 pedig a Panama-csatorna övezetben tartózkodott. 
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melléklet, 491. o. J23 A légierő fejlesztése összhangban állt az Egyesült Államok általános 
politikai és katonai célkitűzéseivel. Ennek megfelelően egyrészt a fasiszta államok 
elleni katonai felkészülést, másrészt a légierő felfejlesztését tekintették fő feladatuk
nak, világhatalmi pozíciójuk kiépítésének érdekében. 

Az Egyesült Államok hadbalépésével a megkezdett folyamat felgyorsult : módosí
tották a szervezeti felépítést, újjászervezték a meglevő légi hadseregeket, valamint 
újakat hoztak létre. 1942. március 9-én a légierő vezető szervei négy új igazgatóval : 
a katonai felszerelések (Director of Military Requirements), a műszaki szolgálatok 
(Director of Technical Services), a személyügy (Director of Personnel) és az ügyviteli 
ellenőrzés igazgatójával (Director of Management Control) egészültek ki. A meglevő 
parancsnokságokat a továbbiakban a Műszaki Kiképző (Technical Training Com
mand), a Repülő Kiképző (Flying Training Command), a Fejlesztő (Proving Ground 
Command) és az Anyagi Parancsnoksággal (Material Command) bővítették. A „Légi
erő Vezérkari Főnöke" elnevezést a „Légierő Főparancsnoka" (Commanding General 
Army Air Forces) váltotta fel, s ezt a tisztséget továbbra is Arnold tábornok töltötte 
be. (3. sz. melléklet, 493. o.)u 

A háború kezdeti időszakában a légierő vezetői a háborús célok elérése és a légi 
uralom megszerzése fő eszközének a hadászati légierőt tartották. Elgondolásuk szerint 
a repülőgépgyártó és egyéb repülőtechnikai eszközöket előállító üzemek szétrombo
lásával meggyengíthető az ellenség légiereje és légvédelme, s így biztosítható a légi 
uralom. Ennek kivívása után a hadászati bombázásokkal szétrombolhatják a hadi
gazdaságot, s az így beálló fegyver- és felszereléshiány, kiegészülve a lakosság er
kölcsi megrendülésével, az ellenség kapitulációjához vezethet. 

A légierő parancsnokságnak álláspontja az volt, hogy a jól felfegyverzett hadá
szati bombázók tömör harcrendbe rendeződve önállóan is felvehetik a harcot az 
ellenséges vadászrepülőkkel, leküzdhetik a légvédelmet. A Németország elleni 
hadászati bombázások végrehajtására 1942. január 28-án megszervezték a 8. légi 
hadsereget, majd február 5-én — a távol-keleti hadszíntér hadműveleti feladatainak 
teljesítésére — (a Távol-keleti Légi Hadseregből) Hawaii Légi Hadseregből 
pedig a 7. légi hadsereget. Az Alaszkán levő légi egységekből létrehozták a 11. légi 
hadsereget, melynek feladata az Egyesült Államok és Kanada védelmén kívül Japán 
támadása volt. Űj légi hadseregként került felállításra Kína—Burma—India had
színtéren a 10. légi hadsereg, Brereton vezérőrnagy parancsnoksága alatt, 1942. feb
ruár 12-én, Ceylon szigetén. 

A Panama-csatorna övezetben levő Karibi Légi Hadsereget 6. légi hadseregként 
szervezték újjá. Feladata a csatorna és a dél-amerikai érdekeltségek védelme, vala
mint a német tengeralattjárók elleni küzdelem volt. 1942 második felében három 
további légi hadsereget hoztak létre, ebből a 12. és a 9. a Közel-Keleten, míg a 13. 
a Salamon-szigeteken állomásozott.25 

A légierő szervezetében a legmagasabb seregtest a légi hadsereg volt, amely vadász, 
bombázó, szállító, karbantartó és más — a feladattól függő — parancsnokságokból, 
egységekből szerveződött. A vadász, a bombázó, a szállító parancsnokságok úgyne
vezett ,,wing"-ekből (repülőezred), ezek csoportokból (group), a csoportok pedig 
századokból tevődtek össze. A wingek és a csoportok számát mindig az adott hely
zet szükségletei határozták meg. A wing általában két-három csoportból, a bom
bázó csoport négy, a vadász pedig három századból állt. A bombázó századok között 
a létszám és a repülőgépek számát illetően különbségek voltak a nehéz, a közepes 
és a könnyűbombázó egységek tekintetében. 

23 Watson: i. m. 65. o. 
24 Holley: i. m. 487. o. 
25 Yenne: i. m. 26—30. o. 
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A háború kezdeti időszakában egy nehézbombázó század általában 8 repülőgép
ből (B—17; B—24) és 268 főből, a közepes 13 gépből (B—25; B—26)26, illetve 297 
főből, a könnyű pedig 13 repülőből (A—20) és 236 főből állt. (A létszámokba a nem 
hajózó [földi] személyzet is beleértendő; egyébként a B—17 hajózóállománya 9, 
aB—24-é6fővolt.) 

A vadászszázadok rendszerint 25 repülőgépből szerveződtek, a létszám pedig 
aszerint alakult, hogy egy-, vagy kétmotoros repülőgépek alkották-e a századot. 
Egymotoros vadászszázadoknál 250, kétmotorosoknál (P—38)27 300 fő teljesített 
szolgálatot28 

Az Egyesült Államok hadvezetése 1942 folyamán csak kisebb hadászati légi akció
kat szervezett a tengelyhatalmak ellen. Az első támadás, 1942. április 18-án, Japánra 
irányult, a japán partokat 1120 km-re megközelítő HORNET repülőgépanyahajó
ról felszálló, 16 B—25-ös bombázó repülőgép bevetésével. A James H. Doolittle 
alezredes vezette kötelék nyolc repülőgépe Tokiót bombázta, a többi Yokohamát, 
Nagoyát, Yokosukát és Köbét.29 A támadás pusztító hatása ugyan jelentéktelen 
volt, de a fél éve tartó japán győzelmek hangulatában váratlan csapást és erkölcsi 
vereséget jelentett a japánok számára. 

A 8. hadászati légi hadsereget a nyugat-európai és a németországi célpontok bom
bázására szervezték meg, melynek felállítására a Hadügyminisztérium (Depart
ment of War) 1942. január 19-én adta ki a parancsot a Légierő Harci Parancsnoksá
gának. A hadsereg parancsnoksága a Georgia-i Savannah légibázison kezdte meg 
működését január 28-án. 

Az új seregtest személyi állományát a 3., bombázó- és vadászegységeit pedig az 
3. légi hadseregből kapta. A VIII. Bombázó Parancsnokság a Virginia-i Langley, 
a VIII. Vadász Parancsnokság pedig a Michigan-i Selfridge repülőbázison állomáso
zott. A parancsnokságok felállítása után egy kis létszámú törzs Ira C. Eaker dandár
tábornokkal30, a Bombázó Parancsnokság vezetőjével Nagy-Britanniába utazott, 
hogy a légi hadsereg egységeinek fogadását és elhelyezését előkészítse. Az alakulatok 
fokozatos áttelepítése 1942 májusától augusztus végéig tartott. 

20 A North American B—21 „Mächeil": bombázó repülőgépet Mitchell tábornokról nevezték el, s összesen 9816 
'Urab készült ebből a típusból. Az 1941-ben kibocsátott A sorozat jellemzői: csúcsmagasság: 8230 méter, hatótávolság 
2170 km, bombaterhelés: 1360 kg, fegyverzet: 5 db 12,7 mm-es géppuska. Angelucci: i. m. 265. o. 

Martin B—26 „Marauder": az első példány pályázat eredményeként 1939. január 25-én készült el. 
A repülőgép a prototípus próbája nélkül, azonnal sorozatgyártásra került, ezért alkalmazásakor számtalan szeren

csétlenség fordult elő. 1945-ig 5157 darab készült belőle. A legnagyobb mennyiségbgn a B, majd a C, G és F típuso
kat gyártottak 1883, 1235, 893 és 300 darabban. A B típus jellemzői: csúcsmagasság: 7050 méter, bombaterhelés: 
normál 1800 kg, maximális 1800 kg; hatótávolság 1840—4480 km; fegyverzet: 2 db 7,62 mm-es és 4 db 12,7 mm-es 
géppuska. Freeman: i. m. 47. o. 

27 Lockheed P—38 „Lightning" : együléses vadász, vadász-bombázó és éjjeli vadász repülőgép. 1945-ig összesen 
9536 db-ot gyártottak belőle. Az L típus jellemzői: csúcsmagasság: 11 700 méter, hatótávolság: 640 km, maximális 
sebessége 7600 méteren 630 km/h; fegyverzet: 1 db 20 mm-es gépágyú, 4 db 12,7 mm-es géppuska, 2 db 450 kg-os 
bomba. Holley: i. m. : 550—551. o.; Alan W. Hall: American Fighters of World War 2. London, 1976. 26. o. 

28 Oraven-Cate, I. : i. m. 764. o. Ezek az adatok 1943-tól a következőképpen módosultak : egy nehézbombázó csoport 
72 repülőgépből és 2261 főből, a közepes 96 gépből és 1759 főből, a könnyű 96 repülőgépből és 1304 főből állt. Az egy-
motoros vadászszázadok 111—126 db repülőgépből és 994 főből, a kétmotorosok 111—126 repülőgépből és 1081 főből 
szerveződtek. Brophy: i. m. 80. o. 

29 A hadműveleti terv szerint az akció után a repülőgépanyahaj óra visszatérni nem képes bombázóknak kínai 
repülőterekre kellett vona leszállniuk. A kijelölt repülőterekre azonban a repülőgépek üzemanyaghiány miatt nem 
jutottak el, s az éjszakai kényszerleszállások közben szétzúzódtak. Csupán egyetlen gépnek sikerült szovjet területen, 
Piimorszkij körzetében földet érnie. Officer's Guide: i. m. 8. o. ; A második világháború... 11. k. Budapest, 1982.181. o. 

30 Ira O. Eaker: a VIII. bombázó parancsnokság és egyben a 8. légi hadsereg parancsnoka 1942 májusáig. Spaatz 
tábornok Észak-Afrikába való áthelyezése után, 1942 decemberétől , ismét a légi hadsereg parancsnoka, egészen 1943 
végéig. Ezután a Földközi-tengeri Szövetséges Hadászati Légierő hadászati bombázó erőinek, majd 1944 augusztusá
tól a dél-franciaországi inváziós légi erők parancsnoka volt. Keegan: i. m. 71. o. 
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A 8. légi hadsereg parancsnoka — 1942. május 2-tól — Cari A. Spaatz tábornok31 

lett, aki London délnyugati elővárosában, Teddingtonban, Bushy Park-ban rendez
kedett be. A 8. légi hadsereg 1942 augusztus végére Bombázó-, Vadász-, Földi-
kiszolgáló (Ground Air Support), Karbantartó és Vegyes Parancsnokságból (Compo
site Command) állt. A Bombázó parancsnokság •— amely Spaatz törzsével együtt 
települt — az 1. és 2. bombázó wingre, valamint a 15. önálló könnyűbombázó századra 
tagolódott. Az 1. wing — parancsnoka Claude E. Duncan, később Newton Longfellow 
ezredes — a 92., 97. és a 301. B—17-es nehézbombázó csoportból állt. A 2. wing — 
pk. James P. Hodges ezredes — egységei szervezés, illetve átszállítás alatt voltak. 
A Vadászparancsnokság (melynek élén Frank O' D. Hunter dandártábornok állt) 
a 6. vadász wingre, valamint az 1. (P—38), 14. (P—38), 31. (P—39)32 és 52. (Spitfire) 
csoportra tagolódott. A Földi Kiszolgáló Parancsnokság Robert C. Candee dandár
tábornok vezetése alatt a 61. csapatszállító wingből (Troop Carrier Wing), a Karban
tartó Parancsnokság pedig az 1., 3. hadtápbázisokból és a 12. javító-ellenőrző részleg
ből tevődött össze. (4. sz. melléklet, 497. o j 3 3 A légi hadsereg augusztus végéig 399 
darab repülőgépet kapott, amelyből 119 B—17-es, 13 A—20-as, 164 P—38-as és 
p_39-es, valamint 103 C ^ 7 - e s volt.34 

Az európai célpontok elleni első bevetésre 1942. július 4-én került sor. A 15. önálló 
könnyűbombázó század 6 db A—20-as gépe a Royal Air Force bombázóegységeivel 
együtt négy hollandiai repülőtérre mért csapást. Július 12-én a század újabb 6 db 
repülőgépe támadta az Abbeville—Drucat-i repülőteret. Ennél nagyobb arányú 
akciót első ízben 1942. augusztus 17-én indítottak, amikor az 1. bombázó wing 97. 
csoportjának 12 db B—17-es gépe a franciaországi Rouen—Sotteville-i rendező
pályaudvart rombolta. 1942 végéig a légi hadsereg 2453 harci bevetéséből a nehéz
bombázók mindössze 26-ot hajtottak végre, 35 különböző célpont ellen. Ennek so
rán 1442 repülőgép szállt fel az angliai repülőterekről, de csak 754 (53%) jutott el 
a bombázandó célpontok fölé, a többi 688 (47%) meghibásodások következtében 
kénytelen volt visszafordulni. A támadások leggyakrabban repülőterek (Abbeville 
—Drucat, St. Orner—Longuenesse, Cherbourg—Maupertuis) és tengeralattjáró
támaszpontok ellen irányultak. (St. Nazaire, Lorient, Brest, La Pallice). Eközben 35 
repülőgép zuhant le, a támadó gépek 4,6%-a.35 

1942 második felétől a kis légi kötelékekkel végrehajtott támadások nagyrészt 
kísérleti jellegűek voltak. Tevékenységük a bombázók önálló harcképességének el-

31 Carl Arthur Spaatz 1891. június 28-án Boyertown-ban (Pennsylvania) született. 1914 júniusában elvégezte a West 
Point-i katonai akadémiát, és ejső beosztása a Hawaii-szigeten állomásozó 25. gyalogezredhez szólt. Két évvel később, 
a repülőkiképzés befejezése után az 1. légi századhoz osztották be, amely John J. Pershing tábornok parancsnoksága 
alatt Mexikóban harcolt. Az Egyesült Államok első világháborúba való belépésekor Spaatz Franciaországba került, 
mint a 131. légiszázad parancsnoka. Az első világháborút követően különböző beosztásokban szolgált, majd 1933 jú
niustól a vadászoktól a bombázókhoz került. Először a 7. bombázó csoport, majd az 1. bombázó osztály parancsnoka 
lett. 1936 júniusban — a vezérkari akadémia elvégzése után — alezredessé léptették elő. 1939 novemberében, mint 
„ideiglenesen" kinevezett ezredes Nagy-Britanniába érkezett, speciális katonai megfigyelőként. 1942 elején, ideiglenes 
vezérőrnagyként, a Harci Parancsnokság vezetője lett, majd májustól december elejéig a 8. légi hadsereg parancsnoka 
volt. 1942. december 1-től az Észak-Afrikában levő 12. légi hadsereg, 1943 márciusától pedig az északnyugat-afrikai 
légi hadsereg élén állt, ideglenes altábornagyi ranggal. 1944 januárban visszatért Fagy-Britanniába, mint az Egyesült 
Államok európai hadászati légierőinek parancsnoka. 1945 júniusban a távol-keleti hadszíntér hadászati légierőinek 
parancsnoka és a Japán elleni atomtámadás egyik előkészítője volt. 

A második világháború befejezése után, 1945 októberében tért vissza az Egyesült Államokba, a légierő főparancsnok
ságára. 1946. március 1-től a légierő főparancsnoka, majd az önálló haderőnemmé vált légierő első vezérkari főnöke lett, 
1947. szeptember 26-tól 1948. április 29-ig, nyugdíjba vonulásáig. 1974. július 14-én halt meg. Spaatz egyike volt azon 
keveseknek, akik a második világháború minden kapitulációs okmányát aláírták. Yenné: i. m. 33. o.; Keegan: i. m. 
192. o.; David Mason: Who's Who in World War II . London, 1978. 292. o. 

32 Bell P—39 „Airacobra" az 1941-ben gyártásra kerülő D típus jellemzői: csúcsmagasság: 9785 méter, hatótávol
ság: 225 kg-os bombateherrel 1280 km, anélkül 2552 km; maximális sebesség 4200 méteren 592 km/h; fegyverzet: 
1 db 37 mm-es gépágyú az orrban, a légcsavarnál, 4 db 7,62 mm-es és 2 db 12,7 mm-es géppuska. Angelucci: i. m. 193 
o. ; Sunderman: i. m. 290. o. 

Supermarine Spitfire MK. V. B.: e típust 1941-ben kezdte el gyártani az angol Vickers—Armstrongs repülőgép
gyár. Jellemzői : csúcsmagasság : 11 280 méter, hatótávolság : 1500 km. ; maximális sebesség : 4000 méteren 602 km/óra. ; 
fegyverzet: 2 db 20 mm-es gépágyú, 4 db 12,7 mm-es géppuska. Angelucci: i. m. 185. o. 

33 Craven—Cate, I.:\. m. 647. o. 
34 TJo. 645. o. ; A második világháború... 5. k. Budapest, 1978. 536. o. 
35 W. F. Craven—J. L. Cate: The Army Air Forces in World War I I . k. Chicago, 1949. 841—843. o. 
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lenőrzésére és a nappali precíziós légitámadások harcászatának kidolgozására irá
nyult. 

A nagyobb méretű hadászati bombázások megszervezését akadályozta az a körül
mény, hogy a 8. légi hadsereg feltöltése 1942 novemberétől szünetelt. Emellett két 
nehézbombázó — 97., 301. — és négy vadászcsoportot — 1., 14., 31., 52. — Észak-
Afrikába irányítottak át az 1942. augusztus 20-án létrehozott 12. légi hadsereg meg
erősítésére.36 

Az amerikai légierő hadászati egységei 1943-tól kezdve kapcsolódtak be aktívan 
a Németország elleni bombatámadások végrehajtásába, az 1943. január 14—16-i 
Casablancái konferencia határozata értelmében. Az angolszász hatalmak vezetői 
ezen a konferencián döntöttek a Németország elleni közös légi háború megindításá
ról, amelynek célja a német hadiipar fokozatos szétrombolása, valamint a lakosság 
erkölcsi erejének megtörése volt. Az amerikai és angol vezérkarok kidolgozták a közös 
hadászati légitámadások tervét, melyet 1943. május 18-án hagyták jóvá és a „Point-
blank" fedőnevet kapta. A 8. légi hadseregre hárult a német légierő és tengeralatt
járó flotta, illetve az ezeket előállító ipari üzemek szétbombázása. Az amerikaiak, 
a bombázások új — az angolokétól eltérő — módszerét dolgozták ki. A repülőgépek 
erős fegyverzetében és nagy repülési magasságában bízva a német célpontok nappali 
támadását irányozták elő. A hadműveletek megkezdése előtt elemző csoportot szer
veztek, amely a német gazdaság alapvető ágainak tanulmányozása alapján arra 
a következtetésre jutott, hogy körülbelül hatvan fontos létesítmény lerombolása, 
illetve tartós üzemképtelenné tétele meggyengítheti Németország katonai poten
ciálját. Ezeket a létesítményeket hat célpontcsoportba osztották: tengeralattjáró
építő üzemek és tengeralattjáró támaszpontok, repülőgépipar, golyóscsapágygyárak, 
olajfinomítók, szintetikus üzemanyag- és műgumigyárak, katonai szállítóeszközöket 
előállító üzemek.37 

A támadások első szakaszában — 1943 júliusáig — 28 alkalommal támadták 
a tengeralattjáró-építő üzemeket és támaszpontokat. Legtöbbször a wilhelms-
hafeni, kiéli és hamburgi hajógyártó üzemeket és a St. Nazaire-i, Brest-i, La 
Pallice-i támaszpontokat.38 A támadásokban összesen 706 repülőgép vett részt, 
s ebből 35-öt vesztettek. 

A hadműveletek második szakaszában (augusztus—szeptember) a légi uralom meg
szerzése érdekében 29 alkalommal bombázták a repülőtereket, 16-szor pedig repülő
gépgyárak ellen indítottak támadást 2915 repülőgép részvételével. Ennek során 
a gépek 3,8%-a, (113 darab repülőgép) zuhant le.39 A repülőgépek 1943 szeptembe
réig vadászfedezet nélkül, fegyvereik erejében bízva támadták az ellenséges cél
pontokat. Kihasználva a német légvédelem gyengeségeit, zárt harcrendben — ún. 
Bomberpulk Combat Box —- lépcsőzött harci kötelékben hajtották végre akciójukat. 
Ez a harcrend alkalmas volt arra, hogy — a vódőfegyverek holttereit megszüntetve 
— egymást kölcsönösen védelmezzék. Egy lépcsőzött harci kötelék hadrendjében 
három — egyenként 18 bombázó repülőgépből álló — csoport alkotott egy Combat 
winget.40 A korábbi gyakorlattól eltérően, amikor a bombázók meghatározott távol
ságban, vízszintes harcrendben, azonos magasságban követték egymást, most mind
egyik csoport és az egész wing is függőleges harcrendbe tagozódott. A parancsnoki 
repülőcsoport középen, általában 8300 méteren, a második fölötte, 8700 méteren, 
a harmadik pedig alatta, 8000 méteren repült, így a wingek magassági lépcsőzése 
700—1000, a csoportoké pedig 250—330 méter volt. Az első winget hat kilométerre 

36 Edward Jabiomki: Air War. IT. k., 2. rész. New York, 1971. 11. o. ; A második világháború... 5. k. i. m. 537. o. 
37 M. M. Kirjctn (szerk.1): A váratlanság szerope az USA íegvveres erői hadműveleteiben. Budapest—Uzsgorod, 

1986. 270. o. 
38 Graven-Gate, II.: i. m. 845—847. o. 
39 Uo. 847—849. o. 
40 Grohler: i. m. 255—256. o. 

— 498 — 



követte a második, azt a harmadik, és így tovább. Az új módszer lehetővé tette, hogy 
az ellenséges légvédelmi körzetet rövid idő alatt oly sok bombázó szelje át, amellyel 
sem a rádiólokátor-állomások, sem pedig a légvédelmi tüzéregységek nem birkóz
hattak meg. A rádiólokátor-állomások ugyanis egyszerre csak egy cél befogására 
voltak képesek és tíz perc kellett ahhoz, hogy az elfogó vadászgépeket a célra ráve
zessék. A nehéz légvédelmi tüzérütegek egyetlen bombázóra vezethettek célzott 
tüzet és felkészülésükhöz legalább két percre volt szükség. Az új eljárással a bombázók 
sűrű harcrendben, különböző magasságokban repülték át a német légvédelmi kör
zeteket, s ezáltal olyan „célpontbőség" keletkezett, amellyel szemben a német lég
védelem tehetetlennek bizonyult.41 A német légvédelem hatásfoka 1943 nyarára vala
melyest megerősödött, amit a vadászrepülők összpontosításával42 és a Focke Wulf 
FW—190 vadászgép új fegyverrel való felszerelésével érték el.43 Ennek következté
ben júliusban az 1615 támadó amerikai repülőgépből 109-et (6,7%), augusztusban 
pedig 1637-ből 107-et (6,5%) semmisítettek meg. A legnagyobb veszteségek július 
26-án és 28-án érték az amerikai támadó egységeket, amikor is a Hamburgot és 
Hannovert támadó 199 repülőgépből |24-et (12%), a kasseli és oscherslebeni 
repülőgépgyártó üzemek ellen bevetett 95 gépből pedig 22-t (23%) lőttek le. 
Augusztus 17-én a schweinfurti golyóscsapágygyárakat 183, a regensburgi repülő
gépgyártó üzemeket 127, Frankfurtot pedig 5 bombázó támadta. A német vadász
repülők nem bocsátkoztak azonnal harcba, hanem megvárták, amíg a kísérő amerikai 
vadászgépek korlátozott hatósugaruk miatt a Rajna vonalától visszafordultak és 
ezután kezdték csak meg rohamukat a repülőerődök ellen. A légi harc eredményeként 
60 amerikai és 25 német repülőgép semmisült meg.44 

A havonkénti bevetési veszteségek 1943 januártól—augusztusig 5,5% és 8,8% 
között mozogtak. Ezek a számok már azt jelezték, hogy nem igazolódtak be azok az 
amerikai elképzelések, miszerint a nehézbombázók önállóan is képesek harcolni 
a német légvédelem repülőegységei ellen. Szükségessé vált a bombázók állandó va
dászkíséretének megszervezése. Az első, vadászkíséret mellett végrehajtott hadmű
veletre 1943. szeptember 27-ón került sor Emden észak-németországi város ellen. 
A 244 db bombázót P—47 „Thunderbolt"45 gépekből álló vadászcsoport kísérte. 
A támadás, a német légvédelem heves ellentevékenysége ellenére, kielégítő eredmény
nyel végződött. Az amerikai veszteség: 21 német vadászgép ellenében, 7 bombázó 
és 2 vadászrepülőgép volt. A P—47-es vadászgépek hatótávolsága46 még póttartályok 
felszerelésével sem tette lehetővé a Németország középső és keleti részén bevetett 
bombázók vadászoltalmazását, ez csak 1943 decemberétől a P—51 „Mustang"47 

vadászgép rendszerbe állításával valósult meg. 
A szövetségesek bombázó hadműveletében a hadászati légi hadseregeken kívül 

a Közel-Keleten állomásozó 9. amerikai légi hadsereg is részt vett, a délkelet-európai 
államok támadásával. A hadsereg 98. és 376. bombázócsoportjai elsősorban Románia 
kőolajtelepeit és -finomítóit bombázták. Ezek hatékonysága azonban igen alacsony 
volt, így a 8. légi hadsereg állományából Líbiába vezényelték a B—24-ekből álló 

41 Kirjan: i. m. 271—272. o. 
42 A német vadászrepülők 60%-a Nyugat-Európa és Németország nyugati részének védelmére összpontosult. 

22% a szovjet—német, 18% pedig a déli arcvonalon harcolt. Target: Germany. The U. S. Army Air Forces' Official 
Story of the VIII. Bomber Command's First Year over Europe. London, 1944. 116. o. (a továbbiakban: Target: Ger
many...) 

43 A vadászgépet négy darab Mauser—151 típusú 20 mm-es, elektromos célzókészülékkel ellátott gépágyúval 
szerelték fel. Kirjan: i. m. 273. o. 

44 Graven-Cate, II.: i. m. 846—848. o.; Target: Germany: i. m. 113. o. 
45 Republic P—47 „Thunderbolt": a típusból 1945-ig 15 683 darab készült el. A D sorozat főbb jellemzői : csúcs

magasság: 12 000 méter; hatótávolság: külső tartályok nélkül 1520 kilométer; maximális sebesség: 9000 méteren 686 
km/h. Fegyverzet: 8 darab 12,7 mm-es géppuska és 1125 kg bomba. Hall: i. m. 41. o.; Eolley: i. m. 550—551. o. 

46 A hatósugár a célpontig tartó távolságot, a hatótávolság az oda- és visszautat foglalta magába. 
47 North American P—51 „Mustang": nagy hatótávolságú kísérővadász, amelyből összesen 14 686 db készült 

a második világháború befejezéséig. A D típus jellemzői: csúcsmagasság: 12 000 méter; hatótávolság: külső tar
tályok felszerelésével 3328 km; maximális sebesség: 7500 méteren 699 km/h. Fegyverzet: 6 db 12,7 mm-es géppuska, 
bombateher: 2 db. 450 kg-os bomba. Hall.: i. m. 33. o. 
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44., 93. és 389. csoportokat. Ebből az öt csoportból szervezték meg az 1943. július 
3-tól — szeptember végéig fennálló 201. ideiglenes bombázókülönítményt, melynek 
bevetésére augusztus 1-én került sor (178 B—24-es Ploiesti kőolajtelepeit bombázta). 
A különítmény második támadása a Wiener Neustadt közelében fekvő Messerschmitt 
repülőgépgyár ellen irányult, 1943. augusztus 13-án. Az amerikai légierő részéről ez 
volt az első alkalom, hogy gépei berepültek Magyarország légterébe. Az élkötelék 
13.03-kor lépett be az ország délnyugati része felett és — visszarepüléskor — az 
utolsó gép 15.25-kor hagyta el az országot.48 A délkelet-európai csatlós országok 
hatásosabb és rendszeresebb bombázása végett 1943. november 1-én megszervezték 
a 15. légi hadsereget. A személyi állomány és a felszerelés a 12. légi hadseregtől szár
mazott, a parancsnokság Tuniszban, Lycée Carnot-ban székelt. A hadsereg megala
kulásakor 3 wingből (5., 42., 47.) állt. Ezek szervezete a következő volt: az 5. wing 
négy B—17-es (2., 97., 99., 301.), két B—24-es (98., 376.) és két vadász-, (14., 325.); 
a 42. wing három B—26-os (17., 319., 320.) és egy vadász (1.) ; a 47. wing két B—25-ös 
(310., 321.) és egy vadászcsoport (82.). A négy vadászcsoportból három (1., 14., 82.) 
P—38-as, a negyedik (325.) P—47-es gépekkel rendelkezett.49 ^ 

A „Pointblank" hadművelet harmadik — októbertől decemberig tartó — perió
dusában, a szövetséges hadászati bombázóerők támadásai a Luftwaffe harci erejének 
megtörésére és a német hadigazdaság megbénítására irányultak. Ezért a német 
légierő repülőtereit és raktárait öt, a repülőgépgyártó üzemeket három, az ipari 
körzeteket pedig tizenegy alkalommal bombázták. A német repülőgépgyártás meg
semmisítésére 1943. november 3-án, a „Pointblank" hadművelet folytatásaként 
elfogadták az un. „Argument" tervet. Ez volt az első olyan légi hadműveleti terv, 
amelyben a szövetségesek légiereje összehangoltan tevékenykedett a kitűzött fela
datok megvalósításának érdekében. így az angol éjszakai támadásokat az amerikai 
légierő nappali bombázásai követték azonos célpontok ellen. A célkitűzéseket az 
egyesített vezérkar direktívája a következőkben határozta meg: „...Németország 
hadiipari és gazdasági rendszerének állandóan fokozódó rombolása és bénítása, vala
mennyi erre alkalmas támaszpontról végrehajtott egyesített bombatámadásokkal 
rombolni az ellenség létfontosságú közlekedési vonalait és lényegesen gyengíteni 
a német légierő harci erejét..."50 Ezenkívül előirányozták a vadászrepülőgépeket 
és golyóscsapágyakat gyártó üzemeknek, a német rakétafegyver-kísérleti telepeknek 
a szétrombolását, az ipari körzeteknek és a nagyobb városoknak a bombázását. 

A terv végrehajtására 1944 január elején Carl Spaatz altábornagy főparancsnok
sága alatt a 8. és 15. légi hadseregek állományából létrehozták az Egyesült Államok 
Európai Hadászati Légierejét (U. S. Strategie Air Forces in Europe).51 Az összevont 
hadseregek parancsnokai James H. Doolittle és Nathan E. Twining vezérőrnagyok 
lettek.52 

Az „Argument" hadművelet megindítására 1944. február 20—25-én került sor, a 
8., 15. légi hadseregek, valamint az angol Bombázó Parancsnokság (Bomber Com
mand) egységeinek részvételével. A főcsapást a 8. légi hadsereg 3300 bombázó 
repülőgépe (melyet 3260 vadászgép kísért) mérte a braunschweigi, a lipcsei, az 

48 Csanádi Norbert—Nagyváradi Sándor—Winkler László: A magyar repülés története. Budapest, 1977. 240. o. 
49 1943 november végétől az egész légi hadsereg Dél-Olaszországba és Szardínia szigetére települt. Az 5. wing négy 

B—17-es és két vadászcsoportja Foggia körzetében, a 42. wing B—26-os csoportjai Szardínia szigetén, míg a többi 
egvség Dél-Olaszországban állomásozott. Craven-Cate, II.: i. m. 567—570. o. 

50 A második világháború... 8. k. Budapest, 1980. 361. o. 
51 Second Report of the Commanding General of the Army Air Forces to the Secretary of War. 1945. február 27. 

7. o. (a továbbiakban: Second Report...) 
52 James H. Doolittre a Tokió elleni 1942. április 18-i támadás vezetője, majd szeptembertől a 12. légi hadsereg 

parancsnoka. 1943 márciusától az északnyugat-afrikai hadászati légierők, november 1-től a 15., 1944 januártól 
a 8. légi hadsereg vezetője. 

Nathan F. Twininget 1943 januárban az újonnan megalakított 13. légi hadsereg élére nevezték ki. Július 25-től 
a Csendes-óceáni Szövetséges Légierők, 1944 januártól a 15. légi hadsereg parancsnoka volt. Pogue: i. m. 7. o.; Tenne: 
i. ni. 56. o. 
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oscherslebeni, bernburgi repülőgépgyárra, valamint a schweinfurti golyóscsapágy
gyárakra. A 15. légi hadsereg 500 bombázó és 413 vadászgépe olaszországi támasz
pontjairól a Messerschmitt (dél-németországi) steyri és regensburgi üzemeit támadta. 
A 3800 bombázó — 244 gép elvesztése mellett — összesen 10 000 tonna bombát 
dobott le a különböző célpontokra. Az angol Bombázó Parancsnokság 2351 repülője 
ezalatt öt éjszakai szőnyegbombázást hajtott végre Lipcse, Stuttgart, Steyer és 
Augsburg ellen, 9198 tonna bomba kioldásával.53 A német repülőgépgyárakra 
megközelítőleg 4000 tonna bomba hullott, melynek következtében a gjrártás 60%-kal 
csökkent.54 

A hatnapos légi tevékenység a Németország elleni légi hadműveletek fordulópont
ját jelentette, amennyiben végleg bebizonyosodott, hogy a Luftwaffe már nem képes 
sikerrel harcolni a berepülő szövetséges bombázókötelékek ellen. Az „Argument" 
hadművelet befejezésekor — 1944. április 1-én — a német légierőnek okozott nagy 
veszteségek eredményeként a szövetségesek kivívták az abszolút légi fölényt, amely a 
közelgő partraszállás elengedhetetlen feltétele volt. Április közepétől — a deszanthad-
múvelet légi biztosítására — az angol Bombázó Parancsnokságot — heves tiltakozása 
ellenére — az Egyesült Államok 8. és 15. légi hadseregével együtt a szövetséges főpa
rancsnok, Eisenhower tábornok alárendeltségébe helyezték. (5. sz. melléklet, 501. o.)55 

Az „Overlord" hadművelet megindulása előtt a légierő fő tevékenysége Norman
dia elszigetelésére irányult. (Ezzel akarták a német tartalék erők és eszközök össze
vonását megakadályozni). 1944 április közepétől — június 6-ig 51 célpontra 71 000 
tonna bombát dobtak, s ezzel jelentős károkat okoztak, pl. a francia vasúthálózat 
62%-át rongálták meg.5G A partraszállás légi előkészítése mellett tovább folytatód
tak a hadászati bombázások, főleg a német, valamint román olajfinomítók és üzem-
anyagelőállító gyárak ellen. A német szintetikus feldolgozókat célba vevő első táma
dási hullám 1944. május 12-én indult meg, amikor a 8. légi hadsereg 935 nehézbom
bázója Merseburgot, Böhlent, Brüxt és Leitzt-et bombázta. A május 28—29-i újbóli 
támadás a német termelést már a felére csökkentette. A hajtóanyaggyártás elleni 
támadássorozat 1944. szeptember 11—19-e között érte el a tetőpontját, amikor is 
a repülőbenzin-termelés pl. 5,5%-ra csökkent. A termeléskiesések a repülő- és egyéb 
hajtóanyagtartalékok legnagyobb részét felemésztették, aminek következtében 
súlyos üzemanyaghiány lépett fel. A tragikus következmények elkerülése érdekében 
Albert Speer német fegyverkezési és haditermelési miniszter mindent megtett: 
„Legfontosabb eszközként teljhatalmat javasoltam Hitlernek minden erő totális 
mozgósítására a támadások pusztításai ellen. Javasoltam, hogy Edmund Geilenberg, 
muníciógyártásunk eredményes irányítója minden lehetőséget kapjon meg arra, 
hogy a hajtóanyagtermelés emelésére korlátlanul elkobozzon nyersanyagot, korlátoz
zon egyéb termelési folyamatokat és igénybe vegyen szakmunkásokat. Hitler ezt 
gondolkodás nélkül elvetette. ...A helyzet komolyságát láthatóan még mindig 
nem fogta fel, jóllehet a fenyegető fejleményekről időközben épp elég gyakran be
széltünk... "57 

1944—45 fordulóján a német légierő a termeléscsökkenés és üzemanyaghiány 
következtében már csak lényegesen kisebb ellenállás kifejtésére volt képes, s teljesen 
alárendelt szerepet játszott, mind a nyugati, mind a keleti arcvonalon. A Németor
szággal szembeni légi háborút az ún. „Clarion" hadművelet fejezte be, amely a szövet
séges csapatok németországi behatolását a német közlekedési hálózat teljes szétrom
bolásával segítette. így 1945 januárjában többezer kilométer vasúti sínt szakítottak 

53 A német légvédelem 157 angol repülőgépet semmisített meg. 
54 A második világháború... 8. k. 361—362.; Second Report: i. m. 8. o.; Hubler: i. m. 60—61. o. 
55 Yenné: i. m. 34. o. 
56 Groehler: i. m. 280—281. o. 
57 Albert Speer: Az amerikai—angol bombatámadások hatásától 1944-ben. Részlet A. Speer emlékiratából. Vi

lágtörténet, 1979. 3. sz., 108. o. 

— 602 — 



fel, közel 1000 mozdonyt és több tízezer vasúti kocsit rongáltak meg.58 A szövetsé
ges bombázóerők tevékenységük színterét 1945 februártól Németország keleti felére 
helyezték át azzal a céllal, hogy — a német csapatmozgásokat akadályozva — segít
sék a szovjet fegyveres erők hadműveleteit. 

A Luftwaffe harci erejének megtörésével, egyes iparágak (pl. a hajtóanyagterme
lés) szétzúzásával az amerikai hadászati bombázások jelentős mértékben hozzájárul
tak Németország legyőzéséhez.59 A szövetséges légierő európai célpontokra 2 700 000 
tonna bombát dobott le, amelyből Németországra 1 360 000 tonna hullott. A bomba
támadásoknak 500 000 halottja és 600 000 súlyos sebesültje volt, ezenkívül 3 600 000 
lakás (az ossz lakásállomány 30%-a) pusztult el.60 

A Németország ellen folytatott amerikai hadászati bombázásokról megállapít
hatjuk, hogy — a politikai és katonai vezetés által — a hadászati légierő elé kitűzött 
fő feladatot, Németország bombázásokkal való legyőzését, a szükséges erő hiányában 
— mert ilyen célt megfogalmazni eleve irreális — nem sikerült megvalósítaniuk. 
Nem tudták végrehajtani a kiemelt célpontcsoportok nagy bombázókötelékekkel 
történő állandó bombázását, így időt és lehetőséget hagytak az ellenségnek az okozott 
károk újbóli helyreállítására. A hadászati bombázások megszervezését ennek elle
nére mégis olyan tevékenységnek tekinthetjük, amely lényeges szerepet játszott 
Németország legyőzésében, gyengítve annak ellenállóképességét. 

A távol-keleti hadszíntéren a japánok elleni hadviselésben a légierő az európainál 
szerteágazóbb feladatot hajtott végre: a 7. légi hadsereg légi felderítéseket végzett 
a haditengerészet számára, támadta a szigeterődöket és ellátta a japán flottát támadó 
repülőgépanyahajók védelmét. Az 5. és 13. légi hadsereg a délnyugat csendes-óceáni 
térségben, a 10., 14.61 légi hadsereg pedig Burmában, illetve Kínában támogatta a 
szárazföldi erők hadműveleteit. A hadászati bombázások megindításának szükséges
sége 1943 márciusában, a vezérkari főnök által kidolgozott hadászati haditervben 
szerepelt első ízben. A légierő főparancsnokságán pontosított bombázási terv a 
„Matterhom" fedőnevet kapta, amely B—29 „Superfortress" repülőgépekkel végre
hajtott bombatámadásokat irányzott elő különböző japán, északkelet-kínai repülő
gépgyártó üzemek, hajógyárak, kohászati létesítmények, nagyobb kikötők és vá
rosok ellen.62 A feladatok végrehajtására 1943 novemberében Kenneth B. Wolfe 
dandártábornok vezetésével létrehozták a XX. Bombázó Parancsnokságot. Aláren
deltségébe az 58. bombázó wing tartozott (pk. La Verne G. Saunders dandártábor
nok), amely a 40., 444., 462., 468. bombázócsoportokból állt. Az egységek fogadására 
1944 januártól a 853. légi műszaki zászlóalj és a 383. építő zászlóalj Indiában öt, 
Kínában négy repülőbázist épített. Ezekre április elején 112 db B—29-es63 repülőgép 
és 20 000 fő érkezett. A XX. Bombázó Parancsnokság Kínában, Kunmingben 
települt.64 Az amerikai légierő vezetői — az 1944. február 20—25-i németországi 
támadások tapasztalatai alapján — a Japán elleni tömeges bombázások kiterjesz
tése céljából 1944. április 4-én felállították a 20. hadászati légi hadsereget. Ennek 
jelentőségét és fontosságát az mutatta, hogy közvetlenül a Vezérkari Főnökök Egye-

58 Rânki:\. m. 283.OJ 
59 A 8. légi hadsereg bombázó kötelékei 1942—1945 között nyugat-európai és németországi célpontokra össze

sen 1 554 463 tonna bombát dobtak le. Évi eloszlásuk a következőképpen alakult: 1942-ben 6123 t, 1943-ban 154 
117 t, 1944-ben 938 952 t és 1945-ben 455 271 t. Brophy: i. m. 77. o. 

60 Rázsó: A légi stratégia...: i. m. 107—108. o. 
61 A 14. légi hadsereg —parancsnoka Claire Chennault tábornok —megalakítására 1943. március 10-én került sor, 

a 10. légi hadsereg állományába tartozó un. Kínai Légi Különítmény (China Air Task Force) és az Amerikai Önkéntes 
Csoport (American Volunteer Group) egyesítésével. Yenné: i. m. 30. o. 

62 A tervet a kairói konferencián (1943. november 22—26.) a politikai vezetők is jóváhagyták. Ránki: i. m. 366. 
o.; Sunderrnan: i. m. 237—238. o. 

63 Boeing B—29 „Superfortress": 1945-ig 3898 darabot gyártottak. Főbb jellemzői: csúcsmagasság: 9900 ni. 
bombaterhelés: normál 4500 kg, maximális 9000 kg., hatótávolság: 9000 kg-os bombaterheléssel 5200 km, maxi
mális hatótávolsága 8960 km. Fegyverzete: 12 db 12,7 mm-es géppuska, 1 db 20 mm-es gépágyú. Sunderrnan: i. m. 
289. o. 

64 Second Report: i. m. 64—68. o,; Jablonski: i. m. 130. o. 
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sített Bizottságának alárendeltségébe helyezték, s tevékenységének irányítója a légi
erő főparancsnoka, Arnold tábornok lett. A 20. légi hadsereg — amely egyelőre a 
XX. Bombázó Parancsnokság állományára épült — első hadászati támadására 1944. 
június 5-én került sor. A 40. és a 462. csoport 100 db B—29-es repülőgépe — Leonard 
F. Harmon ezredesnek, a 40. csoport parancsnokának vezetésével — Kharagpurból 
(India) felszállva, ötórás repülőút után, Bangkok közlekedési csomópontjait bom
bázta.65 

Tíz nap múlva hajtották végre a Japán anyaország elleni első támadást, a Kyushu 
-szigeten fekvő Yawata-i acélmű ellen. A kínai Csengtu környékén létesített repülő
terekről 68 B—29-es szállt fel, de a támadás váratlanságát nem sikerült biztosítaniuk. 
A japán hadvezetés —• ügynöki hírszerzés útján — már a légitámadás kezdete előtt 
értesült arról, hogy amerikai hadászati bombázók gyülekeznek Csengtu körzetében. 
A légi figyelőpontok azonnal észlelték a repülőerődök irányvonalát s riasztották 
a japán légvédelmi csapatokat, amelyek heves tűzzel fogadták a támadó gépeket. 
A bombázásra felhős időben, éjszaka került sor, s ennek eredményeképp a cél fölé 
érkezett 47 gépből csak 15 bombázott szabad szemmel, a többi rádiólokációs célzó
készüléket használt. A kohászati üzem nem szenvedett lényeges károkat: a ledobott 
94 tonnából,66 mindössze egyetlen telitalálat érte, de az is több mint egy kilométerre 
csapódott be az olvasztókemencétől.67 

A Csengtu környéki repülőterekről 1945 január végéig váltakozó erőbevetéssel 
folytatták a „Matterhorn" hadművelet feladatainak végrehajtását. A Japán Császár
ság „belső övezeteinek" leghevesebb bombázására 1944 július—szeptember között 
került sor, összesen 470 alkalommal támadták a kijelölt célpontokat.68 A bombázá
sok ereje októbertől fokozatosan alábbhagyott, aminek oka elsősorban az volt, hogy 
a gépek hatótávolsága csupán Kyushu kisebb részére terjedt ki, a japán hadiipar 
zöme viszont Honshu szigetén helyezkedett el. E központok elérését 1944 november
től a Mariana-szigeteken kiépített repülőterek már lehetővé tették. Az első repülő 
egység, a 73. bombázó wing, Emmett O'Donnell dandártábornok parancsnoksága 
alatt, október 20-án érkezett meg Saipan szigetére. A XXI. Bombázó Parancsnokság 
melynek élén Haywood S. Hanaell dandártábornok állt, november elején érkezett 
Guam szigetére. 

Az első bevetésre 1944. november 24-én, Nagoya ellen került sor 111 repülőgép 
részvételével. Az időjárás nehézségei miatt a bombázókötelékek kénytelenek voltak 
letérni az eredeti útvonalról és Tokió felé fordultak. Az időjárás azonban Tokió 
fölött is rendkívül rossz volt, ami a célzott bombavetést rendkívüli mértékben meg
nehezítette. A város fölé érkezett 101 repülőgépből69 mindössze 24 érte el a fő cél
pontot, a Mushashi-repülőgépgyárat. 64 bombázó kénytelen volt a dokkok és a város 
lakónegyedei felett kioldani bombáit. A tokiói légvédelmi parancsnokságnak sikerült 
a levegőbe emelnie 125 vadászrepülőgépet, melyek két B—29-est lelőttek, nyolcat 
pedig megrongáltak. További három bombázógép a saját repülői tüzétől sérült meg. 
A gyár területére összesen 62,4 tonna70 bomba hullott, ami az épületek 1%-át, 
a gépi berendezésnek pedig 2,4%-át rombolta szét. Az akció sikertelenségét döntően 
a légi felderítés elégtelensége okozta, amely képtelennek bizonyult az időjárás pon
tos megállapítására.71 

65 Bangkokot 98 gép érte el, két B—29-es műszaki hiba következtében kényszerleszállást hajtott végre. Jablonski: 
i. m. 131. o. 

66 A kínai légitámaszpontokról felszálló B—29-esek a Japán elleni légitámadásaik alkalmából mindössze 2 tonna 
bombát tudtak magukkal vinni. Kirjan: i. m. 282. o. 

67 Jablonski: i. m. 133. o.; Kirjan: i. m. 281. o. 
68 Groehler: i. m. 327—328. o. 
69 Tíz repülőgép nemsokkal a felszállás után, meghibásodás miatt, kénytelen volt visszafordulni. 
70 A Mariana-szigetekről induló repülőgépek 2,6 tonna bombateher szállítására váltak alkalmassá az üzemanyag

tartályok csökkentése következtében. 
71 Kirjan: i. m. 282. o. 
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A japán repülőgépgyárak elleni támadások 1945 január végéig folytatódtak mint
egy 833 repülőgép részvételével. A támadásokban már részt vettek a január elején 
érkezett 313. és 314. wingek repülőgépei is. A XXI. Bombázó Parancsnokság (mely
nek új parancsnoka 1945. január 19-től Curtis Le May tábornok volt) ezzel három 
(73., 313., 314.) wingből állt. Mindegyik 180 B—29-es repülőgépet és 12 000 főt 
számlált.72 

A Mariana-szigetekről kiinduló támadások következtében 1944 november és 
1945 február között összesen 8000 tonna bomba hullott különböző japán célpontok
ra.73 1945 márciusától, a japán háborús gépezet összeomlásának meggyorsítására 
a célkiválasztás és a támadási módszer megváltoztatásával a hadászati légierő a cél
zott csapásokról a terület —• szőnyeg — bombázásokra tért át. A városok elleni tö
megbombázásokat a vasútvonalak elleni támadások és a kikötők, tengerszorosok 
aknákkal történő elárasztásával egészítették ki. Ezzel a japán szigeteket az egyetlen 
nyersanyag-utánpótlási vonaltól, Mandzsúriától és Kínától is elvágták. Az új bom
bázási forma alkalmazását a Mariana-szigetek és Japán között félúton levő Iwo 
Jinia-sziget elfoglalása tette lehetővé. Erről a szigetről a P—5l-es vadászgépek is 
megtehették az utat Japánig és vissza, s ezáltal megbízható védelmet biztosítottak 
a B—29-eseknek.74 A P—51-ek nemcsak a vadászgépek elleni harcra voltak képesek, 
hanem csatarepülőkként is sikerrel alkalmazhatták őket az ellenséges légvédelem-
ellen. Ennek következtében a B—29-ek fegyvereinek egy részét és egyes berendezé
seit leszerelhették, miáltal a kis és közepes magasságokból történő bombázásokra 
áttérő gépek lényegesen nagyobb bombaterhet (maximálisan 7—9 tonnát) vihettek 
magukkal. 

A második világháború legpusztítóbb légitámadására 1945. március 9-éről 10-ére 
virradó éjjel került sor Í a XXI. Bombázó Parancsnokság 324 gépe 1667 tonna gyújtó
bombát dobott le Tokióra. Ennek következtében 84 000 lakos pusztult el, s 41 ezren 
szenvedtek égési, valamint más sérüléseket.75 A tűzvészek következtében a város épü
leteinek 25%-a, ipari körzeteinek pedig 63%-a dőlt romba.76 Az ezt követő tíz nap 
folyamán Nagoyára, Osakára, Kobéra mértek csapásokat 1595 repülőgép bevetésé
vel, összesen 9373 tonna ledobásával. Veszteségük mindössze 22 bombázó volt.77 

A Németország elleni háború befejezése után a csendes-óceáni légierő átszervezé
sére és megerősítésére került sor az Egyesült Államok legfelsőbb politikai és katonai 
vezetői által jóváhagyott „Downfall" hadászati célkitűzéseknek megfelelően. A hadi
terv szerint Okinawa elfoglalása után, az újonnan adódó lehetőségek kihasználásával, 
fokozni kellett Japán blokádját és bombázását, hogy ezáltal kedvező feltételek nyílja
nak a Kyushu sziget elleni invázióhoz. Ennek célja az volt, hogy az ellenség fő erőinek 
lekötésével és megsemmisítésével, valamint a bombázások fokozásával tovább gyen
gítsék Japán katonai potenciálját és megteremtsék a feltételeket az ipari központok 
felé irányuló döntő behatoláshoz. Az Egyesült Államok haderejének — a japán 

72 A 313. wing John H. Davies dandártábornok parancsnoksága alatt Tinian szigetén, a 314. wing Thomas S. 
Powers dandártábornokkal az élén Guam szigetén települt. Sunderman: i. m. 229. o.; Jablonski: i. m. 163 és 168. o. 

73 P. M. S. Blackett: Az atomerő politikai és katonai következményei. Budapest, 1951. 50. o. 
74 A légitámadások addigi eseményei azt bizonyították, hogy a támaszpontokról a célterületekig tartó 16 órás 

repülőút elegendő idő a japán légvédelmi egységek riasztására. A vadászoltalom nélkül repülő bombázókötelékek ellen 
bevetett japán vadászgépek megnehezítették a bombázók célmegközelítését, a légvédelmi egységek pedig erős tűzzel 
fogadták a célterületeket mégis elérő gépeket. A japán légierő számos esetben, így pl. 1945. január 2-án megelőző tá
madással érzékeny veszteséget okozott a Mariana-szigeteken települt nehézbombázóknak. Az Iwo Jimáról felszállt 
japán gépek a Saipan-szigeten állomásozó 73. wing állományából 11 B—29-est megsemmisítettek, 95 repülőgépet át
menetileg, 6-ot pedig súlyosan megrongáltak. Ezzel a wing gépállományának 62%-át sikerült kikapcsolniuk a támadá
sokból. Kirjam: i. m. 283. o. : A második világháború... 11. k., 181. o. 

75 A Drezda elleni támadásban 50 212 volt a halottak és a sebesültek száma. Groehler: i. m. 305—307. o. 
76 Sunderman: i. m. 230. o.; Hubler: i. m. 64. o.; Jablonski: i. m. 170. o. 
77 United States Strategic Bombing Survey. Summary Report. Pacific War. Washington, 1946. július 1. 16. o. 

(A továbbiakban: Summary Report...) 
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anyaország szigeteire tervezett — partraszállását két ütemben kívánták végrehajtani : 
először Kyushu sziget déli részén az „Olympic", majd Honshu szigetén a „Coronet** 
— hadműveletekkel. Az elsőt 1945. november l-re, a másodikat pedig 1946. március 
l-re tervezték.78 

A légierő vezetői a tervek végrehajtására harcászati és hadászati légi csoportokat 
hoztak létre. 

Az 5., 13., 7., 14., 9. és 15. harcászati légi hadsereg Okinawa szigetén összpontosult. 
A hadászati légierő átszervezésére 1945. július 15-én került sor, az Egyesült Államok 
Csendes-óceáni Hadászati Légierejének létrehozásával. (U. S. Army Strategic Air 
Forces in the Pacific),79 Alárendeltségébe a 8. és 20. légi hadsereg tartozott, melynek 
egységei Okinawán és a Mariana-szigeteken állomásoztak.80 A hadászati csoporto
sítás irányítása továbbra is a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának a kezé
ben maradt. A légi csoportosítás parancsnokává Spaatz, vezérkari főnökévé pedig 
Le May tábornokot nevezték ki. A hadászati csoportosítás 83 000 főből és 1000 
B—29-es repülőgépből állt.81 

A szövetséges légierő repülőgépei, az atombomba bevetéséig, 160 800 tonna bom
bát dobtak le Japán szigeteire, s ebből 147 000 tonnát szállítottak B—29-es gépek.82 

Az össztonnasúlyból mintegy 104 000 tonna hullott 66 város területére (városonként 
1575,7 tonna), míg kb. 53127 tonnát ipari és katonai célpontokra dobtak le. A bombák 
célpontonkénti eloszlásából azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a támadások 
elsősorban a polgári lakosság erkölcsi ellenállóképességének megtörésére irányul
tak és csak másodlagosan törekedtek a hadiipari körzetek szétzúzására. Ennek oka 
az általános nyersanyaghiány volt, amely az ipari termelést 1945 nyarára már tel
jesen megbénította. A bombázások következtében kb. 200—220 000 polgári lakos 
halt meg (tonnánként átlagosan 1,3 fő) és mintegy 3 millió ház dőlt romba. A belső 
népvándorlás, a kitelepítések, 8,5 millió főt érintettek.83 

1945. augusztus 6-án Hirosimára lehullott az első atombomba, majd három nap 
múlva Nagaszakira a második.84 Mindkét atombombát a levegőben, 500—600 méter 
közötti magasságban robbantották, hogy maximálisan kihasználják pusztító hatá
sukat. Az atombomba pusztító ereje mind hatásában, mind jellegében eltért a ha
gyományos bombákétól. A robbanás során felszabaduló óriási energiának 50%-a a 
hagyományos lövedékek robbanásához hasonló légnyomáshullámot okozott, amely 
lerombolta az útjába eső épületeket, hidakat és egyéb építményeket. Az energia 
35%-a intenzív fény- és hősugárzás formájában szabadult fel, lángra lobbantva 
a gyúlékony, megperzselve vagy megolvasztva a nem éghető anyagokat. Az ener
giának kb. 15%-át tette ki a korábban soha nem észlelt, teljesen új pusztító tényező, 
a nagy energiájú és nagy áthatoló képességű ionizáló sugárzás. Mindkét város pusztu
lását elsősorban alégnyomáshullám, a fény és hősugárzás, valamint az ennek nyomán 
támadt tűzvész okozta. Hirosimában 13 km2, Nagaszakiban 7 km2 nagyságú terület 

78 A második világháború... 11. k., 195. o. 
79 Uo. 39. o.; Groehler: i. m. 329. o. ; George Marshall: így győztünk. Franklin Társulat, é. n. 137. o. 
80 A XXI. bombázó parancsnokság három wingje a 20. légi hadsereg, a XX. bombázó parancsnokság 58. és 315. 

wingje pedig a 8. légi hadsereg állományába került. Ezek 1945 márciusban, illetve áprilisban érkeztek be a hadszín
térre Kínából és Európából. A 20. légi hadsereg parancsnoka Twining, a 8.-é Doolittle tábornok lett. Jablonski: i. ni. 
163. o. ; Marshall: i. m. 137. o. 

81 Japán kapitulációjakor a E—29-es repülőgépek száma 2400—2800 db. volt, amely a gyártott összmennyiség 
(3898) 61,5—71,8%-át jelentette. Sunderman: i. m. 243. o.; Holley: i. m. 350—351. o. ; Kirjan: i. m. 268. o. u (•, 

82 A harcászati légierő 7000, a haditengerészeti légierő pedig 6800 tonna bombát szórt a japán célpontokra. Sum
mary Eeport: i. m. 16. o.: Eubbler: i. m. 66. o. 

83 Blackett: i. m. 50—5Í. o. 
84 Az akciót a 20. légi hadsereghez tartozó különleges rendeltetésű 509. csoport hajtotta végre, amely 1945. július 

közepén érkezett meg Tinian-szigetére. A Hirosima ellen támadó gép személyzetét Tibbets ezredes (parancsnok). 
Eerebee őrnagy (bombakioldó), Parsons ezredes (becélzó) és Jepson főhadnagy (műszerkezelő) alkotta, míg a Nagaszaki 
elleni bombázást Sweeney őrnagy parancsnoksága alatt Beahan százados bombakioldó, Asworth alezredes becélzó 
Barnes hadnagy műszerkezelő hajtotta végre. Leslie R. Groves: Az atombomba születése. Budapest, 1966. 238—241. 
209. és 288. o. 
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vált percek alatt rommá és hamuvá, az épületek 92%-a (Hirosima), illetve 36%-a 
(Nagaszaki) teljesen megsemmisült, vagy súlyosan megrongálódott. A polgári lakos
ság vesztesége az első nap végére Hirosimában 45 000 halott és 91 000 sebesült, 
összesen 136 000 ezer, Nagaszakiban 22 000 halott és 42 000 sebesült, összesen 64 000 
fő volt. A sérültek közül a következő négy hónap alatt Hirosimában további 19 000, 
Nagaszakiban. 17 000 ember halt meg. A japán szakértők által feltárt legújabb 
adatok a halottak számát Hirosimában legalább 140 000-re, Nagaszakiban 75 000-re 
becsülik.85 

Az Egj^esült Államok hadászati légiereje által végrehajtott bombázások eredmé
nyei azt bizonyították, hogy a célpontcsoportok szakaszos támadásával az ellenség 
kapitulációját nem lehet kikényszeríteni. Ennek ellenére az amerikai hadászati légi
erő mind a németországi, mind a Japán elleni légi háborúban jelentős részsikereket 
és eredményeket ért el. Ilyennek tekinthetjük az ellenséges államok repülőgép
gyártó iparának, közlekedési és utánpótlási vonalainak szétrombolását, egyes — a 
haderő ellátását alapvetően befolyásoló — iparágak megsemmisítését (kohászat, 
üzemanyagtermelés). A bombázások ugyanakkor — bár sok szenvedést és rettegést 
okoztak a polgári lakosságnak — mégsem járultak hozzá az ellenállóképesség jelentős 
csökkenéséhez. Sem a német, nem a japán nép nem fordult szembe kormányával. 

A légierő hatalmas erővé fejlődése azonban,86 kiegészülve az atommonopóliummal, 
ismét megerősítette azt a nézetet, miszerint a légierő képes eldönteni egy új háború 
sorsát. Mindezek alapján hitték az amerikai vezetők, hogy rendelkeznek a Szovjetunió 
határa mentén zajló események amerikai érdekeknek megfelelő befolyásolásához 
szükséges erővel. Az atombombát bizonyos fokig a szovjet szárazföldi erők kiegyen
lítőjének tartották, olyan hatásos és fékentartó eszköznek, amellyel nem járna együtt 
nagy tengerentúli katonai lekötöttség. Az atomfegyver bevetése — bár kétségtele
nül hozzájárult a második világháború gyorsabb befejezéséhez, az amerikai katonai 
veszteségek kíméléséhez — egyben a szovjet kormány „megpuhítását", engedmé
nyekre kényszerítését célozta. így jelentősen hozzájárult a szovjet—amerikai kap
csolatok fokozatos megromlásához, a hidegháborús légkör kialakulásához. Az ameri
kai légierő vezetői — az atombomba birtokában — a második világháború legfon
tosabb tanulságát hagyták figyelmen kívül, amikor az atomfegyverekkel felszerelt 
hadászati légierőt képesnek tartották a háború eldöntésére. A második világháború 
eseményei azt bizonyították, hogy a győzelemhez, az ellenség kapitulációjához az 
összes haderő- és fegyvernem együttes alkalmazása szükséges. 

85 Ezek a számok nem foglalják magukban a katonai és a félkatonai alakulatok veszteségeit. Sztanyik B. László: 
A nukleáris háború következményei. Külpolitika, 1983. 3. sz., 87. o. 

86 Az amerikai légierő 1945. augusztus 31-én 2 253 000 főből és 64 000 repülőgépből állt. Glines: i. m. 14. o. 
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Имре Окват 

МАТЕРИАЛЫ О ДЕЙСТВИЯХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ПЕРИОД 1941—1945 ГГ. 

Резюме 

Когда разразилась вторая мировая война политическое и военное руководство Соединен
ных Штатов вело политику нейтралитета, и назяв выжидательную позицию не развивало 
свою армию. Обстановка изменилась в результате военных успехов Германии со второй 
половины 1940 года, о чем свидетельствует также и решение президента Рузвельта от 3 июля 
1940 года, связанное с программой вооружения на 1940—1941 годы. Под воздействием этой 
программы вооруженные силы Соединенных Штатов в зачительной степени окрепли е де
кабрю 1941 года. Особенно крупного масштаба развитие прошли военно—воздушные силы, 
численный состав которых увеличился в 12 раз, а самолетный парк возрос в шесть раз. В рам
ках развития военно—воздушных сил самое большое внимание уделялось производству 
бомбардировщиков. Параллельно с количественным и техническим развитием была произ
ведена также и организационная перестройка ВВС. 20 июня 1941 года были сформированы 
Военно—Воздушные Силы, подчинявшиеся управлению генерального штаба сухопутной 
армии, начальником генерального штаба ВВС и одновременно заместителем НГШ сухопут
ной армии по авиации стал генерал Генри X. Арнольд. Под его управлением и руководством 
для обороны территории США и охраны американских интересов на Дальнем Востоке до 
конш ноября 1941 года было сформировано три воздушных армии в районе Панамского 
канала, на островах Гавайя—Оаху и на Филиппинских островах. 

Со вступлением Соединенных Штатов совершенствование ВВС ускорьлось: была моди
фицирована штатно—организационная структура, переформированы уже имевшиеся воз
душные армии, а также были сформированы новые воздушные армии. 

Американские политики и руководство ВВС главным средством достижения военных 
целей и завоевания господства в воздухе считали стратегическую авиацию. Согласно их 
замысль в ходе бомбардировки стратегических объектов можно разрушить военную эконо
мику враждебных государств, что в результате возникшего таким образом недостатка воору-
жени и обмундирования в сочетании с моральным потрясением населения, должно было 
привести к капутуляции. Для проведения бомбардировок Германии 10 января 1942 года была 
сформирована 8 Воздушная Армия, которая впервые была введене в бой 4 июля. Более круп
ного масштаба бомбардировки начались с 1943 года против баз подводных лодок, аеродро-
мов, военно—промышленных объектов. Для подкрепления и умножения результатов, а так
же для воздушной подготовки высадки десанта были сформированы в начале января 1944 
года (путем сосредоточения 8 и 15 Воздушный Армий) Европейские Стратегические ВВС 
Соединенных Штатов. В целях распространения стратегических бомбардировок против 
Японии 4 апреля 1944 года была сформирована 20 Воздушная Армия, в состав которой входи
ли бомбардировщики Б—29 с большим радиусом действия. 

Результаты бомбардировок, проведенных стратегическими ВВС Соединенных Штатов, 
свидетельствовали о том, что посредством поэтапного налета на группы целей нельзя было 
вынудить противника к капитуляции. Несмотря на это американские стратегические ВВС 
достигли занчительных частичных успехов в воздушной войне как против Германии, так и 
против Японии. 

Imre OIcvátk 

BEITRÄGE ZUR TÄTIGKEIT D E R STRATEGISCHEN LUFTWAFFE 
D E R U.S.A. IM ZWEITEN W E L T K R I E G 

(1941—1945) 

Resümee 

Zur Zeit der Ausbruch des zweiten Weltkrieges führte die politische und militärische Leitung 
der U.S.A. eine Neutralitätspolitik und hat sich auf eine abwartende Standpunkt gestellt und 
ihre Armee nicht entwickelt. Die Lage hat sich in der zweiten Hälfte des Jahres 1940 wegen der 
deutschen Kriegserfolge verändert, was auch durch der Entscheidung von Präsident Roosevelt 
vom 3-ten Juli 1940 über das Rüstungsprogramm für die Jahren 1940—41 gekennzeichnet war. 
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Durch das Programm veranlaßt, ist die Wehrmacht der U.S.A. bis zum Dezember 1941 i n be
deutendem Maß kräftig geworden. Die Entwicklung der Luftwaffe war von besonders großem 
Maß, deren Gesamtstärke aufs zwölffachste, derer Flugzeugbestand aufs sechsfachste gestiegen ist. 
Unter der Entwicklung der Luftwaffe wurde der Erzeugung der Bomben werf er, besonders der 
Sehwerbombenwerfer besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Gleichzeitig mit derquanti tat iven 
und technischen Entwicklung wurde die Luftwaffe auch organisatorisch umgestaltet. Am 20-ten 
Juni , 1941 wurden die Luftstreitkräfte zustande gebracht, die dem Generalstabsvorstand der 
Landesstreitkräfte untergeordnet waren und deren Generalstabschef und gleichzeitig der Flug
wesensstellvertretender des Generalstabschefs der Landesstreitkräfte General Henry H. Arnold 
geworden ist. Unter seiner Leitung wurden für die Verteidigung des Gebiets der U.S.A. und für 
den Schutz der amerikanischer Interessen im Fernen Osten drei Luftheere bis zum Ende No
vember 1941 zustande gebracht. Ein in der Zone des Panama-Kanals, ein auf dem Insel Oahu 
des Staates Hawaii und ein auf den Philippinen. Mit dem Eintr i t t der U.S.A. in den Krieg Wurde 
die Entwicklung der Luftwaffe beschleunigt; die organisatorische Aufbau wurde verändert, 
die schon existierenden Luftheere wurden umorganisiert und neue Luftheere wurden zustande 
gebracht. Die amerikanischen Politiker und die Leiter der Luftwaffe haben die strategische 
Luftwaffe für das Hauptmit tel für die Erlangung der Kriegs ziele und für die Verschaffung der 
Luftherrschaft gehalten. Nach ihrer Vorstellung könnten sie die Kriegswirtschaft der feindlichen 
Staaten durch strategischen Bombardierungen zerstören und die erfolgende Mangel an Waffen 
und Ausrüstungen gepaart mit der moralischen Erschütterung der Bevölkerung zur Kapitulat ion 
führen könnte. Das 8-te Luftheer wurde am 8-ten Januar 1944 für die Durchführung der Bom
bardierungen gegen Deutschland aufgestellt. Sein erster Einsatz erfolgte am 4-ten Juli. Die groß
angelegten Bombardierungen begannen erst am Anfang 1943 gegen die U-Boot Basen, Flug
häfen und Kriegsindustriebetriebe. Um die Erfolge zu steigern und die Landung in Europa zu 
vorbereiten hat man die Europäische Strategische Luftwaffe der Vereinigten Staaten durch die 
Zusammenziehung der 8-ten und 15-ten luftheere am Anfang Januar 1944 zustande gebracht. 
Zwecks der Vorbereitung der strategischen Bombardierungen gegen Japan wurde das 20-te 
Luftheer am 4-ten April 1944 aufgestellt, zu dessen Stand die B—29 Flugzeuge von großer 
Flugweite gehörten. 

Die Ergebnisse der von der amerikanischen strategischen Luftwaffe durchgeführten Bombar
dierungen haben beweist, daß die Kapitulation der Feinde durch periodische Angriffe der Ziel
punktgruppen nicht erzwingt werden kann. Trotz diesen hat die amerikanische strategische 
Luftwaffe im Luftkrieg sowohl gegen Deutschland als auch gegen Japan bedeutende Teilerfolge 
erzielt. 



MŰHELY 

P A P P JÁNOS 

AZ AMERIKAI INGABOMBÁZÁSOK NYITÓNAPJA 

Adalékok az 1944. június 2-i stratégiai légitámadások eseménytörténetéhez 

Az amerikai és angol légierők támadásai — a Magyarországra vonatkozó bombá
zási tilalom, valamint az angliai és észak-afrikai támaszpontok jelentős távolsága 
miatt — 1944 tavaszáig nem, illetőleg alig fenyegették hazánkat. 

Alapjaiban megváltozott a helyzet a bombázási tilalom 1944 februárjában tör
tént feloldásával.1 Kedvező feltételeket teremtettek a magyarországi célpontok 
támadásához a nyugati szövetségesek által elfoglalt dél-olaszországi területeken 
— Foggia környékén — ekkorra megépült légitámaszpontok is. További segítséget 
jelentett az amerikai légierő számára az ún. ingabombázás lehetőségének biztosítása. 
Ennek értelmében a Szovjetunió 3 repülőteret (Poltava, Mirgorod, Pirjatyin) fel
használásra az amerikai légierő rendelkezésére bocsátott. így a támadó kötelékek 
gépeinek nem kellett visszatérniük az olaszországi bázisokra, hanem a jóval köze
lebb fekvő ukrajnai repülőtereken leszállva — üzemanyag, lőszer és bombák fel
vételezése után — visszafelé is támadhattak stratégiai célokat. 

Az első ingaakcióra — a „Frantic Joe" fedőnevű hadművelet (Operation Fran
tic Joe) nyitányaként — 1944. június 2-án került sor. A támadás napjának meg
választása, valamint a célpontok kijelölése összefüggött a közeli napokra tervezett 
atlanti partraszállással. A magyarországi vasúti csomópontok rombolásával a német 
erőknek a keleti frontról a nyugati frontra történő átcsoportosítását kívánták ne
hezíteni, lassítani. 

A reggel 6 óra 55 perckor kezdődő2 akció keretében az amerikai 15. hadászati légi 
hadsereg mintegy 6—700 repülőgépe (bombázók és vadászok) szállt fel a Foggia 
környéki repülőterekről. A bevetésen — a Debrecent támadó B—17 kötelék veze
tőjeként — Eaker tábornok, az MAAF (Mediterranean Allied Force = Földközi
tengeri Szövetséges Légierő) parancsnoka is részt vett. 

Magyarország déli határán az első kötelékeket 7,55-kor észlelték.3 A több hullám
ban érkező gépek Szeged fölött átrepülve É—ÉK-i irányban haladtak.4 Később 
kisebb-nagyobb egységekre tagozódva a kijelölt célpontoknak megfelelő irányban 
folytatták útjukat. 

Majdnem egyidőben került sor a Szolnok (8,29), Nagyvárad (8,59), Debrecen (9,00), 
Miskolc (9,10) és Kolozsvár (9,15) elleni légitámadásra, míg valamivel később, utolsó-

1 A határozatot megerősíti az amerikai vezérkar Washingtonban, 1944. március 25-én 22 óra 43 perckor keltezett 
távirati utasítása, melynek szövegét Karsai Elek: Elképzelések és tervek Magyarország bombázására 1944-ben című 
tanulmányának dokumentumaként közli. In : Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv, 16. Kaposvár, 1985. 
522—524. o. 

2 Kenn G. Rust: Fifteenth Air Force Story in World War II . Temple City, California (USA), 1976. 26. o. 
3 Figyelembe véve a Foggia—magyar országhatár távolságot, valamint a kötelékek lehetséges haladási sebességét, 

a 6,55-ös indulási időpont és a 7,55-ös észlelési időpont helyi időszámítást (H 1 óra) jelent. 
4 Nem helytálló az a megállapítás, amely szerint „...elsőnek Szegedet támadta meg egy 38 db gépből álló bombázó 

kötelék..." (Csanádi—Nagyváradi—Winkler: A magyar repülés története 207. o.), mivel a gépek ekkor csak átrepültek 
a város felett, a támadásra mintegy 2 órával később, utolsóként került sor. 
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ként a Szeged (10,20) elleni akcióra. (Ugyanekkor egy kötelék támadta a romániai 
Simeria (Piskitelep) vasúti csomópontot is.)5 

A stratégiai támadássorozat súlyos károkat okozott a vasúti létesítményekben 
(Szolnok, Debrecen, Miskolc), jelentős veszteségek keletkeztek a polgári objektu
mokban és igen magas volt a halottak és sebesültek száma is. 

Az 1944. június 2-i légitámadások idő- és veszteségadatai* 

Szolnok Miskolc Debrecen Nagy
várad 

Kolozs
vár Szeged 

A légiriadó kezdete 8,22 8,45 8,46 8,48 9,05 — 

A bombázás kezdete 8,29 9,10 9,00 8,58 9,15 10,20 

A bombázó gépek száma 105 kb.100 130 27 73 38 

A ledobott bombák száma * 870 680 1030 260 1 218 

A polgári halottak száma 159 177 1194 97 362 30 

A katonai halottak száma 177 29 V 8 97 12 

A sebesültek száma 1450 420 673 kb .100 kb.150 30 

A megsemmisült épületek 
száma 346 160 kb. 280 159 ? 59 

A súlyosan megrongált 
épületek száma V 600 kb .380 840 385 212 

A könnyebben megrongált 
épületek száma 206 ? kb .800 ? 860 ? 

A bombázás által okozott 
kár (millió P.) 45 ? V ? 31—33 4,5 

Egészen a legutóbbi időkig bizonytalan volt a támadás utáni ingaakcióban részt 
vevő repülőgépek száma. Ezt pontosította a Moszkvai Amerikai Katonai Misszió 
közzétett jelentése.7 

„1944. június 2-án... egy mintegy 120légierődből és 60 Mustangból álló légi egység 
kiindulva Olaszországból bombázta a balkáni célpontokat, majd utána az orosz 
támaszpontokra repült, ahová pontosan a megadott időpontban érkezett..." Ezzel 
dokumentált bizonyossággá vált, hogy a kötelékek többsége az olaszországi támasz
pontokra tért vissza.8 A támadások során az amerikai légierő vesztesége mindössze 
2 repülőgép volt. E feltűnően alacsony szám oka az ország keleti felének gyenge lég
védelme, valamint a vadászrepülők tévedésen alapuló elirányítása volt. 

5 A simeriai támadásról semmilyen adat sem áll rendelkezésünkre 
6 A táblázatban szereplő adatok forrásai : Szolnok : Borús József : A szolnoki pályaudvar bombázása 1944. június 2-án. 

I n : Jászkunság, 1980/1—2. sz. 73—80. o.; Miskolc: Hivatalos városi jelentés. In : Magyar Élet, 1944. június 23.; 
Debrecen: a városi közigazgatási bizottság jelentése. In : Debreceni Újság, 1944. június 6. és július 6. ; Debrecen története 
4. 1919—1944. Debrecen, 1986. 442.; Nagyvárad: a polgármesterhelyettes hivatalos jelentése. I n : Nagyvárad, 1944. 
június 15.; Kolozsvár: hivatalos városi jelentés. I n : Keleti Magyar Újság, 1944. július 8.; Szeged: Kanyó Ferenc: Sze
ged stratégiai légibombázásai 1944-ben. I n : MSZMP Csongrád Megyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságának évkönyve. 
Szeged, 1983. 153—159. o. Néhány adatot az OLP 1953-as összesítéséből vettünk át. 

7 Közli Karsai Elek Lm. 530—531. o. 
8 Az egyik változat szerint csak a Debrecent támadó egységek, egy másik szerint a Debrecent valamint a Nagy

váradot támadó bombázók (103 + 27) szálltak le az ukrajnai szovjet repülőterekre 
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Az 1944. június 2-i stratégiai akciósorozat végeredményben nem érte el elsőd
legesen kitűzött célját: a szállítási csomópontok, pályaudvarok rombolásával a köz
lekedés megbénítását. A vasúti forgalom — mivel a hidak épen maradtak s az ösz-
szekötő vonalhálózat is eléggé sűrű volt — egy napra sem szakadt meg, a vonatok 
kikerülték a bombázott állomásokat. 

A nap eseménytörténetéhez tartozó adatok bemutatásával és összegzésével érzé
keltetni kívántuk, hogy a hazánkat 1944/45-ben ért stratégiai légitámadások közül 
az 1944. június 2-i a legsúlyosabbak közé tartozott, emellett rá kívántunk mutatni 
a később is folytatott ingaakció — mint lehetőség — jelentőségére.9 

9 Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Sárhidai Gyulán&k a közölt adatokért és értékes tanácsaiért. 
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VITA 

SÁRHIDAI GYULA 

A TÉNYEK MAKACS DOLGOK... 

Válasz Kopeczky Győzőnek 

A Hadtörténelmi Közlemények 1986/2. sz.-ban közreadott kiegészítéseimre érkezett hozzá
szólásokat olvasva látnom kell, a problémák egy része abból adódik, hogy számos tényt ismert
nek feltételeztem, s nem fejtettem ki elég részletesen. Mivel igen fontosnak tartom, hogy a 
flotta működésével kapcsolatban ne maradjon kétség, a különböző részadatokat az alábbiak
ban közlöm. 

A Lovcen sokat vitatott lövetéséröl 

A mellékelt 1. ábra német szövege és a 2. ábra térképe Nikolaus von Martiny: Bilddokumente 
aus Österreich—Ungarns Seekrieg 1914—1918 e. (Graz, 1939) munkájának 1. kötetéből szár
mazik. Világosan közli a hajók pozícióját, a lővonalakat, a célokat, és a magassági adatokat is. 

A KAISER KARL VI. páncélos cirkáló már 1914. augusztus 10-én is oldalra döntöt t módon 
tüzelt. Ezt igazolja a 3. ábra szövegének fotókópiája és a 4. ábra fotója a hajóról. Ugyancsak 
von Martiny közli említett műve 14—15. oldalán a RADETZKY sorhajó fotóját, tat ján az 
éppen levont megfigyelő ballonnal, mely közeli srapnell-lövésektől megsérült, ezért alakja 
szabálytalan. 

A ballont 2—300 m-re fel lehetett engedni a becsapódási pontok figyelésére, hogy az mennyire 
hatékony az vi ta tható, de használták. Végül a „Magyar Tüzér" — 1939 — Bp. (Szerk. : vitéz 
Felszeghy Ferenc) c. kötet 376. oldala említi, hogy a közvetett lövés gyakorlata ismert és ma
gától értetődő dolog volt. Többszáz tonna tengervíznek a hajó trimmtankjaiba engedésével a 
szükséges 6—8° dőlés létrehozható volt. Az előre kiszámított és meglevő „kiegészítő lőtáblá-
zatok" rendelkezésre álltak, a többi a tüzérek dolga volt. 

A flottaépítési programról 

Engedtessék meg bizonyos hadigazdasági kitérő. A Monarchiának már a háború előtt, 1910— 
1911-ben lefektetett gazdaságmozgósítási terve — amelyet a fő katonai vezetők természetesen 
ismertek — leszögezte, hogy a vas, acél és ötvöző fémek szűk gyártási és bányászati kapacitása 
mia t t az elsőbbség a szárazföldi haderő lőszer-, kézifegyver- és löveggyártásáé. H a a háború 
, ,R" (Russland) esetre is vonatkozik, a flotta csak minimális mennyiségű építőanyagot kaphat , 
ebből nagy egységek nem építhetők. 

Mivel a háború anyagszükséglete már 1914/1915 fordulóján minden tervet felülmúlt, a ke
retek tovább csökkentek. így a háború ala t t lényegében azon hadihajók voltak befejezhetők, 
amelyek acélanyagát és gépészeti részeit már 1914 őszéig legyártották. A Tb. naszádokat így 
fejezték be 1915-ben, meglevő anyagokból. 

Csonkaréti kollégám rosszul értelmezi a költségvetési tételt , mivel a haditengerészet rendes 
költségei az éves katonai költségvetésben benne foglaltatnak. Az említett 1913-as 101 millió 
koronás program egy 4 éves építési keret volt ezen felül, amely a 4 db Ersatz MONARCH 
osztályú dreadnought, 3 db Ersatz ZENTA osztályú gyorscirkáló, 6 db TATRA osztályú rom
boló (2. csoport) és 6 db javítot t TÁTRA osztályú romboló (3. csoport) építését tar talmazta. 

Az 1914 augusztusa u tán életbe lépő hadiköltségvetés megemelt összegeit először a folyamat
ban lévő hitelek felhasználásával töl töt ték ki. A következő időben annyit szavaztak meg, ameny-
nyi a szükséglet volt, s azt is átlépték. A gyártásnak, vagy megrendelésnek nem a pénzhiány 
volt az akadálya, hanem az anyag-, munkaerő- és kapacitáshiány. 
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Ezeken kívül a monfalconei hajógyár építette a 4800 t-s „kínai-cirkálót", a 2 db 1800 t-s 
„kínai cirkálót" és 2 utasszállító gőzöst, a KAISER FRANZ JOSEPH-et és a K A I S E R I N 
ELIZABETH-et . 

Ebből a programból 1914 augusztus végén azonnal törölték a 4 dreadnoughtot, a 3 cirkálót 
és az első 6 rombolót — anyaghiány miat t , függetlenül a költségektől. Az 1916-os év elején a 
3 . csoport 6 db TÁTRA osztályú rombolójából munkába vettek négyet, ezek 1917/1918-ban 
elkészültek, az utolsó ket tőt el sem kezdték. 

A flottaparancsnokság 1917-es tervét 8 db erősített TÁTRA osztályú (4. csoport) romboló 
és 12 db 1900 t-s romboló építésére már a beterjesztéskor törölték. A tengeralattjáró-program 
acél- és ötvözőanyagát részben azzal teremtették elő, hogy 1917-ben 6 db, 1918-ban 10 db régi 
hajót kivontak és lebontottak beolvasztásra.1 

A Monarchia vezérkari főnöke, Arz Artúr vezérezredes írja a visszatekintése során (Zur Ge
schichte des Grossen Krieges 1914—1918, Wien, 1924) az „Anyagi helyzetünk" c. fejezetben: 
... „a háború kezdetén 2790 löveg és kb. 20 nehéz tarack állt rendelkezésre, ez 1917 végén a 
veszteségek ellenére 7000 lövegre emelkedett a fronton és 1300 volt tartalékban. Ezen kívül 
1088 nehéz löveg és tarack, illetve 172 legnehezebb tarack (30,5; 38,0; 42,0 cm) képezte az állo
mányt . A tüzérség lőszerfogyasztása 1914 szeptemberében 300 000 db volt, az 1917 végén 
2,0—2,5 millió db-ra n ő t t " (havonta — S. Gy.). 

Ezen viszonyok közepette a vas-, acél-, szén-, s tb. termelés csak a front szükségletekre ment 
el, a flotta ezért nem folytathatta a hajóépítési programot, nem pénzhiány miat t . 

Ezért állítottam, hogy a Monarchia flottájának egyetlen reális hajóépítési lehetősége a 3 kínai 
rendelésű hajó gyors befejezése lett volna. Ennek anyagából kb. 400 t volt az üzemben, amely 
1916-ban az olasz csapatok kezére került. Ennek anyagi része nem jelenthetett semmi akadályt . 
H a a Monarchia győz, vagy elfogadható módon befejezi a háborút, kb. 30 millió korona kifize
tése Kínának nem tétel. H a elveszti a háborút, már nem lesz aki fizessen. 

A jogi aggályok sem elfogadhatóak, mert pl. : Nagy-Britannia a háború első napján lefoglalt 
az ellenséges és semleges államok részére épülő minden hajót. így Chile 2 db, Brazília 1 db, 
Törökország 2 db dreadnought-ját és egyéb cirkálók sorát. Valamennyit besorozta a flottába 
— fizetés majd a békekötés u tán —, de soha nem fizette ki ezeket az összegeket. 

Ugyanezt te t te Franciaország és Olaszország is, semmi sem indokolja, hogy a létéért küzdő 
Monarchia másként járjon el. 

A cattarói erődök és a flotta 

Egyszerű tény az alábbiak szerint, hogy Pola kiépítése messze a reális veszélyen felüli volt, és 
terület szerint meghaladta a Monarchia legnagyobb övvárát, Krakkót , pedig az még két tábori 
hadsereg tartalékait is tárolta. 

,,Pola erőd tüzérsége 1915. V. 10-én. 
Tengeri front: 1 db 42 cm tarack; 6 db 30,5 cm ágyú, 2 db 30,5 cm tarack; 16 db 28 cm 

ágyú (4 db új); 3 db 24 cm ágyú, 4 db 24 cm tarack; 36 db 21 cm tarack; 2 db 19 cm 
á.gyú; 34 db 15 cm ágyú. Ez 104 db nehéz; +152 db fel nem sorolt könnyű löveget jelent 
12,0—4,7 cm kaliberig, azaz 261 db. 

Szárazföldi front: 8 db 21 cm tarack; 75 db 15 cm ágyú, 8 db 15 cm tarack; 22 db 12 cm 
Agyú. Ez 110 db közepes és nehéz löveg +140 db fel nem sorolt könnyű löveg 10,5—4,7 cm 
kaliberig. Összesen 250 db löveg + tartalék 68 db régi ágyú. Mindösszesen 511 löveg és 86 
db géppuska."2 

Hatalmas erő, de minek? Reális partraszállási veszély Pola földrajzi és vízrajzi viszonyai mia t t 
soha nem volt. Ezenkívül a védő aknazár 900-nál több tengeri aknát tar talmazott , a Polában 
álló flotta önmagában 147 db nehézlöveggel rendelkezett, a hajók állóhelyből is tüzelhettek. 

H a ennek az erőnek csak 10%-át átadják Cattarónak, nincs az ottani probléma. H a 1914-ben 
már 4—5 db 30,5 cm tarack áll a szárazföldi front felé, a Lovčenen semmiféle tüzérség nem 
tudot t volna állásba menni. A tengeri erődök lövegeiről szóltam korábban is, ez egyértelmű, 
a rövid lőtávolságú régi tarackok egyszerűen nem voltak képesek az ellenséges hadihajók tá
voltartására. 

Hogy mennyire így van, mutat ja az AOK (Armee Oberkommando) késői döntése, amely a 
helyzetet megváltoztatta, de már csak 1915 végén. A gorlicei áttörés előtt, 1915 elején pa
rancsot adtak a Polát védő 42 cm-es tarack lebontására és mozgathatóvá tételére. Ezzel egy-
időben elrendelték a 24 cm-es ós 21 cm-es tarackok, a 15 cm-es ágyúk nagy részének leszerelését 
Polánál és a szárazföldi csapatok rendelkezésére bocsátását. Ennek során a 16M/17M mintájú 
42 cm-es tarackok és a 16 M 35,5 cm-es L/45-ös lövegekből 2 db a szárazföldi erők tüzérségéhez 

1 R. Greger: Austro—Hungarian Warships of World War—I. London, 1976. 11—58. o. 
2 H. E. Sokol: Österreich—Ungarns Seekrieg 1914—1918. Graz, II. k. Beilage II, 6. o. 
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•I. ábra, A Bilddokumente... az 1914. augusztus 10-i bevetésről. 

— 518 — 



r • . • . . . . • . • . • 

4- ábra. A KAISER KARL VI. páncélos cirkáló az 1914. augusztus 10-i tűzharcban. 



került. (Ezek: az Ersatz MONARCH osztály első hajójához legyártott 5 db Skoda lövegből 
2 db).3 

Ehhez a kérdéshez nincs elegendő osztrák iratanyag számunkra elérhetően, így csak való
színűsíteni lehet, hogy Cattaro lövegei ebből az anyagból lettek cserélve. A nehéz tarackok az 
1916 januári támadáshoz érkeztek oda, továbbiakban nem volt rájuk szükség. 

I t t jegyzem meg Kopeczky Győző kiegészítéseihez (1986/4. sz., 763. o.) hogy a haditengeré
szet, illetve a flotta nem rendelkezett a tengeri erődítések felett a háború kitörésétől kezdve. 
A vártüzérségi csapatok az AOK alárendeltségében működtek, Anton Haus ekkor már nem 
rendelkezett parancsnoklási jogkörrel ezek felett. 

Cattaro esetében a fő probléma az volt, hogy az erődök kiegészítése modern ágyúkkal nem 
tör tént meg a háború kitörése előtt, pedig erre mód és lehetőség volt, ha Polát nem erődítik agyon. 
Az 1904/1905-ös orosz—japán háború tapasztalatai megmutat ták, hogy régebbi erődök is jól 
megállják helyüket, ha kellő tüzérség van beépítve és a legénység ki tar tóan harcol. Ugyanez 
ismétlődött meg a Dardanelláknál 1915-ben. 

Mivel Montenegro magatartása korábban sem volt egyértelmű és a két Balkán-háborúban 
Szerbia magatartása muta t t a , hogy ellenséges oldalra fog állni, Cattaro védelmére preventív 
intézkedéseket kellett volna tenni, akár megvalósul a szövetség Olaszországgal, akár nem. 
H a megvalósul, az Adria lezárásához van szükség az erős kikötőre, mert az osztrák—magyar 
flotta Tarantóból és Palermóból operál a Földközi-tengeren, ha nem valósul meg, az olasz erők 
sakkbantartására kell, amelyek csak dél felől nyomulhatnak be az Adriára. 

Az az indoklás, hogy a flotta nem támaszkodhat Cattaróra, mert o t t nincs raktár, műhely, 
készlet stb., arra hivatkozik, hogy azért nincs, mert fenyegetett pozícióban van. Miért van 
fenyegetett pozícióban ? — mert nincs megerősítve, és a körforgás t a r t tovább, de ez nem tengeri 
stratégia és nem haditerv. Ez a kincstári bürokrácia útja, amely arra vezetett, ami 1914 augusz
tusában volt. Egyébként egy szárazföld és tenger felé is ütőképes bázis erős visszatartó hatással 
let t volna Montenegróra, és főleg uralkodójára, aki ez esetben talán nem adta volna fel a semle
gességét, amire éppen a francia ígéretek és a könnyen elfoglalhatónak h i t t kikötő vi t te rá. 

A partvédelem jellege 

Kopeczky Győző az 1986/4. sz. számban (762. o.) kifejtett elméleti tézisei a partvédelemről 
helyesek, de a gyakorlat pár dologban mást muta t . A Monarchia igen tagolt, több mint 160 
szigettel rendelkező tengerpartjának védelmét erőd-csomópontok lá t ták el, összefüggő védelem 
a tenger felé nem is volt lehetséges. A 8. ábrán látható, hogy erősebb védelem csak Trieszt, 
Pola, Sebenico, Gravosa, Cattaro körzetében, illetve elfoglalása u tán Durazzónál volt. A szi
geteket külön nem védték, mert nagy partraszálló művelet reménytelen vállalkozás volt ezen 
a terepen, ahol a hegyek meredeken esnek a tengerbe, s alig vannak utak, nincs par t menti, 
vasút, folyóvölgy alig található. 

A probléma az, hogy Trieszt és Pola körzete túlzottan, a déli rész igen gyengén volt védve, 
pedig ezt a tengeri viszonyok sem indokolták. Az Adria északi részén sekély a víz és igen jelentős 
védő aknamezők is voltak (annyira, hogy még saját hajónk is pusztult el ot t ) , amelyek mia t t 
a kikötő megközelítése öngyilkosság lett volna. Nem is volt egyetlen felszíni kísérlet sem a 
háború alat t , míg délen a mély víz lehetővé te t te a par t szoros megközelítését, amit csak kellő 
tüzérség hár í thatot t volna el. 

1914 nyarán Sebenico, Buccari, Gravosa nem rendelkezett partvédelmi lövegekkel, csak 
Cattaro, azzal a kevéssel ami volt. Nem fektették le azonnal a védő aknamezőt, mert nem volt 
elegendő anyag, nem csoda, hogy a déli front objektumait megtámadták. Négy támadást vezet
tek Cattaro, kettőt Gravosa, és vagy féltucatot a szigetek ellen a francia, majd olasz hajók 
1914—1915-ben, de ezekre sem kerülhetett volna sor, ha a polai körzet anyagának csak 1/3-a 
délen van. 

Nem érthető viszont, mire céloz a szerző azzal, hogy „Később azután kijött a flotta Polából 
és minden kijövetele után egy-egy csatahajóval kevesebb té r t haza". Ez ebben a formában nem 
támasztható alá semmivel. 1917 októberétől Triesztbe helyezték á t a MONARCH osztály 3 
hajóját, hogy 24 cm-es lövegeikkel lőjék az olasz erők jobbszárnyát és part i ütegeit. Ehhez a 
BUDAPEST mellső lövegtornya helyére egy 38,0 cm-es tarackot szereltek fel. 

Ez t a feladatot régi kiscirkálók és torpedónaszádok részvételével végezték, a hajók egymást 
vál tot ták, a flotta többi része, főleg a nehéz egységek, nem futottak ki. 

Tény, hogy a kötelékparancsnok és a hajó kapitánya a W I E N esetében nem gondoskodott a 
Muggia-öbölben a par t mellett álló hajó torpedóvédelméről. Nem fektettek ki védőhálókat 
és barikádot, az öböl védelme őrhajókkal nem volt kiépítve, a W I E N már nem használta saját 
torpedó elleni védőhálóját s tb . így nem csoda, hogy a sötét éjszakán a MAS—15 befutott az 

3 (Szerk.) a. D. Hujo Kerchmwe: Ehrenbuch Unserer Artillerie. Wien, 1935.1. Band ; 193. o. ; II. Band, 206—208. o. 
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öbölbe és az álló hajóra két torpedót lőt t ki, majd távozott . A parancsnokokat a hadbíróság 
ugyan elmarasztalta és leváltották őket, ez azonban a W I E N helyzetén és a kötelességmulasztá
son nem vál toztatot t . Viszont ennek az ügynek a flotta kifutásaihoz semmi köze nem volt. 
A 12. Isonzó-csata sikerének elősegítése elsőrendű fontosságú feladat volt, amelynek során a 
flotta távolról sem te t t meg mindent, ami elvárható lett volna. 

A „fleet in being" elve igen szép, de háborút egy hatalom sem nyert meg azzal, hogy a hajók 
horgonyon álltak. A brit Grand Fleet esetében dokumentálható, hogy Jellicoe, majd Bea t ty 
parancsnoksága a la t t majd 50 esetben futottak ki, ha volt értelme, ha nem, pusztán az állandó 
harckészültség fenntartása és legénység háborús stresszben tar tása mia t t . 1917 nyarától az 
amerikai flotta 25%-a is angol vizeken hajózott és állandóan szántották az Északi-tenger és 
Atlanti-óceán vizeit, ütközetre készen, holott a parancsnokok jól tudták, hogy a német Hoch
seeflotte nem futott ki Wilhelmshafenből. A bevetések alkalmával pár hajó mindig elveszett 
aknárafutás és német tengeralattjárók torpedói miat t , a háború végére a brit flotta 254 első
vonalbeli és 815 segédhajót vesztett el, legnagyobbrészt ezen akciók közben, a flotta 30%-a a 
tenger fenekére vándorolt, de a háborút megnyerték.4 A francia tengerészet kisebb mértékben, 
de ugyanezt te t te , a német flotta 1914—1916 között szintén. A horgonyon álló hadiflotta „ered
ményességével" nem lehet egyetérteni. 

Egy megállapítás H . H. Sokol műveiről. Csonkaréti Károly és Kopeczky Győző is Sokol
ica őzetekre hivatkozik A. Haus tengernagy tevékenységének megítélésénél, csakhogy ez nem 
minden. Szakkörökben köztudott , hogy Sokol annak az elvnek képviselője volt, hogy az a töké
letes amit Haus te t t , minden későbbi dolog kontármunka volt, s ezért az ebbe a vonalba nem 
tar tozó tényeket, eseményeket le sem írta. Pedig volt jó pár. 

Ezért nem véletlen, hogy Sokol alapvető munkáját (de másikat sem), az 1920-as és 1930-as 
években nem fordították le magyarra és nem adták ki, pedig semmi akadálya nem volt; a túl
élők és résztvevők nem értettek egyet ezzel a felfogással, már akkor sem. 

1955 után jó pár újabb munka íródott, nem is beszélve a „Marine, Gestern—Heute" c. folyó
iratban megjelent számos cikkről, amelyek bátorkodtak ízekre szedni a korábbi anyagokat és 
kritika tárgyává tenni Sokol, Gogg és Breyer munkáit — újabb adatok alapján és birodalmi 
nosztalgia nélkül. Ezeket mindenesetre figyelembe kéne venni.6 

Mit kockáztatott Anton Haus? 

Számomra nyilvánvaló, hogy alapvetően nem értünk egyet az előbb említett szerzőkkel a 
tengeri stratégia megítélésében, de a tényeken ez nem sokat változtat . Engedtessék meg egy pár 
stxatégiai kérdés felidézése. 1914 végén már nyilvánvaló volt, hogy a Monarchia a létéért harcol, 
mivel az Antant hadicéljai nyilvánvalóvá tet ték, a „status quo" nem lesz elfogadható, az ellen
felek a felosztására törekednek. Olaszország ós Románia hadbalépésével a Monarchia feldara
bolási szándéka egyértelművé vált . 

Már 1914-ben minden magas katonai vezető előtt ismert volt Szerbia és a mögötte álló cári 
Oroszország célkitűzése Ausztria—Magyarországgal szemben, így Haus előtt is. Mivel a Köz
ponti Hatalmak a belső fronton vívták a háborút, ellenségeiket gyors átcsoportosítással egyen
ként verhették csak meg, az erőviszonyok más megoldást nem is adtak. A haditervek 1914-ben 
erre is épültek, előbb a nyugati front, majd a keleti front vonatkozásában. A Monarchia flottája 
nem önállóan működött , a döntés a szárazföldi frontokon volt, a haditengerészet feladata ennek 
maximális támogatása, mivel önmagában semmiféle döntést elérni nem tudot t . 

1914-ben a számszerű erőviszonyok még a legkedvezőbbek voltak, mert csak a francia egy
ségekkel kellett számolni, az olaszokkal még nem. Ezért ha Cattaro használható lett volna, 
mindjárt a háború elején csapást lehetett volna mérni a francia flottára, később ez már remény
telen volt. Ez t a lehetőséget nem használták ki, pedig az ellenfél flottájának csak egy részével 
álltak szemben, a francia flotta alig 1/4-ét lehetett csak bevetni az Adrián. 

1915-ben a Déli Front döntő kérdéssé vált . Törökország igen kevés hadianyaggal harcolt, a 
Dardanellák ostroma a Központi Hata lmak számára létfontosságúvá vált . H a elesik, Török
ország kilép a háborúból, vagy kormányváltozás u tán az Antant oldalára áll. Ez esetben a hadi
anyagszállítás a Fekete-tengerre zavartalan, a szerb erők és orosz erők bevetése akadálytalan 
lesz, ezzel az erővel a Monarchia erői nem tudják felvenni a harcot. Ebben a szituációban Romá
nia és Görögország már 1915-ben belép a háborúba az Antant oldalán, ami a front összeomlásában 
ugyanazt jelenti, ami 1918 szeptemberében bekövetkezett Bulgáriában. 

4 British Vessels Lost at Sea 1914—18. (Reprint) Cambridge, 1979. Közli minden brit hajó elsüllyedési körülmé
nyeit, 254 hadihajóra 815 segédhajóra, 2479 kereskedelmi és 675 egyéb hajóra vonatkozólag. 

5 Pl: Paul Schmalenbach; Ernst Legahn; von Bardolff; Bayer von Bayersburg ; Nikolaus von Martinu; Friedrich 
Wattisch; Bodo Herzog; René Greger; Wladimir Aichelburg; Peter Schupita; Lothar Bdumgartner; Matti E. Makela; 
Peter Meyer; Reinhard Keiméi munkáira kívánok utalni, de lehetne sorolni tovább is, pl. a folyóiratokban megjelent 
számos cikk szerzőjét is. 
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5. ábra. A BüddoJcumente... a BADETZKY sorhajó bevetéséről. 
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$. ábra. A RADETZKY a levonat — sérült — megfigyelő ballonnal. A 24 cm-es tornyok felelt álló ágyú helyzetéből látható, 
hogy a hajó a kép jobb oldala felé van döntve. 



1915 tavaszán a hadihelyzet igen kritikusan állt, s ez ügyben von Falkenhayn gyalogsági 
tábornok az ObH. és báró Conrad gyalogsági tábornok az AOK főnöke teljesen egyetértett, 
ami — ismerve nem felhőtlen viszonyokat — nagy jelentőségű. A vezérkari főnökök jóval 
messzebbre lát tak mint a tengernagyok, képletesen is és szó szerint is. A szárazföldi segítség 
nyújtására nem volt mód, a Dunán történő kísérlet eredménytelen volt, a monitoroknak vissza 
kellett fordulniok, a BELGRÁD csavargőzös Ritopeknél felrobbant, a Románián át történő 
szállítás nem volt lehetséges. Csak az 1915. október 6-i dunai átkelés u tán lehetett elindítani 
Bulgária felé az első lőszerszállítmányt: egy német vonta 2 uszályában 2000 gránátot és 40 
torpedót a GOEBEN, a BRESLAU és a tengeralattjárók részére. Ezt követte még 4 uszály 15, 
18, 21 és 28 cm-es lőszerrel a Dardanellák erődéi részére, majd 1915. november 2-án Orsováról 
indulva egy magyar vonta a K.u.K. No. 9-os 24 cm-es tarackos üteggel Philip alezredes parancs
noksága a la t t . Ez a szállítmány Ruszcsukig ment a Dunán, majd vasúton november 15-én érke
zett Konstantinápolyba, ahonnan azonnal indult az Anafortai frontra és kb. december 15-én 
érkezett állásba. Ekkor a brit visszavonulás megkezdődött. Pár nap múlva indult Orsováról 
a K.u.K. No. 36. sz. 15 cm-es tarackos üteg, amely kb. december 20-án érkezett a Galippoli 
frontra. Első lövéseit már a menekülő angol csapatokra adta le. A brit admiralitás gyorsan 
tudomást szerzett az erősítésről, s azonnal megkezdte Hamilton tábornok csapatainak kivonását 
Galippoliról 1915. december 15. és 28. között.6 

A brit erők kb. 40 000 t anyag és összes nehéz felszerelésük hátrahagyásával menekülhettek 
a hajóikra. Az ostrom során az antant erők 143 000 főt, a török csapatok 166 000 főt vesztettek 
el, erre az iszonyú véráldozatra azért került sor, mert 1915 február körül nem lehetett feltölteni 
a. török lőszer- és fegyverkészletet. Ez csábította a brit—francia vezérkart egy partraszállási 
akcióra, mivel tud tak a fegyverzetben levő hiányokról. H a a védelem teljes és a védő tenger
alattjáró nem május 20-án ér oda, hanem jóval előbb, az ostrom részletei másként alakulnak. 
A Déli Front helyzetéhez képest teljesen alárendelt kérdés volt, hogy a flotta hány hajót veszít 
a műveletek során. A stratégia kérdésében a többfrontos háború hadműveletei, a szövetségesek 
kitartásának elősegítése, az antant lehetőségeinek meghiúsítása mind sokkal fontosabb és alap
vető kérdés volt mint az, hogy a Monarchia flottája hány hajóval rendelkezik és hogy A.Haus 
azokat a kikötőben őrizgeti. 

A Monarchia stratégiája és a flotta 

Köztudomású, hogy Ausztria—Magyarország szárazföldi hatalomként volt európai nagy
hatalom, katonai stratégiája is szárazföldi jellegű volt. Ennek nem mond ellent az, hogy befo
lyását a Földközi-tengeren és a Balkánon elsősorban a flotta révén fejthette ki, mert ezen álla
mokban bázisai nem voltak. 

A Hármasszövetség révén is szárazföldi fronton kellett keresnie a döntést, vagy Oroszország
gal, vagy Franciaországgal szemben. A flotta műveletei a Földközi-tengeren optimális esetben 
is csak a francia szállítások Afrikától való elvágására és Málta blokádjára szorítkoztak. 

Mivel a háború a tervezettnél korábban és kedvezőtlenül tör t ki, a flotta a tervezettnél is 
lassabban mozgósított, emiatt nem tudot t idejében segítséget adni a német köteléknek, majd 
készületlenül állt a francia kötelék Dél-Adriára való betörésével szemben. Az AOK haditervei 
nem valósultak meg, mivel a feltartóztató háború a Keleti Fronton, és a gyors csapás Szerbia 
ellen az erők elégtelensége mia t t nem volt megoldható. Keleten a túlerő nagyobb volt, az 1—4. 
hadsereg nem volt elegendő a cári seregek feltartóztatására, délen a gyenge 5. és 6. hadsereg 
nem volt elegendő Szerbia ellen komoly eredmény elérésére. Az elhúzódó nyugati háború mia t t 
nem valósult meg a német erők jelentős részének átdobása keletre, így a háború folyamata 
megváltozott. 

Az AOK erről csak részben tehetett , a nyugati hadjárat alakulását nem volt módja befolyásolni 
sem, bár ami segítséget adhatot t , azt megadta 5 üteg 30,5 cm-es motoros tarack átadásával, 
amelyek a belga várakat terv szerint le is küzdöttek. Az első hadászati hiba a Déli Front önálló
sága volt az AOK műveleteitől. Potiorek táborszernagy, aki a front és a 6. hadsereg parancs
noka is volt, az uralkodó I . Ferenc József császár és király kifejezett kívánságára t a r t ha t t a meg 
önálló hadvezetési jogkörét, amit Conrad gyalogsági tábornok, a vezérkar főnöke, látva a keleti 
front helyzetét, határozottan ellenzett. 

Potiorek a korábban kidolgozott tervet rosszul és sablonosán hajtot ta végre, változott hely
zetben. Nem az előzetes támadása volt helytelen, hanem annak iránya, módja és kivitelezése. 
H a némi egyszerűsítéssel élünk, azt kell mondani, hogy ez két öreg hadvezér helytelen hadveze
tése volt, amelybe Potierek és lovag Liborius Frank gyalogsági tábornok belebukott, s ezután 
valósult meg az AOK teljhatalmú, egységes hadvezetése, 1914 novemberében. 

Et tő l kezdve a Monarchia katonai vezetése számára, az erőforrások ismeretében, csak az a 

6 Magyar Tüzér. 1939. Budapest. (Szerk. : vitéz Felszegliy Ferenc) szállítási fejezete. 
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7. ábra. Vázlat a tengerpartok támadhatóságáról Handell—Mazzeti nyomán. 
A vastag vonal a partok elleni támadás lehetséges sávja 10 m vízmélységnél. . 

lehetőség maradt, hogy a belső fronton harcolva, az erőket összevonva, valamelyik ellenfelet 
döntően megverve különbékére kényszerítsék. Ez t a döntést is csak német erőkkel együttműköd
ve lehet elérni — bár Conrad tábornok mindent megtett , hogy presztizs-okból ezt elkerülje —, 
mert az osztrák—magyar erő ehhez is elégtelen volt. Ezen a kereten belül a haditengerészet 
feladata a tengeri uralom fenntartása volt az Adrián — és a szárazföldi front maximális 4tá-
mogatása. 1915 elejétől nem is szerepelt a tervben nagy tengeri csata megvívása, mert nem 
volt kivel. A francia erők nem működtek az Adrián, Olaszország háborúba lépése csak hetek 
kérdése volt, de a felderítés tud ta , hogy az olasz flotta nem fog tengeri csatát vívni az Adrián, 
nagy egységeit délre és a nyugati oldalra vonja vissza. Ez 1915. május 24-e u tán teljesen iga
zolódott: a partok elleni támadás után az utolsó páncélos cirkálók is elhagyták Velencét; Brin-
disitől északra nagyobb hajó nem maradt . Az olasz flotta nagy egységei a Tarantó—Valona 
vonal fölé nem futottak ki, csak 1918 szeptemberében (!) jelent meg az első két olasz sorhajó 
Durazzo előtt és 1918. november 2-án Pola előtt, már a fegyverszünet után. 

Ilyen körülmények között tengeri csatára őrizgetni a flottát, amely nem is következhet be, 
nagy luxus, az erők pazarlása. Az olasz hadbalépés alapjaiban a flotta létalapját veszélyeztette, 
a tengerparti területre támasztot t hadicélokkal. A flotta hadműveleteit ettől kezdve a száraz
földi erők stratégiája határozhat ta meg csak, mivel a döntés csak a szárazföldi fronton történhet . 
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Vagy Észak-Olaszországban, a Piave mentén, és (vagy) délen Valona elfoglalásával, ahol fel 
lehet göngyölíteni az Albániai frontot. Olaszország háborús morálja nem állt szilárd alapon, s 
nagyarányú vereség esetén remélhető volt fegyverszünetre kényszerítése és a háborús párt 
megbuktatása. 

Az 1917. októberi 12-i Isonzo-csata eredményei közel hozták ezt a lehetőséget, csak 14 angol— 
francia hadosztály átdobásával tud ták megállítani a válságos helyzet terjedését és stabilizálni 
a frontot. Görögországban további 6 hadosztály kellett az olasz erők segítségére Valonánál, s 
frontra vi t ték a szerb haderő átszervezés u tán meglévő 6 hadosztályát is. 

A flotta stratégiája 1917-ben több alkalommal is elszakadt a reális igényektől. Az olasz part
vidék állandó támadására lett volna szükség, hogy az Isonzo-front helyzetét könnyítsék — nem 
tör tént meg. 1917 májusban az otrantói záróvonal ellen jóval nagyobb erővel kellett volna 
támadni , hogy az őrhajók közül minél többet süllyesszenek el a speciális felszereléseikkel együtt . 
Njegovan tengernagy nem engedélyezte a kellő erők bevetését és nem ta r to t t Cattaróban távol
fedezetre szolgáló sorhajókat. 

A támadást még 1917 nyarán meg kellett volna ismételni, de csak elégtelen erőkkel került 
rá sor. 1917 októberében támadni kellett volna az olasz keleti partvidéket: nem került rá sor. 
Ezeket a kérdéseket nem lehet azzal megoldani, sem megválaszolni, hogy fő az óvatos had
vezetés, mindent óvni kell — csak közben a háború vész el. Alapvetően nem fogadható el pl. 
Kopeczky Győzőnek a 1986/4. sz. 763. o.-on írott Bayer idézete: „de, ha Polában áll (a WIEN) 
tétlenül, és az óvatos Haus tengernagy még él, mindez nem tör tént volna meg. Mint ahogy az 
sem, hogy a W I E N elsüllyesztése u tán pontosan fél évvel — anélkül, hogy a hasonló MAS 
támadások biztonságos elhárításának módszerét kidolgozták volna — az offenzív szellemű 
fiatalok kihozták a flottát Pólából és a SZENT ISTVAN-t j u t t a t t ák hasonló sorsra". Ezek a 
megállapítások egyszerűen nem felelnek meg a tényeknek. 

A. Haus 1851-től 1917. I I . 8-ig élt, 66 éves korában tüdőgyulladásban halt meg Pólában. 
Utódja Maximilian Njegovan altengernagy 1917. I I . 8-án vet te á t a Flottaparancsnokságot, 
I I . 23-án nevezték ki tengernagynak, IV. 30-án Marinekommandant und Chef des Kriegsminis
terium—Marinesektion lett . 1858-as születésű, 1918. I I . 27-én legfelsőbb felkérésre beadta 
nyugdíjazási kérelmét — magyarul belebukott a Cattarói felkelés ügyébe; ekkor 60 éves volt. 

A MAS naszádok alkalmazása 1916-ban indult, 1917-ben lett veszélyes méretű, ekkor volt a 
Buccari-öbölbeli és a Trieszt melletti támadás is. Ez mindenesetre azt mutatja, hogy ,,az öregek" 
nem hoztak megfelelő ellenintézkedéseket, nem dolgoztattak ki új módszereket, vagyis nem 
tet ték meg azt, amit egyes szerzők az utód szemére vetnek. 

Nagybányai Hor thy Miklós sorhajókapitányt 1918. I I . 27-én nevezte ki az uralkodó Flotta
parancsnokká, egyben előléptette ellentengernaggyá, ekkor 50 éves volt. Az utódoknak — 
vagyis Hor thy Miklósnak és a törzskar főnökének, norwalli Kőnek Emil ellentengernagynak — 
mindössze 3 hónapjuk volt arra, amit az elődök 2 éven át nem tet tek meg. 

Ezalat t meggyorsították a Szombathy-típusú Gleitboot-sorozat építését, amelynek I—Vl-ig 
számozott egységeit 1917. I I I . és 1918. VI. között kezdték építeni, az első ket tő 1918 szeptem
ber—októberben lett kész. 

Az Eckert von Labin-típusú páncélmotorcsónakok építését gyorsították, az Mb. 107—Mb. 
115 számú egységek voltak munkába véve. 

Német anyagból vették á t az LM típusú motoros torpedócsónakokat, LM 7—-10-ig 4 egység 
épült meg 1917 decemberéig, de csak 1918 elején érkezett vasúton Polába.7 

Ezek nem hozhattak teljes értékű megoldást, a gyorstüzelő fegyverek számának növelésével 
együtt sem. Egyébként az adot t időpontban a MAS támadás megbízható elhárításának fegyver
technikai lehetőségei nem is voltak meg, nem csak az osztrák—magyar flottában, másut t sem. 

Az 1918. június 8-án indult bevetés, a második otrantói zárrombolási támadás időpontját 
az AOK-val egyeztetett terv szabta meg, a csapatok piavei offenzívájának időpontja. A háborús 
helyzet már annyira rossz volt, hogy a műveletet mindenképpen el kellett indítani, a kockázat 
ellenére is. Ennek taglalása külön tanulmányt igényelne, ezt nem is kívánjuk végezni. 

Végül le kell szögeznünk, hogy a Habsburg-birodalom, majd Ausztria—Magyarország hadi
flottája 1786-tól 1918-ig tehát 132 éven át hordozta a tengerek felett a piros-fehér piros hadi
lobogót. H a az előzményeket is figyelembe vesszük, VI. Károly alat t , 1711 és 1716 között vezették 
be elődjét, tehát 207 éves múlt tal rendelkező flottáról volt szó, amely hagyományai ós a biro
dalom érdekei mia t t sem térhetet t ki a kockázat elől. Nem hisszük, hogy azért kellett volna 
óvni, hogy 1918 végén sértetlenül adják át az ellenségnek. 

7 R. Greger: i. m. 65—67. o. 
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK 

CSATÁRI JÓZSEF 

RAJK LÁSZLÓ 
ÉS A „RAJK-ÜGY" A SPANYOL POLGÁRHÁBORÚBAN 

Csatári József, a Magyar Néphadsereg ezredese, a magyar és a nemzetközi munkás
mozgalom harcosa, a Vas megyei Felsőcsatáron 1909-ben, szegény paraszti családból 
született. Eredeti neve Kálcsics volt, melyet 1954-ig használt. Apja korai halála miatt gyer
mekként cselédnek kellett állnia és nehéz fizikai munkával keresnie kenyerét. Később 
a szíjgyártó mesterséget tanulta ki. 1929-től Budapesten helyezkedett el és itt került kap
csolatba a munlcásmozgalomml. 1930-ban a munkanélküliség emigrációba kényszerí
tette. Belgiumban telepedett le, ahol tevékenyen részt vett az emigráns magyarok munkás
mozgalmában. A szociáldemokrata „Világosság" szervezetének előbb tagja, majd titkára 
lett. 

1936 októberétől 1938 szeptember végéig Spanyolországban, a Köztársaságért harcolt. 
1937-től a spanyol KP tagja. Először a magyar században, majd a zászlóaljban harcolt. 
Tiszti iskolát végzett ; volt századparancsnok, zászlóalj-hadműveleti tiszt, végül zászlóalj
parancsnok-helyettes. Az ebrói csatában tanúsított magatartásáért, helytállásáért soron 
kívül léptették elő századossá. 1939-ben Franciaországban internálták, majd sikerült 
visszatérnie Belgiumba, ahol részt vett az antifasiszta ellenállási mozgalomban. A bel
giumi Magyar Függetlenségi Mozgalom egyik alapítója; a brüsszeli magyar partizán
század egyik vezetője, harcosa. 

1947 végén települt vissza, Magyarországra. Előbb a SZOT-ban, majd — mint tartalé
kos őrnagy — az MKP Rendező Gárdájában dolgozott. 1948 tavaszától a Magyar Nép
hadseregben zászlóalj-, majd ezredparancsnok. 1949. július 6-án, a törvénysértések 
során, a Rajk-per kapcsán letartóztatták, 13 évi szabadságvesztésre ítélték. 1954-ben reha
bilitálták. 1956 novemberétől a budai karhatalmi ezredben teljesített szolgálatot, majd 
haláláig — 1970-ig — a Honvédelmi Minisztérium Központi Irattárának volt a vezetője. 

A Rajk Lászlóról szóló visszaemlékezését korabeli naplójegyzetei, hiteles okmányok és 
harcostársai emlékeinek felhasználásával a, halála előtti években írta. Amikor tollat raga
dott, az a cél vezette, hogy barátja, harcostársa, elvtársa, a mártírhalált halt Rajk László 
emlékének adózzon, mert még ma is több körülmény tisztázatlan. Rajk Lászlót a part
es Miami szervek rehabilitálták, de körülötte még sok mindent homály fed. Ezt a „ködöt" 
igyekezett Csatári József oszlatni, hogy emlékét megtisztítsa azoktól a rágalmaktól, 
mellyel ellenségei még Spanyolországban bemocskolták. 

Hirtelen bekövetkezett halála megakadályozta, hogy visszaemlékezését megjelentesse, 
így írása „dobozba zárva" több mint tizenöt esztendőt váratott magára. A trockizmus 
azonban ma már nem „ügy" és nem szabad, hogy „fehér foltok" legyenek történelmünk
ben. Kézirata semmiféle politikai érdeke nem sért. Csatári József jó és hű korrajzot 
nyújt a spanyol polgárháborúról, Haászról, Gerőről, Rajkról és a többi spanyol harcosról. 

Visszaemlékezésének közlésével tartozunk a koncepciós perek áldozatai emlékének; 
de az utókornak is, hogy a jövő nemzedéke tisztábban lásson. 

Györkéi Jenő 
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A MAGYAR ZÁSZLÓALJ 1938-BAN 

Heteket töltöttünk már a keleti hadsereg tartalékában Aragonban, jórészt Bina-
ced községben, amikor 1938 január közepén brigádunk felkerekedett és nagyrészt 
gyalogmenetben a terueli keleti hadműveleti körzetbe érkezett. Csaknem egy hó
napja ez volt Spanyolország legaktívabb frontszakasza. Éjjel-nappal véres harcok 
dúltak itt. Biztosra vettük, hogy a brigádunkat itt vetik harcba. 

Az utóbbi időkben a hangulat egyre nyomóttabbá vált közöttünk. Sokan úgy vél
ték, hogy a nemzetközieket mellőzni akarják, s kivonják a frontról. Utoljára szep
temberben vettünk részt komolyabb harcokban a zaragozai belchitei arcvonalon. 
Az emberek lépten-nyomon az elmúlt „nagy idők"-ről beszélgettek: a Casa del 
Campónál két hónapig tartó ütközetről, ahol a (kiszolgáló személyzettel együtt) 
2560 főt számláló XI. brigád 700 halottat és 1200 sebesültet vesztett; a négy hetes 
nagy februári jaramai ütközetről, ahol a század létszámának 10%-a maradt csak 
valamennyire épségben, azaz pontosan 18 fő... 4—5 napi átszervezés után a brigá
dok, csekély kiegészítéssel, újabb ütközetben vettek részt az olasz expedíciós had
sereg ellen a guadalajarai frontszakaszon. I t t a két hétig tartó harcokban a spanyol 
néphadsereg egyik legnagyobb diadalát aratta...; a huescai és a brunetei nagy üt
közetekről... 

1938 januárjában úgy véltük tehát, hogy brigádunkat Terűéinél vetik harcba. 
Már nagyon untuk a napok óta tartó menetelést, minden nap 50—60 km, teljes fel
szereléssel. A legnagyobb meglepetésünkre azonban egy szép napon a fronttal ellen
kező irányba irányítottak bennünket. Az alcanizi vasútállomásra érkeztünk, ahol 
már vártak az üres szerelvények. Riadólépésben bevagoníroztunk. Irány Tortosa-
-Valencia! Űt közben izgatottan találgattuk, hogy déli, vagy nyugati irányból haj
tunk-e végre ellentámadást a terueli kiszögellés ellen. Múltak a nappalok, az éj
szakák, de mi csak görnyedve rostokoltunk a vagonokban. Napról napra nőtt a 
titokzatosság. Valenciát is elhagytuk, egyre távolodtunk Teruel nyugati hadműveleti 
területétől, majd Madrid irányába tartottunk. 

Egy alkalommal, amikor felébredtem, észrevettem, hogy vonatunk újra áll. Le
mentem a peronra, ahol a legnagyobb meglepetésemre megtudtam, hogy Albacete-
ben vagyunk. Ott találtam Haász Lászlót, a magyarok káderfőnökét is. Sok ember 
vette körül, különösen zászlóaljtörzs-béliek. Már unottan beszélgettek, úgy látszik, 
kifogytak a témából. Haász hozzám lépett, kölcsönösen üdvözöltük egymást, majd 
karon ragadott és sétálgatva, kettesben beszélgettünk, ami kedvenc szokása volt. 

Exkuzálta magát és látszólag nagyon meglepődve fogadott, megjegyezve, hogy 
már régen keres, de senki sem tudta megmondani, hová lettem. Majd hízelkedve 
folytatta: „Te vagy a zászlóalj, sőt az egész nemzetközi brigád egyik büszkesége. 
írtam rólad egy brilliáns jelentést Moszkvába." Elpirultan hallgattam szavait és 
ahogy ismertem, meg voltam győződve, hogy már legalább egy tucat embernek 
mondott aznap este hasonló szöveget. Különben is, a vonat már legalább három 
órája az állomáson tartózkodott, ha annyira érdekelném már régen megtalálhatott 
volna. 

Vonatunk tovább haladt Madrid irányába, de meglepetésünkre az Alcazar de San 
Juan-i vasúti elágazásnál délnyugat felé fordult, így hát a Madrid—Lisszabon vasút
vonalon haladtunk. Az öt napos utazás alatt közel 900 km-t tettünk meg. Február 
10-én Cabeza del Buey-ba érkeztünk, ahol kivagoníroztunk, izgatottan forgattuk a 
térképet s kíváncsian nézegettük az ismeretlen vidéket. Megállapítottuk, hogy 
mindössze 160 km-re vagyunk a portugál határtól és alig 40 km-re az arcvonaltói. 
Kezdtük a rejtvényt megoldani. A portugál határ és az arcvonal között Francóék 
életfontosságú ütőere húzódott, mely összekötötte az általuk megszállt északi és 
déli területeket. Úgy látszik, ezt az ütőeret akarja a köztársasági hadvezetőség most 
megcsapolni. 

Extremadurában folytatódott aragoni életünk, ismét cikcakkban meneteltünk, 
hol a front felé, hol ellenkező irányba. Szóval nagy csapatmozgás látványát és hírét 
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igyekeztünk kelteni, ami egy csomó hólj-ag keletkezésével és véresre dörzsölt lá
bakkal járt. 

Egy szép napon arról értesültünk, hogy a Casas Ibafiez-i kiképző táborból a régóta 
várt pótszázad végre csatlakozik zászlóaljunkhoz. Belalcazar községben értek utol 
minket. A század politikai biztosa január első napjai óta, amikor is befejezte a két
hónapos tiszthelyettesi tanfolyamot, őrmesteri rendfokozatban, Rajk László volt. 
Nagy érdeklődéssel vártuk az érkezőket, ők is kíváncsian érdeklődtek életünk felől. 

Rögtön beszélgetni kezdtünk az ismertebb új bajtársakról, a két Sebes testvérről, 
Imréről és Gyuriról ; Zsinkó Vilmosról, a KIMSZ egyik vezetőjéről és természetesen 
Rajk Lászlóról, az 1935-ös nagy építőipari sztrájk egyik vezetőjéről. 

A találkozás hajnalban történt egy erdőben, s az érkezett századdal még aznap 
megerősítettük a zászlóalj összes alakulatait. Szereztünk fegyvereket, de sajnos nem 
jutott mindenkinek; kézigránátot azonban mindenki kapott tetszés szerint. Másnap 
hajnalban, 40—50 km-es gyaloglás után, még sötétben, kúszva, csendesen megköze
lítettük az ellenséget, s kézigránátzuhataggal, szuronyrohammal sikerült állásait 
megsemmisítenünk. Bunkerekben próbáltak védekezni, de a nagy lendületnek nem 
sikerült ellenállniuk. A századnyi fasiszta erőből csak néhánynak sikerült elmene
külnie, a többi vagy elesett, vagy fogságba ejtettük. A fasiszták fő ellenállási vonalát 
áttörtük. Sajnos azonban a jobbszárnyon lévő lengyel zászlóaljnak nem sikerült 
annyira a meglepetésszerű támadás, mint nekünk. Ily módon az első árkokban ellen
támadást kaptak, pokoli nagy gyalogsági, tüzérségi tűzzel és légi támogatással. 

Az újonnan érkezettek izgatottak, de állhatatosak voltak, noha soraikban is ko
moly veszteséggel járt a tűzkeresztség. Nagy lendülettel rohamoztak, most már 
mindenki fegyverhez jutott az elesettek és sebesültek fegyvereiből. Tovább szerettek 
volna rohamozni. Minket, ,,veteránokat", kérdésekkel ostromoltak: miért nem 
megyünk tovább, hiszen teljesen szabad az út ? Én, mint Szalvay zászlóaljparancs
nok helyettese, az ellenség megerősített állásainak elfoglalása után rögtön intéz
kedtem, hogy az elfoglalt terepszakaszt megerősítsük. Igyekeztünk meggyőzni őket, 
hogy az most a legfontosabb. Érdeklődtem a szakasz- és századparancsnokaiknál, 
politikai tisztjeiknél, hogy hogyan állták meg helyüket az újoncok. A veteránok ál
talános megelégedésére az „újoncok" kitűnően vizsgáztak. Egyiket-másikat meg is 
szólítottam, hogy meggyőzzem őket a sürgős erődítési munkák fontosságáról. Rajk 
László, aki egyébként a kiképző táborban élénken érdeklődött a harcászat iránt, 
szintén értetlenül figyelte az eseményeket. 

— Miért nem törünk előre — kérdezte ő is —, hiszen az előttünk álló síkság tel
jesen szabad, még csak nyúl sem mozog rajta? 

— A jobbszárnyon harcoló zászlóaljak támadása megrekedt — magyaráztam —, 
amint azt a csatazaj is bizonyítja. Tőlünk balra egy kilométerre egy Somlóhegy
szerű kúp emelkedik, azt már nem foglaltuk el. Ilyen körülmények között további 
előrenyomulásunkat nem akadályozná ugyan semmi és senki, de vakon belefut
nánk egy igen előnytelen harapófogóba. 

Jóslásom igaznak is bizonyult, sűrű rajvonalak jelentek meg a láthatáron. A teknő-
hát-szerű magaslatról könnyen el tudtunk bánni velük. 

Úgy látszik azonban, hogy a köztársasági hadvezetőség mégis lemondott arról, 
hogy a már közel másfél éve megmerevedett extremadurai front aktivizálásaival 
Francóékat rákényszerítse az aragoni fronton készülőben lévő támadásra összpon
tosított csapatok kivonására és Extremadurában való bevetésére. Később világosan 
kiderült a köztársasági hadvezetőség terveinek megváltozása. A következő napok
ban semmi jelentősebb dolog nem történt. Járőröztünk, főleg éjszaka, és zaklattuk 
az ellenséget. 

Újra Aragonhan 
Március első napjaiban ismét útra keltünk Extremadurából és 900 km-es utazás 

után 7-én visszaérkeztünk a veszélyeztetett aragoni frontra. Hijar mellett Jatielben 
szállásoltak el bennünket. Mindkét fél nagy csatára készült. Nehéz lenne az akkori 
napok zűrzavaros eseményeiről rövid, átfogó képet adni, ezért inkább átadom a 
szót a harctéren írt naplómnak : 
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Március 9. Reggel 6.30. Támadnak a fasiszták az Ebrótól délre 60 km-es front
szakaszon, tizenöt hadosztállyal. Belchitével szemben a marokkói hadtest, tőle jobbra 
a Valino-hadtest két gyalogos hadosztálya támad, a lovas hadosztályai megerősítve. 
Mellette az olasz hadtest, a galíciai hadtest nyomul előre, mindkettő 4—4 
hadosztállyal. A felderítők adatai szerint Terűéitől északra a castiliai hadtest vonul 
fel, de egyelőre még menetben van. 

Március 10. Belchitét a marokkói hadtest elfoglalta. Kora reggel harcba vetették 
a 15. és 13. Nemzetközi Brigádot. A 15. Brigádot a 13. Brigád egyes egységeivel meg
erősítették és Leceránál ellenlökést hajtottunk végre. 

Zászlóaljunk a brigád balszárnyán a második lépcsőben helyezkedett el. Erős 
légitevékenység közepette közelítettük meg Lecerát. 

Dél felé támadási parancsot kaptunk. Bombazáporban és géppuskatűzben kel
tünk át a Lecera melletti patakon. A patak túlsó partján nagy volt a keveredés, fel
derítőink majdnem harcba bocsátkoztak saját erőinkkel. 

A harc egyre hevesebb lett. Az ellenünk támadó Valino-hadtest egyik hadosztálya 
visszavetette brigádunk ellenlökését és folytatta a támadást. Vissza kellett vonul
nunk. Lecera előtt azonban sikerült megkapaszkodnunk és beástuk magunkat. Nem 
sokat pihenhettünk, a 15. Brigád jobbszárnya és saját brigádunk több zászlóalja 
nem tudott ellenállni a nyomásnak. Éjszaka mi is visszavonultunk, egész éjszaka 
mentünk, ástunk és felkészültünk a támadás elhárítására. S ez be is következett. 
Tüzérségi túz után megindult a roham. Visszavertük. 

Március 12-én azt a parancsot kaptuk, hogy a zászlóalj vonuljon Hijar irányába 
és a község mellett foglaljon tüzelőállást. Kb. 8 km-re lehettünk a falutól. A légierő 
állandóan veszélyeztette a menetoszlopot. Az út mellett gépkocsik és szénné égett 
holttestek hevertek. Hijar előtt gépkocsival találkoztunk, vezetője közölte, hogy 
Hijart megszállták a marokkóiak. A térképet nézegettük, tanakodtunk, hogy mit 
tegyünk. Előttünk fasiszták, mögöttünk a Martin-folyó, amelyet nagyon meredek és 
magas sziklapárkány szegélyez. Fel kell jutnunk a fennsíkra — döntöttük el 
hosszas tanakodás után. Visszafordultunk, hogy a sziklákon keresztül kijussunk az 
ellenség gyűrűjéből. Az egyik elhagyott faluban szerencsénkre találtunk egy embert, 
aki ismerte a hegyi ösvényeket. Vezetésével sikeresen és zavartalanul elértük a 
folyót. A Martin-folyó azon a részén nem túlságosan széles és nem nagyon mély, 
csak a sodra erős. Szerencsésen átkeltünk, senki sem veszett a vízbe. 

Oszlopban meneteltünk, 12, egyenként 65 kilós Maxim géppuskával, valamint 
rengeteg lőszerrel, amiket felváltva cipeltünk. Én nagyon fáradt voltam, mert min
denkinél többet kellett gyalogolnom és kevesebbet aludhattam még az állásokban is, 
mint a többiek. Lehetőleg húzódoztam tehát attól, hogy a géppuskacipelőket én is 
felváltsam. Rajk László megbízás nélkül vállalta és irányította a géppuskacipelést. 
Repülőgépek köröztek felettünk. Szerencsére nem tudhatták azt, hogy mi hova 
tartozunk, különben az utolsó szálig játszva lemészárolhattak volna bennünket. 
A teljesen kopár szakadékban semmi fedezési lehetőség nem volt. 

Ilyen volt az életünk a nagy fasiszta aragoni támadás napjaiban, március 9-től 
április 19-ig. 

Voltunk olyan helyzetben is, hogy a zászlóaljunk egy részét arcvonalunk előtt 
5 km-re, a senki földjén, a fasiszta lovasság bekerítette, s tisztán csak^lélekjelenlé
tünkön múlott, hogy megmenekültünk a fogságtól, vagy a haláltól. Április 19-én 
a fasiszták elérték a Segre—Ebro—Catalania vonalat, ám megálltak, kimerültek. 
Zászlóaljunkat még többször harcba vetették a Leridától északra fekvő belageri 
hídfő felszámolására. így számunkra az aragoni fasiszta offenzíva május 31-én 
fejeződött be. E hónapok nehézségeinek elviselése, az előre kiszámíthatatlan csapat
mozgások végrehajtása hallatlan erkölcsi és fizikai erőfeszítést követelt. Az után
pótlásnehéz, erdős, szakadékos terepen a nagy káoszban nagyon nehezen jött. Meg
történt — ón is megtettem —, hogy egy hirtelen zápor után a legelőn öszvérnyomból 
szippantottunk nem éppen tiszta vizet. 

Április 21-én a Segre és az Ebro összefolyásától délre széles frontszakasz védel
mére rendezkedtünk be. Mögöttünk Almatret község, előttünk az Ebro, túlsó partján 
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Fayon község. Hegyes, erdős, szakadékos terep. Ez a frontszakasz a „csendes Ebro"-
ként vésődött be az önkéntesek emlékezetébe, mivel a járőrök között néha kirob
bant tűzharcon kívül semmi más harctevékenység nem folyt. Védelmi sávúnk leg
alább 8—10 km-re terjedt, mögötte vagy másfél kilométerre a sáv közepén egy ta
nyán helyezkedett el a zászlóaljtörzs. Egész Spanyolország tele van ilyen gazdasági 
épületekkel. I t t tárolják a mezőgazdasági szerszámokat, a szalmát, amit aztán a 
paraszt egész télen át, zsákba tömve, szamár- vagy öszvérháton szállít a faluba. 
A tágas épület legalább 3 helyiségből állt és mi, az eléggé népes törzs tagjai, itt hen
teregtünk a szalmán. 

A szigorúan a törzshöz tartozó tiszteken kívül itt kapott helyet a zászlóalj egész
ségügyi, valamint az adminisztratív szolgálatának egy része. 

Egy szép napon a feloszlatott albaceti bázisról is a zászlóaljhoz érkezett néhány 
ember, köztük több régi barátunk is, akik mint rokkantak, vagy lábadozók várták 
beosztásukat. A nagy szenzációt Haász László megérkezése jelentette. Igaz, hogy az 
állománybeliek eddig nem sokszor látták a káderfőnököt, de annál többet beszéltek 
róla. Haász alacsony növésű, cingár ember volt. Azt tartották róla, hogy furfangos 
észjárású, mindig nagy jelzőkkel dobálódzó, demagóg, intrikus hajlamú egyéniség. 
A zászlóalj alakulása idején, 1937 április végén mutatkozott be. A 5>nagy ember" 
érkezésekor Madridhoz közel, Mecóban voltunk, itt szerveztük a zászlóaljat. Ez volt 
az első maradandó emlékű találkozása a személyi állománynak a káderfőnökkel. 
Érkezésekor a tábornok valakivel tárgyalt. Haász nem akart tudomást venni erről 
és követelte, hogy akkor is jelentsék be őt Zalkának. A tábornokkal, tegezve, egyen
rangú félként beszélt, amit senki más nem tett meg. A zászlóaljnál is látogatást tett. 
A vezető embereken kívül egy körletet is meglátogatott, egy gazdasági épületet. 
Egy szakasz katona volt ott elhelyezve. A katonák éppen a gyakorlótérről vonultak 
be, tettek-vettek, rakosgattak; amikor a káderfőnök belépett a körletbe, senki nem 
vett róla tudomást. Haász László dühösen kirobbant magából: 

— Miért nincs itt vigyázz-állás, ha az elöljáró belép ? Tudjátok ki vagyok én ? Én a 
magyarok káderfőnöke vagyok Albacetében, a bázisnál! — válaszolta meg saját 
kérdését a mellére csapva. 

— Én képviselem itt Sztálin elvtársat, vegyétek tudomásul ! 
Ezután a haragos, villogó tekintetek előtt sarkon fordult és elment. így folyt le 

Haász bemutatkozása a zászlóaljnál, de ez az eset olyan emlékezetes volt, hogy nem 
is került le napirendről sohasem. A jelen voltak lehetőleg tovább adták az újonnan 
érkezőknek. Később újabb történeteket kapcsoltak hozzá, csak két példát említek. 
Az újonnan érkezetteket és a meggyógyult sebesülteket az ő irodája küldte ki a 
frontra, nagy hiány volt cigarettában, s úgy hírlett, az egyéni csomagokat is meg
dézsmálja valaki. Mivel az ügy kivizsgálásával megbízott cenzor, Hegyi, Haász fel
ügyelete alatt dolgozott, egy percig sem volt vitás az emberek szemében, hogy ki a 
tettes. Kis ügy, ami azonban a háborús körülmények között nagy jelentőségre emel
kedhet. 

Amikor pedig 1937 augusztus végén a brunetei frontról az aragoni arcvonalra vo
nultunk, a vonatunk Albacetét is érintette. Az állomáson a harcosok arról beszéltek, 
igaz csak tréfásan, de némi komoly haraggal: ,,Fiúk szálljunk le és rohamozzuk meg 
a magyar kádert!" 

így érthető, hogy érkezése után azonnal suttogni kezdtek Haásszal kapcsolatban: 
Bukott ember! Fegyelmi úton leváltották stb., stb. 
Haász azonban úgy próbált viselkedni, mintha semmi sem történt volna. Az őr

ségbe osztottuk be, ahol lényegében semmi feladata nem volt. Az őrség volt az a 
hely a zászlóaljnál, ahol ideiglenesen, vagy végleg sok rokkant, vagy lábadozó derék 
elvtársunk talált elfoglaltságot. 

Szalvay, a kemény katona, gyűlölte Haászt, mert az nagyon félt a puskaropogás-
tól. Ezt Szalvay soha nem tudta elviselni és megbocsátani. Azért kedvelte például 
Marschall Lacit, aki nem ijedt meg semmiféle csatazajban. Ebben az időben Rajk 
László is a törzs állományába tartozott. Néhány nappal azelőtt lett a zászlóalj párt
titkára. Rosenthal Ernőt váltotta le, aki lemondott funkciójáról Rajk javára azzal 
a megokolással, hogy az inkább alkalmas rá. Rajk László a csatákban tanúsított 
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helytállásával, emberi magatartásával kivívta az emberek végtelen tiszteletét. 
A katonák rajongásig szerették, s a törzsben is hamar megszerettük. Csendesebb 
időben is nagyszerű bajtársnak bizonyult, s unalmas, mindig egyforma napjainkat 
ő vidámította fel. Nagyon okos, művelt és igen kellemes társalgó volt (s még puncsot 
is ő tudott a legjobbat készíteni). Azt hiszem, hogy nélküle megölt volna bennünket 
az unalom. 

Egyik nap azonban vita kerekedett. Zászlóaljunktól eltávozott sebesültek és a 
hősi halált haltak részére csomagok érkeztek, ám tartalmukat egyszerűen kiosztot
ták a törzsben. Rajk László, mint zászlóalj-párttitkár, tiltakozott az eljárás ellen. 
Kiderült, hogy Haász László volt az akció értelmi szerzője, azzal a felkiáltással, hogy 
úgysem tudjuk, merre vannak a sebesültjeink és az élelmiszer megromlik, mire meg
találjuk őket. Ez persze igaz is volt, de Rajk azt javasolta, hogy a csomagokat ne 
a törzsnek, hanem a harcosoknak adjuk. A nagy vita végül Rajk javaslatára azzal 
végződött, hogy a gazdátlan „kincseket" felváltva mindig egy másik szakasznak 
kell juttatni. 

Elvhú emberek előtt, akik életüket nem kímélve álltak helyt az ellenséggel szem
ben, csak bátor magatartással, emberi hozzáállással lehet megbecsülést szerezni. 
Haász László méltatlan volt erre, egészen elszigetelődött közöttünk. Néha-néha ki
fejtette ugyan egyik-másik bizalmas embere előtt, hogy valami ,,trockista össze
esküvés" fúrta őt ki a beosztásából, és emlegette, hogy azt a bizonyos trockista 
aknamunkát rövidesen felszámolják. Végre aztán sikerült tőle ideiglenesen megszaba
dulni. A Dombrowsky-brigád őrségébe helyezték át. 

Június elsejével mi is a keleti hadsereg tartalékába kerültünk át, az Ebrótól lég
vonalban legfeljebb 20 km-re. Mora de Ebrótól délkeletre táboroztunk le Torre de 
Fontoubella falu mellett egy fiatal erdőben. A falut igen nagy, kopár, sziklás hegyek 
övezték. I t t rendezkedtünk be garnizonéletre a szabad ég alat . 

Néhány napig, amíg tábort építettünk, csak gondtalan lötyögéssel töltöttük 
időnket, de aztán elkezdődött a napról napra feszesebb kiképzés. A 30—40 fokos 
hőségben rendszeres munka folyt, katonai elméleti és gyakorlati oktatás, politikai 
foglalkozások és egyéb értekezletek, kora hajnaltól besötétedésig. Főleg a folyón 
való átkelést gyakoroltuk, amiből messzemenő következtetéseket vontunk le. Az em
berek most már nem annyira a pihenés után vágyakoztak, mint inkább egy új, jó 
ütközet után. 

A ,,Rajk-ügy" 

Egyik nap gyakorlat közben felkeresett egy lengyel elvtárs, a brigád pártbizott
ságának egyik tagja. A nevére nem emlékszem, megkérdezte tőlem, hogy van-e 
időm, szeretne néhány kérdést feltenni. Egy bokor alá heveredtünk le a közelben. 
Ő kérdezett, én feleltem. 

— Ismerem-e Haász Lászlót ? 
— Igen ! — válaszoltam. — Elmondtam, hogy bukkantunk fel egymás életében. 

Elmondtam Haász László mecói látogatását. 
— Hogy került Haász László kádervezetőnek ? 
Erről fogalmam sem volt, azt sem tudtam, tulajdonképpen ki is ő. Erre a kér

désre elsősorban az Albacete-i felelős vezetőségnek kellett volna választ adnia. Én 
főleg az emberek Haászról alkotott lesújtó véleményét mondtam el. 

Például azt, hogy amikor hosszabb pihenésre volt kilátás, gyakran felkereste a 
zászlóaljat. Egy alkalommal, a zaragozai harcok idején, rövid időre kivonták a 
zászlóaljat és egy Samper de Calanda nevű, front mögötti községbe kerültünk. Haász 
László persze megjelent a zászlóaljnál. Éppen menetkész állapotban voltunk. Az ér
kező káderfőnök megragadta az alkalmat és beszédet intézett a várakozó zászlóalj
hoz. Elmondta, hogy milyen is az antifasiszta harcos: Alig várja, hogy meffiássa 
a fasisztákat — közben vicsorgatta a fogát —, ha meglátta nekiugrik, széjjelharapja 
a torkát, és mutatta is, hogy hogyan. Hozzá dühösen rázta a fejét. Elmondtam, 
hogy ilyen szónoklatai után milyen haraggal tárgyalták a harcosok Haász gyáva vi
selkedését, amit néhány napos fronton való tartózkodása alatt tanúsított Terűéinél. 
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Hogy ez hogy is történt ? 
A Fuentes de Ebro-i arcvonal második lépcsőjében települtünk, az első vonal 

mögött 5—6 km-re, egy domb vonulattal teljesen védett terepszakaszon. Mint had
műveleti tiszt irányítottam az áttelepülést. Útközben Haász László barátjával, egy 
újságíróval, hozzám csatlakozott. Elmesélte, hogy Albacetéből az összes káderesek 
közül (csak a nagyobb számban képviselt nemzeteknek volt önálló káderese) ő az 
egyetlen, aki kijár a frontra, a többiek örökké a bázison rostokolnak. Mindezt egy 
frontkatonának mesélte, aki csak azt tartja frontnak, ahol egy kilométeres szaka
szon egyidőben legalább többszáz automata fegyver ontja a tüzet, ahol szaka
datlanul robbannak a gránátok, vagy a légibombák. Miután a zászlóalj elhelyez
kedett a kijelölt körletben, fogtam magam és elindultam az első vonal felé, terep
tanulmányozás céljából. Haász László és az újságíró hozzám csatlakozott. A hepe
hupás, de kopár terep az első vonal felé lejtett, a Fuentes de Ebro-i templom tornyá
ból kelepelt a géppuska, bár lőtávolán még messze kívül jártunk. 

Egy halottat láttunk, az előző napi harcokban esett el. A halott láttán Haászék 
megtorpantak, felszedték a sátorfájukat és gyors lépésben hátrafelé eltűntek. 

Még néhány hasonló dolgot mondtam el Haászról az érdeklődőnek, aki erre rá
tért Raj k Lászlóra. 

Én több, mint öt hónapja ismertem Rajkot, részt vett az extremadurai támadás
ban, hősiesen végigküzdötte a 83 napos aragoni védelmi harcokat. Példásan helyt
állt. Kivívta magának az emberek tiszteletét és szeretetét. Ennyit tudtam róla el
mondani, s ez egyöntetű vélemény volt az egész zászlóaljban. 

A lengyel elvtárs ezután tudomásom szerint többeket is meghallgatott a zászló
aljnál. Végül 1938 július közepe táján a zászlóaljparancsnokságon egy nagyobb szo
bában ültünk össze, kibővített pártvezetőségi értekezlet formájában a ,,Rajk-ügy" 
megtárgyalására. Emlékezetem szerint a következők voltak jelen ezen az értekez
leten: Szalvay Mihály parancsnok, Mező Imre híradó szakaszparancsnok, Képes 
Imre II. századparancsnok, Rajk László zászlóalj-párttitkár, Sebes Imre, a II. szá
zad párttitkára, Keszőcze Endre hadműveleti tiszt, Strauss Sándor híradó tiszt, 
Zsinkó Vilmos, az egyik század párttitkára és Marschall László (nem emlékszem, 
milyen beosztásban volt ebben az időszakban), továbbá Haász László a brigád őr
ségéből, Boros Miklós, a III. század parancsnoka és jómagam, Szalvay Mihály helyet
tese. 

A szót Haász László kapta meg elsőnek. Több mint egy órás vádbeszédet mon
dott. A vád lényege: Rajk és társai trockista tevékenysége. Valamilyen feljegyzé
seket forgatott a kezében, de szabadon beszélt, demagóg módon, tajtékozó dühvel. 
Jól emlékszem, a bevezetőben Rajkot úgy jellemezte, hogy egy erdélyi nemes fia, 
vádjai között az is szerepelt, hogy Párizsban élő élettársával szoros kapcsolatot tart 
fenn, noha annak párttagságát felfüggesztették. A visszataszító beszéd hatására az 
emberek izegtek-mozogtak a székeken. Mező Imre mellett ültem. Imre higgadt, 
nyugodt ember volt, de nem tudta magát türtőztetni, hogy egy-egy megjegyzéssel 
közbe ne vágjon. Igen sokszor oldalba lökött engem, vagy a másik szomszédját. 

Miután Haász László elmondta vádbeszédjét, a szót Rajk László kapta meg, aki 
mindenki csodálkozására nyugodtan ült a székén, mintha csak nem is róla lett volna 
szó. Megkapván a szót, csodálatos nyugalommal felállt, magatartása mintha csak 
megigézte volna az embereket. Minden indulat nélkül beszélni kezdett. 

Magas sovány arca kiálló arccsontjaival kissé mongolosnak hatott, abból a faj
tából, amely bölcsességet sugároz. Különösen mélyen ülő barna szemei vétették 
észre magukat. Járása nyugodt volt, még életveszélyben is biztonságot sugárzott. 
Érezni lehetett hallatlan önfegyelmét. Ahol megjelent, központja volt a társaságnak 
anélkül, hogy akarta volna. Minden körülmények között meg tudta őrizni a köz
vetlenségét. Az biztos, hogy végtelenül vonzó egyéniség volt. Mindenkihez meg 
tudta találni a hangot, fizikai munkásokhoz éppen úgy, mint entellektüelekhez, fiata
lokhoz éppen úgy, mint az öregekhez. Ugyanazt a nyelvet beszélte, senki számára 
nem volt idegen. Az első szavai még itt csengenek a fülemben. 

— Igen — mondta Rajk —, én olyan erdélyi nemesnek a fia vagyok, aki cipő
foltozással kereste meg a tizenhárom tagú családjának a kenyerét. Élettársammal 
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való kapcsolatomról és a magyar párthoz való viszonyáról, kijövetelem körülmé
nyeiről egészen pontosan tájékoztattam Haászt érkezésemkor. Haász a leghatá
rozottabban kijelentette, hogy minden a legnagyobb rendben van. 

Homályos dolgok azok is, hogy Nagy Pál veszprémi földmunkást, a KMP Köz
ponti Vezetőség tagját extramadurai hősi halála előtt néhány hónappal kizárták 
a pártból... 

Mindkét ember beszédéből világosan kiderült, hogy tulajdonképpen egy több 
hónapos ellentétről volt szó. Azon a napon kezdődött, amikor Raj k és társai Spanyol
országba érkeztek. Társai alatt a Budapestről nagyjából vele egyidőben érkezett elv
társak értendők—a Sebes testvérek és Zsilkó Vilmos, akikkel állítólag már Magyar
országon trockista agitációs tevékenységet folytatott. Haász vádjai között igen 
éles hangsúllyal szerepelt, hogy a vádlottak pártengedély nélkül szöktek meg Ma
gyarországról, mert a trockista tevékenységük miatt elvesztették a talajt a lábuk 
alól. 

Rajk beszéde után parázs vita kezdődött, s kiderült, hogy a jelenlévők között 
csak két ember szimpatizál Haásszal. A többiek haragosan szembefordultak vele. 
Tulajdonképpen Mező Imre is a vádlottak közé tartozott, de ő olyan népszerű volt 
és olyan nagy tekintélye volt nem csak a zászlóaljnál, hanem a brigádnál is, hogy 
Haász ellene szóló vádjait elengedték a fülük mellett. Ezért olyan határozat szüle
tett, hogy amíg megfelelő körülmények között, az illetékes helyen az ügyet teljesen 
ki nem vizsgálják, a következő elvtársak teljes jogú párttagság mellett semmiféle 
funkciót nem tölthetnek be: Haász László, Rajk László, Zsilkó Vilmos, Sebes Imre 
és Boros Miklós. 

Az értekezlet után a brigád küldötte záróbeszédében kijelentette, hogy mivel a 
vád (értsd a trockista tevékenység szálai) Magyarországhoz kapcsolódnak, lehetet
len tárgyilagosan döntést hozni, de veszélyes volna tudomásul nem venni az elhang
zott vádat. 

Egyelőre csak élőszóval elmondott visszaemlékezésekre vagyok utalva, ahogy a 
fent említett értekezleten elhangzottakat felidézem, de meggyőződésem szerint eljön 
az idő, amikor előkerülnek az eredeti jegyzőkönyvek. Elképzelhetetlen, hogy ilyen 
ne készült volna, s a jegyzőkönyvet az illetékes szerveknek el ne küldték volna. 

Tudomásom van arról, hogy Rajk László is közel 60—70 gépelt oldalas beadványt 
adott a Komintern -nek a spanyol párton keresztül, amit Beck János elvtárs spanyol 
nyelvre is lefordított. Az ügyről Mátyás László is részletes jelentést küldött, az ak
kor Barcelonában székelő bázis illetékeseinek és ki tudja hány jelentés készült még. 

Sokszor felvetődött bennünk a kérdés: miért lépett fel Haász László olyan ön
bizalommal ? 

A későbbi időkben is megbizonyosodtunk arról, hogy Haász valamilyen erőt érzett 
a háta mögött. A franciaországi magyar szekciónak például döntő szerepe volt a 
magyar önkéntesek spanyolországi szerepében. Utolsó fokon ez irányította a világból 
Franciaországba összesereglett magyar önkénteseket a spanyol frontra. A francia
országi magyar szekció legfontosabb vezetője pedig ebben az időben Szabó Ferenc 
volt, aki később, a háború alatt, igen gyászosan levizsgázott. Haász László, mint a 
spanyolországi magyar káderosztály vezetője, hivatali beosztásánál fogva szoros 
kapcsolatban volt Szabóval. 

,,A Rajk és társai" ellen indított eljárás idején Szabó magához hívatta Rajk 
akkor Párizsban élő élettársát, Schillinger Ilonát és közölte vele, hogy Rajk László 
egy trockista csirkefogó, akit ilyen tevékenysége miatt társaival együtt Spanyol
országban kizártak a pártból. Felszólította, hogy szakítsa meg minden kapcsolatát 
vele, ne viselje a nevét és ezt adja írásban. 

Révay Dezső, aki személyes kapcsolatban állt Haászszal Pesten a 30-as évek ele
jén, ugyancsak sokat háborúskodott vele, Haász őt is trockistaként üldözte. Szabó 
Ferenc Révaynét is behívta és azt követelte tőle, szóban tagadja meg a férjét, de 
mind a két nő megtagadta Szabó ilyen kívánságát. 
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A ,,Rajk-ügy" tárgyalása után néhány nap múlva kimentünk az ebrói frontra, 
amely legalább olyan pokoli volt, mint az első világháborúban a doberdói ütközet. 

Az augusztus 20-án indult többször megismételt fasiszta támadás tíz napi erő
feszítés után ismét kudarcot vallott. — Na most majd kipihenjük magunkat — 
biztatták a fiúk egymást. A pihenésből azonban semmi sem lett : a fasiszta vezérkar 
látta, hogy rohamozó hadosztályai nem érnek el semmiféle sikert, újabb erőket 
vont össze. 

Az újabb támadást a marokkói és az olasz hadtest három hadosztálya indította, 
alig három kilométer széles szakaszon. Minden arcvonalkilométerre egy hadosztály 
jutott. 

A biztos siker érdekében a főcsapás irányába 200 löveg tüze és 150 bombázó sző
nyegbombázása zúdult. Az ellenség fő célja az volt, hogy elfoglalja a 698 m-es ma
gassági pontot a Sierra de Cabals nevezetű hegyet. 

Zászlóaljunk ismerősként üdvözölte a magaslatot, amikor ismét odavezényeltek 
minket, a francia brigád egyik zászlóaljával közösen álltuk a sarat. 

„A vörösök a sziklákhoz tapadtak, a köves hegyoldalakba vették be magukat, 
sem tűzzel, sem vassal nem lehetett őket onnan kimozdítani. Sokszor utánpótlástól 
elvágva, lőszer és víz nélkül, napokig, hetekig ellenálltak. A győzni akarás felüle
tesen kiképzett munkásokból, föld után sóvárgó parasztokból, szebb világról álmo
dozó értelmiségiekből hősöket teremtett" — írta egy liberális holland lap tudósí
tója, aki a Francóék oldalán tudósított. 

Garcia Valino fasiszta tábornok pedig így emlékszik vissza erre az időszakra az 
ebrói harcokról írt munkájában : 

„Az átkaroló hadművelet Gaetta felé sem valósult meg és ezért az ütközet fron
tális támadások megszakítatlan zónájává alakult át, dombról-dombra szorítva az 
ellenséget; a Sierra de Cabals csúcsainak elfoglalása szintén nem sikerült." 

A marokkói hadtest 13. hadosztálya ezekben a harcokban állományának 80%-át 
vesztette el, ezt a hadosztályt ki kellett vonni a harcokból. 

Aznar tábornok, Franco hivatalos történésze pedig így ír : 
,,A rajok csak úgy tudtak előrehaladni, ha 10 méterenként bombákkal megtisz

tították a lövészárkokat az ellenségtől, amelyet sem az ismételt tüzérségi össztüzek, 
sem a sorozatos légibombázás nem vert ki állásaiból." 

„Szeptember és október hónapokban méterről-méterre kellett a terepet vissza
foglalni, tíz- és tízezer tonna hadianyag felhasználásával, mintha az egész területet 
hatalmas földrengés pusztította volna el." 

Ezekből a harcokból a magyar zászlóalj 64 napon keresztül vette ki részét és a 
legveszélyeztetettebb pontokon küzdött. Eajk László ekkor szakaszparancsnok volt. 

Franco csapatainak vezetői úgy vélekedtek, hogy a széles folyó mögött, a nehéz, 
sziklás terepen, a Condor légió műszaki csapatai által készített erődítményrendszer 
„áttörhetetlen" és ott nyugodtan alhatnak. A köztársasági csapatok azonban az 
éjszaka leple alatt meglepetésszerűen áttörtek egy ilyen vonalat. Három magyar 

. század, Rajk László szakaszával az élen, reggel 9 órakor végrehajtotta a zászlóalj 
elé kitűzött további feladatot is: elfoglalták a légvonalban 10 km-re lévő, straté
giailag fontos közlekedési csomópontot, Camposinest. 

Fogságba ejtették az ellenséges hadosztálytörzsét; összesen kétszer annyi foglyot 
ejtettünk, mint ahányan mi voltunk, pedig délután három órakor a hátunk mögött, 
a folyóparton az ellenséges tüzérség ontotta a tüzet, fejünk felett ellenséges légierő 
állandóan tevékenykedett. Összeköttetésünk sem jobbra, sem balra nem volt. A cso
mópont körüli magaslatokat azonnal megszálltuk. Géppuskafészkeket rögtönöztünk 
és sündisznóállás-szerű körkörös védelemre rendezkedtünk be. 

Az ellenség minden irányban mozgott körülöttünk, menekülő csoportok kerestek 
egérutat árkon-bokron keresztül, hogy kimeneküljenek a bekerítésből. A megerősítő 
csapatok mellékutakon a fő ellenállási vonalat igyekeztek elérni, így történt meg az 
is, hogy a zászlóaljunk többi része Szalvay Mihály vezetésével tőlünk balra (velük 
csak késő éjjel sikerült felvenni a kapcsolatot) egy egész ellenséges géppuskás századot, 
valamint egy gépesített tüzérüteget ejtett fogságba. 
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Ebben a káoszban állandóan járőröztünk az erdős, szakadékos terepen. Rajk 
László különösen kitűnt szakaszával, s egyre-másra hozta a hadifoglyokat. 

A Nemzetközi Brigádok kivonása előtti napokban azonban súlyosan megsebesült, 
amikor géppuskával saját maga védte az egyik kritikus magaslatot, amely az 
utóbbi napokban már többször cserélt gazdát. Aknaszilánkok tucatjai találták el, 
karját eltörték, s egész bal felsőtestét valósággal szétroncsolták. Halálos sebet kapott 
Zsilkó Vilmos is. Utolsó szava az volt, hogy most majd meglátszik ki a trockista. 
Senki nem tudta ugyanis megmondani, hogy Haász László ezekben a hetekben hol 
lapult meg. 

A feljelentő 

Haász demagóg szólamokkal, ügyeskedőén álcázott politikai, erkölcsi romboló 
tevékenysége, ami sok kárt okozott az ügynek és szégyent hozott a magyar önkén
tesekre, sokunkat gondolkodóba ejtett. 

Vajon hát ki is ez a Haász, hogyan került Spanyolországba, ilyen jelentős funk
cióba ? 

Furcsa dolgok derültek ki Haászról. 
Saját közlése szerint Moszkvából jött Isztambulon, Marseille-en keresztül Párizsba. 

Tarr Imrének és Szabó Ferencnek maga is jelezte érkezését. Haász és Tarr ugyanis 
egyaránt pécsi származású volt. 

1923-ban Gerő Ernő és Tarr Imre az emigrációból hazatérve Pécsen is végeztek 
illegális munkát, többek között Haásszal együtt. Lebukásukkor őt is letartóztatták, 
de két hónapi börtön után szabadulva hátat fordított a mozgalomnak, legfeljebb 
a perifériáján nyüzsgött ezután. 

1936. november 7-én indult Párizsból Spanyolországba, egy Tarr Imre által vezetett 
csoporttal. A 13. Nemzetközi Brigádba sorolták be őket, majd december végén a 
terueli frontra mentek. 

Haászt itt megbírálták a fronton tanúsított gyáva viselkedéséért. 1937 januárjá
ban a 13. Brigádot az andalúziai frontra irányították. Útközben Haász betegséget 
színlelve egy kórházba lemaradt, maj d ez ideig kiderítetlen módon, amikor a Nemzet
közi Brigádok káderosztályát szervezték, Albacetében termett és valamilyen úton-
módon ő lett magyar káderes, minden bizonnyal Gerő Ernő segítségével, aki ebben 
az időben Barcelonában a Komintern instruktora volt! 

Buzgón tevékenykedett és minden eszközt megragadott, hogy a magyar önkénte
sek fölé telepedjen, mint valamilyen mindenható. Még élnek olyanok, akik emlékez
nek ilyesfajta kijelentéseire: ,,Vedd tudomásul, én a magyar önkéntesek élet-halál 
ura vagyok." 

„Fogják meg" — a közmondás szerint így kiabál a tolvaj, hogy másra terelje a 
figyelmet. Haásznak is volt mit lepleznie a múltjából, s volt mit féltenie — pozíció
ját — a jelenéből. 

Működését azzal kezdte, hogy spiclihálózatot próbált kiépíteni. A megfigyelendők 
névsorában szerepelt például Szalvay Mihály zászlóaljparancsnok is, aki csaták hőse 
volt Spanyolországban, s akit harcostársai Csapa j évnek hívtak. 

Haász többek között Kúti Jenőnek is bizalmas levelet küldött, amelyben 5—6 
elvtárs nevét felsorolva kérte őt, hogy az általa feltett kérdések alapján küldjön 
számára kimerítő információt az illetőkről. Aláírás: „Hálásan köszönöm, mindenkor 
viszontszolgáltatásra készen — Haász László" (ezt a befejezést gyakran használta). 

Kúti Jenő, aki hosszú éveken keresztül egyik kiemelkedő aktivistája volt a fran
ciaországi mozgalomnak, felháborodással olvasta Haász levelét, már csak azért is, 
mert a megfigyelendőket — köztük Szalvay Mihályt — mind ismerte és tisztelte. 

A levélre nem is válaszolt, de bemutatta parancsnokának Szalvaynak. 
Basch Mária 1937 nyarán átutazóban benézett a káderosztályra, ahol Haász László 

fogadta ós igen arrogáns hangon azt üzente Szalvay Mihálynak, sohasem tesz láto
gatást nála, ha Albacetében jár, vegye tudomásul Szalvay, hogy ő, Haász a magyar 
káderfőnök. 

1937 nyarán és őszén, amikor Rajk László, Tömpe András, Sebes Imre és György 
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Albacetébe érkezett, Haász azonnal arról kezdett beszélni, valamilyen homályos 
párizsi forrásra hivatkozva, hogy az említettek trockistagyanúsak. 

Steinmetz Miklós magyar származású szovjet kapitány, Vecsésnél 1944-ben hősi 
halált halt parlamenter 1937 novemberében tett nyilatkozata azonban végképp 
leleplezte Haászt. 

Előre kell bocsátanom, Steinmetz—pécsi származású lévén — egész családja ismerte 
Haászt. Spanyolországban Grigorjev (G. M. Stern) szovjet katonai főtanácsadónak 
volt a tolmácsa és a jelzett időben éppen haza készült Moszkvába. Steinmetz szemre
hányást tett a magyaroknak, hogyan lehetséges az, hogy egy közönséges, a bűnügyi 
rendőrség által körözött sikkasztó legyen a magyar káderes. Mi viszont szemrehányást 
tettünk Steinmetznek, hogy erről miért nem tett eddig jelentést az illetékes vezetők
nek. Steinmetz hivatkozott a beosztásával járó szigorú előírásokra, de ígéretet tett, 
hogy az elmondottakról még elutazása előtt részletes jelentést tesz a spanyol párt 
Központi Vezetőségének, név szerint Edo (Edoardo de Onofrio) elvtársnak és a 
Nemzetközi Brigádok káderosztálya vezetőjének, Zselezov (Georgij Mihajlov) elvtárs
nak. 

Steinmetz elvtárs részleteiben a következőket mondta el: 
1. Haásznak Budapesten valamilyen cérnagomb üzeme volt, csalárd úton jutott 

újabb és újabb jelentős összegű hitelekhez. Mikor leleplezték, 1936 nyarán meglépett, 
először Bécsben kötött ki, majd onnan turistaként feleségével Moszkvába utazott, 
abban a reményben, hogy régi párttagságára hivatkozva ott majd valahogy elhelyez
kedik. 

2. Haászék felkeresték az akkor Moszkva mellett, Losinosztrovszkáján lakó 
Steinmetz családot, ahol előadták szándékukat. 

3. Steinmetzék azonban már értesültek a rádió és sajtó révén Haász ellen kiadott 
rendőri körözésről, tudniillik a család egyik tagja ezen a területen dolgozott, és ezért 
eltanácsolták őket a további látogatástól. Az esetre nagyon jól emlékezett Stein
metz Miklós Pesten élő testvére Irén is. 

Haászék ezután Moszkvában a Komintern magyar szekciója ajtaján kopogtattak. 
Először Kun Bélával akartak beszélni, azonban nem jutottak tovább a titkárnőnél, 
aki hidegen fogadta őket. Továbbra is kitartóan ostromolták a magyar szekciót. 
Közben folyt a spanyol polgárháború, s Haász azt a tanácsot kapta, hogy mint 
r é g i jó kommunista, menjen Spanyolországba és mutassa meg, hogy kicsoda. Ez 
elől nem térhetett ki és állítólag — szerinte — a szekció ajánlólevelével Törökor
szágon keresztül Párizsba indultak, a KMP ottani megbízottjához. 

Ezzel napvilágra került Haász múltja, amit hősi halált halt öccsének, Haász 
Istvánnak bátyjáról alkotott lesújtó véleménye is igazolt. Most pedig újabb hiteles 
adatok bizonyítanak. 

Előttem van a Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal kiadványának 1936. IX. 5. (XV. 
évf. 36. sz.) keltezésű száma, amely 5730. sorszám alatt közli a Haász (Hídvégi) 
László gombgyáros és felesége ellen kiadott körözést, mivel „alaposan gyanúsíthatok 
azzal, hogv 1936. június—július hónapokban négyrendbeli csalás bűntettét követ
ték el." 

Tanulságos idézni a Párttörténeti Intézet Archívumának anyagát is, e szerint 
Haász 1921-ben Baranya megszállt részein tevékenykedett, majd amikor e területet 
visszacsatolták, Bécsbe ment, ott került kapcsolatba Gerő Ernővel, aki bevonta őt egy 
kommunista iskolába. Ezután propagandamunka végzésére hazaküldték. Megbíza
tásával ellentétben azonban nem Miskolcra, illetve Budapestre jött, hanem Pécsre, 
ahol lebukott. 

Ügyét először Budapesten vizsgálták a Gerővel való kapcsolata miatt, majd át
tették a pécsi hatóságokhoz, ahol az emigráns Haász, akit politikai megbízatással 
küldtek Magyarországra, le is bukott. Hogyan kaphatott nem sokkal ezután ipar
engedélyt ? S az sem lényegtelen, hogy a hivatalos iratok szerint 1903-ban született, 
de Spanyolországban ezt a dátumot 1899-re változtatta, hogy 1919-es forradalmár
nak állíthassa be magát (Párttörténeti Intézet, 614. F. 1123. 11 830. 656. E. 1. csop. 
11. ő. e.). 

Felmerült a kérdés, hogy Steinmetz jelentése és a Rajk elleni vádak nyilvánvaló 
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alaptalansága ellenére az illetékesek miért nem intézkedtek azonnal és határozottan 
Haász ellen. Ennek az lehetett az oka, hogy a trockizmus elleni harc idején nem volt 
merszük a trockizmussal — alaptalanul — gyanúsított elvtársak védelmére kelni. 
Előttünk azonban teljesen világos volt, hogy az általa kiszemelt „trockisták" üldö
zése mögött Haásznak a leleplezéstől való rettegése rejlett. Elsősorban magát akarta 
csalhatatlan és éber kommunistának feltüntetni. 

Meg kell még röviden emlékeznünk az ügy további alakulásáról. 
Cséby Lajos a St. Cyprien-i internálótábor magyar pártitkára, valamint Tömpe 

András, a csoport másik magyar politikai vezetője és mások az alábbiakat mondják 
el: 

A határozat ellenére a táborban az egész kollektíva osztatlan elismerését és megbe
csülését, tiszteletét és szeretetét élvezte Rajk László. 1939 február második felében 
azonban a St. Cyprien-i internálótáborban a tábor pártvezetősége közölte a magyar 
csoport pártvezetőségével, hogy a spanyolországi határozat érvényes. Rajkra és tár
saira továbbra sem lehet semmilyen funkciót rábízni. Mi, internáltak, ismertük Rajk 
jellemét, áldozatkész, bátor és példamutató helytállását. Tudtuk azt, hogy 1939 
januárjában, súlyos sebeiből még egészen fel sem épülve, önként jelentkezett, hogy 
ismét fegyvert fogjon a spanyol párt hívó szavára. Sokan az elvtársak közül még 
a valódi nevét sem tudták (Firtos néven szerepelt), sem mozgalmi múltját. 

Annak ellenére, hogy Rajk egyéniségének megítélésében az elvtársak egyöntetű 
véleményen voltak, tudomásul kellett venni a felsőbb pártszerv döntését. Objektív 
helyzetünk miatt nem volt más választásunk, minden energiánkat soraink összeková
csolására kellett fordítani, az ellenség befurakodása és bomlasztó tevékenysége ellen. 
De megfogadtuk: minden erőnkkel azon leszünk, hogy a legfelsőbb fórum elé ter
jesszük a „Rajk-ügyet", a maga tiszta valóságában. Ez rövidesen, még 1939 júliusá
ban meg is történt. 

1939 nyár utóján a Vernet-i táborban a francia párt közölte az internált magyarok 
pártszervezetével, hogy a Rajkkal kapcsolatos határozat érvénytelen, mert a Fran
ciaországi Magyar Szekció vezetőségének az a véleménye, hogy a Rajk és társai ellen 
felhozott vád koholmány. Miután azonban tudomásuk szerint az üggyel a Komin
tern foglalkozik, nekik nincs joguk a határozatot véglegesen megváltoztatni. 

A táborokban (Gurs, Vernét) Rajk a frissen megjelent bolsevik párttörténetből 
illegális szemináriumot vezetett. Petőfiről tartott előadásán a szlovákiai és erdélyi 
magyarok is résztvettek. Az előadást közkívánatra több ízben meg kellett ismételnie. 

Az Argeles-i internálótáborban a magyar csoport pártvezetősége még egyszer, de 
utoljára foglalkozott Haásszal, s mint politikailag és erkölcsileg teljesen lezüllött 
embert a párt soraiból kizárta. A társadalom kitaszítottja lett, s egyetlen tisztes
séges ember, sem magyar, sem más nemzetiségű szóba nem állott vele. 

Éppen ezért nagy megdöbbenéssel vettünk tudomást arról, hogy Haásznak baráti 
segítséggel mégis sikerült Mexikóban kikötnie, ahonnan a felszabadulás után valaki
nek írt (ez a valaki Gerő Ernő volt), de azóta semmit sem tudunk róla. 

Egy ilyen aljas ember körmönfont rágalmai támasztották alá a Rajk elleni váda
kat. 

Epilógus 

Ráth Károly és Mátyás László a frontra indulva, 1944 júniusában, Moszkvában 
búcsúlátogatásra ment Rákosi Mátyáshoz. A Nemzetközi Brigádok is szóba kerültek, 
így Rajk is. Rákosi lelkükre kötötte, hogy Rajkot, aki állítólag Magyarországon van, 
kutassák fel és jól vigyázzanak rá, mert értékes elvtárs és nagy szükség lesz rá. 

1945. május 13-án, aznap, amikor Rajk hazaérkezett a nácik fogságából, a Köztár
saság téri pártközpontból felhívta telefonon Ráth Károlyt, aki akkor az Űj Szó szer
kesztőségében dolgozott. Ráth néhány perc múlva ott is termett. 

Rajk Révay Józsefet várta, egy órán belül Révay is megérkezett. Rendkívül örült 
Rajknak és így szólt: Jó hogy megérkezett, nagy szükség van a párt vezetőkre. 

Rajk megjegyezte ; hogy van egy pártügye Spanyolországból. 
Révai azonban legyintett: Ismerem, nagy marhaság. Az ügy már rég le van zárva. 
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SZEMLE 

KRISTO GYULA 

AZ ÁRPÁD-KOR HÁBORÚI 

(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1986. 328 o.) 

Az előttünk fekvő könyvről nyugodtan el
mondhatjuk, hogy régi hiányt pótol. Aki az 
Árpád-kor háborúi között eddig tájékozódni 
próbált, annak igencsak régi munkákat kellett 
kézbevennie: Rónai Horváth Jenő, Pauler 
Gyula, Marczali Henrik, Bánlaky-Breit József 
műveit, melyek érdemeit kár lenne tagadni, 
de különböző okok miat t ma már nem kielé-
gítőek. Kristó Gyula könyve tehát jelentős 
hézagot pótol mégpedig — s ezt mindjárt a 
recenzió elején leszögezhetjük — jól és magas 
szinten pótolja azt a bizonyos „hézagot". 
Az olvasó alapos forráshasználat alapján jól 
szerkesztett, koncepciózusán megírt és olvas
mányos könyvet vehet kézbe, melyből meg
bízhatóan, de egyúttal kellő műélvezettel is 
tájékozódhatik az Árpád-kori háborúk eléggé 
szövevényes világában. 

A kötet két részre tagolódik. Az első részben 
7 fejezetre osztva időrendben halad végig a 
katonai eseményeken. A munkának ez a része 
kb. másfélszáz oldalnyi, s ez a terjedelem le
hetőséget biztosított a Szerzőnek arra, hogy a 
korszak minden lényeges háborúját, hadjáratát 
sorra vegye; ezt az 1984-ben megjelent Ma
gyarország hadtörténete két kötetben c. munka 
terjedelmi okokból nem tehette meg. 

A Szerző előadása során elsősorban a hazai 
és külföldi elbeszélő forrásokra támaszkodik, 
azonkívül a nem túlságosan bőséges szakiroda
lomra. Mondanivalóját — igen célszerű módon 
-— krónikarészletekkel teszi színesebbé, köz
vetlenebbé. A felhasznált forrásanyagról az 
olvasó a pontos lábjegyzetekből tájékozód
hatik. 

A kötet e „krónikái" részéből megismerhet
jük a korszak minden fontosabb védekező és 
támadó háborúját, hadi eseményét olyan 
mélységben, amilyet a jelenlegi forrásbázis és 
a kutatások jelenlegi állása lehetővé tesz, s 
olyan alapossággal, hogy — véleményünk sze
rint — a Szerző jelen munkája hosszú ideig 
„a lapmű" marad. 

A kötet második részéből a hadviselés tár
sadalmi és technikai feltételeit ismerhetjük 
meg. E rész három fejezetből áll. Az első feje
zetben a Szerző a hadjáratok típusainak meg
állapítására tesz — sikeres —• kísérletet. Joggal 
állapítja meg, hogy „az Árpád-kori hadtörté
nelemben a támadó jellegű katonai akciók 
voltak a meghatározók, nem pedig a védekező, 
elhárító hadműveletek." Ez — nézetünk sze
rint — az általános erőviszonyokkal függött 
össze. 

Az Árpád-kori Magyarország szomszédsá
gában (a tatárjárást nem számítva) két olyan 
hatalom terült el, mely a Magyar Királyságnál 
erősebb hatalomnak mondható: Németország 
(illetőleg pontosabban „a Birodalom") és 
Bizánc. Az előbbi a X I . században eléggé 
agresszív és veszélyes, de a század vége felé 
már leköti az invesztitúraharc, a pápaság elleni 
küzdelem, melyben végül alul marad és ré
szekre bomlik. Az utóbbi a X I I . században 
mutatkozik támadó kedvűnek, de támadásai 
nem igazán veszélyesek, annál kevésbé, mert 
erői más irányokban is le vannak kötve. 
Komnenos Mánuel halála u tán azután Bizánc 
soha többé nem lesz szomszédaira veszélyes, 
agresszív állam. 

Ami Magyarország többi szomszédait illeti, 
ezeknél az Árpádok állama erősebbnek, jelen
tősebbnek tűnik és területe, államszerkezete, 
természeti kincsei, s nem utolsósorban katonai 
ereje mia t t méltán nevezhető —- legalábbi 
I I I . Béla korától kezdve — „archiregnum"-
nak. Mint a Szerző is megállapítja: „az Árpád
kori Magyarország 400 év a la t t szinte minden 
időszakban a térség (Közép-Európa) jelentős, 
olykor meghatározó fontosságú hatalmának 
számított ." 

A következő fejezet a hadakozások társa
dalomtörténetét tárgyalja. A Szerző i t t tömö
ren (38 oldalon) foglalja össze mindazt, amit a 
források s az irodalom alapján a „hadakozások 
résztvevői"-ről közlendőnek ta r t . E téren a 
hazai történettudomány már századunk kez-
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detétől fogva, Károlyi Árpád, Erdélyi László 
és Tagányi Károly munkásságával kezdődőleg, 
sok újat és fontosat alkotott . A középkori tár
sadalomtörténeti kutatásnak jelenleg éppen 
a Szerző az egyik legérdemesebb művelője, 
ezért is sikerülhetett a bonyolult feladatot jól 
megoldania, a témáról összefüggő, áttekint
hető összefoglalást készítenie, melyből az ol
vasó megismerheti a 400 éves korszak hada
kozó népelemeit. 

A kötet utolsó fejezete a korszak harcosai 
viseletével, fegyverzetével foglalkozik. E feje
zet szerzője Kovács László. 

H a az egész kötetet hézagpótlónak neveztük, 
e fejezetet különösen annak kell tar tanunk. 
Egyrészt azért, mert ilyen jellegű ós igényű 
összefoglalás eddig még nem látot t napvilágot, 
másrészt pedig azért, mert a régészet különö
sen termékeny, fejlődő tudományág, s ered
ményeinek összefoglalása különösen tanulsá
gos. 

A Kovács László által írott fejezetnek a tör
ténet tudomány művelői és az iránta érdeklő
dők egyaránt örülhetnek, mert a régészet leg
újabb eredményeit is figyelembe véve foglalja 
össze fontos témáját, meg kell azonban jegyez
nünk, hogy jó lenne, ha (mivel a recenzens 
nem archeológus) egy régész szakember is ki
fejtené róla véleményét. 

Mint említettük az előttünk fekvő könyvet 
jónak, hasznosnak, sőt „alapmű"-nek tar t juk. 
Ez azonban nem jelenti, hogy nem talál tunk 
benne olyan részeket, állításokat, melyekkel 
nem értünk egyet, vagy melyek talán elírás 
következményei. 

A 63. oldalon ezt olvassuk: „A király (Sala
mon) valamint Géza és László személyesen 
irmtatott példát bátorságból a magyar sereg
nek, maguk is a hegyoldalon nyilazva tör tek 
előre." 

A krónika azonban az 1068-as kerlési csata 
leírásánál Salamon király, Géza és László her
cegek közül csak Géza hercegről említi,hogy 
„a menedékesebb lejtőn hatolt fel, nyilakat 
szórt a kunokra". Salamonról és Lászlóról a 
krónika nem állítja ezt, csak Gézáról, aki 
„mindig óvatos volt". Aki nem volt „óvatos", 
az nyilván közeiharci fegyverekkel igyekezett 
a kunokat leküzdeni, annál is inkább, mer t e 
téren a magyarok voltak fölényben. 

Nyilvánvalóan elírás a 68. oldalon a követ
kező: „Amikor hazatérőben (László király) 
mindezt hírül vette, gyorsabban tér t vissza, 
mint ahogy tudot t . . . ! !" 

A magyarok a Kijevben bemutatot t fut tató 
és ugrató versenyeket nem kellett, hogy a 
nyugatról bejött lovagoktól tanulják. A lovag
lás technikája terén ezek nem érték el a lovas
nomád lovasok tudását . I t t futtatásról és 
ugratásról van szerintünk szó, nem pedig 
lovagi tornáról (85. o.). 

Nem tar t juk valószínűnek, hogy I I I . Is tván 
30 000 embert küldött Dalmáciába, bár a kró
nika ezt állítja, hiszen ez majdnem az egész 
magyar haderőt jelentette volna (89. o.). 

Barbarossa Frigyes átvonuló keresztes sere
ge semmi esetre sem lehetett 100 000 főnyi. 
A krónikák ugyan ezt állítják, de a szakiroda
lom e téren egységes: a X I I . században Euró
pában ekkora seregek nem léteztek, de nem is 
lettek volna elláthatóak (97. o.). Ekkehard 
Eickhoff 1977-ben megjelent tanulmányában 
12 000—15 000 főnyinek mondja Frigyes csá
szár kifejezetten lovagi, fegyvertelen zarándo
kokat magával nem vi t t hadseregét.* 

Frigyes osztrák herceg inkább döfhetett lánd
zsájával, mint sújthatott; az erős döféstől a 
lándzsa nyele általában eltörött (119. o.). 

1260-ban a szétszóródott cseh hadsereget 
összeszedni kellett csak és nem toborozni 
(136. o.). 

1266-ban a kunok rabolt hajókon az ország 
elhagyására készültek. A herceg (István) sere
get indított ellenük „s az ország határaitól 
elűzte őket". Ez nézetünk szerint nem egészen 
érthető (138. o.). 

Otakár seregét csak a krónikások becsülték 
60 000 főre (142. o.). 

1278-ban Dürnkrutnál a magyar had nem 
lehetett 30 000—40 000 fő. Hogy a szorult 
helyzetbe került Rudolfot a másik szárnyon 
harcoló magyarok segítették ki, oldalba kap
ván a cseheket, csak lehetséges feltételezés. 
Az viszont tóny, s meg kellett volna említeni, 
hogy Rudolf a lovagi csatákban eléggé szokat
lan módon tartalékot képzett, s e tartalék 
beavatkozása döntő módon megváltoztatta az 
ütközet menetét. A dünrkruti sorsdöntő csa
tával újabban, s minden eddiginél alaposabban 
Andreas Kusternig foglalkozott 1981-ben és 
1982-ben megjelent munkáiban, mely utóbbi
ról folyóiratunk 1986/1. számában is olvas
hat tunk érdekes ismertetést Veszprémy László 
tollából. 

Ezeket a Magyarország hadtörténete meg
felelő részének megírásakor nem ismertük, s 
nem használta őket a Szerző sem. Bár Kuster
nig felfogásában véleményünk szerint vannak 
problematikus elemek, a jövőben munkáit a 
dünrkruti csata tárgyalásánál feltétlenül figye
lembe kell venni (145—146. o.). 

Az 1285-ös ta tá r támadásnál annak minden 
különösebb nehézség nélkül történt vissza
verését is meg kellene említeni (148. o.). 

A Szerző szerint a forrásokban említett 
nyögerek az országban maradt ta tárok voltak. 
Németh Gyula viszont, kinek idevágó tanulmá
nyát (Magyar Nyelv, 1953.) a Szerző is idézi, 
kun kísérő katonáknak mondja őket, bár el
nevezésüket mongol eredetűnek tart ja (149. 
és 213. o.). 

1247-ben IV. Béla a Szörényságet a Szent 

* E. Eickhoff: Die Bedeutung der Kreuzzàige für den 
deutschen Baum. In: Die Zeit der Staufer. Geschichte 
— Kunst — Kultur. Stuttgart, 1977. Band III. 245. <r 
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János rendi lovagoknak (johanniták, ispotályo-
sok) adta. A Szerző i t t és más helyeken is 
„keresztes lovagrend"-nek nevezi őket, ami 
félreértésre adhat alkalmat, mert a johannitá-
kat ezen a néven is szokás volt ugyan említeni, 
de „keresztes lovagrend"-nek a többi szerzetes 
lovagrendet is lehet nevezni (160. o.). 

A magyar kalandozó hadjáratokban részt 
vet t fegyveresek aligha lehettek kizárólag a 
„harcos középréteg" képviselői, ebben egyet
értünk a Szerzővel. Azt viszont kérdésesnek 
tartjuk, hogy a távoli és más társadalmi szer
kezetű vikingek párhuzama bizonyító erejű 
lehetne. Az i t t idézett három könyv közül 
egyébként kettő (Moberg és Partner) népszerű
sítő, sőt szépirodalmi jellegű munka (180— 
182. o.). 

A Szerző szerint a várnóp egyik fő feladata 
a katonáskodás volt. A Szerzőnek ez ismert 
álláspontja, melyet más munkáiban is közölt. 
Eszerint a várispánságok katonai kontingen
seinek zömét a várnép adja, a várjobbágyok 
pedig a várnép tisztjei. E nézetével nem tu
dunk egyetérteni. A régebbi történeti irodalom 
úgy vélte, hogy a várispánságok népei közül 
kizárólag a várjobbágyok voltak hadakozók, 
a várnép pedig csak termelő munkát végzett. 
Ez t a felfogást Molnár József kérdőjelezte 
meg folyóiratunk 1959. évfolyamában meg
jelent tanulmányában, melyben megállapítja, 
hogy a várnép tagjai, a várszolgák (castrenses) 
között is voltak hadakozók. Valamennyi vár
szolgát azonban azért nem tart juk hadakozó-
nak, mert pl. a Váradi Regestrum 223. sz. 
a la t t közölt peréből kiderül : öt Borsod megyei 
várszolga azt állítja magáról, hogy a vár kato
nája, és ezért nem köteles börtönőri szolgá
latra. Eszerint voltak nem hadakozó, hanem 
más szolgálatra köteles várszolgák, s a hada
kozó várszolgák helyzete előnyösebb volt, 
mint a többieké, mert könnyebben emelked
hettek a várjobbágyok közé. Borsod megyében 
az ilyen várszolgák külön falvakban laktak, s 
feltehető, hogy a hadakozás „mestersége" apá
ról fiúra szállott közöttük. A várjobbágyok 
aligha lehettek annyian, hogy belőlük kitelt 
volna egy-egy várispánság 300—400 főnyi ka
tonai kontingense. De azért nem voltak nagyon 
kevesen. Az említett váradi tüzesvaspróba 
lajstrom 78. sz. pere szerint, mikor Doboka 

vármegye ispánja megszemlélte csapatait , az 
egyik várjobbágy a természetes, vagy más 
szóval szent király jobbágyai sorai közé állt, s 
néhányan kétségbe vonták, hogy ehhez joga 
lett volna. Eszerint a várjobbágyságon belül 
rétegek voltak, s az egyes rétegekhez tar tozók 
a megyei csapatszemlék alkalmából külön 
sorakoztak. Azonkívül a várispánság 300— 
400 főnyi kontingensének kiállításához aligha 
volt szükséges, hogy minden várszolga kato
náskodjék. Ezt egyébként valószínűleg a Szer
ző is így látja, hiszen a 185. oldalon így ír: 
„Bizonyosan voltak olyan várnépbeliek, akik 
egyáltalán nem hadakoztak, hanem békés 
termelő tevékenységet végeztek" (184. o., ill. 
szórványosan). 

A Kovács László által írott fejezettel kap
csolatban egyetlen — bár nem biztos, hogy 
jogosult — hiányérzetünk támad. Annak 
idején Tóth Zoltán, főként a kardleletek elem
zéséből, azt a meglepő (s az írott források 
alapján nem igazolható) megállapítást te t te , 
hogy az Árpád-korban Szent Is tván korától 
kezdve a magyar lovasság kizárólag nehéz 
fegyverzetű lovasokból állt, csak a „segéd
népi" (besenyő, székely, kun) lovasok voltak 
könnyű fegyverzetűek. 

Érdekes lenne most már megtudni, hogy 
Kovács László, aki azokat a leleteket is ismeri, 
melyeket Tóth Zoltán még nem ismerhetett , 
hogyan vélekedik az általa ismert leletek alap
ján a nehéz és könnyű (esetleg átmeneti) 
fegyverzetű lovasok arányáról a magyar had
seregekben ? Meg lehet-e egyáltalán kockáztat
ni valamilyen becslést a leletek alapján ? 

Végezetül hangsúlyoznunk kell, hogy a kö
tet külső kiállítása minden dicséretet megér
demel. Betűi szépek, jól olvashatók, illusztrá
ciós és térképanyaga kiváló, fedele igen szép 
és ízléses, ami mind a készítők és a Kiadó 
munkáját dicséri. így is van ez rendjén egy 
olyan könyvnél, mely alapmű, remélhetőleg 
még több (esetleg helyenként átdolgozott szö
vegű — hiszen ez volna a recenziók célja) 
kiadást fog megérni, s melyből nemzedékek 
fognak tanulni, okulni. 

Borosy András 
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NYULÁSZINÉ STRAUB ÉVA 

ÖT ÉVSZÁZAD CÍMEREI 

a Magyar Országos Levéltár címereslevelein 
(Corvina Kiadó, Budapest, 1987. 303 o.) 

Az utóbbi évtizedben örvendetesen felsza
porodott heraldikai irodalom újabb, jól sike
rült darabjaként veheti kezébe a téma iránt 
érdeklődő olvasó Nyulásziné Straub Éva köny
vét . 

A most megjelent kötetben a szerző — a 
Magyar Országos Levéltárban őrzött kb. 1650 
darab eredeti címereslevél közül — 100 címert 
színes táblán, 1173-at pedig heraldikai rajz 
formájában mu ta t be. 

Az időrendben közölt, színes táblákon sze
replő címerek túlnyomó többsége (91) XV— 
XVII . századi, mivel a címerképek jelentős 
heraldikai változásai e 300 év alat t zajlottak 
le. A későbbi századok címereiből úgy váloga
t o t t a szerző, hogy a címertani, művészettör
téneti és történeti értékeket figyelembe véve 
a közölt címerek egy-egy t ípust képviseljenek. 
A színes táblák a la t t az adot t címer heraldikai 
leírása olvasható. Az ezek megértéséhez szük
séges alapismereteket a rövid, vázlatos, de jól 
összefogott, szabatos bevezető tartalmazza. 

Ebből megtudhatjuk, hogy a címerhasználat 
X I — X I I I . századi kialakulásában a döntő 
szerepet a harcban, a lovagi tornákon való 
felismerhetőség játszotta. A teljesen zárt pán
célzat szükségessé te t te , hogy viselője a többi 
küzdőtől megkülönböztesse magát. Ez t a célt 
szolgálta a pajzsra t e t t jelvény, valamint az 
ennél jobban látható sisakdísz. Ezek a jelvé
nyek később állandósultak, s örökölhetőségük 
révén egy-egy család állandó szimbólumává, 
címerré váltak. Az első 1130 körül Francia
országban keletkezett. 

A címeralkotás csak rövid ideig volt esetle
ges. Szabályait már a XIV. század legelején 
szigorú rendszerben írta le Bartolus de Saxo-
ferrato, melyeket az új címerek alkotásakor 
már figyelembe kellett venni. E szabályok sze
rint a címer legfontosabb jellemzője az egye
diség, illetve az, hogy a címerpajzsba foglalt 
színes ábra mértani forma, vagy stilizált kép 
legyen. Megszabják ezen kívül az ábrázolás 
módját, a színek felrakásának sorrendiségót, 
s bizonyos heraldikai „udvariassági" szabályo
ka t is. 

A szerző ezután a címerhasználat magyar
országi kialakulását vázolja. Megemlíti az első 
hazai, címerre vonatkozó adományleveleket, 
ezek Károly Róbert 1326-os, 1327-es és 
1332-es sisakcímert adományozó oklevelei. 
Az első teljes (pajzsból, sisakdíszből, takaróból 
álló), de le nem festett címert adományozó 

oklevelet a Csentevölgyi család kapta 1398-
ban Zsigmondtól. A ránkmaradt első magyar
országi festett képes címereslevél a könyvben 
is szerepel (I. tábla), melyet szintén Zsigmond 
adományozott a Tétényi (Kapy) és a Haraszthi 
családoknak 1405-ben. A XV. század elején 
indul meg a címeradományozások sora, hát
térbe szorítva az önkéntes címerfelvételt. 
Ez egyértelműen a Zsigmonddal a konstanzi 
zsinaton (1414—1418) részt ve t t nagy létszámú 
kíséretnek az ottani tapasztalatok hatására, 
a címerekkel kapcsolatban beállott szemlélet
változásával hozható összefüggésbe. 

A bevezető következő részeiben Straub 
Éva elsőkónt a címereslevelek oklevéltani fejlő
dését jellemzi röviden. Az oklevelek — tartal
mi és formai jegyek alapján történő — dip
lomatikai vizsgálatának összegzéseként három 
korszakot különít el. Az első korszak 1526-ig 
ta r t , melynek ismertetőjegyei az egyházi ünne
pekhez viszonyított datálás, az episztoláris 
forma, a függőpecséttel történő megerősítés 
és a címerleírás bizonyos esetlegessége. Az 
1526—1845 közötti második korszakban ál
landóvá válik az oklevelekben a címerleírás, az 
uralkodó saját kezű aláírása, illetve a világi 
és egyházi móltóságsor. A datálás a Julianus-
naptar szerint történik. E korszakban 
(a XVI—XVII . század fordulóján) jelenik meg 
a könyv formájú címereslevél, melyben a címer 
a szöveg előtti oldalon látható. Az 1845-től 
kezdődő harmadik korszakban az oklevél 
mindig könyv formájú, s nyelvében a la t int 
a magyar váltja fel. 

A következő részben a heraldika korszakai
ról olvashatunk. A XI I—XV. század a klasz-
szikus, vagy élő heraldika időszaka. A XVI . 
század elején kezdődő hanyatló, vagy más
képpen „papír" heraldikát az jellemzi, hogy a 
címerek elvesztik eredeti szerepüket, s a meg
különböztetés mellett díszítő jellegük kerül 
előtérbe. 

Straub Éva — helyesen — nem feledkezik 
meg arról sem, hogy a címerek egyben festé
szeti alkotások is. Alig néhány mondatban 
remekül vázolja a címerkép-festészet fejlődé
sét, korszakait. 

A bevezető lezárásaként tömören és jól 
foglalja össze a címerek alkotóelemeiről, illetve 
az azokra vonatkozó jelentősebb heraldikai 
szabályokról szóló ismereteinket. A legfonto
sabb címerelem, a pajzs bemutatásánál kitér 
annak hazánkban leginkább előforduló for-
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máira, legjellemzőbb osztásaira, a bennük áb
rázolt képek két fő csoportjára: a címerké
pekre és mesteralakokra. A pecséteken, illetve 
régebben a könyvekben nem mindig tud ták a 
címereket színesen ábrázolni. Ezért a színek 
jelölésére egységes jelrendszer alakult ki, me
lyet szintén megtalálunk a könyvben. 

A pajzs bemutatása után a címer további 
fő részeinek: a sisaknak, a sisakdísznek és a 
takaróknak az ismertetése következik. 

Az említett négy fő elem a klasszikus heral
dikára jellemző; a hanyatló heraldika idősza
kában ezekhez újabb, ún. kiegészítő, díszítő 
elemek: a rangjelző korona, a jelmondat, a 
pajzstartók, a címerköpeny, a kitüntető jel
vény és a rendjel járulnak. Ezek taglalásával 
zárul a bevezető. 

A címertani alapfogalmakat összefoglaló 
bevezető és a színes táblák után következik ez 
utóbbiak részletes elemzése, amely nagy értéke 
a könyvnek. Az egyes ismertetések címében a 
megadományozott család neve, az adományo
zás helye és időpontja található. Ezután a 
címereslevél tar talmi összefoglalóját olvashat
juk, amely magában foglalja a címerszerző 
nevét, érdemeit, illetve azt, hogy általa kik 
részesültek a címeradományban; továbbá 
hogy szerepel-e az oklevélben a címer leírása 
és jelképrendszerének esetleges magyarázata. 
A regesztát a címer vizsgálata, a leírt és le
festett címer összehasonlítása, az ábra magya
rázata, művészettörténeti utalások követik. 
A táblák ismertetését a címernyerő családnak 
a címer változásával kapcsolatos családtörté
neti adatai zárják. 

Az elmondottakat gazdag jegyzetanyag 
egészíti ki. Ebben olvashatjuk az oklevél ere
deti datálását (hónap, nap) és a címerszerzők 
nevének az oklevélben szereplő alakját. Tartal
mazza ezen kívül a címereslevél levéltári jel
zetét, az oklevél és címerkép méretét, vala
mint azt, hogy van-e az oklevélnek függő
pecsétje. Szintén i t t szerepel az adott címerre 
vonatkozó szakirodalmi utalás is. 

A színes táblákon bemutatot t címerek címer
képei és mesteralakjai közötti eligazodást 
heraldikai muta tó segíti. A takarókon előfor
duló színeket külön táblázat összesíti. 

A könyvben szereplő 1173 heraldikai rajz 
közlése szintén időrendben történik. Az e raj
zokhoz tartozó jegyzék a következő adatokat 
tar talmazza: a megadományozott neve, a 
címereslevél kiállításának ideje és helye, az 
adományozó uralkodó, az adományozás tár
gya, azok neve, akik a fő megadományozott 
által az adományban részesültek, az oklevél 
levéltári jelzete, illetve az esetleges megjegy
zések. A könyv végén a színes táblákra és a 
heraldikai rajzokra egyaránt kiterjedő név
muta tó található. 

A könyv fő erényének tekinthetjük, hogy 
— a már említetteken túlmenően — hiányt 

pótol. Hasonló jellegű, magyarországi vonat
kozású, vagy Magyarországon megjelent mű 
utoljára közel fél évszázada, 1942-ben hagyta 
el a nyomdát. A múlt század végén megjelent 
Siebmacher-fóle sorozatnak a történeti Ma
gyarországra vonatkozó kötetei ugyan teljes
ségre törekedtek, de csak címerrajzot, rövid 
címerleírást és néhány adatot adtak a címerről, 
illetve a címernyerő családról. Hasonlóan ke
vés adatot (vázlatos eímerleírás, a forrás fel
tüntetése, a kihirdetés idejének és helyének a 
megadása) tartalmaz, bár már színes ábrákat 
közöl a több vármegyei levéltárnok által szer
kesztett „Magyarország Címeres Könyve". 
A hat kötetre tervezett kiadvány torzó ma
radt, mindössze egy (A—C-ig terjedő) kötete 
jelent meg, 1913-ban. Az előbbieknél lényege
sen gazdagabb a Fejérpataky, illetve Áldásy 
nevével fémjelzett „Monumenta Hungáriáé 
Heraldica" sorozat. Ennek füzetei közlik az 
adott oklevél latin szövegét, a színes címert 
és annak magyarázatát, továbbá forráshelyét. 
Az 1926-ban megjelent 3. füzettel azonban 
ez a sorozat is félbemaradt. 1904 és 1942 között 
jelent meg Áldásynak ,,A Magyar Nemzeti 
Múzeum Könyvtárának címereslevelei 1200— 
1868" című nyolckötetes műve. Ebben 5708 
címereslevél leírását adja (magyar regeszta, 
az adományozás ténye latinul, pecsételésre, 
kihirdetésre, eredetiségre vonatkozó adatok, 
irodalmi utalás), de mindössze 592 címerrajzot 
közöl. Az említetteket jól egészíti ki, s néhány 
vonatkozásban meg is haladja Straub Éva 
könyve. 

A könyv erényei mellett néhány apróbb 
hibára is fel kell hívnunk a figyelmet. A pajzs
mező osztásait bemutató ábráknál (12. oldal) 
a haránt és balharánt osztott pajzs ábrái fel
cserélődtek. Nyilvánvaló azonban, hogy nyom
dai, esetleg szerkesztői tévedésről van szó, 
hiszen az ábrák alat t i szövegben maga a szerző 
figyelmeztet arra a heraldikai szabályra, mi
szerint a címerek oldalai a pajzsot viselő sze
mély szemszögéből értendők. Ugyancsak elírás 
lehet a címer fő részei között szereplő „sisak
t a r t ó " kifejezés. Helyesen: sisaktakaró. Nem 
is annyira hibás, mint inkább zavaró a 
LXXXV. és a XCVIII . táblák alatt i heraldi
kai leírásban mesteralakként szereplő „sátor" 
szó. A magyar címertani irodalom sátornak 
ugyanis azt a külső heraldikai díszt nevezi, 
amely, a címer mögött elhelyezkedve, azt tel
jesen (koronástól, sisakostól) beborítja. 

Az említett kisebb hiányosságok azonban 
eltörpülnek a könyv értékei mellett. A szép 
kiállítású kötetet adatgazdagsága, hiánypótló 
jellege forrásértékűvé avatja. Ezért úgy véljük, 
hogy a bevezetőben megcélzott érdeklődő 
olvasóközönségen túlmenően a szakemberek 
(heraldikusok, történészek, művészettörténé
szek) is haszonnal forgathatják. 

Kiss Márton 
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BARISKA ISTVÁN—HARASZTI GYÖRGY—VARGA J . JÁNOS (SZERK.) 

BUDA EXPUGNATA 1686 
EUROPA ET HUNGÁRIA 1683—1718 

A török kiűzésének európai levéltári forrásai 
(Budapest Főváros Levéltárának kiadványa, Budapest, 1980. I—II. k* 

1287 o., 86 képtábla, 2 térkép) 

Buda visszavívásának, oszmán uralom alóli 
felszabadításának háromszázadik évfordulóján 
szinte példátlan vállalkozás eredményét ve
hették kézbe a korszak kutatói . Budapest 
Főváros Levéltárának kiadásában együtt ta
nulmányozhatók tizennyolc mai európai állam
beli levéltárakban található, a Bécs sikertelen 
1683-as oszmán ostromától ós a magyarországi 
visszafoglaló háború kezdetétől a történelmi 
Magyar Királyság területének oszmán uralom 
alóli teljes felszabadítását rögzítő 1718-as 
pozsareváci békekötésig terjedő korszak vo
natkozó forrásai: iratok, jegyzékek, levelek, 
naplók, feljegyzések, térképek, metszetek, 
röpiratok, sajtótermékek, kéziratos és kiadott 
kortárs művek. Ez alapján minden eddiginél 
jobb lehetőség nyílik az egyetemes európai 
összefogás és a magyar erőfeszítés reális feltá
rására. 

A kép azonban még most sem lehet teljes. 
Mindenekelőtt az egykori szemben álló fél for
rásainak a teljes hiánya fájdalmas. Ugyanis 
a kötet szerkesztőinek bevezető szavait idézve : 
„A hivatalos álláspont szerint az isztambuli 
levéltárak korabeli forrásanyagának feltárat-
lansága nem teszi lehetővé az elmélyült kuta
tómunkát ." A közvetlenül érintett egykori 
hadműveleti terület iratanyagának bemutatá
sában is kényszerű hézagok támadtak. A ju
goszláviai levéltárakat csak a szlovéniaiak és 
a késve megérkezett, így pótlólag bekerült 
horvátországiak képviselik. Ismét csak a be
vezető szavaival: „Az ismételt megkeresések 
ellenére a minden bizonnyal terjedelmes és 
nagy értékű szerb forrásanyag ismertetése 
hiányzik." Tegyük hozzá: a szerbiai levéltárak
ba az új államiságnak megfelelő területi ille
tékesség alapján bekerült, a történelmi Ma
gyarország déli területeivel kapcsolatos forrá
sok is hiányzanak. A legsúlyosabb hiányt 
magyar szempontból azonban az jelenti, hogy 
a magyar államiságot a hódoltság korában 
őrző Erdélyre, továbbá az oszmán felvonulási 
területként jelentős Moldvára és Havasalföldre 
vonatkozó források ugyancsak nem kerülhet
tek be a kötetekbe. Ahogyan a szerkesztők írják: 
„Többszöri felkérés ellenére a Román Állami 
Levéltárak Főigazgatósága elzárkózott a te
matikus levéltár- és anyagismertető elkészíté
sétől. Az illetékes levéltári szervek arra hivat
koztak, hogy az anyag szétszórtsága, vala
mint a rendelkezésre álló pénzügyi és személyi 

feltételek elégtelensége miat t nem áll módjuk
ban a kérés teljesítése." A fentiekhez azt kell 
még hozzáfűznünk, a hasonló indokokra hi
vatkozó spanyol és portugál levéltári vezetők 
lehetővé te t ték, hogy magyar kutatók oda
utazva, elkészítsék az ismertetőket. Más orszá
gokban, így Belgiumban, Franciaországban, 
Lengyelországban, a levéltárak mellett könyv
tárak és múzeumok is csatlakoztak az elő
munkálatokhoz, hogy az általuk őrzött állagok 
bevonásával teljesebb lehessen az ismertető. 

A mű élére R. Várkonyi Ágnes írt nagyívű 
történeti bevezetőt. Annak a felismerésnek a 
szellemében, hogy a magyarországi felszaba
dító háború európai nagyságrendű esemény
sorozat volt, és hogy azokban az években 
„Európa és Magyarország története egybe
íródott", idézi fel az oszmán világgal folyta
to t t európai harcokat. Bemutatja, hogy egy
maga egyetlen európai ország sem tud ta fel
tar tózta tni az eredendően Európán kívüli 
hatalomnak a keresztény világba való beha
tolását, és kezdettől jelen volt az európai 
összefogás szükségességének felismerése. Ez 
mégis sokáig késett, folytatja elemzését a szer
ző, mivel Európát az oszmán veszedelemnél 
jobban lekötötték a maga belső problémái. 
Ezután annak felidézése következik, hogy a 
kereszténység összefogását mind türelmetle
nebbül a teljes megsemmisüléssel fenyegetett 
Magyar Királyság államféríiai követelték, ám 
Bécs 1683-as oszmán ostromáig mindhiába. 
Bekövetkezett azonban a fordulat, „a szinte 
végleges megosztottságba jutó Európa mintegy 
a végső veszélyben megtalálta a közös cselek
vés módját". Az ezúttal első ízben felmérhető 
hatalmas levéltári anyag ismeretében a szerző 
ezzel kapcsolatosan részletesen elemzi a Buda 
1686-os felszabadítását eredményező nemzet
közi összefogás megvalósulását és annak gaz
dasági, politikai, államhatalmi bázisát. A tör
téneti bevezető tanulmány a továbbiakban a 
Szent Liga oszmánellenes háborújával kap
csolatosan azzal foglalkozik, miért torpant meg 
a támadás lendülete, milyen okok vezettek a 
hadműveletek elhúzódásához. Befejezésül 
hangsúlyozza R. Várkonyi Ágnes, hogy a 
Porta európai hatalmának megtörése, az osz
mán hatalomnak a magyar területekről való 
kiszorítása kedvezőbb fejlődési lehetőségeket 
teremtett , ám a fejlődés alapvető követelmé-
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nye, az országegyesítés elmaradt. A Habsburg-
birodalmon belül a dinasztikus-nagyhatalmi 
politika következtében Erdélyt, Horvátorszá
got és a kialakított katonai határőrvidékeket 
közvetlen bécsi irányítás alá helyezték, és még 
az e területek nélküli Magyar Királyság álla
misága is megsemmisülni látszott. Ez eredmé
nyezte a kuruc küzdelmeket, amelyeket a 
korabeli Európa nem értet t meg. 

A nagylélegzetű bevezető tanulmány után 
a mai államok hivatalos megnevezése szerinti 
magyar alfabetikus sorrendben következik a 
levéltári anyagok közzététele. Az egyes álla
mok levéltárismertetői azonos szerkesztői elvek 
szerint épülnek fel. Rövid történeti bevezető 
ismerteti az adot t terület egykori oszmán
ellenes részvételét. Ez t követően a forrásokat 
ma őrző intézmények fontosabb adatai követ
keznek hivatalos állami és magyar nyelven. 
Ehhez csatlakozik a források leírása és jellem
zése. Befejezésül a válogatott levéltári és tör
téneti szakirodalom következik. Az államok 
szerinti csoportosításban való tájékozódást 
nagy mértékben megkönnyíti a függelék, amely 
kronológiát, név-, hely- és intézménymutatót 
tar talmaz. Emeli a kötetek színvonalát a ko
rabeli államhatalmi viszonyokat rögzítő tér
képek, továbbá a forrásokat közelebb hozó ké
pek közreadása. 

Természetszerűleg minden szerkesztői egy
ségesítési elv ellenére is nagy eltérések vannak 
a tizennyolc államtól érkezett anyagban. 
Ennek okai egyaránt kereshetők az egyes 
államok egykori elődeinek történelmi szerepé
ben, különböző iratőrző hagyományokban, a 
mai levéltári rendszerekben, a fennmaradt 
iratanyag terjedelmében, a korábbi feltáró 
munka mélységében, a korszakra vonatkozó 
adott történeti irodalom mennyiségében és 
minőségében, valamint a ma érvényesülő tör
ténetszemléletben. 

A történeti bevezetők közül a Belga Király
ságé, a Bolgár Népköztársaságé és a Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köztársaságé elsődle
gesen a magyarországi oszmánellenes háború 
idején mutatkozó belpolitikai hatásokkal, a 
Csehszlovák Szocialista Köztársaságé, a Dán 
Királyságé, a Francia Köztársaságé, a Lengyel 
Népköztársaságé, a Német Demokratikus 
Köztársaságé, a Németországi Szövetségi Köz
társaságé, az Osztrák Köztársaságé, a Spanyol 
Királyságé és Vatikánváros Államé a hadmű
veletekben játszott történelmi szerepvállalással 
foglalkozik, míg a Holland Királyságé, Nagy 
Britannia és Észak-Írország Egyesült Király
ságé, a Svéd Királyságé ós a Szovjet Szocia
lista Köztársaságok Szövetségéé igyekszik az 
egykori országról röviden teljes bel- és kül
politikai áttekintést adni, végül az Olasz 
Köztársaságé és a Portugál Köztársaságé meg
elégszik azzal, hogy összegzőén felidézi a ma
gyarországi hadszíntéren történteknek az 

adott területen keletkezett forrásokban való 
tükröződésót. 

Az iratőrző intézményekről adot t tájékoz
ta tás mélysége is erősen eltérő, mégis az a 
meghatározó, hogy az egyes mai levéltárak 
és az egykori hivatalok, intézmények bemuta
tása, a forrásanyag őrzési rend szerinti ismer
tetése nemcsak általános tájékoztatást ad, 
hanem rendkívül fontos iránymutatást is a 
kutatómunkához. 

Budapest Főváros Levéltárának kiadványa 
így sorrendben megismertet az egykori Bra
bant Hercegség, Flandriai Grófság, Liège 
Püspökség, Namur Grófság, a bulgáriai pasa-
likok, a cseh korona országai, a Dán Királyság,. 
a Francia Királyság, az Egyesült Németalföldi 
Tartományok, Krajná Hercegség, a Lengyel 
Királyság, az Angol Királyság, a Szász Válaszó-
fejedelemség, a Brandenburgi Választófejede
lemség, a Badeni Őrgrófság, a Bajor Választó
fejedelemség, a Vesztfáliai Hercegség, Münster 
Hercegérsekség, Paderborn Hercegérsekség, 
Pvietberg, Landberg-Velen, Lippe és Haves tadt 
Birodalmi Grófság, Soest és Köln Szabad 
Birodalmi Város, a Toszkánai Nagyhercegség, 
a Savoyai Hercegség, a Mantovai Hercegség, 
a Nápolyi Hercegség, a Modenái Hercegség, a 
Velencei Köztársaság és más kisebb itáliai 
államok, a Portugál Királyság, a Svéd Király
ság, a Spanyol Királyság, az Orosz Birodalom 
és az Egyházi Állam, valamint a Habsburg
birodalom központi szerveinél keletkezett, illet
ve az örökös tartományaiból származó magyar 
vonatkozású és a magyarországi háborúval 
kapcsolatos forrásaival, sőt áttekintést ad 
az egykori Pozsony, Nyitra, Komárom, Gömör, 
Zólyom, Hont, Szepes, Abaúj, Torna vár
megye, valamint egy sor, e vármegyékben élt 
családnak, e vármegyékben tevékenykedett 
egykori állami és egyházi testületnek, e vár-
megyékbeli városnak, továbbá a horvát ren
deknek és a zágrábi püspökségnek az oszmán 
ellenes harcokra vonatkozó forrásairól is. 

Míg a mai belgiumi, dániai hollandiai, szla
vóniai, brit, NDK-beli, NSZK-beli, olasz
országi, ausztriai, portugáliai, spanyolországi, 
svédországi levéltárak — részben az óriási 
iratmennyiség mia t t kényszerűen —• megelé
gedtek az iratjelzetek közlésével, az ugyancsak 
mai bulgáriai, csehszlovákiai, franciaországi, 
lengyelországi, szovjetunióbeli, vatikánvárosi 
és horvátországi levéltárak nagyvonalú gesz
tussal az iratok regesztáit is közreadták. 

A fent elmondottak alapján jelen kétkötetes 
mű lényegesen hozzásegíti a magyar kuta tókat 
ahhoz, hogy európai látásmóddal láttassák 
mindazt a megpróbáltatást, háborús szenve
dést, újrakezdéssel járó nehézséget, amely 
végül is elvezetett oda, hogy — a kötet élén 
beköszöntőt írt Farkasinszky Lajosnak, Buda
pest Főváros Tanácsa általános elnökhelyette
sének szavaival — „Magyarország végre meg-
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indulhatott a békés gazdasági-társadalmi fej
lődés útján, s visszatalálhatott Európához". 

Amikor befejezésül újólag üdvözöljük e 
nagyszerű vállalkozást, egyúttal reményünket 
fejezzük ki, hogy a most kimaradt államok 
forrásainak hasonló bemutatása is mielőbb 

A Magyar Hírmondó sorozat eddig ismeret
len hungarica közreadásával gazdagítja az ol
vasók ismereteit. A kötetet válogatta, szer
kesztette, fordította, a bevezetést és a jegy
zeteket írta Zachar József. 

A szómagyarázatokkal gazdagított kiadvány 
Zachar József kutatásai nyomán bemutatja a 
hol franciának, hol németnek mondott erdélyi 
származású Jeney Lajos Mihályt, mintegy 
megcáfolva Markó Árpád neves hadtörténész 
megállapítását: „Zrínyi Miklóson kívül nem 
élt a XVII . , de a XVII I . században sem olyan 
hadi műveltséggel rendelkező magyar kato
nánk, aki a hadtudomány, hadművészet elmé
leti kérdéseivel behatóan foglalkozott volna, s 
ilyen tárgyú magyar könyvek sem jelentek 
meg." A levéltári és könyvészeti kutatások 
alaposságának szükségét bizonyítja, igazolja 
Zachar József feltáró munkája. 

A magyar nyelven most először közreadott 
értekezés, mint arra a címlap is utal , 1759-ben 
jelent meg Hágában francia nyelven. Bizonyá
ra ez is közrejátszott, hogy szerzőjót kortársai 
franciának hitték, annak ellenére, hogy mun
káiban ilyen megfogalmazással találkozunk: 
„.. .gondolataimat egy olyan nyelven kell ki
fejeznem, amely számomra idegen.. ." 

A bécsi hadilevéltárban (Kriegsarchiv) fel
lelhető iratokon Michael v. Jeney, Geney, 
Geneyne, Jeny, Jenay, Jeneyne, Jenney, 
Jennay változatokban találkozhat a kutató 
Jeney Lajos Mihályra utaló iratokkal. A ke
resztnevét illetően a francia és porosz levél
tárakban fellelhető források Luis, Lajos, az 

elkövetkezhet, és ezáltal a háromszáz eszten
dővel ezelőtti egyetemes történeti jelentőségű 
magyarországi eseménysorozat még teljeseb
ben megismerhető lehet. 

Zachar József 

osztrák levéltárak anyagai Michel, azaz Mihály 
megnevezéssel jegyzik. Tudnunk kell, hogy 
Bercsényi László altábornagy, a francia hu
szárság főfelügyelője 1747. július 23-án kelt 
felterjesztésében azt kéri a hadügyminiszter
től, hogy kinevezhesse saját huszárezredében 
hadnagynak nemes Jeney Lajost. Ezt követően 
1747-től 1753-ig a Bercsényi-huszárezred nyil
vántartásában folyamatosan fellelhető Jeney 
hadnagy. 

A kiadvány önálló tanulmánynak elfogad
ható „Bevezetése" bemutatat ja a század há
borúiban idegen hadakban Európa csaknem 
valamennyi hadszínterét megjárt, majd tér
képészként tevékenykedett katona-író jelleg
zetes XVI I I . századi magyar sorsát, a kitűnő 
mérnöki és térképészeti ismeretekkel rendel
kező Jeney pályafutását, akinek végül is 
császári-királyi vezérőrnagyként magyar föl
dön dobbant utoljára a szíve 1797. február 26-án 
Pécsett, ahol a Mindenszentek temploma mel
letti temetőben helyezték örök nyugalomra. 

Jeney hivatásos katona volt, de a kor szel
leme, a felvilágosodás eszméi nem hagyták 
érintetlenül; ez külön aláhúzandó írói teljesít
ményének hazai elismerésénél. Nemes Jeney 
kapitány sokat látott , nagytudású katonaként 
a XVI I I . századi kisháborús hadviselés leg
jelentősebb tapasztalatait adja közre írásaiban 
kortársai (és az utókor-?) okulására. A had-
történetírás a jelen munkával újabb, ösztönző 
felismerésekkel gazdagodott a huszár, majd 
mérnök-geográfus életútjának munkássága 
alapján. Talán nem közömbös it t arra utalni, 

J E N E Y 

A PORTYÁZÓ, 
AVAGY A KISHÁBORŰ SIKERREL VALÓ MEGVÍVÁSÁNAK 

MESTERSÉGE 
KORUNK GÉNIUSZA SZERINT 

(Hága, 1759) 
(Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1986. 293 o.) 
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hogy a magyar szerzők műveinek eddig meg
jelent repertóriumai közül egyikben sem sze
repel Jeney Lajos Mihályra, vagy egykori 
művére történő utalás. Sajnos, a lexikonokban 
sem említik, pedig a I I . József császár idején 
végzett felmérési munkáknál is vezető be
osztást töltött be 1768-tól, mint a törzshöz 
beosztott őrnagy. Jelentős munkáját elemzőén 
méltat ta Paldus József 1917-ben megjelent 
„Katonai térképek I I . József császár idejében 
különös tekintettel Magyarországra" c. tanul
mányában. 

Térképészeti ismereteit mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy 1772. november 1-vel őt 
bízták meg az erdélyi felmérési munkálatok 
irányításával, majd a katonai határőrvidék 
felmérését vezető törzs parancsnokává nevez
ték ki. 

A XVIII . század derekán íródott „Portyá
zó" tulajdonképpen katonai kézikönyv, amely 
hasznos tanácsokkal szolgálta korának 
olvasóit, de szolgálhatja az utókort is. 

Jeney minden témaköréből érződik a gya
korlatias átélés minden praktikuma. Mon
dandóját tömören, közérthetően, mindenre ki
terjedően hozza olvasójának tudomására. 
A portyázótól megkívánt tulajdonságokról c. 
fejezetben sok más felsorolása mellett még ilyen 
is olvasható: „Szerencsés emlékezőtehetség, 
hogy mindenkit nevén szólíthasson." Máshol 
azt írja, hogy nagyon kedvező lenne a por
tyázó számára ha rendelkezésre állna néhány 
geográfus, akik képesek arra, hogy térképre 
rajzolják a seregek menetvonalait, táborhe
lyeit és mindazon helyeket, amelyeket fel kell 
deríteni. 

Jeney leírása a kisháború sikeres megvívá
sának hű képét tárja elénk a katonák, majd 
lovak kiválasztásától a gyakorlatokon, állás
rendszereken, felderítésnél szükséges óvórend
szabályokon á t a rajtaütésig, az esetleges 
visszavonulásig. Utóbbiról többek között az 
alábbi olvasható: „Ez t okkal tekintik a hadi 
mesterség hősi tet tének. Ennek a végrehajtása 
valóban az egyik leggondosabban előkészített 
és legeredetibb hadi művelet, amely megmu
ta t ja a fővezér elővigyázatosságát, megfon
toltságát, ta lentumát, virtusát és járatossá
gát . . . a történelem sohasem pazarol több 
dicséretet másra, mint éppen hősei nagyszerű 
visszavonulásaira. ' ' 

Jeney Portyázójának fordítója gondosan 
ügyelt az eredetileg francia, illetve német 
nyelven közreadott szöveg hitelességére, a kor
nak megfelelő kifejezések, mondatszerkezetek 
formálására. A szöveg jobb megértését 383 
jegyzet és 168 szómagyarázat segíti. Jeney 
munkájának alaposságára uta l „Mutató táb
lája" is (Tartalomjegyzék), ahol a XIV. fejezet 
felsorolását követően az alábbi olvasható: 
„A könyvkötő figyelmébe a vázlatok elhelye

zésére:" ahol is a vázlatok szövegközti be
mutatására az oldalak meghatározásával utal. 

A sokoldalú nemes Jeney kapitány úr, mint 
az előszóban írja, nem kíván munkájával írói 
rangot elérni, csupán gyakorlati tapasztala
tainak összegzését közreadni, amit így fogal
maz meg: „...mivel elmélkedéseim forrása
ként soha nem állt más rendelkezésemre, mint 
a könnyűcsapatok számára elengedhetetlen 
fegyverforgatással járó legkeményebb hadi 
mesterségbeli gyakorlásban eltöltött huszon
négy hadjárat nehéz szolgálata, amely során 
legzsengébb ifjúságomtól fogva Törökország
ban, Magyarországon, Sziléziában, Itáliában, 
Németországban, Flandriában és végül Veszt -
fáliában a fáradságnak és a veszélynek te t tem 
ki magam." A feldolgozásban elhelyezett hét 
vázlat újdonság, hiszen mindaddig egyetlen 
szerző sem élt ezzel a lehetőséggel, pedig: 
„Minden józan ítéletű elme el fogja ismerni 
ezen vázlatoknak a hasznosságát mihelyt 
észreveszi, hogy segítségükkel egy szemvillan-
tás a la t t áttekintheti e mesterség legfontosabb 
teóriáját . . ." Vázlatai „madártávlatos" rálá
tással mutat ják be a terepet a csapatok elhe
lyezésével és méretarány feltüntetésével. 

Míg az első tizenkét fejezet a hadi mesterség 
különböző fortélyait tárja az olvasó elé, a 
X I I I . fejezet a következő alcímet viseli: 
„Azon gyors segítségről, amelyet a hadjárat 
a la t t a könnyűcsapatoknál legközönségesebben 
előforduló betegségekkel kapcsolatosan lehet 
nyújtani ." Megtalálható i t t a kólikától (bél
görcs) a sebek kezeléséig jó néhány hasznos 
tanács a gyógyítás módozatairól. A XIV. fe
jezet ugyancsak gyógymódok alkalmazásával 
foglalkozik de i t t a hadjáratban használt lovak 
védelme kerül megtárgyalásra a megbokroso-
dástól a takonykórig. 

Említésre méltó még a „Függelék a Portyá-
zóhoz.. ." ahol megjegyzések olvashatók tizen
két fejezethez, majd hasznos tanácsok három 
különválasztott témáról. így a semleges váro
sok szerepéről, a fizetés- és rangbéli előlépte
tésről ós végül a gyengébb nem részvételéről 
a hadbavonult csapatoknál. A függelék Bécs
ben jelent meg 1787-ben, melyben a szerző 
elismeri a „Portyázót" saját munkájának, ha
bár csak az évben került a szeme elé nyomta
tásban. Természetesen i t t a német kiadásról 
van szó! A szerző figyelmeztetése címmel kez
det t írás! bizonyára a függelék rövidsége miat t , 
így summázza mondandóját: „. . .a gondol
kodó elme nem igényel vaskos köteteket ." 

I I I . Károly második török háborújának 
fiatal huszára később a Baranyai-huszárezred 
altisztje majd tisztje, a Bercsényi-huszárezred 
hadnagya, az alsó-rajnai francia hadsereg 
mérnök-geográfusa, a porosz király mérnök
kapitánya, majd őrnagya, a Habsburg Biroda
lom első katonai felmérését irányító törzstiszt, 
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majd tábornokként erődítményparancsnok, 
több katonai vonatkozású leírás szerzője, a 
jelen és talán több más mű alkotója méltó 
arra, hogy életét — és nem utolsó sorban 
munkásságát — megismerje az utókor és an
nak mérlegelésével döntsön hovatartozásáról. 

Egy könyvismertetés szűk keretei, annak 
ellenére, hogy a recenzens megkísérli a kiad
vány átfogó bemutatását, nem adhatnak tel
jes képet sem a szerzőről, sem művéről. 

összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy 
Zachar József munkája elismerésre méltó szín
vonalon mutat ja be e hungaricát, mely magyar 
nyelven most lá tot t először napvilágot, s je
lentős értékkel gazdagítja a magyar katonai 
szakirodalmat. Dicséret illeti a Magvető 
Kiadót, amely vállalta a könyv megjelenteté
sét. 

Csendes László 

V. A. ZOLOTARJEV—M. N. MEZSEVICS—D. E. SZKORODUMOV 

OSZMANSZKAJA IMPÉRIA I ROSSZIJA 
Analiz osznovnüh koncepcij monografii 

„Vo szlavu Otyecsesztva Rosszijszkovo" * 
(Izdatyelsztvo „MiazV, Moszkva, 1984.) 

A monográfia Oroszország történetének 
egyik legérdekesebb, eseményekben igen gaz
dag időszakát, a XVII I . század második felét 
vizsgálja. A feudalizmus Oroszországban ekkor 
érte el fejlődésének legmagasabb pontját, a 
nemesség „aranykorát", de ezzel egyidejűleg 
bontakozott ki az új, a kapitalista termelési 
mód fejlődésének korszaka is. Az országban 
rohamosan növekedett az ipari termelés alap
já t képező kézműipari üzemek száma: 1767-
ben 663, a század végén már kb. 1200 a szá
muk. Erőteljesen fejlődött a -kohászat is. 
Oroszország a század végére a kohászati ter
mékek előállítójává, a külföldi piacok egyik 
legerőteljesebb ellátójává vált . 

Az ország gazdasági erősödése hozzájárult a 
tudomány és a kultúra fejlődéséhez. A XVII I . 
század második felében sokoldalú tudományos 
tevékenységet folytatott M. V. Lomonoszov, 
ekkor vált ismertté egy sor más tudós és fel
találó is, köztük M. I . Kulibin, I . I. Polzunov, 
E . Ejler stb. 

A XVII I . század második felét példátlan 
külpolitikai és katonapolitikai aktivitás jelle
mezte: Oroszország a század második felében 
mindent összevetve 21 éven át viselt háborút. 
A fél évszázad ala t t az ország területe jelentő
sen gyarapodott, lakosságának száma kétsze
resére (36 millió) növekedett. 

Ezzel egyidőben az orosz társadalom mélyén 

* Az Oszmán Birodalom és Oroszország. Az orosz 
haza dicsőségére (Moszkva, 1984) c. monográfia alap
koncepciójának analízise. 

önkényuralom- és jobbágy ságellenes mozgal
mak bontakoztak ki. Az országot hatalmas 
parasztfelkelések hullámai rázták meg, melyé
ket a cári hadsereg könyörtelenül vérbefojtott. 

Oroszország kül- és belpolitikájának sajá
tosságai a XVI I I . század második felében 
abból a szükségszerű felismerésből eredtek, 
melyek a hadügy gyorsított fejlesztésére és az 
ország katonai ütőképességének erősítésére 
irányultak. 

A V. A. Zolotarjev vezette szerző kollektíva 
részletes értékelést ad az orosz hadsereg álla
potáról, fejlődéséről a vizsgált időszakban, 
miközben a legnagyobb figyelmet a hadsereg
építés olyan fontos területének bemutatására 
fordítja, mint a fegyveres erők kiegészítésének 
és szervezetének rendszere. A szerzők rámu
ta tnak, hogy Oroszország ütőképes katonai 
erejének alapvető feltételét a hadsereg állo
mányának haladó feltöltési rendszere adta, 
az melynek alapjait annak idején I . Péter a 
hadkötelezettség bevezetésével rakta le. 

A hadköteles újoncokkal való feltöltés lehe
tővé te t te az azonos nemzetiségű, nagylétszá
mú tömeghadsereg létrehozását, a huzamos 
ideig ta r tó katonai szolgálat pedig a személyi 
állomány magas fokú szakmai kiképzését. 
A monográfia ugyanakkor utal a tisztek sorai
ban a külföldiek túlsúlyba kerülésére és az 
ebből eredő veszélyekre, valamint a katona
tömegek kiképzési és nevelési rendszerének ki
alakításánál ennek káros kihatásaira. 

Az évszázad első negyedére kialakult orosz 
hadsereg szervezetének állapotát és fejlődését 
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értékelve a szerzők utalnak arra is, hogy állo
mányában megjelent az újfajta gyalogság és 
lovasság, korszerűsödött a tüzérség szervezeti 
struktúrája, változott a fegyvernemek rész
aránya stb. A monográfia levonja azt a követ
keztetést, hogy az orosz hadsereg szervezeti 
struktúráját tekintve magasabb szinten állt, 
mint alapvető ellenfeleinek hadseregei. 

A monográfiában vizsgálatra kerültek olyan 
fontos tényezők is, amelyek az orosz hadsere
get korának egyik legerősebb hadseregévé vál
toz ta t ták . A szerzők bemutatják, hogy a ka
tonai nevelés milyen szerepet játszott a csa
patok kiképzésének rendszerében és hogy an
nak milyen jelentősége volt a XVII I . század 
második fele háborúiban az orosz fegyverek 
sikereiben. 

Az Oszmán Birodalom, melyet Marx a kö
zépkor egyetlen kiemelkedő katonai hatalmá
nak nevezett,1 hagyományosan Oroszország 
egyik legnagyobb ellenfele volt. Az Oszmán 
Birodalom azonban a XVI I I . század második 
felére teljesen elveszítette katonai ütőerejét. 
A Birodalom katonai mechanizmusának két 
alapvető része hanyatló állapotba került : a 
feudális feltöltésű lovasság és az állandó 
zsoldos hadsereg, melynek magvát a janicsár 
gyalogság képezte.2 

A válság alapvető okául az oszmán társa
dalom katonai szervezetére épülő ún. tima-
rióta földművelési rendszer szolgált. Az or
szágban kezdetét vette a fejlett feudális viszo
nyoknak megfelelő „új társadalmi-politikai 
rend kialakulásának folyamata".3 Az állami 
feudális birtoklás kiszorította a magánfeudális, 
feltételesen birtokló katonai hűbéri adomá
nyok rendszerét, és helyére új típusú magán
földbirtok-viszonyt állított. Az új típusú föld
birtokost „a hadköteles feladatoktól eltérően" 
mái" jobban érdekelte a gazdaság, és ha csak 
egy módot talált , kibújt a katonai szolgálat 
kötelezettsége alól.4 

E folyamat egyenes következményeként a 
feudális lovasság létszáma fokozatosan csök
kent. Az Oroszország elleni (1768—1774) há
borúban például létszáma már csak kétezer 
fő volt. A feudális feltöltés komoly fogyaté
kosságai miat t fegyveres erői alulmaradtak az 
európai, köztük az orosz reguláris hadseregek
kel szemben. A csak háború idejére hadrendbe 
állított katonák sem egyénileg, sem harcászati
lag nem voltak felkészülve arra, hogy alegy
ség-kötelékben tevékenykedjenek. 

Az Oszmán Birodalom hajdan jó tulajdon
ságokkal rendelkező állandó zsoldos hadserege, 
de főleg annak janicsár hadteste, huzamos 
ideig felülmúlhatatlan volt. Kortársak kieme-

1 K. Marx: Hronologicseszkie vipiszki II. Archiv 
Marsa i Engelsza. T. 6. Moszkva, 1939. 189. o. 

2 Uzincsarsüi, I. H.: Osmanli tarihi. C. 3. Ankara, 
1954. 270. o. 

3 Problemi isztorii Turcii. Moszkva, 1978. 55. o. 
4 Müler, A. F.: Turcija. Aktualnie problemi novoj 

j Bovejsej isztorii. Moszkva, 1983. 20. o. 

lik a janicsárok kiváló harcképzettségét, fe
gyelmezettségét, bátorságát és állandó készen
létét. Jó tulajdonságaik közé sorolták például 
mozgékonyságukat, ellátás és az élelmezés 
iránti igénytelenségüket, magas fokú önural
mukat , s a megszabott feladatok teljesítésében 
meglepő kitartásukat.3 

Az állandó zsoldos hadsereg állapota azon
ban idővel komoly változást szenvedett. Kép
letesen szólva valamennyi mutatójában elöre
gedett : a katonák öltözetétől és fegyverzetétől 
kezdve egészen a csapatok kiképzéséig és a 
parancsnoki kar gondolkodásának színvona
láig. 

Az egykor kiváló képzettségükkel és fe
gyelmükkel dicsőséget szerzett janicsárok kéz
művességgel, kereskedelemmel és családalapí
tással kezdtek foglalkozni. Közülük nagyon 
sokan a kaszárnyákat csak a negyedévenként 
járó bérük átvételére keresték fel. A kereske
dés és az üzérkedés tárgyává olyan bizonyla
tok léptek, amelyek alapján a janicsárok pénz
állományt kaptak. Ennekkövetkezményeként 
a hadtest létszáma fokozatosan növekedett 
(1776-ban 43 ezer, 1800-ban 55 ezer, 1809-ben 
110 ezer) és a janicsárok soraiba olyan emberek 
kerültek, akiknek a katonai szolgálatról alig 
voltak ismereteik. A hadtest ellátásának ki
adásai az államkincstárt terhelték. A kiadások 
a XVI I I . század végére már 20 millió frankot 
te t tek ki, ugyanakkor a janicsárok harcérté
küket tekintve a mélypontra süllyedtek. 

Nem állt jobban a helyzet a zsoldos lovas 
hadtestben sem. Ami a hadtest tüzérségét 
illeti Sz. Sou megjegyzése szerint a XVI I I . 
század végére csupán szánalmas karikatúrája 
maradt önmagának, noha Bizánc bevételénél, 
vagy az arab világ6 gyors lerohan ásánál I . 
Szelim alat t döntő szerepet játszott . A had
test létszámát 1778-ban 3258 fő képezte, ezek 
közül azonban csupán 550 fő bizonyult alkal
masnak a ki tűzöt t feladatok teljesítésére.7 

A hadtest fegyverzetét alkotó lövegek, harci 
lehetőségeiket tekintve, alul maradtak az orosz 
és a többi európai hadseregekben rendszeresí
t e t t tüzérséggel szemben. 

A katonai-szakmai kiképzésben rendkívül 
alacsony színvonalon álló állandó zsoldos had
sereg és annak feudális feltöltési rendszere, 
valamint létszámának fokozatos csökkenése a 
timarióta földbirtoklási rendszer felbomlása 
folytán a fegyveres erők általános katonai 
hanyatlását eredményezte. 

A monográfiában részletes elemzést kapnak 
az 1768—1777. évi és az 1781—1791-es orosz— 
török háborúk. Azok a súlyos vereségek, ame-

5 Lybyer, A. H.: The Government of the Ottoman 
Empire in the Time of Suleyman the Magniflcient. 
Cambridge, 1915. 108., 109. o. 

6 Ubicsina, A.: Izobrazsenie szovremennogo szoszto-
janija Turcii v geograficseszkom, sztatiszticseszkom, 
religióznom i voennom otnosenni. Szankt-Petyerburg, 
1854. 91. o. 

7 Shaw, S. J.: History of the Ottoman Empire and 
Modern Turkey. V. I. Cambridge, 1976. 121. o. 
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lyeket a török hadsereg ezekben a háborúkban 
elszenvedett, az orosz hadsereg szervezésének, 
kiképzésének és fegyverzetének fölényével, 
továbbá orosz katonai elmélet és hadművé
szet erőteljes fejlődésével magyarázhatók. 

Oroszországnak a törökök ellen vívott há
borúiban egy sor kiváló képességű hadvezér 
és flottaparancsnok tűn t fel, köztük P . A. 
Rumjancev, G. A. Potyemkin, A. V. Szuvorov, 
F . F . Usakov stb. Az újkor nemzeti hadművé
szeti iskolájának kialakulását a szerzők nem 
csak a háborúk történetével összefüggéseivel 
vizsgálják, hanem az említett hadvezérek ós 
flottaparancsnokok elméleti és gyakorlati tevé
kenységével is. Az ilyen vizsgálati eljárás le
hetőséget nyújtott számukra az orosz hadsereg 
hadászatában és harcászatában lezajlott evo
lúciós folyamatok értékeléséhez és az azok fej
lődését elősegítő törvényszerűségek feltárásá-

A Balkán-félszigeten elő, hajdan az Oszmán 
Birodalomhoz tar tozott népek nemzetközi vi
szonyai és államaik kialakulása történetének 
vizsgálata még ma is a történész-kutatók 
figyelmének középpontjában állanak. Az utób
bi időben a Szovjetunió és más szocialista 
országok tudósai nagy figyelmet fordítanak az 
Oszmán Birodalom a balkáni tartományainak 
kérdéseire. Részletes és komplex vizsgálat 
tárgyát képezik a soknemzetiségű Oszmán 
Birodalomban lezajlott reformfolyamatok kér
dései. Konkrétan kutat ják annak történetét, 
hogy az új nemzeti forradalmi felszabadító 
erők harca a török elnyomás ellen milyen he
vességgel bontakozott ki, mégpedig azon török 
uralkodó körök ellen, amelyek a leigázott terü
leteken az elavult elnyomó rendszer 
újjáalakítására, felújítására törekedtek. H a 
számításba vesszük azt a körülményt, hogy 
az Oszmán Birodalom reformja (amely az 
1830—1850-es Tanzimat első szakasza néven 
vált ismertté) a Nyugat-Európában zajló első 
ipari forradalom befejeződésének időszakára 
és Angliának, Franciaországnak, Ausztriának 
Délkelet-Európa és a Közel-Kelet elleni ter
jeszkedése megindulásának idejére esik, nyil
vánvalóvá válik az Oszmán Birodalom és 

hoz. Az archív források, hadtörténeti anyagok 
és okmányok, továbbá a monografikus fel
dolgozások analízise alapján a szerzők arra 
következtettek, hogy a vonalharcászat kötött 
szabályai és dogmái leküzdésére irányuló 
folyamat és a manőverező hadászatra való át
térés Oroszországban előbb zajlott le, mint 
több európai országban. 

A szovjet hadművészetnek mély társadalmi 
gyökerei vannak, minthogy az az orosz had
művészet minden haladó vonását magán viseli. 
Pontosan ezért őrzi meg jelentőségét a múlt 
hadművészete kialakulásának és fejlődésének 
filozófiai-történeti átgondolása. ; 

A könyv nem csak a hadtörténészek hanem 
a szovjet és külföldi olvasók érdeklődésére ia 
számot t a r tha t . 

V. N. Verevkin-Ráhalszkij 
V. M. Zaporozsec 

a nyugati uralkodó körök és hatalmak politi
kai-gazdasági viszonyai vizsgálatának fontos
sága.1 

Ilyen kutatásra vállalkozott a szovjet V. I. 
Seremet2 kelet-kutató, aki a keleti kérdésnek, 

1 Mezsdunarodnie otnosenija na Balkanah. 1815— 
1830. Moszkva, 1983.; Mezsdunarodnie otnosenija na 
Balkanah. 1856—1878. Moszkva, 1986.; U isztokov 
formirovanija nacii v Centralnoj i Jugo-Vosztocsnoj 
Jevrope. Moszkva, 1984.; Formirovanie nacionalnih 
nezaviszimih goszudarszt na Balkanah (konyec XVIII— 
70-e gödi XIX v.). Moszkva, 1986.; Oszmanszkaja 
Impéria: Szisztéma goszudarsztvennogo upravlenija, 
szociálno i etno-religioznie problemi. Moszkva, 1986. 
stb. 

2 V. I. Seremet: Az Oszmán Birodalom és Nyugat-
Európa. A XIX. század második harmada. Nauka 
Kiadó, Moszkva, 1986. 312 o. A könyv tagolása: Beve
zető. I. fejezet. Az Oszmán Birodalom gazdasági, szo
ciális fejlődése a XIX. század 30—50-es éveiben és a 
nyugat-európai hatalmak érdekei. Az európai piacok 
és az Oszmán Birodalom mezőgazdaságának fejlődése. 
A külpiac hatása a termelésre és a feldolgozó iparra. 
II. fejezet. Az Oszmán Birodalom külkereskedelmének 
alapvető tendenciái. Kereskedelem Franciaországgal. 
Az osztrák és angol kereskedelem sajátos viszonyai. 
III. fejezet. A kiszorító rendszer és a kereskedelmi, hajó
zási egyezmények 1838—1856-ban. Az Oszmán Biroda
lom és az európai országok közötti megállapodás. A ki
szorító rendszer törvényesítése. IV. fejezet. Az Oszmán 
Birodalom és a keleti kérdés kiéleződése 1849—1852-
ben. Az Oszmán Birodalom és a Délkelet-Európában, 

V. I. SEREMET 

OSZMANSZKAJA IMPÉRIA I ZAPADNAJA JEVROPA 

Vtoraja trety 19. v. 
(Izdatyelsztvo „Nauk-a", Moszkva, 1986. 312 o.) 
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adriai világnak és a balkáni piacnak a XVI I I . 
és X I X . századi orosz—török gazdasági kap
csolatokban betöltött szerepe bemutatásával 
foglalkozó munkái révén vál t ismertté. 

Az új feldolgozás szokatlan mennyiségű 
dokumentum felhasználásával készült. Ezek 
között említést érdemelnek az orosz diplo
máciai képviselőknek az európai és ázsiai török 
kikötőkből, az ún. érintkezési zónákból kül
döt t jelentései. A szerző azért használja e ki
fejezést az Oszmán Birodalom eme területének 
jelzésére, mert i t t volt a legintenzívebb a szo
ciális-gazdasági fejlődés, a helyi korai kapi
talista rendszer a leghamarabb, és leghatéko
nyabban i t t lépett az európai tőkével kap
csolatba. 

A sokrétű és újszerű levéltári anyagok fel
használásával készült munkában az érdeklődő 
olvasó új adatokat találhat más hatalmaknak 
az Oszmán Birodalommal és balkáni tartomá
nyaival kapcsolatos diplomáciai viszonyairól, 
továbbá a kereskedelem fejlődéséről, a mező
gazdasági, kézműipari termékek kiviteléről és 
az Oszmán Birodalom gazdaságilag fejlettebb 
térségeiben zajló gyári termelésről. Amint az 
a könyvben bemutatásra került, éppen ezeken 
a területeken léptek fel és tevékenykedtek a 
nagyhatalmak és a Por ta a nemzeti reneszánsz 
erők ellen. A nagyhatalmak a status quo 
politikai doktrína leple a la t t tar tósí tot ták a 
Birodalom balkáni tar tományának elmara
dottságát és a szociális-gazdasági helyzetének 
változatlanságát, hogy ezáltal biztosítani tud
ják a kapitalizmus nyersanyag- és piacigényeit. 
Ami a Por tá t illeti, az, a megtorlás és a „mér
sékelt reform" jelszó leple alat t i részátalakítá
sok kombinációjával az elavult feudális poli
t ikai rendszer elveit az ipari kapitalizmus ko
rának követelményeihez igyekezett igazítani. 

A munka véleményünk szerint szerencsésen 
tükrözi az Oszmán Birodalom hűbéri, korai 
kapitalista rendjének, állami, jogi intézmény
rendszerének, valamint a nagyhatalmak keres
kedelmi-ipari terjeszkedésének sajátosságait. 
A munka két részből áll. Az első rész (1—3. 
fejezet) az Oszmán Birodalom szociális-gazda
sági fejlődésével és helyének meghatározásával 
foglalkozik a kialakult kapitalista piacon. 
A második rész (4—6. fejezet) általános képet 
nyújt a Balkánon, a Közel-Keleten (a 30-as 
évek végétől az ötvenes évekig, beleértve a 
krími háborút is) folytatott terjeszkedési poli
tika formáiról és módszereiről. 

1848—1849-ben lezajlott forradalmak. Az Oszmán 
Birodalom és a katonai riadó 1849-ben. A keleti válság 
kezdete az 50-es években. V. fejezet. Az Oszmán Biro
dalom és a nyugati hatalmak a krími háború éveiben 
(1853—1856). A háború kezdete és a nyugati hatalmak 
állásfoglalása. Szövetségi megállapodások a nyugati 
hatalmakkal. Az első kölcsön. Az Oszmán Birodalom a 
Krími Koalíció állományában. A második kölcsön. 
VI. fejezet. A török diplomácia a párizsi békekötés 
előkészítésénél és annak aláírásánál (1856). A török 
kérdés a szövetséges hatalmak bécsi és isztambuli kon
ferenciáján. A török delegáció tevékenysége a párizs 
kongresszuson. Befejezés. Észrevételek. 

Az első részben különös figyelmet érdemel 
a szerző ama következtetése, hogy az Oszmán 
Birodalomnak a kapitalista munkamegosztás
ba való bevonása Anglia, Franciaország és 
Ausztria révén valósult meg olymódon, hogy 
számára a periférákon szerepet biztosítottak. 
Az Oszmán Birodalom balkáni és arab tar to
mányaiban a gyarmatosító kapitalizmus torzí
tó hatása az egyes térségek egyenetlen fejlő
désében és társadalmi viszonyai sajátos ala
kulásában ju to t t kifejezésre, továbbá abban, 
hogy a Birodalom kivételes formájú anyaor
szág volt a balkáni, az arab és az afrikai tarto
mányokhoz viszonyítva. 

A történelmi irodalomban először kerül 
bizonyításra, hogy a kapitalizmus szabadver-
senyes korszakában, melyet napjaink polgári 
történészei úgy muta tnak be, mint a „liberá
lis" kapitalizmus ideálját, ahol minden ország 
számára egyenlő lehetőségek álltak rendelke
zésre, az Oszmán Birodalomban sajátos fejlő
dési szakasz kezdődött : az uralkodó körök 
részéről néhány hagyományos oszmán intéz
mény alkalmazása, mint pl. az előjog-rendsza
bály, amelyben azonban az új kapitalista elvek 
kerültek megfogalmazásra; a nem egyenjogú 
szerződések a kereskedelemben és a hajózás
ban; a kettős állampolgársági rendszer alkal
mazása azon körök javára, akik a Nyugat ta l 
folytatott kereskedelmi partnerviszonyt támo
gatták, végül a Birodalom egyes szociál
politikai és gazdasági intézményeinek olyan 
szintre emelése amely megfelelt a Birodalom 
további — piacok, közlekedési vonalak meg
szerzésére, később a Nyugat iparának és tőké
jének igénybevételére irányuló — elgondolá
sainak. 

A könyvben érdekesek és adatokkal kellően 
bizonyítottak a balkáni és a kisázsiai tar to
mányok külkereskedelméről levont követke
zetések is, amelyek a török piacok jelentőségét 
érzékeltetik a nyugat-európai országok szá
mára, mégpedig az ipari fordulat bekövetkezé
sének korszakában. A kapitalista termelés 
európai fellendülésének és erőteljes fejlődésé
nek szakaszában a kapitalista hatalmak szá
mára az Oszmán Birodalom közlekedésével 
kapcsolatos elgondolások még mellékesek, de 
az időszakos válságok idején már fontosakká 
váltak az olcsó nyersanyagbeszerzés lehető
ségei és áru értékesítés mia t t . 

A monográfia második részének alapvető 
következtetései a kapitalista hatalmak és az 
Oszmán Birodalom uralkodó körei külpolitikai 
irányzataira, és azok egymásra gyakorolt ha
tásainak vizsgálatára épülnek. A levont tanul
ságokból kiderül, hogy a gyarmatosító kapi
talizmus hozzájárult az Oszmán Birodalom 
függőségének elmélyüléséhez gazdasági és po
litikai, sőt még szociális területeken is. 

A munka nem érinti a krími háború speciális 
katonai eseményeit. Ugyanakkor nagy figyel
met szentel az Oszmán Birodalomnak a krími 
háború idején folytatott külpolitikájára, nem-
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zetközi kapcsolatrendszere megőrzéséért vívott 
harcai érzékeltetésére. 

A függő fejlődés szakaszában az Oszmán 
Birodalom saját török területei a nyugati ha
talmak kollektív félgyarmatává változtak. 
A balkáni tartományok török anyaországtól 
való megszabadulásának egyetlen járható út
ját a nemzeti forradalmi felszabadító mozgal-

Dolmányos Is tván könyvét végigolvasva, 
óhatatlanul vetődik fel a kérdés : mi által tud ta 
a szerző az Októberi Forradalom résztvevőinek 
tudományos igényű bemutatását , s ugyan
akkor egy népszerű-olvasmányos feldolgozás 
követelményeit egy könyvben megvalósítani? 
A mű talán legnagyobb érdeme, hogy a kuta tó 
mellett a kor elemzésével nem hivatásszerűen 
foglalkozó olvasó is maradandó élményben 
részesül. 

I I . Miklós cár és környezete 1910 végén, 
1911 elején a birodalmat még a béke öbleként 
sejtették, bár már érezhető volt a mélyben 
meginduló folyamat, amit azonban még takar t 
az önkényuralom látszólagos megerősödése, a 
külföld hatalmasságainak versenyfutása a cár 
barátságáért, szolidaritásáért és kegyeiért. Az 
összekuszálódott, megbukott, az ország poli
tikai életét feszültséggel megtöltő sztolipini 
korszak ellentmondásait tükrözte, hogy 1911. 
szeptember l-jén a kijevi operában merénylet 
áldozatául esett miniszterelnök. A cár arcára 
ismét kiültek a gond felhői, s még az sem ada
to t t meg számára, hogy az 1905-ös forradalom 
előtti Vittéhez hasonló személy fékezni tudja 
az államgépezetbe egyre mélyebben beépülő 
bomlást. 

A szerző korábban nem ismert, illetve még 
nem publikált dokumentumok felhasználásával 
mutat ja be Október eljövendő vezérkarát, 
melyből Lenin mellett kiemelkedik Dzierzyn-
ski, Szverdlov ós Sztálin bemutatása. Nem 
kerüli meg a munkásmozgalom belvitáit az 
1908—1909-es években, de bizonyítani tudja, 
hogy Lenin személyes közelségében egyre in
kább szakítani lehetett a régi szociáldemokrá
cia merev doktrinórizmusával, s 1910 meleg 
tavasza már megadta a jelt az új forradalmi 

mak képezték. Ezek eredményeként az Osz
mán Birodalom balkáni tartományának jelen
tős része az 1878-ban rögzítettek alapján füg
getlenné vált . A nagyhatalmaknak a balkáni 
felszabadító mozgalmak iránti kétszínű politi
kájára csak a könyvben leírt korszakot követő 
évtizedekben derült fény. 

V. A. Zolotarjev 

fellendülésre a politika eszközeivel, melynek 
fő ereje az orosz munkásság volt. 

1913-ban a Romanov-uralkodóház trónra
jutásának 300. évfordulóján meghirdetett 
amnesztia nemcsak Gorkij, hanem még nagyon 
sok forradalmi érzületű személy hazatérését 
is eredményezte, s ez is hozzájárult azon poli
t ikai válság kialakulásához, mely más ország
ban forradalomnak számított volna, de azért 
Oroszországot is a forradalom közelébe vit te. 
Az első világháború előtti utolsó „nagy tavasz" 
egyenesen a forradalom ajtónyitogatásához 
vezetett , de sok terv, előkészület félbeszakadt, 
elraktározódott a háború utánra. A háború 
kirobbanásával nemcsak a reform-Duma sze
kerének mozdíthatatlansága vált bizonyossá, 
de „Sztolipin termei" is óriási méretű halottas
ház csarnokaivá alakultak át . A reformszeke
rek helyett a cárizmus csikorgó harci szekerei 
indultak el, s a bolsevikok tudták, hogy ezek 
a szekerek elemi erővel hozzák vissza az 1914-
ben ellopott, elfojtott forradalmat. 

Dolmányos Is tván a rá jellemző tudományos 
alapossággal, eredeti dokumentumok felhasz
nálásával dolgozza fel Lenin és Plehonov pár
harcát, mutat ja be azt a t i táni küzdelmet, 
melyet Lenin folytatott a sovinizmus és az o-
roszországi munkásmozgalomban feltűnő, a 
bolsevik eredményekhez képest másodlagos, de 
nagyon veszélyes nacionalista megnyilvánulá
sok ellen. 

A februári polgári demokratikus forrada
lomban a munkásság nem csupán „robbanó
anyag" volt, mint az előző századok több for
dulatánál, hanem az első napoktól kezdve 
hozzáfogtak saját forradalmi szerveik, a szov
jetek megalakításához. A petrográdi felkelés, 
az itteni szovjet megalakítása, a kettéosztott 

DOLMÁNYOS ISTVÁN 

RAGYOGÓ OKTÓBER 
(Kossuth Kiadó, Budapest, 1979. 685 o.) 
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tauriai palota, az ideiglenes kormány bemu
ta tása olyan új ismereteket nyújt az olvasó 
számára, mely ezt a rendkívül bonyolult idő
szak alaposabb megismerését, a mélyebb össze
függések elsajátítását lehetővé teszik. 

A mai polgári történetírás vezető irányzatai 
saját szempontjukból tragikusnak nevezik a 
februári eseményeket, ami érthető, hiszen 
Oroszországban munkások által vezetett pol
gári demokratikus forradalomra, igazi nép
felkelésre került sor, még ha ez a forradalom 
nem is végzett teljes munkát , s így jogos volt 
a fiatal Pausztovszkij Blanquit idéző írása, 
mely szerint ,,a fejet hidegen a szívet melegen 
ta r tan i ! Ez még csak a prológus". 

A nagy októberi szocialista forradalom elő
készítése, győzelme c. részben a kutató meg
ismerheti a kor tudományos feldolgozását 
a legfrissebb szakirodalom és forráskiadványok 
alapján. Ezek lehetővé teszik az olvasó él-
kalauzolását a régebbi könyvészeti anyagok
hoz, az események jobb megértéséhez. 

Lenin hazatérése és közvetlen eszmei irányí
tása véget vetet t a párt vezető köreiben feb
ruár óta kitapintható elbizonytalanodásnak. 
Az összekavarodott világban a lehető legpon
tosabban felismerte az események fejlődésének 
irányát, s szellemének erejével képes volt len
díteni a forradalom megtorpant kerekén. 

A bolsevikok eredményes harca a tömege
kért 1917 tavaszára világossá te t te , hogy az 
orosz forradalom nem jut az egykor elszigete
lődött Párizsi Kommün sorsára, hanem tar
tósan, véglegesen a győztes szocialista forra
dalomig fejlődik tovább. 

A szerző az októberi események előkészítése 
időszakát elemezve korábban magyar nyelven 
nem publikált anyagokat is felhasználva mu
ta t ja be Kamenyev, Zinovjev, Szverdlov, 
Sztálin, Trockij, de nem utolsó sorban a Prav
da szerkesztőségének tevékenységét. A szerző 
ebben a részben bizonyítja Dzierzynski poli
t ikai előrelépését a történelmi pillanatban, 
melyet a későbbi évek során Sztálin is elismert 
írásaiban. Dzierzynki is hozzájárult, hogy ne 
következzék be amit Lenin október 22-én vagy 
23-án Szvedlovhoz írt, melyből tudjuk: a párt 
vezére számolt azzal, hogy Sztálin kompro
misszumos álláspontja esetleg más munka
társainál is támogatásra talál, s neki ekkor 
pártbírósághoz kell fordulnia, a felkelés pedig 
elnapolódik. 

A széles olvasóközönség fokozott érdeklő
désére ta r tha t számot a szovjethatalom első 
napjaitól funkcionáló katonai nyomozó bi
zottság (VCSK), illetve a forradalmi bíróságok 
működése. 

Dolmányos Is tván könyvében a forradal
mat előkészítő és a felkelés idején a mozgalom
ból kiemelkedő személyiségek vannak reflek
torfényben, a polgárháború és az intervenció 

időszakának leírásában az olvasóval felismer
tet i a szovjet „közember", munkás, katona és 
ezek kollektíváinak forradalomhordozó, döntő 
szerepét. Ebben a részben szembetűnővé válik 
az ún. egyszerű hősök történelemalkotó jelen
tősége. A szerző tudományos igénnyel elemzi 
a legjelentősebb régi polgári forradalmakat 
Október visszapillantó tükrében. A bolsevikok 
szigorúan tekintettek az emberiség múltjára, 
így forradalmuk következményeit is könyör
telen realitással jelölték ki. 

Amikor Szverdlov 1919 januárjában vissza
tekintet t az elmúlt időre, lényeges következ
tetést vont le, melynek lényege, hogy „a for
radalomban nincs annál fontosabb, mint hogy 
teljes világosságot teremtsünk." 

A szerző munkája fő célját abban látja, hogy 
az októberi forradalom alkotó köreinek, fő
szereplőinek, az idővel hozzájuk csatlakozók
nak, más oldalról pedig a forradalom ellen
feleinek, fékezőinek, a jobboldalhoz húzóknak 
világos és az események menetében ábrázolt 
megkülönböztetésével adjon biztos alapot a 
történelemszemlélet alakításához, a megfelelő 
következtetések kialakításához. Könyvében az 
időhatárok, a tagolások meghatározásakor 
szem előtt tar t ja az engelsi figyelmeztetést, 
mely szerint egy forradalom hosszadalmas 
folyamat, vagyis nem szűkíthető le a tulajdon
képpeni felkelés korszakára. 

Dolmányos Is tván könyvébe példásan bele
foglalja a forradalmat megelőző éveket, s ez 
biztosítja, hogy a korszakolás kezdetének már 
nemcsak az elve, de eredményes gyakorlata is 
adott . 

Szerencsés, hogy a feldolgozás érinti a szá
zadfordulót, az 1905-ös első polgári demokra
tikus forradalmat és a szakadékként közbe
ékelődő sztolipini reakciót. A mű 1918 derekát 
tekinti olyan időpontnak, amikor a forrada
lom biztosította lényegi győzelmét, ezután 
még az intervenció és a polgárháború nehéz 
korszaka következett. 

A kötet mondanivalójának újszerű vonásait 
elsősorban a szovjet történettudomány új ered
ményei, de nem utolsó sorban a szerző tudo
mányos igényessége, a korszakban végzett hosz-
szú, évtizedes kutatómunkája, könnyed és le
bilincselő írásmódja biztosítja. 

Szükséges megemlíteni a könyv lektorának, 
Niederhauser Emilnek a szerző által is kifej
t e t t segítő munkáját, mellyel hozzájárult a 
forma és tartalom javításához. 

A szerző figyelme elsősorban Október igazi 
főszereplőire, a munkásosztályra és a népre, 
Leninre és a bolsevikokra irányult. El kell 
fogadni, hogy az októberi forradalomról újat 
elsősorban a lenini gárda elmélyültebb elem
zésével lehet adni. 

Szauter Lajos 
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DIARIO DE LA GUERRA 

Diciembre de 1956—Febrero de 1957 
(Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habána, 1986. 336 o.) 

A kubai forradalom 1959. január elsejei 
győzelmét csaknem hétéves szívós küzdelem 
előzte meg. 1952 márciusában egy ifjú ügyvéd, 
Fidel Castro, beadvánnyal fordult a kubai 
legfelsőbb bírósághoz, amelyben a februárban 
államcsínnyel — alkotmánysértő úton — ha
talomra ju to t t Batista-kormány törvényen 
kívül helyezését követelte. Mivel ezzel a dik
ta tú ra elleni törvényes fellépés lehetőségei ki
merültek — másrészt az ország demokratikus 
erői bénultak voltak —, Fidel Castro fegyveres 
csoportot szervezett, mely 1953. július 26-án 
megtámadta a Santiago de Cuba-i Moncada-
laktanyát , hogy felkelésre buzdítsa Kuba 
népét. Az akció elbukott: több mint 60 részt
vevőjét (a csoport nagyobb felét) legyilkolták 
Batista pribékjei, az életben maradottak bör
tönbe kerültek. Fidel és társai 1955-ben am
nesztiával szabadultak, majd Mexikóban ké
szültek a harc folytatására. 1956. december 
2-án szállt partra Kubában a 82 fős expedíciós 
csapat; ennek túlélői alkotják majd a gerilla-
hadsereg magvát. A következő két évben a 
forradalmi harc fegyveres és nem fegyveres 
formáinak eredeti megoldásokban gazdag 
kombinációja bontakozott, szélesedett ki Ku
bában. A győzelem pillanatában kb. 3000 főt 
számláló Felkelő Hadsereg katonai sikerei, 
illetve a különféle osztály- és politikai hova-
tartozású diktatúraellenes, demokratikus erők 
harca, együttműködése következtében 1958 
legvégére kormányzásképtelennó vált a Batis-
ta-rezsim; a hatalom átjátszására irányuló 
kísérletét pedig meghiúsította a Fidel Castro 
felhívása nyomán kibontakozó általános poli
tikai sztrájk... 

A forradalmi hatalomátvételhez vezető 
hosszú út e dióhéjban sommázott történetének 
komplex feldolgozása még hátra van. S bár az 
utóbbi évtizedben a kubai történetírás növek
vő figyelemmel fordul e korszak felé, a szinté
zisalkotásra még alighanem jó ideig várni kell. 
Annál inkább, mert mindmáig sok a feltáratlan 
„fehér folt" már a társadalmi-politikai folya
matok tekintetében is, nem beszélve a moz
galmi, s főleg a katonai eseményekről, történé
sekről; az érdemi forráskutatás pedig jószeré
vel csak mostanában kezdődik. Egyelőre,úgy 
tűnik, a szó eredeti értelmében hézagpótló 
— egy-egy szféra, időszak eseménytörténeti 
folyamatosságát rekonstruáló — leíró-elbe
szélő megközelítések dominálnak a korszakot 
érintő publikációkban. 

E törekvések egyik figyelmet érdemlő ter
méke A háború naplója című könyv is. A cím 

bizonyos értelemben megtévesztő: neiň a 
gerillaháború egészének naplója ez a könyv, 
hanem csak az első nyolcvan napé. Pontosan 
jelzi viszont a cím azt az igényt, hogy a folya
matot rekonstruálják a maga komplexitásá
ban, ne csupán egyik-másik — mégoly kom
petens — résztvevő elkerülhetetlenül „részle
ges", személyes élményeit. „A háború" meg
szólaltatásának igényét jelzi az is, hogy a cím
lapon senki nem szerepel szerzőként: csak az 
előszóból tűnik ki, hogy Pedro Alvarez Tabío 
történész vállalkozott a háború „szóvivőjé
nek" szerepére. 

A háború „naplója" 1956. december 2-án 
kezdődik, amikor az expedíciós csapat elhagyta 
a Granma fedélzetét, és 1957. február 19-ig 
t a r t . Az előbbi dátum kézenfekvő; de az 
utóbbi sem tűnik önkényesnek. Február 
17—18-án ugyanis két fontos eseményre ke
rült sor egy a Sierra Maestra tövében meghú
zódó birtokon. Fidel Castro interjút adot t 
Herbert Matthews-nak, a New York Times 
tudósítójának. (Ennek pár nappal későbbi 
publikálása kényszeríti a Batista-kormányt a 
Fidel és a gerilla likvidálásáról terjesztett ha
mis hírek visszavonására, a hírzárlat feloldá
sára.) S ugyanekkor, ugyanitt került sor a 
Július 26. Mozgalom katonai vezérkarának és 
az 1954 óta az országban dolgozó „civil" 
vezetőségnek a partraszállás utáni első meg
beszélésére, ahol a további teendők koordiná
lása mellett megfogalmazták a forradalmi 
harc ezen új szakaszának első, Kuba népéhez 
szóló kiáltványát. A gerillaharc e konszolidá
lódása, a kubai politikai folyamatba való „be
ágyazódása" pedig vi tathatat lanul új szakasz 
nyi tánya. . . 

De mi minden történik e két időpont kö
zött? A nyolcvan napos „napló" négy fejezet
ből áll. Az első december 25-én zárul, s bízvást 
a „Túlélni, találkozni!" alcímet viselhetné. 
A par t ra szálló 82 expedíciós három napon á t 
igyekezett kikeveredni a part i mocsárból. 
S amikor 5-én eljutottak egy nádültetvényre, 
azon fáradtan, készületlenül átestek a tűzke
resztségen. j,Ügy tűnik, kevés volt az őr, azok 
is gyakorlatilag a rögtönzött táboron belül; a 
helyzet az, hogy rajtunk ü tö t t a hadsereg", 
írja Raul Castro a naplójába, azt is feljegyez
ve : „roppant zavarodottság és futkosás, csu
páncsak arra volt időm, hogy felmarkoljam a 
töltényövet és a puskámat, veszni hagyva — 
mint mindenki más i s— a súlyos hátizsákot. . ." 

A csapat szétszóródva menekül. December 
15-ig csaknem 40-en elpusztultak vagy fog-
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ságba estek. Néhányuk eljutott a Július 26. 
Mozgalom illegális bázisaira; ezek hetek
hónapok múlva csatlakozhattak újra a gerillá
hoz. De a könyv nem ezek sorsát követi : 
azokkal ta r t , akik — az eredeti szándéknak 
megfelelően — megpróbálnak feljutni a Sierra 
Maestrába. Három párhuzamos szálon fut a 
cselekmény: az egyik Fidel Castro és két baj
társa nyomát követi, a másik azét a hatfős 
csoportét, amely Raul Castro vezetésével indul 
útnak; a harmadik csoport ugyancsak 6 főből 
áll, élén Almeidával; köztük van Che Gueva
ra is. . . 

Utólag rekonstruálható, hogy a menekülők 
zöme aránylag kis területen szóródott szét az 
első éjszakán; e három csoport is nemegy 
napon párszáz méternyire, egy-két kilométer
nyire haladt vagy táborozott egymástól. De 
mind csak azokról tudtak, akikkel együtt 
voltak: a felderítő repülők elől rejtőzködve, 
terepismeret híján nem gondolhattak a kör
nyék átkutatására. Annál kevésbé, mert fel
szerelésük, pénzük odaveszett, így az időjárás 
elleni védekezés, az élelem- és ivóvízszerzés is 
nehezen megoldható feladat volt. Minden 
óvatosság mellett rá-rákényszerültek, hogy 
felfedjék magukat egy-egy helybeli előtt. 
Ez időből származnak az olyan elismervények, 
mint amit Raul Castro adott egy boltosnak: 
„írásban ismerjük el azt a jótettet, amelyet e 
nehéz pillanatban élveztünk, hogy a jövőben 
vegyék tekintetbe, mivel semmit nem tudtunk 
kifizetni; ha meghalnánk, e dokumentum a 
majdani Forradalmi Kormány bármely hiva
talos szervének benyújtható." Hiszen a gerilla 
„tízparancsolatához" tartozott , hogy nem rek
virálhatnak: csak vásárolniuk szabad a lakos
ságtól, s csak attól , aki önként hajlandó eladni 
nekik termékeit vagy áruját. . . 

Végül mindhárom csoport kapcsolatba ke
rült olyan helybeliekkel, akikből a Július 26. 
Mozgalom aktivistái jóelőre valóságos háló
zatot szerveztek az expedíció fogadására. Kéz
ről kézre adták őket, míg végre december 21-én 
találkoztak. Igaz, a 15 embernek csak 7 fegy
vere maradt, amiért Fidel Castro meg is rót ta 
őket. Pár napot pihentek, újabb expedíciósok 
és helyiek csatlakozására és némi utánpótlásra 
várva, majd 25-én búcsút vettek a háziaktól, 
s bevették magukat a hegyek közé. 

A második fejezet az első győzelmes ütkö
zet napjáig, 1957. január 17-ig ta r t . E három 
hét alat t a terep felderítése, az első újoncok 
kiképzése, a helyi kapcsolatok kiépítése folyt. 
Összecsapási alkalom kínálkozott volna: 29-én 
egy Batista-párti földbirtokos fegyveres őrei
nek lerohanásával kacérkodnak, január 10-ét 
pedig így őrzi meg Guevara naplója: „Délután 
szép kis lá tvány: 18 tengerészgyalogos az 
úton, gondtalanul, Fídel Castrót keresve. 
Könnyű zsákmány, de nem támadhat tunk, 
mert még nem ért ide az élelmiszer, s hiányzott 
Guülermo Garcia." Mindkét döntés azt jelzi: 

bármennyire élt a csapatban a fegyverhez jutás 
és a magukról való híradás vágya, alaposan 
megtanulták, hogy támadni csak a számukra 
optimális körülmények között szabad. 

Erre kínálkozott a fentieknél jobb alkalom 
a La Plata-i helyőrség elleni akcióban, amely
ből — a katonai siker mellett — politikai tőkét 
is kovácsolhattak a vidék lakossága körében. 
A rajtaütés mintegy „válasz" volt arra, hogy 
pár napja a' katonaság és a csendőrség elhur
colt 11 környékbeli szegényparasztot; sőt a 
17-én meg életben levőket sikerült is kiszaba
dítani. Érthető, ha ezt a részletesen leírt csa
t á t — amelyben, kevés lévén a fegyver, csak 
22 gerilla ve t t részt, s amelyben a rajtaütéssel, 
az ellenség megtévesztésének módszerével 
s tb. egyaránt éltek — aránylag szerény di
menziói ellenére stratégiai jelentőségűnek te
kinti a kubai hadtörténet. S aligha kétséges, 
hogy hatása felbecsülhetetlen volt a gerilla 
önbizalmának erősítésében ill. az ellenség de-
moralizálásában. Ez utóbbiban nemcsak a ve
reség okán : a katonák között alighanem hamar 
híre ment, hogy a gerilla merőben másként 
bánik a sebesült, foglyul ejtett ellenféllel, mint 
a Batista-hadsereg... 

A harmadik fejezet nyitánya az, hogy a 
La Plata-i győzelem eredményeként — a ge
rilla történetében először — mindenki fegy
verhez jut . Számítanak rá, hogy a hadsereg 
üldözésükre indul, s valóban: 45 fős speciális 
kiképzésű gerillavadász osztag ered a nyo
mukba. De a kezdeményezés a gerilla kezében 
marad: 22-én egy rajtaütéssel újabb győzel
met arat , hatfőnyi veszteséget okozva az 
ellenségnek, miközben a „szakállasok" sértet
lenek maradtak, sőt némi zsákmányhoz is 
jutot tak. 

Ügy látszik, Fidel Castro t a r to t t tőle, hogy 
a győzelem a harcosok fejébe száll. Január 
29-én — Guevara naplójának tanúsága sze
rint — „beszédet t a r to t t a csapatnak, figyel
meztetve a fegyelmezetlenség és a demorali-
zálódás kockázatos voltára. Három vétséget 
fogunk halállal büntetni: a függelemsértést, a 
dezertálást és a despotizmust", írja. Mindazon
által Fidel elérkezettnek lá t ta az időt, hogy 
egyik bajtársát Havannába küldje. Faustino 
Perez fő feladata az volt, hogy megszervezze a 
gerilla publicitását: egy külföldi tudósító 
feljuttatását a Sierra Maestrába. E küldetés 
teljesítése — amit, mint a háború egy fontos 
fejleményét, nyomon követ a napló is — jócs
kán áthúzódik a február 9-én kezdődő negye
dik fejezetbe. 

De közben rendkívüli veszélybe kerül a 
gerilla. A hadsereg elfog egy hozzájuk csatla
kozott parasztot, aki busás jutalomért rááll, 
hogy nyomukra vezeti az ellenséget. Az áruló 
több mint két héten át „ingázik", zsebében 
katonai menlevéllel. Nem esik gyanúba, ami
kor 30-án távollétében támadás éri a t ábor t . 
Fideléket az menti meg, hogy csak légitáma-
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dásra kerül sor ; az áruló pedig — aki egy fel
derítőgépen ül — nem tudhatja, hogy időközben 
párszáz méterrel áthelyezték a szállást. így is 
érzékeny veszteség éri a gerillát; szét is szóró
dik pár napra. Nem tudják, hogy már szorul 
a gyalogsági gyűrű is a hegycsúcs körül, ame
lyen táboroznak. A hadsereg február 7-re idő
zíti az újabb offenzívát; ám ezt az időjárás 
meghiúsítja. S az áruló, aki ekkor a táborban 
tartózkodik, 8-án újabb „családlátogatásra" 
kéredzkedik... 

A negyedik fejezet azon a napon indul, 
amikor a gerillák — alapjában véletlenszerűen 
— tudomást szereznek nemcsak az árulásról, 
de a szoruló gyűrűről is. Már a közelben van a 
felfejlődő katonai lánc, amikor három cso
portban visszavonulnak; az utóvédet már 
golyók kísérik. 12-én találkozik a megbeszélt 
helyen a két népesebb csapat — a harmadikról 
csak napok múlva jön hír — ; s mivel közben 
Faustino Perez sikerrel jár t , a feladat az, hogy 
a legbiztonságosabban eljussanak az interjú és 
a vezetőségi értekezlet színhelyére. I t t már 
Fidel Castróé a főszerep. De nem marad 
„munka nélkül" 17 bajtársa sem: dolguk az, 
hogy a négyórás interjú a la t t folytonos moz
gásukkal többnek mutassák magukat az újság
író előtt, mint ahányan vannak; s még na
gyobbnak sejtessék a gerillahadsereg egészét. 
Majd lezajlik az értekezlet, sőt végül — szinte 
a klasszikus dramaturgiát idézve — a birtokon 
felbukkan az áruló is, aki nem is sejti, hogy 
lelepleződött. Az ő kihallgatásával, kivégzésé
vel ér véget a kétnapos találkozó, ami után 
ki-ki visszaindul a posztjára: a gerilla a he
gyekbe, a mozgalom „civil" vezetői a váro
sokba... 

E rövid tartalmi kivonat igazolni látszik, 
hogy a valóság néha igencsak túlszárnyalja az 
írói fantáziát. Igaz persze, hogy A háború 
naplója — illetve krónikása — igyekszik is 
kiaknázni az eseményekben rejlő lehetősége
ket . A könyv nem szaktörtóneti igénnyel ké
szült. Erre utal , hogy összesen két megneve
zett — helyenként bőségesen idézett — írásos 
forrásra hivatkozik: Guevara és Raul Castro 

korabeli naplójára. S hogy nem pusztán a tör
ténészek érdeklődését hivatott kielégíteni, azt 
jolzi az is, hogy első változata a Granma (a 
K K P napilapja) folytatásos mellékleteként 
jelent meg 1979 elején; könyv alakban, leg
feljebb pontosított szöveggel pedig a Tájékoz
tatási Hivatal adta ki. 

Ez korántsem jelenti, hogy a szaktörténé
szek ne forgathatnák haszonnal A háború 
naplóját. Bizonyos vonatkozásokban hézag
pótló a kubai forradalmat tanulmányozók szá
mára, hiszen az események folyamatos nyomon 
követése sokat segíthet az eddig különböző 
forrásokból inkább alkalomszerűen megismert 
adatok ellenőrzésében, a köztük levő eltérések, 
ellentmondások értelmezésében. (Roppant 
hasznos például, hogy napi képet ad az érte
lemszerűen gyakran változó adatokról, így a 
gerilla létszámáról, névsoráról, fegyverzetéről, 
tartózkodási helyéről, mozgásáról stb.) össze
hasonlítási alapként tanulságos lehet az euró
pai partizánharcokkal vagy a fejlődő világ 
mai fegyveres mozgalmaival foglalkozó kuta
tók számára is. Annál inkább, mert lényegé
ben élettelibb, reálisabb képet ad, mint azok 
a 60-as évekbeli „gerilla-kézikönyvek", ame
lyek a közvetlen alkalmazás igényével próbál
ták „katekizálni", dogmákká egyszerűsíteni az 
eredeti tapasztalatokban oly gazdag kubai 
gerillaháborút. 

De a kalandvágyó, az egzotikus terepek és 
események, az emberi helytállás példái iránt 
érdeklődő közönség — s különösen a fiatalabb 
nemzedékek — jóval szélesebb körének érdek
lődésére is számot t a r tha t ez a könyv, amely 
műfajilag leginkább a dokumentarista publi
cisztikához sorolható. Jótollú szerző írta, aki 
— miközben folytatja kutatásait — komo
lyan veszi a történeti ismeretek nevelő, jellem-
formáló funkcióját: a gerillaélet napi viszon
tagságainak és nagy pillanatainak humort és 
pátoszt ötvöző bemutatásán keresztül szinte 
észrevétlenül adja át az elkötelezettség, a 
férfias helytállás, a bátorság és bajtársiasság 
emberi-erkölcsi példáit a nagyközönségnek, 
olvasmányos formában. 

Benkő Judit 
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A két világháború közötti időszak hadtörténelme 
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Magyarország a második világháborúban 
Hazánk felszabadulása 
Ellenállási mozgalom és partizánharcok 

A második világháború utáni időszak hadtörténelme 
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A GYAKRABBAN ELŐFORDULÓ FOLYÓIRATOK RÖVIDÍTÉSÉNEK 
J E G Y Z É K E 

É T Élet és Tudomány 
H K Hadtörténelmi Közlemények 
Ho Honvédelem 
HSz Honvédségi Szemle 
ISz Igaz Szó 
Mo Magyarország 
N Néphadsereg 
P K Párt történeti Közlemények 
Sz Századok 
TSz Történelmi Szemle 

I . ÁLTALÁNOS MUNKÁK 

Bibliográfiák, sajtótörténet 

1. Diószegi Mária—Nagy József Zsigmond: 
Bibliographie choisie de la science histo
rique hongroise 1974—1984. (Études 
historiques hongroises 1985. 3. köt. Bp. 
Akad . K. 1985.) 216 p . 

2. Bibliographie choisie d'ouvrage d'histoire 
publiées en Hongrie en 1982. — Acta 
Historica, 1984. 3—4. sz. 425—437. p. 

3. A Magyarországon megjelent történelmi 
munkák (önálló kötetek, tanulmányok, 
cikkek) válogatott jegyzéke. (1983. ja
nuá r 1.—december 31.) összeáll. Rozsnyói 
Ágnes, Sz. Gyivicsán Mária. — Sz, 1985. 
1. sz. 293—381. p . 

4. Az 1983. évi magyar hadtörténelmi iro
dalom bibliográfiája, (összeáll.) Damó 
Csilla, Viniczai Is tván. — HK, 1985. 
1. sz. 182—220. p . 

5. Külföldi folyóiratok hadtörténelmi reper
tór iuma 1982. (összeáll. Damó Csilla, 
Viniczai István.) — H K , 1985. 3. sz. 
725—752. p . 

6. Külföldi folyóiratok hadtörténelmi reper
tór iuma 1983. (összeáll. Damó Csilla, 
Viniczai István.) — H K , 1985. 4. sz. 
966—996. p. 

7. A katonai szakirodalom bibliográfiája. 
1984. [1.] Könyvek, fordítások és folyó-
iratlelőhelyjegyzék. (összeáll, a Hadtudo
mányi Könyvtár , a HM Katonai Tudo
mányos Könyvtár és a ZMKA Tudomá
nyos Könyvtár munkatársai.) Bp. Zrínvi 
K. 1985. 155 p . 

8. Honvédségi Szemle 1979—1983. (össze
áll. Berki Imréné, Köles Ferencné, Rada 
Ferenc.) Bp. (Zrínyi K.) 1985. 116 p. 
(Magyar katonai folyóiratok repertóriu
mai.) 

9. Gyarmati György: A „sorsforduló" (1944. 
október—1945. október) történeti irodal

mának válogatott bibliográfiája. — TSz 
1986. 1. sz. 191—222. p . 

10. Kovács László: Csongrád megye 1944— 
1948 közötti időszakáról szóló szakiroda
lom vázlatos áttekintése. (Tanulmányok 
Csongrád megye történetéből. 9. köt. 
1985.) 245—252. p. 

11. Forrásjegyzék a Szovjetunió fontosabb 
leszerelési, fegyverzetcsökkentési kezde
ményezéseiről. 1945—1984. (összeáll. 
Herendi Károly, Juhász Ágnes, Tóth 
Bálintnó.) Bp. soksz. 1985. 57 p. 

12. Forrásjegyzék a Varsói Szerződés fonto
sabb katonapolitikai kezdeményezésérői 
1955—1984. (összeáll. Herendi Károly, 
Juhász Ágnes, Tóth Bálintné.) [Kiad. a] 
ZMKA Tudományos Könyvtára. Bp. 
Házi soksz. 1985. 16 p. 

13. K[acsó] L[ajos]: Az első hazai hírlap. 
(Mercurius Hungaricus.) — N, 1985. 21. 
sz. 15. p . 

14. A magyar sajtó története H/a köt. 
1848—1867. IT/b köt. 1867—1892. (Fő-
szerk. Szabolcsi Miklós.) Szerk. Kosáry 
Domokos, Németh G. Béla. Bp. Akad. 
K. 1985. 2 db. 
Kosáry Domokos: A forradalom és a sza
badságharc sajtója, 1848—1849. — H / a 
köt. 25—287. p. 

15. Batári Gyula: A katonaorvosi folyóirat
irodalom Magyarországon az első világ
háború előtt. — Az Orvosi Könyvtáros, 
1985. 3. sz. 313—321. p. 

16. Vida Sándor: Forradalmi fegyver. 1918— 
1919 sajtója. — Budapest, 1985. 3. sz. 
19. p . 

17. Kacsó Lajos: Illés Béla üzenete. (1944. 
október 18-án jelent meg a „Magyar 
Újság", a Vörös Hadsereg magyar nyelvű 
lapja.) — N, 1985. 12. sz. 13. p . 

18. Kilián I s tván : „Szabad Magyarország". 
A salgótarjáni fogolytábor magyar folyó-
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irata, 1945. — Palócföld, 1985. 3. sz. 
36—41. p. 

19- Kovács Jenő: A katonai sajtó története 
1945—1948. (Kiad.) a MN Pol. Fcsfség 
Tudományos Tanácsa. [Bp.] (MNMK 
ny.) 1985. 119 p. 
| Tanulmányok, dokumentumok a Magyar 
Néphadseregben folyó politikai munka 
történetéből. 4.) 
Bibliogr. a jegyzetekben 93—100. p. 

20. Kovács Jenő : TJj hadsereg — új katonai 
lapok. Adalékok a katonai hírlapirodalom 

.történetéhez. — Magyar Sajtó, 1985. 5. 
sz. 20—23. p . 

21. Markó György: Miről írt a Honvéd 
Híradó? Csapatújságok 1945 tavaszán. 
— N, 1985. 17. sz. 11. p . 

22. Hajdú I s tván : Húszéves az Akadémiai 
Közlemények. — Ho, 1985. 11. sz. 130— 
133. p . 

Múzeumi, levéltári, könyvtári és 
térképtári gyűjtemények 

23. Liptai Ervin: Múzeum a Nándor lakta
nyában. [Riporter:] Józsa [György Gá
bor.] — Magyar Nemzet, 1985. 2. sz. 
9. p . 

24. Háncs Ernő—Liptai Ervin: Fegyverek, 
levelek, könyvek. Negyvenéves a Had
történeti Intézet. [Riporter:] Józsa 
György Gábor. — Magyar Nemzet, 1985. 
225. sz. 5. p . 

25. Tarsoly. Vezérlő kalauz, különféle traktá-
tumok. [Kiad. a.] Hadtörténeti Múzeum. 
1985/1986. Szerk. Rákóczy Rozália, Fotó : 
Németh Ferenc. Bp. (Sylvester ny. 1985.) 
75 p . Illusztr. 

26. Hetes Tibor: Negyven év gyarapodásáról. 
(Hadtörténeti Múzeum.) — Tarsoly. 
1985/1986. 9—13. p . 

27. K[acsó] L[ajos] : Történelemidézés — 
multivizióval. (Multivideoráma a Had
történeti Múzeum „Magyarország had
története 1919-től napjainkig" c. kiállítá
sán.) — N, 1985. 14. sz. 14. p . 

28. Kúti Ferenc: Ha t évtized katonarelikviái. 
(„Magyarország hadtörténete 1919-től 
napjainkig" c. kiállítás a Hadtörténeti 
Múzeumban.) — N, 1985. 16. sz. 13. p . 

29. Magyarország felszabadítása. — A Ma
gyar Néphadsereg megszervezése és fej
lődése. — A Varsói Szerződés. Űj kiállí
tások a Hadtörténeti Múzeumban. [Ism.] 
Rákóczy Rozália. — H K , 1985. 2. sz. 
493—495. p . 

30. M árkos Pá l : Négy évtized a Magyar 
Néphadsereg életéből. (Kiállítás a Had
történeti Múzeumban.) — Polgári Véde
lem, 1985. 4. sz. 18. p . 

31 . Bemutatjuk a Zalka Máté Katonai Mű
szaki Főiskola híradó múzeumát. — HSz, 
1985. 12. sz. 22—23. p . 

32. Kozma Tóth I s tván : Akik segítették a 
végső győzelmet. Bajtársi találkozó. (Az 
1. vasútépítő hadosztály, a 3. vasútépítő 
dandár emlékmúzeumában.) — N, 1985. 
4. sz. 3. p . 

33. Kiss Is tván Géza: Csapatmúzeumok — 
hagyományok. Országos tanácskozás a 
csapatmúzeumokról. — Tarsoly, 1985/ 
1986. 63—64. p. 

34. Deák József: Repüléstörténetünk mú
zeumban. (Megnyílt a Közlekedési Mú
zeum repüléstörténeti és űrhajózási kiállí
tása.) — Határőr, 1985. 46. sz. 15. p . 

35. A kuruc marsall hagyománya. (Képes 
összeállítás a tarbes-i Huszárok Nemzet
közi Múzeumának adományozott 17—18. 
századi magyar huszárereklyékről.) — ISz, 
1985. 7. sz. 24—25. p . 

36. Katona M. I s tván : Tarbes-i útinapló. 
1—2. r. (Bercsényi László nyomában. 
A tarbes-i huszármúzeum.) — N, 1985. 
26. sz. 11., 27. sz. 12. p . 

37. Katona M. I s tván: Huszárrelikviák Tar-
bes-ban. — Határőr, 1985. 28. sz. 12— 
13. p . 

38. Kacér, Zs.: A moszkvai Zalka Máté 
Múzeum. — Fáklya, 1984. 8. sz. 13— 
14. p . 

39. Simon Sándor: Egy 18. század eleji török 
puska restaurálása. —• Múzeumi Műtárgy
védelem, 1982. 351—358. p . 

40. Simon Sándor: A 17—18. század fordu
lója időszakából való török puska restau
rálása. (Budapest régiségei. 26. köt. Bp. 
1984.) 357—371. p. 

41. Lugosi József: A szabadságharc fegyverei. 
— ISz, 1985. 9. sz. 4—5. p. 

42. H éri Vera: Győr 1598-as visszafoglalásá
nak érmei. — Numizmatikai Közlöny, 
1983—1984. 35—41. p. 

43. Makai Ágnes: Buda visszafoglalása — 
érmeken. — Tarsoly, 1985/1986. 18—19. 
P- r 

44. Kottra Györgyi—Makai Agnes: Az ame
rikai függetlenségi háborút lezáró 1783-as 
párizsi béke 200. évfordulójának emlék
érmei. — HK, 1985. 1. sz. 149—160. p . 

45. Szakály Sándor: A magyar tábori csendőr
ség jelvényei, 1924—1944. — H K , 1985. 
4. sz. 892—899. p. 

46. Molnár József: A felszabadult Magyar
ország legelső és legúiabb kitüntetése. 
— HK, 1985. 1. sz. 62—73. p . 

47. Molnár József: Új kitüntetéseink. — 
Érem, 1985. 1. sz. 41—48. p . 

48. Kocsis László: 1. századi sisak az aquin
cumi légióstáborból. (Budapest régiségei. 
25. köt. 1984.) 227—246. p. 

49. Ságvári György: Egy különös jelrendszer: 
az uniformis. — Interpress Grafik, 1985. 
2. sz. 34—41., mell. 5—6. p. 

50. Steinbock, Erwin—Baumgartner, Lothar: 
Die Uniformen der k. k. österreichischen 
und k. u. k. österreichisch—ungariscnhe 
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Kriegsmarine. (1797—1918.) Graz, Wies
haupt Verl. (1984.) 103 p . Illusztr. 

51. Katona M. I s tván : A magyar hadiviselet 
megörökítője. (Somogyi Győző.) — N, 
1985. 32. sz. 11. p . 

52. K[acsó] Lfajos:] Négy évtized egyen
ruhái. („A Magyar Néphadsereg egyen
ruhái 1945—1955" címmel kiállítás nyílt 
a Hadtörténeti Múzeumban.) — N, 1985. 
7. sz. 12. p . 

53. Kottra Györgyi : Hadilobogók és csapat
zászlók. — ISz, 1985. 1. sz. 36—37. p . 

54. A hadilobogók gazdája. (Kottra Györgyi, 
a Hadtörténeti Múzeum munkatársa.) — 
Katonai Sajtószolgálat, 1984. 8. sz. 18— 
19. p . 

55. Kottra Györgyi : Történelmi zászlók az 
1985. április 4-i díszszemlén. — Tar
soly, 1985/1986. 37—42. p . 

56. Somogyi Győző : Erdélyi hadizászlók. — 
Múzsák, 1985. 3. sz. 16—17. p. 

57. Mátraházi Zsuzsa: Rákóczi-zászló a rak
tárban. (Lakiné Tóth Ilona a zászló tör-
netéről és restaurálásáról.) — Magyar 
Nemzet, 1985. 203. sz. 6. p . 

58. Rajcsányi I ván : Elődeink lobogói. — Ha
tárőr, 1985. 14. sz. 11. p . 

59. Jalsovszky Katalin : Magyar önkéntesek 
a spanyol polgárháborúban. (Fénykép
katalógus.) (Magyar Munkásmozgalmi 
Múzeum évkönyve. Bp. 1983.) 97—212. p . 

60. Zalai I s tván : Egy fénykép története. 
A győzelem zászlaja a Reichstagon. — 
Népszabadság, 1985. 100. sz. 6. p . 

61. A hazáért. Honvédelem és hazafiság 
(896—1848) a magyarországi művészet
ben. Ernst Múzeum, 1985. május 9.— 
június 2. kiáll, katalógusa. (Katalógust 
szerk. Bárányi Judit , Varga Is tván, 
Zachar József. Bev. tanulmány Zachar 
József.) [Kiad. a] (Hadtörténeti Múzeum.) 
Bp. (MAHIR) 1985. 83 p . Illusztr. 

62. Székely András : A hazáért. Tárlat az 
Ernst Múzeumban. — Népszabadság, 
1985. 112. sz. 7. p . 

63. Takács Tibor: A hazáért. Történelmi tár
lat az Ernst Múzeumban. — N, 1985. 21. 
sz. 12. p . 

64. Varga [László:] A hazáért. Honvédelem 
és hazafiság a magyarországi művészet
ben. (896—1848.) — Határőr, 1985. 22. 
sz. 13. p . 

65. Dudás Lajos : Csongrád város emléktáb
lái. — Honismeret, 1985. 3. sz. 23—25. p . 

66. Kőbe vésett telefonkönyv. [ í r ta : ] Z. M. 
[1086 első világháborús emlékmű Magyar
országon.] — Magyar Hírlap, 1985. 234. 
sz. Melléklet [6. p.] 

67. Apró Ferenc: Az első világháború hősi 
emlékei Szegeden. — Szegedi Könyvtári 
Műhely, 1985. 1. sz. 6—15. p. 

68. Basso de March, P . : Magyar honvédsírok 
Olaszországban. (Doberdó emlékei.) — Üj 
Tükör, 1985. 2. sz. 18. p . 

69. Kékesdi Gyula: Akiket visszavártak, ö t 
száz szovjet hősi halott a kömlői emlék
parkban. — Népszabadság, 1985. 100. sz. 
6. p . 

70. Cseh Géza: „Piros fejfák". Szovjet hősi 
sírok Szolnok megyében. — Jászkunság, 
1985. 1. sz. 16—20. p . 

71. Kontha Sándor: Felszabadulási emlékmű
veinkről. — Népszava, 1985. 79. sz. 11. p . 

72. Felavat ták a tűzszerész emlékművet. — 
Magyar Nemzet, 1985. 242. sz. 3. p . 

73. Bertalan Is tván Béla: Nyugszik a boforc 
alat t . (A tűzszerész emlékmű felavatása.) 
— Ország Világ, 1985. 48. sz. 8—9. p . 

74. Hivatásos veszélyvállalók. Tűzszerész
emlékművet avat tak a fővárosban. (Láng 
László alezredes a Magyar Néphadsereg 
tűzszerész és aknakutató zászlóaljának 
munkájáról.) [ í r ta : ] Illés. — Magyar 
Hírlap, 1985. 242. sz. 3. p . 

75. „Verba volant, scripta manent". Nemzet
közi Levéltári Nap, Budapest, 1984. de
cember 17. [Ism.] Szijj Jolán. — H K , 
1985. 2. sz. 488. p . 

76. Csárádi József: Gondolatok a levéltári 
értékű iratok megőrzéséről. — Ho, 1985. 
8. sz. 100—106. p . 

77. Bonhardt Atti la: Az I . világháborús ma
gyar hadifoglyokra vonatkozó iratok a 
Hadtörténelmi Levéltárban. — Levéltári 
Szemle, 1982. 2—3. sz. 291—298. p . 

78. Urbán Károly—Vida I s tván: Dokumen
tumok a lisszaboni magyar követség t i tkos 
levéltárából. (1943—1944.) — Krit ika, 
1985. 3. sz. 23—34. p. 

19.Csi//áry Gergely: Akiket visszavártak... 
(A hősi halott szovjet katonák névjegy
zéke összeállításának tapasztalatai Heves 
megyében.) — Levéltári Szemle, 1985. 
1. sz. 37—42. p . 

80. Tihanyi János : Az Osztrák Ellenállás 
Levéltára. — Levéltári Szemle, 1982. 
2—3. sz. 341—356. p . 

81. Flugblätter und Flugschriften zur Unga
rischen Räterepublik 1919. Deutsch
sprachige Drucke aus Budapester Samm
lungen. Hrsg. v. Karl Nehring. München, 
1981. X I , 162 p . 

82. Füleki Mihály : „És a honvédségi könyv
t á r a k ? . . . " — Könyvtári Figyelő, 1985. 
6. sz. 635—643. p. 

83. Füleki Mihály: Magánvélemény szak
könyvtáraink együttműködésének lehető
ségeiről. — Ho, 1985. 7. sz. 90—97. p. 

84. Herendi Károly: A tudományos könyvtár 
felépítése és szerepe az akadémiai tudo
mányos munka segítésében. — Akadémiai 
Közlemények, 112. sz. 1984. 257—270. p. 

85. Tóth Bálintné: A hadtudományi infor
mációs rendszer helyzete ós fejlesztése. — 
Ho , 1985. 10. sz. 94—101. p . 

86. Winkler György: A térkép szerepe az 
1848/1849. évi szabadságharc honvéd-
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seregeinek vezetésében. — H K , 1985. 1. 
sz. 74—96. p . 

87. Nagy Zsuzsa, L. : Régi térképek.. . (Tria
noni béke.) — História, 1985. 4. sz. 22— 
23. p . 

88. Csendes László: A korona rejtekhelye 
Ausztriában, 1945-ben. — H K , 1985. 3. 
sz. 643—659. p . 

89. Barczy Zoltán—Kar eh Pál : Hangászok 
— hangszerek — hangjegyek. Trombita-
és dobjelek az osztrák—magyar hadsereg
ben és haditengerészetnél (1629—1918.) 
[Kiad. az] MTA Zenetud. In t . Bp. (MTA 
soksz.) 1985. 291 p. ** 
(Műhelytanulmányok a magyar zene
történethez. 6.) 
Bibliogr. a jegyzetekben 241-—260. p . 

A hadtudomány és hadtörténettudomány 
elméleti kérdései 

90. Katonai lexikon. Főszerk. Damó László. 
Főszerkesztő-helyettesek Móricz Lajos, 
Ligeti Rudolf. Bp. Zrínyi K. 1985. 620 p. 

91. Rostoványi Zsolt: Háború és béke az isz
lámban. — Világosság, 1985. 6. sz. 355— 
363. p . 

92. Zrínyi Miklós prózai művei. Négyesy 
László hagyatékából Kovács Sándor Iván 
vezetésével sajtó alá rendezte az ELTE 
Régi magyar irodalomtört. tanszékének 
Zrínyi-szemináriuma. (Szerk., bev. az új 
jegyzeteket összeáll. Kovács Sándor Iván.) 
Bp. Zrínyi K. 1985. 761 p . Illusztr. 
(Zrínyi-könyvtár. 1.) 
Vitéz hadnagy. — Mátyás király életéről 
való elmélkedések. — Az török áfium ellen 
való orvosság. 

93. Válogatás a burzsoá hadtudományi írá
sokból. (Vál. és szerk. Kocsis Bernát.) Bp. 
Zrínyi K. 1985. 715 p . 
Bibliogr. a jegyzetekben 683—707. p . 

94. Rákóczy Rozália : Ismeretlen XVII I . szá
zadi hadelméleti Hungarica. — Magyar 
Könyvszemle, 1985. 3—4. sz. 292—296. p . 

95. Balló I s tván : A feledés homályából... 
Jung János Hadi mesterséget tárgyazó 
könyvéről. — H K , 1985. 4. sz. 858— 
876. p . 

96. Balló I s tván : Visszatekintés Czetz János 
magyar hadnyelvtanára. — Akadémiai 
Közlemények, 112. sz. 1984. 271—291. p . 

97. Kúti Ferenc : A szabadságharc tudós ka
tonája. (Petzelt József.) — N, 1985. 11. 
sz. 12. p . 

98. Szabó Miklós: Van-e a proletárnak és a 
felvilágosult polgárnak megvédeni való 
hazája? Gondolatok a századelő naciona
lista antimilitarizmusáról és polgári paci-
fizmusáról. — Világosság, 1985. 6. sz. 
364—374. p. 

99. Pataky Iván : A polgári védelmi tudomány 
első eredményei. — Ho , 1985. 10. sz. 
84—89. p . 

100. Fűzi Imre : A magyar katonai elmélet és 
a hadsereg felkészítése 1939. szeptember 
l-ig. — H K , 1985. 2. sz. 387—406. p . 

101. Deák Péter: A hadtudományi megismerés 
specifikumai. — Magyar Tudomány, 1985. 
7—8. sz. 504—512. p. 

102. Deák Péter: A hadügy néhány politoló
giai relációja. — Társadalomkutatás, 
1984. 3—4. sz. 154—169. p . 

103. Stut tgar t '85.16. Nemzetközi Történelem
tudományi Kongresszus. A Nemzetközi 
Hadtörténelmi Bizottság X. Kollokviuma. 
1985. augusztus 19—24. [Ism.] Zachar 
József. — H K , 1985. 3. sz. 713—718 p.J 

104. A 16. Nemzetközi Történelemtudományi 
Kongresszus egyéb rendezvényeiről. 1985. 
augusztus 25.—szeptember 1. [Ism.] 
Rázsó Gyula. — HK, 1985. 3. sz. 719— 
724. p . 

105. Pach Zsigmond Pál : Mohácstól Buda 
visszavívásáig. A XVI—XVII . század 
problémái történetírásunkban. — Kor
társ, 1985. 9. sz. 94—105. p . 

106. Krausz Tamás: Üj eredmények a polgár
háború korszakának szovjet historiográ
fiájában. — P K , 1985. 4. sz. 194—199. p . 

107. [Szerdahelyi I s tván: ] Ki hamisítja a tör
ténelmet? (Válasz a „Romania Literara" 
c. bukaresti hetilapban megjelent kriti
kára Nagy Vilmos volt honvédelmi mi
niszterrel, illetve Bibó Is tván két doku
mentumával kapcsolatban.) — Kri t ika , 
1985. 3. sz. 2. p . 

108. Szabó Miklós, M. : Tények, vi ták — vita
t o t t tények. A világháború értékeléséről. 
— Magyar Nemzet, 1985. 103. sz. 7. p . 

109. Horváth J . Ferenc: A történelem megha-
misítói. — Határőr , 1985. 14. sz. 14, p . 

110. Tegzes Ferenc: Az antifasiszta ellenállási 
mozgalom kutatásának helyzete Bara
nyában. — Baranyai Művelődés, 1984. 
2—3. sz. 144—149. p. 

111. Csernovszki József: A katonai nevelés
elmélet története 1945-től a hazai szak
sajtó alapján ós tükröződése az akadémia 
nevelőmunkájában. — Akadémiai Ér te
sítő, 1985. 3. sz. 5—24. p. 

112. Bencze László—Mues Sándor: A Magyar 
Néphadsereg a nyugati szakirodalomban. 
—Ho, 1985. 7. sz. 71—78. p . 

113. Ravasz I s tván Dezső: Hogyan írjunk 
csapattörténetet? — Ho, 1985. 4. sz. 
97—102. p . 

A hadtörténelem az ismeretterjesztésben 
és a honvédelmi nevelésben 

114. Glatz Ferenc: Történetírás és korigőny. 
— Népszabadság, 1985. 260. sz. 4. p . 

115. {Bodó Károly): Történelmünk a közgon
dolkodásban. [Kiad. a] MN Politikai Ne
velőmunka Anyagi és Módszertani Köz
pont. [Bp.] (MNMK ny.) 1985. 37 p . 

116. Juhász Gyula: Világháborús szerepünk 
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és a köztudat . [Riporter] Kovács Dénes. 
— Népszabadság, 198ő. 275. sz. 9. p . 

117. Deák Mihály: Bátorságra és a hősies cse
lekedetekre nevelés a nagy honvédő há
ború éveiben. — Akadémiai Közlemények, 
112. sz. 1984. 43—53. p . 

118. Deák Mihály: Jubileumi évfordulóink és 
a szovjet háborús irodalom. — Ho, 1985. 
2. sz. 95—100. p. 

119. Németh M. László: A memoárirodalom 
lehetséges szerepei. A szerkesztő szem
pontjai. — HSz, 1985. 10. sz. 1—5. p. 

120. Füleki Mihály: Hazafiság, katonaélet, 
irodalom. Beszélgetés Garai Gábor Kos
suth-díjas költővel. — HSz, 1985. 12. sz. 
9—17. p . 

121.K[acsó] L[ajos:] Honvédelmi könyv
napok '85. — N, 1985. 38. sz. 11. p . 

122. Rábai Ferenc: Országos honvédelmi 
könyvnapok — 1985. — Könyvvilág, 
1985. 9. sz. 2. p . 

A hadművészet története 

130. Rovighi, A.: A haditevékenységek kilenc 
alapelve. — Ho, 1985. 3. sz. 29—41. p. 
(Rövidített ford. Rivista Militare 1984. 
3. sz.-ból.) 

131. Kalavszky Györgyi : Hadviselő kutyák, 
galambok. — Tarsoly, 1985/1986. 27— 
28. p . 

132. Juba Ferencz: Ungarns Marine Handels
schiffahrt. Einst Seemacht an der Adria. 
Das Diplom von 1108. n.Chr. — Schiff 
und Zeit, 1982. 13—42. p. 

133. Bartos J enő : A vadászrepülők légi harcá
nak fejlődése napjainkig. — Akadémiai 
Közlemények, 115. sz. 241—277. p. 

134. Kormos László: A légierő és a légvédelem 
párharcáról — fejlődésük tükrében. — 
Ho, 1985. 11. sz. 41—52. p. 

135. Ahromeev, Sz.: A szovjet hadtudomány 
és hadművészet fölénye a nagy honvédő 
háborúban kivívott győzelem egyik leg
fontosabb tényezője. —- Ho, 1985. 5. sz. 
8—21. p. 
(Kommuniszt 1985. 3. sz.-ból.) 

136. Szauter Lajos: A hadművészet fejlődósé
nek főbb tanulságai a második világhábo
rúban.— Akadémiai Közlemények, 116/1. 
sz. 1985. 99—121. p . 

137. Szauter Lajos: A hadtápbiztosítás fejlő
désének fontosabb tanulságai a nagy hon
védő háború éveiben. — Hadtápbiztosí
tás, 1985. 1. sz. 47—54. p. 

123. Nagy I s tván : A hadtudományi képzés 
világnézeti-politikai nevelő jellegének 
helyzete. — Akadémiai Értesítő, 1985. 
2. sz. 23—37. p . 

124. Farkas János: Honvédelmi nevelés-okta
tás az iskolákban. — HSz, 1985. 12. sz. 
54—58. p.] 

125. Légrádi László: A honvédelmi nevelő
munka néhány időszerű kérdése. — HSz, 
1985. 12. sz. 1—5. p . 

126. Argalász Kálmán: A fiatalok hazafias 
honvédelmi nevelése közös ügyünk. — 
HSz, 1985. 58—60. p . 

127. Tóth Károly: Torz nézetek a honvédelmi 
nevelésben. — HSz, 1985. 12. sz. 60— 
63. p . 

128. Bárdos Ferenc: Világnézeti nevelés az 
ifjúsági klubokban. — Ho, 1985. 2. sz. 
78—84. p . 

129. Pető György: Űj utakon a hazafias-hon
védelmi nevelés. [Riporter:] Kúti Ferenc. 
— N, 1985. 21. sz. 7. p . 

138. Mihályi Pá l : A műszaki biztosítás szerepe 
a nagy honvédő háború hadműveleteiben. 
— Ho, 1985. 10. sz. 73—75. p . 

139. Újvári Sándor: A hadműveletek páncé
lostechnikai biztosítása a nagy honvédő 
háborúban. — Ho, 1985. 8. sz. 63—73. p . 

140. Csabai György: A harckocsihadseregek 
anyagi biztosításának tapasztalatai a 
nagy honvédő háborúban. — Hadtápbiz
tosítás 1985. 3. sz. 68—74. p. 

141. Bokor Imre : A rádióelektronikai harc. 
A korszerű hadviselés egyik legfontosabb 
területe. — Népszabadság, 1985. 123. sz. 
10. p . 

142. Szauter Lajos—Lengyel Ferenc: A had
művészet története tantárgy oktatásának 
helyzete az akadémián. 1—2. r. — Akadé
miai Értesítő, 1985. 3. sz. 107—123., 4— 
5. sz. 141—154. p . 

A hírszerzés és kémkedés története 

143. Koppány József: Kémek, hírszerzők, ügy
nökök. (Kémtörténetek). Bp. (Népszava 
K. 1985.) 218 p . 

144. Szakály Ferenc: Magyax kereskedők mint 
hírszerzők, (XVI—XVII . század.) — 
História, 1985. 4. sz. 7—8. p. 
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Vörös József, Székely Tibor visszaemléke
zése.) [Riporter] : Kacsó Lajos, Sinka 
István. — N, 1985. 11. sz. 3. p . 

264. Péter Katalin : Esterházy Miklós. Bp. 
Gondolat K. 1985. 206 p . Illusztr. 
(Magyar História. Életrajzok.) 

265. Esze Tamás: Esze Tamás. (Ezer év. Arc
képek a magyar történelemből. Bp. Kos
suth ny. 1985.) 116—119. p . 

266. Kacsó Lajos: Legendák egyszerű hőse. 
(Fazekas József.) —N, 1985. 8. sz. 11. p . 

267. K[acsó] L[ajos]: Harc a kopjásokkal. 
(Fekete Rezső emlékezése az új hadsereg 
16. gyalogezrede ausztriai tevékenységé
re.) — N, 1985. 18. sz. 11. p. 

268. Preradovich, Nikolaus von : Die Generale 
der Waffen-SS. Berg am See, Vowinckel-
Verl. (1985.) 285 p . Illusztr. 
Feketehalmy-Zeidner Ferenc, Grassy Jó
zsef, Ruszkay Jenő. 

269. Harmat Endre : Ferenc Ferdinánd. — 
Ország Világ, 1985. 12. sz. 20—21. p. 

270. Deák Ferenc: Magyarországi harcokra 
emlékezik a tüzórparancsnok. (Nikolaj 
Fomin). — Ország Világ, 1985. 14. sz. 
7 .p . 

271. Köves Rózsa: Egy visszaemlékezés ürü
gyén. Ma lenne hetvenöt éves Földes 
Ferenc. — Magyar Nemzet, 1985. 63. sz. 
4 . p . 

272. Sarkadi László: A legjobbak hite. Földes 
Ferenc születésének 75. évfordulóján. — 
Népszabadság, 1985. 63. sz. 15. p. 

273. Fehér Pál, E . : A stratéga. Mihail Frunze 
születésének 100. évfordulójára. — Nép
szabadság, 1985. 27. sz. 7. p . 

274. Gárdos Miklós: Bolsevik hadvezér. (Mihail 
Vaszil'evics Frunze.) (Évfordulók, 1985. 
Bp. Kossuth K. 1984.) 39—44. p . 

275. Krausz Tamás: Egy régi bolsevik. Száz 
éve született Frunze. — Magyar Nemzet, 
1985. 27. sz. 9. p . 

216. Kun Béla: Emlékeim Frunzéról. — Ha
tárőr, 1985. 5. sz. 12. p . 

277. Lakatos Árpád: M. V. Frunze (1885— 
1925.) ( A nemzetközi munkásmozgalom 
történetéből. Évkönyv. 1985. Bp. Kos
suth K. 1984.) 224—226. p. 

278. A forradalom hadvezére. (100 éve szüle
t e t t M. V. Frunze.) [ í r ta : ] Sz. F . — N, 
1985. 6. sz. 12. p . 

279. Gábor László: Gábor Áron. (1814—1849.) 
— Bányászati és Kohászati Lapok, ön tö 
de. 1985. 11. sz. 241—248. p . 

280. Gábor I s tván: 1909—1984. — Ellenállók, 
Antifasiszták, 1984. 1. sz. 9. p . 

281. Kékesdi Gyula: A vörös huszárok éléa. 
Kilencven éve született Garasin Rudolf. — 
Népszabadság, 1985. 72. sz. 15. p . 

282. Kovács Jenő: A vörös sapkás lovaspa-
rancsnok emlékére. (Garasin Rudolf.) — 
Magyar Rendőr, 1985. 13. sz. 4. p . 

283. Petrák Katal in: Garasin Rudolf. — Párt
élet, 1985. 3. sz. 87—89. p. 

284. Györkéi Jenő: Egy bolygó nem tér t visz-
sza... (Gavró Lajos.) — Új Tükör, 1985. 
2. sz. 19. p . 

285. A vörösingesek vezére. (Giuseppe Gari
baldi.) [ í r t a ] : K. P . — N, 1985. 19. s*. 
16. p . 

286. Reményi Gyenes I s tván : A gellérthegyi 
Szabadság-szobor katonája. (Vaszilij Mi-
hajlovics Golovcov.) — Budapest, 1985. 
4. sz. 13. p . 

287. Somfai Péter: Felszabadítók. I . Gordienko 
főtörzsőrmester és P. Avramenko ezredes 
visszaemlékezései.) — Magyar Ifjúság, 
1985. 11. sz. 18—19. p . 

288. Rákóczy Rozália: A költő-generális. (Gva-
dányi József lovas generális.) — Tar
soly, 1985/1986. 22—24. p . 

289. Kúti Ferenc: Kátya, a frontharcos (J. I. 
Gyomina életútja. Részvétele Magyaror
szág felszabadításában.) — N, 1985. 18. 
sz. 11. p . 

290. Perjés Géza: Hunyadi János. (Ezer év. 
Arcképek a magyar történelemből. Bp. 
Kossuth ny. 1985.) 47—60. p . 

291. Vida Sándor: Illés Béla 1895—1974. — 
Pártélet, 1985. 3. sz. 89—92. p. 

292. Bertalan Is tván Béla: A láthatatlan de
szant. (Mihail Jasik emlékezése az Eszter
gom—Tát térségében folytatott harcokra.) 
— Határőr , 1985. 12. sz. 10. p . 
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293. Kilencven éve született Kalamár József 
[ í r t a ] : K. R. — Magyar Nemzet, 1985. 
243. sz. 6. p . 

294. Máté György: Mindig másokért dolgozott. 
Emlékezés Kalamár Józsefre születésének 
90. évfordulóján. — Népszabadság, 1985. 
1985. 243. sz. 6. p . 

295. Vida Sándor: Kalamár József. 1895— 
1956. — Pártélet, 1985. 10. sz. 92—94. p . 

296. Kékesdi Gyula: A néppel szoros kapcso
latban. Kállai Gyula 75 éves. — Népsza
badság, 1985. 127. sz. 4. p . 

297. Komor Vilma: A politikus és újságíró. 
Köszöntjük a 75 éves Kállai Gyulát. — 
Magyar Nemzet, 1985. 127. sz. 7. p . 

298. Kúti Ferenc: A Szalvay zászlóalj kato
nája. {Kánai László.) — ISz, 1985. 6. sz. 
6—7. p. 

299. Rázsó Gyula: A budai királydráma. (Év
fordulók 1986. Bp. Kossuth K. 1985.) 
52—57. p. 
Károly, I I . Kis magyar király. 

300. Bieder, Heinz : Kaiser Karl. Der letzte 
Monarch Österreich—Ungarns, 1887— 
1922. München, Callwey Verl. (1981.) 403 
p . 10 t . Illusztr. 
Károly, IV. magyar király. 

301. T erényi É v a : Kenyeres Júlia emlékére. 
— Népszabadság, 1985. 290. sz. 4. p . 

302. Kiss Károly: Nincs megállás. [Vissza
emlékezések.] (2. kiad.) Bp. Magvető K. 
— Kossuth K. (1985.) 489 p . 
(Tények és tanúk.) 

303. Kfacsó] L[ajos] : Májusi toborzó. (A Hon
védelmi Minisztérium törzsszázadának 
megalakulása. Komis Pál emlékezése 
Szmetana József alezredes parancsnokra.) 
—N, 1985. 17. sz. 11. p . 

304. Kovács Pá l : Gondolatok az első vasút
építő alakulatok ünnepsége után. — N, 
1985. 9. sz. 13. p . 

305. Kun Béla születésének centenáriuma elé. 
— PK, 1985. 3. sz. 3—14. p . 

306. Berecz János: Kun Béla születésének 100. 
évfordulójára. — Propagandista, 1985. 
4. sz. 33—51. p. 

307. Borsányi György: Kun Béla (1886— 
1939.). (A nemzetközi munkásmozgalom 
történetéből. Évkönyv 1986. Bp. Kossuth 
K. 1985.) 203—207. p. 

308. Milei György: Kun Béla. (Évfordulók 
1986. Bp. Kossuth K. 1985.) 41—51. p . 

309. Nemes Dezső: Kun Béla politikai élet
útjáról. [Kiad. a] (MSZMP K B Pár t tör t . 
In t . Előszót í r ta : Milei György. Bp.) 
Kossuth K. 1985. 186 p. 

310. Ormos Mária: Kun Béla, a külügyi nép
biztos. — PK, 1985. 4. sz. 3—35. p . 

311. Kacsó Lajos: A hadvezér példája. (Mihail 
Kutuzov.) — N, 1985. 37. sz. 15. p . 

312. Ügyvédből főparancsnok. [Landler Jenő.) 
[ I r t a ] : B. P . — N, 1985. 47. sz. 16. p . 

313. Novákné Németh Beáta: Mária főhadnagy. 

(Lebstück Mária. 1830—1892.) — Inter-
press Magazin, 1985. 3. sz. 4—7. p . 

314. Győri László: Lenkey János. (Kihallgatási 
jegyzőkönyv.) — Életünk, 1985. 8. sz. 
680. p . 

315. Bertalan Is tván Béla: Irina. (Irina Nikola-
jevna Levcsenko a magyarországi harcok
ról.) — Külpolitika, 1985. 3. sz. 18—19. p. 

316. Iványi E m m a : Egy XVII . századi vár
kapitány. (Libercsey Mihály, 1612—1670.) 
(Mályusz Elemér emlékkönyv. Bp. Akad. 
K. 1984.) 173—187. p. 

317. K[acsó] Lfajos]: A legenda hőse. (Ligeti 
Károly.) — N, 1985. 49. sz. 15. p . 

318. Luknickij, P . : Magyar napjó. (1945. már
cius 30.—április 3.) — Munkásőr, 1985. 
3. sz. 22—23. p. 

319. Oolubovics, V. Sz. : Malinovszkij marsall. 
(Marsai R. J a . Malinovszkij. Ford Hor
vá th Zoltán.) Bp. Zrínyi K. 1985. 221 p . 
8 t . 

320. Tóth Sándor: Két hadvezér. (R. J a . Mali
novszkij, F . I . Tolbuhin — a Szovjetunió 
marsalljai.) (Az 1944. év históriája. Bp. 
1984.) 163—164. p . 

321. Lebedev, M. : Orvosok a háborúban. 
(Mihail Marcsenko orvos ezredes emlékei 
a magyarországi harcokról.) — Fáklva, 
1984. 7. sz. 6—7. p . 

322. Máthé Iván : Megéltem és túléltem... 
(1944. március—1957. február.) [Ripor
t e r ] : Szendrei Lőrinc. — Alföld, 1985. 7. 
sz. 47—60. p . 

323. Mereckov, K. A.: A nép szolgálatában. 
(Na szluzsbe národu. Ford. S. Nyirő 
József.) Bp. Zrínyi K. 1985. 399 p . 

324. Budjanszkij, G. : Elsők az 1. számú őr
helyen. (Mészáros János önkéntes inter
nacionalista a Lenin Mauzóleum őrségé
nek felvezetője.)— Voenno—Isztoricsesz-
kij Zsurnal, 1984. 1. sz. 87—88. p . 

325. Mező Imre emlékezete. [ í r ta] : K. R. — 
Magyar Nemzet, 1985. 292. sz. 4. p . 

326. Földesi József: Perben, hűségben. Törté
nelmi riport Mező Imréről. — Magyar 
Hírlap, 1985. 287. sz. mell. 6. p . 

327. Hegedűs Sándor: Mező Imre. (1905— 
1956.) — Budapesti Fórum, 1985. 5. sz. 
85—94. p. 

328. Kékesdi Gyula: Emléke élőbb, mint vala
ha. Mező Imre születésének 80. évfordu
lóján. — Népszabadság, 1985. 292. sz. 
4 . p . 

329. Kúti Ferenc: Négy év a frontvonalban. 
(Mózes György életútja.) — N, 1985. 19. 
sz. 11. p . 

330. Tatay Jenő: Adalékok Murmann Sámuel 
1849-es temesvári vértanú életéhez. — 
Soproni Szemle, 1985. 3. sz. 264—267. p. 

331. Gárdos Miklós: Igaz ember. (Évfordulók 
1986. Bp. Kossuth K. 1985.) 316—321. p. 
Münnich Ferenc. 

332. Zachar József: Nádasdy Ferenc tábor-
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nagyra emlékezve. — Honismeret, 1984. 
4. sz. 13—15. p . 

333. Nagy Gábor: Frontjaim története. (Bp. 
Zrínyi K. 1985. 299 p. 
(Élmények és gondolatok.) 

334. Nagy Gábor: Az én frontjaim. —N, 1985. 
32. sz. 12. p . 

335. Oláh I s tván hadseregtábornok, a Magyar 
Népköztársaság honvédelmi minisztere. 
(1926—1985.) — HK, 1985. 4. sz. 759— 
760. p . 

336. Oláh Is tván. (1926—1985.) — Népsza
badság, 1985. 294. sz. 5. p . 

337. Oláh Is tván. 1926—1985. — Határőr, 
1985. 51—52. sz. 2. p . 

338. Oláh Is tván. (1926—1985.) — Magyar 
Hírlap, 1985. 294. sz. 7. p . 

339. Elhunyt Oláh Is tván hadseregtábornok. 
(1926—1985.) — N, Különkiadás 1985. 
december 19. 3. p . 

340. Elhunyt Oláh Is tván honvédelmi minisz
ter. — Népszava, 1985. 294. sz. 5. p . 

341. Meghalt Oláh I s tván [ í r t a ] : k-ü. — 
Magyar Nemzet, 1985. 294. sz. 6. p . 

342. Szentgyörgyvölgyi Gábor: Egy Zsigmond
kori kórházalapító hadvezér. (Ozorai 
Pipo.) — Orvosi Hetilap, 1985. 2. sz. 
93—95. p. 

343. ölvedi Ignác: Az első hadosztály soraiban. 
[Riporter]: Kút i Ferenc. — N, 1985. 6. 
sz. 11. p . 

344. Pap András: Sorsok, életpályák. A de
mokratikus magyar hadsereg katonái vol
tak. (Karátsony József, ölvedi Ignác.) — 
ISz, 1985. 1. sz. 4—5. p . 

345. Száraz György: A tábornok. Részletek 
egy készülő kor- és életrajzból. (2. kiad.) 
Bp. Magvető K. (1985.) 475 p . 
Pálffy György. 

346. Él t negyven évet. Emlékezés Pálffy 
György altábornagyra. [ í r t a ] : K. T. I . 
N, 1985. 42. sz. 8—9. p . 

347. Hajdú Tibor: A tábornokok állva haltak 
meg. — Valóság, 1985. 6. sz. 104—109. p . 
Pálffy György. 

348. Bódis Sylvia: Töretlenül. (Pálmai Imre 
életútja.) — Munkásőr, 1985. 12. sz. 
36—37. p. 

349. Pesti Endre : Szabadnak születtem... 
[Riporter]: Molnár Is tván — N, 1985. 
43. sz. 7. p . 

350. Balogh János : Nikolaj Ivanovics Pirogov, 
a hadisebész. (1810—1881.) — Orvosi 
Hetilap, 1985. 52. sz. 3222—3224. p. 

351. Oárdos Miklós: Esztéta és katona. (Évfor
dulók 1986. Bp. Kossuth K. 1985.) 310— 
315. p . 
Pogány József. 

352. Hajdú Tibor : Pogány József (1886—1938). 
(A nemzetközi munkásmozgalom történe
téből. Évkönyv 1986. Bp. Kossuth K. 
1985.) 218—222. p. 

353. Berényi Mária: Gyulai románból — ma
gyar honvódtiszt, majd amerikai tábor

nok. (Gheorghe Pomut). — Békési Élet , 
1985. 3. sz. 395—398. p. 

354. Domahidy Miklós: Az osztrák vádlott . 
Regény egy tárgyalásról, amelyen nem 
derült ki, hogy a vádlottat Pöltenberg 
Ernőnek, vagy Ernst Polt Rit ter von 
Pöltenbergnek hívják. [Kiad. az] Euró
pai Protestáns Magyar Szabadegyetem 
(Bern). München, Molnár Nyomda 1985. 
202 p. 

355. Búr Gábor: Aki elárulta Norvégiát. 
(Vidkun Quisling.) — Interpress Magazin, 
9. sz. 38—44. p. 

356. Radványi Imre ny. vezérőrnagy. 1909— 
1985. — Népszabadság, 1985. 11. sz. 
8. p . 

357. Kirgiz. Rajk Lászlóné emlékezései. [Ri
porter] : Bokor Péter. — Élet és Irodalom, 
1985. 51—52. sz. 5—6. p . 
Rajk László. 

358. Rajniss Ferenc naplója. Közzéteszi: Sipos 
Péter. (Az 1944. év históriája. Bp. 1984.) 
137—140. p. 

359. Für Lajos: Magyarok vezérlő fejedelme. 
I I . Rákóczi Ferenc. — Népszava, 1985. 
83. sz. 7. p . 

360. Köpeczi Béla: I I . Rákóczi Ferenc. (Ezer 
év. Arcképek a magyar történelemből. 
Bp. Kossuth ny. 1985.) 120—128. p . 

361. Várkonyi Ágnes, R. : I I . Rákóczi Ferenc 
emlékezete. — Palócföld, 1985. 6. sz. 
46—49. p . 

362. Reviczky Ádám : Vesztes háborúk — meg
nyert csaták. Emlékezés Reviczky Imre 
ezredesre. Bp. Magvető K. (1985.) 776 p . 
Illusztr. 
(Tények és tanúk.) 
Ism. Pelle János. — Élet és Irodalom, 
1985. 25. sz. 10. p . 

363. Beszélgetés Reviczky Ádámmal. (Reviczky 
Imre ezredes életútja. [Riporter]: Bara
bás. — Esti Hírlap, 1985. 110. sz. 2. p . 

364. Fehér Pál, E. : A szocializmus főmunka
társa. Ries Is tván születésének századik 
évfordulójára. — Élet és Irodalom, 1985. 
46. sz. 6. p . 

365. Vadász Ferenc: Utolsó töltényig. Ma lenne 
75 éves Richtmann Sándor. — Népsza
badság, 1985. 224. sz. 6. p . 

366. Botos János: A fasizmus elleni harc már
tírja. Hetvenöt éve született Richtmann 
Sándor. — Népszava, 1985. 224. sz. 7. p . 

367. Rudenko, Sz.: A hősi emlékek ápolásáról. 
[Riporter] : B. Buszigin. (Emlékezés a 
moszkvai és a berlini csatára.) — N, 1985. 
18. sz. 5. p . 

368. Pintér I s tván: Ságvári Endre. (Ezer év. 
Arcképek a magyar történelemből. Bp . 
Kossuth ny. 1985.) 458—460. p . 

369. Sándor József. 1911—1985. — Népsza
badság, 1985. 197. sz. 5. p . 

370. Kacsó Lajos: Fegyvernemek krónikása. 
(Sárközi Sándor.) — N, 1985. 37. sz. 10. p . 

371. Wernick, R.: Egy magányos hadvezér. 
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(Francois-Eugene de Savoie-Carignan.) — 
Interpress Magazin, 1985. 10. sz. 30— 
36. p . 

372. Köves Rózsa: Schönherz Zoltán. 1905— 
1942. — Magyar Nemzet, 1985. 173. sz. 
4 . p . 

37Sk Strassenreiter Erzsébet: Egy márt í r em
lékére. Nyolcvan éve született Schönherz 
Zoltán. — Magyar Hírlap, 1985. 173. sz. 
5. p . 

374. Vadász Ferenc: Három találkozás. Em
léksorok Schönherz Zoltán születésének 
80. évfordulójára. — Népszabadság, 1985. 
173. sz. 7. p . 

375. Vadász Ferenc: Sebes Imrére emlékezve. 
— Népszabadság, 1985. 41. sz. 6. p . 

376. Vadász Ferenc: A ha t fivérből a harma
dik. Sebes Lászlóról, születésének 80. év
fordulójára. — Népszabadság, 1985. 107. 
sz. 5. p . 

377. Hajdú Sándor: Partizánként kezdte. 
(Sipos István.) — Magyar Rendőr, 1985. 
15. sz. 10. p . 

378. Hetes Tibor: Stromfeld Aurél. (Ezer év. 
Arcképek a magyar történelemből. Bp. 
Kossuth ny. 1985.) 382—386. p. 

379. Tfóth] Gy[ula]: Nemzeti hős és forradal
már. Szamuely Tibor. — N, 1985. 51— 
62. sz. 13. p . 

380. Szász Ferenc vezérőrnagy. (1896—1985.) 
— N, 1985. 4. sz. 2. p . 

381. Kosa József: Emlékmű a hős pilótának. 
(Szebeny Miklós, Ezékiel András.) — MHSz 
Élet, 1985. 24. sz. 22—23. p . 

382. Szekér es-Varsa Vera: Szalamandra a tűz
ben. Bp. Magvető K. (1985.) 327 p. 8 t . 
(Tények és tanúk.) 
Szekeres György. 

383. Gfosztonyi] P [éter]: Egy tábornok halá
lára. (Székely László vezérőrnagy, a 6. 
hadosztály volt parancsnoka.) — Bécsi 
Napló, 1984. 3. sz. 7. p . 

384. Holp József: Száz éve született Székely 
Mihály aviatikus. — Békési Élet, 1985. 
1. sz. 81—86. p. 

385. Fürediné Bodnár Györgyi: Szenes Anna 
emléke. — Magyar Nemzet, 1985. 109. 
sz. 14. p. 

386. Kása I s tvánné: Szenes Anna mártír
halála. — Magyar Nemzet, 1985. 302. sz. 
7. p . 

387. Imre Gábor: Lobogó élet. 90 éve született 
Sziklai Sándor. — Magyar Hírlap, 1985. 
302. sz. 5. p . 

388. Vadász Ferenc: A forradalom harcterein. 
Sziklai Sándor születésének 90. évfordu
lóján. — Népszabadság, 1985. 302. sz. 
4 . p . 

389. Vida Sándor: Sziklai Sándor. 1895—1956. 
— Pártélet, 1985. 12. sz. 97—99. p. 

390. Kacsó Lajos: Az özvegy küldetése. (Be
szélgetés Sziklai Sándornéval.) — N, 
1985. 51—52. sz. 26. p . 

391. Tarján G. Gábor: Nagybörzsöny forra

dalmár lelkésze. (Szimonidesz Lajos.) — 
Dunakanyar, 1985. 2. sz. 58—59. p . 

392. Kun Miklós: Szovjet-Oroszország első 
elnöke. Száz éve született Jakov Szverd-
lov. — Népszabadság, 1985. 127. sz. 9. p . 

393. Varga Antal : Üjvárosi Szűcs János kuruc 
ezereskapitány. — Múzeumi Kurir, 46. 
sz. 1984. 41—44. p. 

394. Takács Tibor: Arany tányér. (Bp. Zrínyi 
K. 1985.) 233 p . 
(Élmények és gondolatok.) 

395. Benda Kálmán: Thököly Imre. (Ezer óv. 
Arcképek a magyar történelemből. Bp. 
Kossuth ny. 1985.) 111—115. p. 

396. Pölöskei Ferenc: Tisza Is tván. Bp. Gon
dolat K. 1985. 280 p . Illusztr. 
(Magyar História. Életrajzok.) 

397. Halmai Róbert : Ki volt Tóth Ágos-ton? 
— N, 1985. 12. sz. 15. p . 

398. Bona Gábor: Ki volt Türr I s tván? — N, 
1985. 32. sz. 1Ĺ 

399. Dániel Anna: í gy élt Türr Is tván. (Bp.) 
Móra K. (1985.) 179 p . Illusztr. 

400. Zsalakó I s tván : Hivatása a légvédelem 
— volt. Urbán János ezredes életútja. — 
HSz, 1985. 5. sz. 93 — 98. p . 

401. Kéri Tibor, J . : Aki megszökött a halál 
elől. (Vágó László.) — Munkásőr, 1985. 
2. sz. 22 — 23. p . 

402. Botos János: Életútja a helytállás példája. 
Nyolcvan éve született Varga Is tván. — 
Népszava, 1985. 206. sz. 5. p . 

403. Nagy Bálint: Wathay Ferenc végvári vi
téz élete. — Közérdekű közösségi kalen
dárium, 1985/1986. 76—78. p. 

404. Szokolay Katalin : Walery Wróblewski 
(1836—1908.) (A nemzetközi munkásmoz
galom történetéből. Évkönyv 1986. Bp. 
Kossuth K. 1985.). 233—234. p . 

405. Kálmán Gyula: A lengyel légió parancs
noka. (Józef Wysocki honvédtábornok. 
1809—1874.) — Magyar Ifjúság, 1985. 
11. sz. 12—13. p . 

406. Zabelkin, N. : Útban Bicske felé. — Ország 
Világ, 1985. 6. sz. 8—9. p . 

407. Kacsó Lajos: A hadtörténész. (Zachar 
József.) — N, 1985. 32. sz. 10. p . 

408. Kúti Ferenc: Partizán volt Újpesten. 
(Záhonyi Brúnó.) — N, 1985. 7. sz. 11. p. 

409. Györkéi Jenő: Zalka Máté—Lukács Pá l : 
forradalmár és katona. — Militärgeschich
te , 1984. 1. sz. 27—32. p . 

410. Farkas Endre : Zámbelly Lajos honvéd
ezredes. —Honismeret, 1985. 1. sz. 17— 
19. p . 

411. Frank Tibor: Egy emigráns alakváltozá
sai. Zerffi Gusztáv pályaképe 1820— 
1892. Bp. Akad. K. 1985. 330 p. 14 t . 

412. Bukovszky Andrea—Gömöri Éva—Zajkás 
Péter: Egykorú angol életrajz Zrínyi 
Miklósról. — Új Tükör, 1985. 7. sz. 11. p . 

413. Gonda András. A katonai lélektan ú t tö
rője: Zrínyi Miklós. — ÉT, 1985. 39. sz. 
1224—1225. p . 
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414. Perjés Géza: Zrínyi Miklós. (Ezer év. 
Arcképek a magyar történelemből. Bp. 
Kossuth ny. 1985.) 78—80. p. 

415. Várkonyi Ágnes, R. : Zrinyi, a költő és 
hadvezér. (Ezer év.) Arcképek a magyar 

417. Magyarország hadtörténete két kötetben. 
Főszerk. Liptai Ervin. [Kiad. a] Hadtör
téneti Intézet és Múzeum. (Bp.) Zrínyi 
K. 1985. 2 db. Illusztr. 
Első kötetet ismerteti: Zachar József. -— 
Krit ika, 1985. 4. sz. 39. p. , — Deák 
Mihály. — Ho, 1985. 1. sz. 128. p. , — 
K[acsó] L[ajos]. — N, 1984. 10. sz. 
13. p . 

418. Magyarország hadtörténete. 2. A kiegye
zéstől napjainkig. Szerk. Tóth Sándor. 
(Bp.) Zrínyi K. 1985. 657 p. 111 t . 
Bibliogr. 613—624. p. 
Időrendi, név- és földrajzi mutatóval, 
í r t á k : Papp Tibor, Farkas Márton, Józsa 
Antal, Liptai Ervin, Dombrády Loránd, 
Tóth Sándor, Györkéi Jenő, Gazsi József, 
Godó Ágnes, Kis András, Mues Sándor, 
Kovács Jenő. — Ism. K[acsó] L[ajos]. — 
N, 1985. 42. sz. 13. p . 

419. Balogh László: Milyen ruhát viselt a hon
foglaló harcos. Hadtörténet két kötetben. 
(Beszélgetés Liptai Ervin vezérőrnaggyal, 
a könyv főszerkesztőjével.) — Esti Hírlap, 
1985. 21. sz. 4. p . 

420. Regös László : Tizenegy évszázad küzdel
mei. Gondolatok Magyarország hadtörté
nete kapcsán. — Határőr , 1985. 39. sz. 
14. p . 

421. G.-Pay<er, Andreas v. : Armati Hungaro-
rum. (Verl. Körösi Csorna Sándor Hist . 
Gesellschaft. München.) G.-Payer, (1985.) 
599 p. Illusztr. 

422. Saecula Hungáriáé. Válogatott írások a 
honfoglalás korától napjainkig. [Kiad. a] 
Széchényi Művészeti Központ. Bp. 1985. 
10 db. 

423. Ransanus, Petrus : A magyarok történe
tének rövid foglalata. (Epithoma rerum 
Hungararum.) Ford. bev. és jegyz. ír ta 
Blazovich László, Sz. Galántai Erzsébet.) 
Bp. Európa K. 1985. 259 p . 
(Bibliotheca Historica.) 

424. Transylvania. The roots of ethnic conflict. 
Ed. by John F. Cadzow, Andrew Ludányi, 
Louis J . Elteto. (Kent), Kent Stat . Univ. 
Press, (1983.) 368 p. 

425. Száraz György: Erdély múltjáról — je
lenidőben. — Népszabadság, 1985. 21. 
sz. 15. p . 

történelemből. Bp. Kossuth ny. 1935.) 
100—107. p . 

416. Krausz Tamás: G. K. Zsukov marsall. 
(Az 1944. év históriája. Bp. 1984.) 166— 
168. p . 

426. Nemeskürty Is tván : Tűnődések a törté
nelemről, irodalomról. Esszék. Bp. Mag
vető K. (1985.) 443 p. 

Ókor 

427. Kertész I s tván : ókori hősök, ókori csaták. 
[111.] (Takács László, térk. készítette 
Orlay Márton. Bp.) Tankönyvk. (1985.) 
171 p. Illusztr. 
(Hadtörténet mindenkinek.) 

428. Kováts Andor: Képes hadtörténelem. 
A trójai háború. — ISz, 1985. 8. sz. 29. p . 

429. Makkay János : Pillantás a trójai háború 
korába. — Népszabadság, 1985. 75. sz. 
11. p . 

430. Kertész I s tván : Ephialtész t i tka . (A ma
rathoni csatáról.) — História, 1985. 4. sz. 
3—4. p. 

431. Kováts Andor: Képes hadtörténelem. 
A marathoni csata. — ISz, 1985. 10. .-z. 
17. p. 

432. Soós I s tván: Miltiadész. (I. e. 550—490 
körül.) — Interpress Magazin, 1985. 7. 
sz. 100—106. p. 

433. Thuküdidész: A peloponnészoszi háború. 
[Szüngraphé peri tu polemu ton Pelopon-
nézon kai Athenaion.] (Ford., jegyz. és 
az utószót írta Muraközy Gyula.) Bp. 
Európa K. 1985. 825 p. 

434. Faure, Pau l : Nagy Sándor menetel. — 
Interpress Magazin, 1985. 8. sz. 38— 
40. p . 

435. Soós I s tván: Pürrhosz csatái. (I. e. 319— 
272.) — Interpress Magazin, 1985. 12. sz. 
104—109. p. 

436. Maróti Egon : P. Servilius Vatia hadjárata 
Dél-Anatólia kalózai ellen. — Antik 
Tanulmányok, 1983. 2. sz. 225—230. p. 

437. Lörincz Barnabás: Some remarks on the 
history of the Pannonian legions in the 
late first and early second centuries 
A.D. (Alba Regia. 19. köt. 1981.) 285— 
288. p . 

438. Tóth Endre : Zur chronologie der militä
rischen Bautätigkeiten des 4. Jh . in 
Pannonién. — Mitteilungen des Archäolo
gischen Inst i tuts der Ungarischen Aka-
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demie der Wissenschaften, 1985. 121— 
136. p . 3 t . 

439. Visy Zsolt : Az auxiliáris katonák elbocsá
tásában mutatkozó szabályszerűségek a 
katonai diplomák alapján. — Antik Ta
nulmányok, 1984. 1. sz. 53—72. p. 

440. Visy Zsolt: Die Entlassung der Auxiliar-
soldaten Aufgrund der Militärdiplome. — 
Acta archaeol. Acad. Scient. Hung. 1984. 
1—4. sz. 223—238. p. 

441. Kiengel, H . : Nomádok az ókori Elő-
Ázsiában. (Zwischen Zelt und Palast. 
Die Begegnung von Nomaden.. . Ford. 
Tarnói Judit .) Bp. Gondolat, 1985. 249, 
[6] p . 12 t . IUusztr. 

442. Dixon, P . : Britek, frankok, vikingek. 
(Barbarian Europe. Ford. Szilágyi Tibor. 
Utószó: Bóna István.) [Bp.] Helikon K. 
(1985.) 159 p. IUusztr. 
(A múlt születése.) 

Középkor 1500-ig 

443. Bíró Margit : Egy grúz krónika tudósításai 
5. századi kaukázusi támadásokról, had
járatokról. Vahtang Gorgaszal életrajzá
nak néhány kérdése. -— Életünk, 1985. 
5. sz. 420—434. p. 

444. Szvák Gyula: ősidők krónikája. (852— 
972.) — Interpress Magazin, 1985. 6. sz. 
36—41. p . 

445. Velő Dalbrenta, G. : Un fatto d'armi al 
Brenta „Ante Mille." Considerazioni su 
di una innovativa Ratio Pugnandi del 
Miles Equester. (Venezia,) Rebellato Ed. 
(1982.) 51 p. IUusztr. 
Kalandozó magyarok a Brenta folyónál 
899-ben. 

446. Kosa Csaba : Veres mezőben zöld oroszlán. 
(Arcok, képek a kalandozások korából.) 
— Magyar Ifjúság, 1985. 43. sz. 35—37., 
44. sz. 26—27. p. 

447. Kristó Gyula: Az augsburgi csata. Bp. 
Akad. K. 1985. 123 p. 8 t . Illusztr. 
(Sorsdöntő történelmi napok.) 
Ism. Veszprémy László. — HK, 1985. 
2. sz. 467—469. p. 

448. Fischer-Fabian, S. : A német cézárok. 
A középkor császárainak tündöklése és 
bukása. (Die deutschen Cäsaren. Triumph 
und Tragödie der Kaiser des Mittelalters. 
Ford. Zsigmond Gyula.) Bp. Európa K. 
1985. 434 p. 
(Századok — emberek.) 

449. Partner, R. : A szent sír hadművelet. A ke
resztes hadjáratok a legendákban és a 
valóságban. (1095—1187.) (Operation hei
liges Grab. Legende und Wirklichkeit der 
Kreuzzüge. Ford. Mészáros Klára. Jegy z. 
készít. Kovács Vera, Rázsó Gyula.) Bp. 
Európa K. 1985. 697 p. 
(Századok — emberek.) 

450. Rázsó Gyula: Barbarossa Frigyes teme

tése. Benda Kálmán beszélgetése 
történésszel. (Olvastam valahol... I I . Tör
ténészek a rádió ismeretterjesztő műsorai
ban. Bp. RTV — Minerva, 1984.) 56— 
61. p . 

451. Rázsó Gyula: Kik voltak a Templomos 
Lovagok? Benda Kálmán beszélgetése 

történésszel. (Olvastam valahol . . . 
I I . Történészek a rádió ismeretterjesztő 
műsoraiban. Bp. RTV — Minerva, 1984.) 
62—67. p. 

452. Hankó Ildikó: A kard és kereszt bajnoka. 
(I. I s tván király.) — Magyar Nemzet, 
1985. 194. sz. 4. p . 

453. Kosa Csaba: Veres mezőben zöld oroszlán. 
(Arcok, képek az Árpád-házi királyok 
korából.) — Magyar Ifjúság, 1985. 45. sz. 
26—27., 46. sz. 28—29., 47. sz. 26—27., 
48. sz. 44—45., 49. sz. 28—29., 50. sz. 
30—31. p. 

454. Font Márta: Csák Máté földjén. (XI. szá
zadtól 1301-ig.) — Interpress Magazin, 
1985. 2. sz. 134—139. p. 

455. Veszprémy László: Az Árpád-kori vár-
szervezet klerikus várjobbágyairól. — 
H K , 1985. 2. sz. 421—425. p. 

456. Borosy András: A lovagi haditechnika és 
a lovagság Magyarországon az Árpád
korban. (Mályusz Elemér emlékkönyv. 
Bp. Akad. K. 1984.) 47—57. p . 

457. Borosy András: Hadi érdemek Magyar
országon a X I I I . században. — H K , 1985. 
3. sz. 507—539. p. 

458. Benkő Mihály: Az otrári katasztrófa. 
(A tatárok 1219. évi khorezmi hadjárata.) 
— História, 1985. 4. sz. 4 — 6. p . 

459. Csorba Csaba : A tatárjárás. (A történész 
szemével.) — Napjaink, 1985. 12. sz. 
27—30. p. 

460. Baráti Szabolcs: Muhi mezői. •— Népsza
va, 1985. 223. sz. 7. p . 

461. Ludwig Emil : Királygyilkos kunok, el
tűn t kerek templomok nyomában a Du
na—Tisza közén. (A morvamezei csata, 
1278.) — Forrás, 1985. 3. sz. 71—79. p . 

462. Szicíliai vecsernye. (Az 1282. évi szicíliai 
felkelés Anjou Károly uralkodási mód
szerei ellen.) — Interpress Magazin, 1985. 
1. sz. 60—63. p. 

463. Menache, S. : A százéves háború első év
tizedeinek mítosza és szimbólumrendszere ; 
a nemzettudat kialakulása. — Világtör
ténet, 1984. 4. sz. 25—36. p. 

464. Mailett, M. E.—Hale, J . R.: The military 
organization of a renaissance state Venice 
c. 1400 to 1617. Cambridge—London— 
New York, etc. Cambridge Univ. Press, 
(1984.) XIV, 525 p. 
Zsigmond király velencei háborúi, 1411 — 
1413., 1418—1120. 

465. Midzio, Jerzy: Zwycieski giaur z Sied-
miogrodu o walksch z turkami w XV. 
wieku. Warszawa, Wyd. Szkolne i Pedag, 
1982. 125 p . 1 t . IUusztr. 
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Győztes gyaur Erdélyből a törökökkel 
vívott harcban a XV. században. Zsig
mond, magyar király. 

466. Engel Pál : A szegedi eskü és a váradi bé
ke. Adalék az 1444. óv eseménytörténeté
hez. (Mályusz Elemér emlékkönyv. Bp. 
Akad. K. 1984.) 77—96. p. 

467. Vittehardouin, G. : Bizánc megvétele. (La 
conquête de Constantinople. Ford. és a 
jegyz. írta Szabics Imre. Utószó: Kozma 
Béla.) Bp. Európa K. 1985. 226 p. 3 t . 

468. Gillingham, J . : A Rózsák Háborúja. (The 
Wars of the Roses. Ford. Pálvölgyi End
re. Bp.) Kossuth K. 1985. 315 p. Illusztr. 

469. Rázsó Gyula: Rózsaháború. — Magyar 
Hírlap, 1985. 198. sz. Képes mell. 14— 
15. p . 

470. Dümmerth Dezső: A két Hunyadi. (Bp.) 
Panoráma, (1985.) 277 p. 2 t . 
(Utazások a múltban és a jelenben.) 

471. Barta Gábor: Nándorfehérvár 1456. (Bp.) 
Móra K. (1985.) 316 p. Illusztr. 

472. Ackerl, L. : König Mathias Corvinus. Ein 
Ungarn, der in Wien regierte. Wien, 
Österreichischer Bundesverl. (1985.) 138 
p. 8 t . 

473. Rázsó Gyula: „S nyögte Mátyás bús 
hadát Bécsnek büszke vára" . (Évfordu
lók 1985. Bp. Kossuth K. 1984.) 207— 
213. p . 

474. Rázsó Gyula: ...nyögte Mátyás bús hadát, 
ötszáz éve történt . — Magyar Hírlap, 
1985. 127. sz. 11. p . 

475. J ó zsa [György Gábor:] „Nyögte Mátyás 
bús hadát . . . " — Magyar Nemzet, 1985. 
132. sz. 9. p . 

476. Faggyas Sándor: 500 éve foglalta el Bé
cset Mátyás. — Népszava, 1985. 127. sz. 
8. p . MtHZ *NÍ • 

477. Rázsó Gyula: Bécs bevétele. (1485.) — 
N, 1985. 22. sz. 11. p . 

478. Moser, Alexius: Der Türkeneinfall in 
Dobschau vor vierhundert Jahren. — 
Südostdeutsche Vierteljahresblätter, 1984. 
1. sz. 45—46. p. H«» (K 
A török betörése Dobsinára 400 évvel ez
előtt. 

16—17. század 

479. Magyarország története. 1526—1686. Fő-
szerk. Pach Zsigmond Pál. Szerk. R. 
Várkonyi Ágnes. Bp. Akad. K. 1985. 2 db 
Illusztr. R| 
[Magyarország története tíz kötetben. 
(3-)] 

480. Szántó Imre : Küzdelem a török terjesz
kedése ellen Magyarországon. Az 1551— 
1552. évi várháborúk] Bp. Akad. K. 1985. 
275 p. 8 t . 

481. Sinlcovics Is tván : Die Eroberungsfeldzüge 
des Sultans Suleiman I . in Ungarn und 
die Belagerung von Kőszeg. (Annales 

Universitatis Scientiarum Budapestinen-
sis R. Eötvös Nom., Sectio Historica. 23. 
köt. 1983.) 17—41. p. 

482. Tóth Sándor László: A török haditevé
kenység akciórádiusza a 15 éves háború
ban. — HK, 1985. 4. sz. 761—783. p. 

483. Fenyvesi László: „Felséged küldje főka
pitányát hadaival miközinkbe..." Niká-
polyi felkelők segélykérő levele az erdélyi 
fejedelemhez. — Honismeret, 1985. 1. sz. 
29—32. p . 

484. Nagy László : Kard és szerelem. Török 
kori históriák. Bp. Gondolat K. 1985. 
420 p. Illusztr. 

485. Nagy László: „Megint fölszánt magyar 
világ van . . . " Társadalom ós hadsereg a 
XVII . század első felének Habsburg-elle
nes küzdelmeiben. Bp. Zrínyi K. 1985. 
344 p. 

486. Nagy László: Rosszhírű Báthoriak. Bp. 
Kossuth K. 1984. 
Ism. Andor György. — Történelemtanítás, 
1985. 4. sz. 27—28. p . 

487. A rosszhírű Báthory Erzsébet. Sumonyi 
Papp Zoltán beszélgetése Bajomi Lázár 
Endrével, Kállay Istvánnal, Nagy András
sal, Nagy Lászlóval. — Mozgó Világ, 
1985. 11. sz. 110—118. p. 

488. Péter Katal in: Nem-szakértői vélemény 
a Magyar Rádió 1985. május 26-án el
hangzott Társalgó c. műsorának szerkesz
t e t t változatairól. — Mozgó Világ, 1985. 
11. sz. 119—122. p. 

489. Poór János: A katonai jellegű önigazgatás 
hanyatlása a hajdúvárosokban. 1607— 
1660. (Hajdúsági Múzeumok évkönyve. 
5. köt. 1983.) 77—82. p. 

490. Evlia Cselebi török világutazó magyar
országi utazásai 1660—J 664. 2. kiad. 
(Ford. Karácson Imre. Az előszót, a szó
magyarázatokat írta, jegyz. átdolg. Fodor 
Pál.) Bp. Gondolat K. 1985. 622 p. 

491. Peták Eleonóra: Illusztrált velencei röp
lap Zrínyi Péter 1663. október 16-i csa
tájáról. — HK, 1985. 3. sz. 682—689. p. 

492. Sztanó László : Olasz beszámoló Zrínyi 
Miklós 1663. november 27-én vívott Mu
ramenti ütközetéről. — HK, 1985. 3. sz. 
676—681. p. 

493. Imregh Mónika: Francesco Moneta Ró
mában kiadott beszámolója Zrínyi Miklós 
1663—1664. évi csatáiról. — HK, 1985. 
3. sz. 660—675. p. 

494. Széesényi és bujáki török parancsnokok 
levelei Koháry István füleki főkapitány
hoz. (1667—1680.) [Közr. és bev.] Pál-
mány Béla. — Széesényi Honismereti 
Híradó, 1984. 2. sz. 56—76. p. 

495. Vass Előd: Esztergom felszabadulása a 
török alól, 1683-ban. — Esztergom évi. 
1983. 2. sz. 421—442., 516. p . 

496. Wenger, J . de: 1683 — a törökök veresége 
Bécs alat t . — Katarzis, 1985. 17—48. p. 

497. Fallenbüchl Zoltán: Die Ofner Kameral-
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administration. Eine Kriegswirtschaftsver
waltung in Ungarn (1683) 1685—1709. — 
Zeitschrift für Verwaltungswissenschaft, 
1983. 4. sz. 487—505. p . 
A budai kamara. Hadigazdasági igazgatás 
Magyarországon. 

498. Marosi Endre : Bécs védelmétől Budavár 
visszafoglalásáig. (Napjaink külföldi szak
irodalma a törökellenes felszabadító há
borúk első szakaszáról 1683—1686.) (Tör
ténelmi füzetek. Bp. T IT Történelmi Vá
lasztmánya, 1985.) 8-—42. p . 

499. Sipos Atti la: „A kardot értetek húztam 
k i . . . " (Háromszáz éve, 1683. október 
15-én Ahmed váradi pasa elfogatja Thö
köly Imrét.) (Évfordulók, 1985. Bp. Kos
suth K. 1984.) 337—342. p . 

500. Horváth, Pavel : Posledné obdobie tureckej 
moci na Slovensku. — Historicky Časopis, 
1985. 3. sz. 423—439. p . 
A török uralom utolsó szakasza az észak
nyugati felvidék területén, 1663—1685. 

501. Kopcan, Vojtech: Dobytie Nových Zám
kov a koniec osmanskej moci na Sloven
sku. — Historickv Časopis, 1985. 5. sz. 
664—678. p. 
Érsekújvár visszafoglalása és a török 
uralom megszűnése a szlovák területen. 

502. Körömi Joachim : Érsekújvár, 1685. — 
ÉT, 1985. 29. sz. 906—907. p. 

503. Rajcsányi Iván : Érsekújvár viadala. 
Háromszáz éve tör tént . — Határőr, 1985. 
34. sz. 14. p . 

504. Rózsa György : Érsekújvár ostromának 
évfordulója. — Új Tükör, 1985. 30. sz. 
17. p . 

505. Szakály Ferenc: Érsekújvár visszavétele. 
1685. augusztus 19. — História, 1985. 
3. sz. 28. p . 

506. Barta János: Budavár visszavétele. (Bp.) 
Kossuth K. 1985. 253 p. Illusztr. 
Ism. Domokos György. — H K , 1985. 
2. sz. 472—474. p . 

507. Barta János : Budavár visszavétele. (Év
fordulók 1986. Bp. Kossuth K. 1985.) 
267—273. p . 

508. Barta János: Buda visszafoglalása. (Tör
ténelmi Füzetek. Bp. TIT Történelmi 
Választmánya, 1985.) 43—108. p . 

509. Generál Tibor—Varga Kálmán: Budavár 
visszafoglalásának 300. évfordulójára em
lékezve. — Ho, 1985. 11. sz. 101—113. p . 

510. Generál Tibor—Varga Kálmán: Buda 
visszafoglalása. (1686. június 18.—szep
tember 2.) — Akadémiai Közlemények, 
117. sz. 1985. 105—128. p . 

511. Csendes László: Tizenötezren voltak. 
Buda 1686. — Mo, 1985. 51—52. sz. 
44—45. p. 

512. Józsa [György Gábor] : A budai ostrom 
hőse. (Martin Günther von Pechmann 
ezredes részvétele Buda visszafoglalásá
ban.) — Magyar Nemzet, 1985. 213. sz. 
7 .p . 

513. Szakály Ferenc: A török kiűzésétől a 
szatmári békéig. 1. Szeged visszavétele. 
2. Katonai és kamarai igazgatás alat t . 3. 
A Rákóczi szabadságharc időszaka. (Sze
ged története. 2. köt. 1686—1849. Szeged, 
Somogyi Könyvtár , 1985.) 15—68. p. 

514. Nagy Zoltán : A török kiűzésétől a szat
mári békéig. 4. A vár és a város újjá
építése. További katonai és kamarai épít
kezések. (Szeged története. 2. köt. 1686— 
1849. Szeged, Somogyi Könyvtár , 1985.) 
68—82. p . 6 t . 

515. Varga J . János: A Tiszántúl felszabadí
tása a török uralom alól. (Hajdú-Bihar 
megyei Levéltár évkönyve. 11. köt . 1984.) 
5—22. p. 

18. század 

516. Köpeczi Béla: Magyarok és franciák. 
XIV. Lajostól a francia forradalomig. 
]Bp.] Szépirod. K. (1985.) 457 p. 9 t, 

517. Várkonyi Ágnes, R. : "A békét akar tam 
megnyerni.,, — Interpress Magazin, 1985. 
4. sz. 80—89. p. 

518. Rákóczi-emlékülés az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen. Budapest, 1985. 
március. 29. [Ism.] Veszprémv László. — 
H K , 1985. 2. sz. 489—490. p'. 

519. Kiss Is tván, N. : A kuruc hadsereg szociá
lis összetétele. 1703—1711. — H K , 1985. 
3. sz. 541—576. p. 

520. Mezey Barna: A „confoederatio" a Rá
kóczi-szabadságharc politikai szóhaszná
latában. (A budapesti E L T E Állam- és 
Jogtudományi Karának actái. 25. köt. 
1983.) 117—123. p . 

521. Wesselényi I s tván: Sanyarú világ. Napló 
1703—1708. 2. köt. 1707—1708. Közzé
teszi Deroény Lajos, Magyari András, 
Bukarest, Kriterion, 1985. 895 p . 

522. Tardy Lajos: Svéd szemtanú a romhányi 
csatáról és 1710 más eseményeiről. — HK, 
1985. 4. sz. 900—908. p . 

523. Benda Kálmán: „Egy lengyel királyi ta
nácsos levele..." 1710. (Mályusz Elemér 
emlékkönyv, Bp. Akad. K. 1984.) 23— 
37. p . 

524. Benda Kálmán : Az „áruló" Károlyi 
Sándor. — História, 1985. 1. sz. 3—5. p. 

525. Glatz Ferenc: Egy vödör víz vagy talál
kozásaim az áruiókkal. (Károlyi Sándor, 
Görgey Artúr. — História, 1985. 1. sz. 
3., 13—15. p. 

526. Rákóczi Ferenc: Emlékiratok. (Mémoires. 
Ford. és az utószót írta Vas Is tván. Jegyz. 
és előszó: Hopp Lajos.) Bp. Szépirod. K. 
(1985.) 373 p. 

527. Rákóczi Ferenc levelezéséből. (Honvéd 
kalendárium 1985. Bp. Zrínyi K. 1984.) 
35—41. p . 

628. Bélay Vilmos: Bujdosó kurucok vissza
térése. (1718—1719. Forrásközlés.) (Má-
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lyusz Elemér emlékkönyv. Bp. Akad. K. 
1984.) 17—22. p. 

529. Zachar József: Kétszázhetven éves tör
vény az állandó hadseregről. — Tarsoly, 
1985/1986. 43—44. p. 

530. Zachar József: Idegen hadakban. Bp. 
Magvető K. 1984. 469 p. 
Ism. Balló Is tván. — HSz, 1985. 6. sz. 
108—109. p. 

531. Józsa György Gábor : Hősök-e a katonák ? 
Huszárokról, helytállásról a XVII I . szá
zadban. — Magyar Nemzet, 1985. 91. sz. 
9 .p . 

532. Trócsányi Zsolt: Bécs és Erdély 1741— 
1745. (Hadellátás, hadkiállítás kérdései.) 
—• Levéltári Közlemények, 1985. 1. sz. 
3—72. p . 

533. Molnár László, V.: Kozákok, szpáhik, 
kapitányok. (Orosz—török háborúk Nagy 
Kata l in idejében.) — Interpress Magazin, 
1985. 1. sz. 4—12. p , 

534. Vecseklőy József: A csillagsávos lobogó 
nyomában. Történelmi esszé. 1—2. köt. 
Bp. Magvető K. 1985.) 2 db. 

635. Szögi László: Horea, Closca, Crisan. (Az 
1784. évi erdélyi román parasztfelkelés.) 
— Interpress Magazin, 1985. 1. sz. 22— 
27. p . 

536. Hahner Péter: A Bastille bevétele. (Bp. 
Kossuth K. 1985.) 216 p . 7 t . 
'Népszerű történelem.) 

19. század 

537. Odor Imre: „Majd elfelejtettem győri vi-
tézségtek". A győri csata 175. évforduló
jára. — Múzeumi Kurír, 46. sz. 1984. 
14—18. p. 

538. Veress D. Csaba: Veszprém megye és az 
1809. évi francia háború. (Veszprém me
gyei Múzeumok Közleményei, 17. köt. 
1984.) 357—400. p. 

539. Török Atti la: Űj nemzeti államok a Bal
kánon. Lehanyatlot t a félhold. (Török
ellenes függetlenségi harcok, 1812—1912.) 
— ÉT, 1985. 16. sz. 500—502. p . 

540. Békés József: A drinápolyi béke. — Hon
ismeret, 1984. 6. sz. 42—45. p. 

541. Steiner, H . : Forradalom Ausztriában — 
Marx Bécsben. A negyvennyolcas bécsi 
munkásmozgalom a forradalom és a res
tauráció között. (Karl Marx in Wien... 
Ford. Soós István.) Bp. Gondolat K. 1985. 
205 p. Illusztr. 

542. Supka Géza : 1848—1849. (Szöveget gond., 
a jegyz. és az utószót írta Fábri Anna.) 
Bp. Magvető K. (1985.) 596 p. 
(Tények és tanúk.) 

543. Andics Erzsébet: The plans of the Hun
garian conservatives to suppress the 
revolution of 1848—1849. (Études histo
riques hongroises 1985. 1. köt. Bp. Akad. 
K. 1985.) 1—17. p. 

544. Spira György: Egy ellenforradalmi suskus 
1848 nyárutóján. — Űj Tükör, 1985. 10. 
sz. 18—19., 11. sz. 19—20. p. 

545. Magyari Imre, D. : „Küzd a magyar 
hazájáért oroszlányi hévvel." (1848. szep
tember 29.) — Magyar Ifjúság 1985. 39. 
sz. 3. p . 

546. Koltay Péter: Szöllősgyörök község nép
felkelőinek és nemzetőreinek harca 1848 
őszén Jellasics ellen. — Somogyi Honis
mereti Híradó. 1985. 2. sz. 7—13. p . 

547. Urbán Aladár: Bat thyány Lajos és a vasi 
fölkelősereg 1848 szeptember — október
ben. — HK, 1985. 4. sz. 786—800. p. 

548. Palóczy Tamás : Szemtanú a schwechati 
csatáról. (1848. október 30.) [Közr. és 
bev.] Ortutay András. — Új Tükör, 1985. 
44. sz. 19. p . 

549. Megyeri Katalin: Történt Isaszegen, 1849 
húsvétján. — Űj Tükör, 1985. 16. sz. 
20—21. p . 

550. Böhm J a k a b : A budai vár felszabadítása 
1849 tavaszán. — HSz, 1985. 3. sz. 90— 
91. p . 

551. Drozdov, L : Fegyverletétel — a győző 
szemével. (Világos.) [Közreadja]: Ro-
sonczy Ildikó. — História, 1985. 1. sz. 
10—12. p. 

552. Handlery György: Görgey és Kossuth. 
135 évvel ezelőtt ért véget a szabadság
harc. — Bécsi Napló, 1984. 5. sz. 7. p . 

553. Pusztaszeri László: A Világoshoz vezető 
ú t . — História, 1985. 1. sz. 8—10. p. 

554. Pusztaszeri László : őszintén Görgey Ar
túrról. [Riporter] : Soltész Rudolf. — ISz, 
1985. 7. sz. 8. p. 

555. Kosáry Domokos : Radikálisok és a „ha
zaáruló." (Görgey Artúr.) — História, 
1985. 1. sz. 5—7. p. 

556. Böhm Jakab : Gyulai Gaál Miklós honvéd
tábornok emlékirata az 1848/1849. évi 
magyar szabadságharcról. — HK, 1985. 
1. sz. 129—148. p. 

557. Szálé László : Történelem selyempapírban. 
(Honvéd kalendárium 1985. Bp. Zrínyi 
K. 1984.) 57—60. p. 
Ferenczy György 1848-as honvédtiszt 
naplójáról. 

558. Hankó Ildikó : A magyar Golgota. Az ara
di tizenhárom kálváriája. — Magyar 
Nemzet, 1985. 234. sz. 4. p . 

559. Bona Gábor: Nógrád megyei 1848-as 
honvédek nyomában. (Nógrád megyei 
múzeumok évkönyve. 11. köt. 1986.) 
35—59. p . 

560. Űjváry Zoltán: Blaha Lujza és a gömöri 
huszárok. — Honismeret, 1985. 3. sz. 
18—20. p . 

561. Andrássy Antal : Noszlopy Gáspár Dél-
Dunántúl kormánybiztosa. (Somogy me
gye múltjából. Levéltári évkönyv 16. 
Kaposvár, 1985.) 311—337. p. 

562. Virágh Ferenc: Szabolcsi tábornokok és 
törzstisztek az 1848—1849-es szabadság-
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harcban. — Szabolcs-Szatmári Szemle, 
1985. 1. sz. 83—94. p. 

663. Szántó Imre : Az 1848—1849-es forrada
lom és szabadságharc időszaka. (Szeged 
története. 2. köt. 1686—1849. Szeged, 
Somogyi Könyvtár , 1985.) 719—796. p. 

564. Urbán Aladár: Vác 1848—1849-ben. 
Stud. Comitat. 14. köt. 1983.) 269—287. 
p. 2 t . 

565. Molnár András : Honvédtoborzások Kő
szegen 1848-ban. Adalékok a honvédsereg 
összetételére. — Vasi Honismereti Közle
mények, 1984. 2. sz. 54—62. p. 

566. Két mártír. Kovássy Zoltán: Szabadság
harcunk lengyel vértanúja. (Miecislav 
Woroniecki.) — Kálmán Gyula: Kereszt
tel és karddal. (Gasparich Márk.) [Bev.] 
F[ekete] S[ándor.] — Új Tükör, 1985. 
40. sz. 16—17. p. 

567. Srbi i madjari u revoluciji 1848—1849. 
godine. Ured. V. Krestic. Beograd, Sprska 
Akademija Nauka is Umetnosti, 1983. 
226 p. 
Szerbek és magyarok az 1848—1849-es 
forradalomban. 

568. Rónai Pál : A magyar szabadságharc bra
zil visszhangja. — TJj írás, 1985. 7. sz. 
89—90. p. 

569. Tóth Tibor: Adalékok a szabadságharc 
alatt i betegápolás történetéhez. — Orvos
történeti Közlemények, 102—104. sz. 
1983. 231—233. p . 

570. Kapronczay Károly: A betegápolás kér
dése a szabadságharc idején. — Orvosi 
Hetilap, 1985. 6. sz. 340—343. p. 

oil. Kapronczay Károly—Szemkeő Endre : 
A betegápolás szervezése a szabadságharc 
idején. — Orvostörténeti Közlemények, 
93—96. sz. 1981. 113—122. p . 

572. Kapronczay Károly: Honvédorvosok 
emigrációban. — Magyar Nemzet, 1985. 
62. sz. 9. p . 

573. Huszár Lajos: Egy katonaorvos kitünteté
se 1859-ben. (Stark Ede.) — Orvostörténeti 
Közlemények, 101. sz. 1983. 67—70. p . 

574. Papp Tibor—Farkas Márton: Az abszo
lutizmus korától az első világháború be
fejezéséig. (Magyarország hadtörténete. 1. 
A kiegyezéstől napjainkig. Bp. Zrínyi K. 
1985.) 11—129. p. 

575. Jeszenszky Géza: The Hungarian question 
in British politics, 1848—1914. — The 
New Hungarian Quarterly, 100. sz. 1985. 
162—170. p . 

576. Somlyói Tóth Tibor: Diplomácia ós emig
ráció „Kossuthiana". Bp. Magvető K. 
(1985.) 221 p . Illusztr. 
(Nemzet és emlékezet.) 

577. Rónai Mihály András: Garibaldi példája. 
(A szicíliai partraszállás 125. évforduló
jára.) — Népszabadság, 1985. 109. sz. 
16. p . 

578. Borsi-Kálmán Béla: Klapka, Cuza és 
Arthur Seherthoss: 1864. (Szemelvények 

egy 19. századi magyar—román meg
egyezési kísérlet dokumentumaiból.) — 
Sz, 1985. 3. sz. 772—835. p . 

579. Galántai József: A Habsburg-monarchia 
alkonya. Osztrák magyar dualizmus 
1867—1918. Bp. Kossuth K. 1985. 386 p . 

580. Diószegi I s tván: Die Aussenpolitik der 
österreichisch—Ungarischen Monarchie 
1871—1877. (Aus dem Ungarischen übers, 
v. Johanna Till.) Bp. (Graz—Wien,) 
Akad. K. — (Böhlau Verl.) 1985. 364 p . 

581. Giry, O.: Százéves a baszkok háborúja. 
— Nemzetközi Szemle, 1984. 12. sz. 64— 
67. p . 

582. Höbelt, L. : Schliffen, Beck, Potiorek és az 
együttes német—osztrák—magyar fel
vonulási tervek Keleten. (19. századtól 
1914-ig.) — Militärgeschichtliche Mit
teilungen, 1984. 2. sz. 7—30. p. 

1900—1918 

583. Magyarország a X X . században. (Szerk. 
Balogh Sándor. Bp.) Kossuth K. 1985. 
530 p. Illusztr. 

584. Deák I s tván: Katonatiszti becsület és pár
baj. (1900-as évek.) — História, 1985. 3. 
sz. 9., 12. p . 

585. Az 1911. évi olasz—török háború és a 
nemzetközi munkásmozgalom. (A nem
zetközi munkásmozgalom történetéből. 
Évkönyv 1986. Bp. Kossuth K. 1985.) 
136—138. p . 

586. Száraz György: A kém meg a vadkan. 
(Bp. Magvető K. 1985.) 130 p. 
(Gyorsuló idő.) 
Alfred Redl ezredes. 

587. Farkas Márton: Kém vagy bűnbak? 
Beszélgetés Redl ezredesről. [Riporter]: 
Szálé László. — Élet és Irodalom, 1985. 
7. sz. 7. p . 

588. Ritter Aladár: A Redl-film és a Redl-ügy. 
— Magyar Nemzet, 1985. 48. sz. 6. p . 

589. Galántai József: War aims (1914—1918) 
and postwar settlements (1919—1920). 
— Harmony or contradiction? (Études 
historiques hongroises 1985. 1. köt. Bp. 
Akad. K. 1985.) 221—240. p . 

590. Torma Tamás: Monumentumok az első 
világháborúról. — Magyar Ifjúság, 1985. 
43. sz. 32—33. p . 

591. Wolfdieter, B . : Ausztria—Magyarország 
és az Oszmán Birodalom kapcsolatai az 
első világháború idején. — österreichische 
Osthefte, 1982. 1. sz. 33—52. p . 

592. Jindra, Z. : Németország és az Osztrák— 
Magyar Monarchia az 1914. júliusi válság 
küszöbén. — Československý Časopis 
Historiczky, 1984. 4. sz. 523—545. p. 

593. Wegrzy w twierdzy przemyskiej w latách 
1914—1915. — Magyarok a przemysli 
várban 1914—1915. Red. Is tván Lagzi. 
Warszawa, Wegiersky Inst . Kul túry — 
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Múzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 
1985. 166 p. 

594. Slepcov, I. A. : Boje ruskej armády v Kar-
patoch v rokoch í 914—1915. — Historica 
Carpatica, 1982. 101—107. p. 
Az orosz hadsereg harca a Kárpátokban, 
1914—1915-ben. 

595. Lichem H . von: Der Tiroler Hochgebirgs-
krieg 1915—1918 im Luftbild. Die alt
österreichische Luftwaffe. (Innsbruck), 
Steiger Verl. (1985.) 311 p. Illusztr. 

596. Bertinaria, P . L. : Caporetto, 1917. — 
Rivista Militare, 1984. 2. sz. 87—100. p . 

597. Siklós András: The internal situation in 
the Austro—Hungarian Monarchy in the 
spring and summer of 1918. (Études his
toriques hongroises 1985. 2. köt. Bp. Akad. 
K. 1985.) 275—303. p. 

598. Siklós András: Die letzte Offensive der 
Österreichisch—Ungarischen Monarchie. 
(15—24. Juni 1918. — Acta Historica, 
1984. 1—2. sz. 69—127. p. 

599. Csonkaréti Károly: Az Osztrák—Magyar 
Monarchia haditengerészetének hadmű
veletei az első világháborúban. — H K , 
1985. 2. sz. 295—341. p . 

600. Csonkaréti Károly: Magyar tengerészek 
japán fogságban (az első világháborúban.) 
— ÉT, 1985. 41. sz. 1290—1292. p. 

601. Horváth János: Léghajók a déli hadszín
téren. (1915—1916.) — Haditechnika, 
1985. 3. sz. 30. p . 

602. Kéri Kálmán : Az Osztrák—Magyar Mo
narchia vasúthálózata 1914-ben és fel
használása az első világháborúban. — 
H K , 1985. 2. sz. 225—293. p. 

603. Szauter Lajos: Az első világháború ellátási 
gondjairól. — HK, 1985. 4. sz. 802— 
824. p. 

604. Szauter Lajos: Az anyagi ellátás és a had
viselés kapcsolata az első világháborúban. 
— Ho, 1985. 10. sz. 76—83. p. 

605. Szauter Lajos: Adalékok az egészségügyi 
szolgálat kialakulásáról és működéséről 
az első világháborúban. — Akadémiai 
Közlemények, í 15. sz. 1985. 61—78. p . 

606. Nikodémusz I s tván: Járványos betegségek 
a központi hatalmak hadseregeiben az 
első világháború alatt . — Orvostörténeti 
Közlemények, 102—104. sz. 1983. 211— 
217. p . 

607. Borsay János: A hazai rokkantügy az első 
világháborúban. — Orvosi Hetilap, 1985. 
6. sz. 337—340. p . 

608. Farkas Márton: Az osztrák—magyar 
hadseregben folyó propagandatevékeny
ség. — Ho, 1985. 7. sz. 79—86. p. 

609. Németh Györgyi: A 10-es honvédek és a 
„10-es honvéd" 1917/1918-ban. (Herman 
Ottó Múzeum évkönyve. 22—23. köt. 
1985.) 131—148. p. 

610. Viga Gyula: Néhány kisgyőri katona
levél az első világháborúból. (Miskolci 

Herman Ottó Múzeum Közleményei. 23. 
köt. 1985.) 89—95. p. 

611. Üzenetek Szibériából. Hadifogság ós iro
dalom 1914—1921. (Dok. vál. és sajtó 
alá rend. Botka Ferenc.) Bp. Magvető 
K. (1985.) 348 p. 28 t. 

612. Kun Miklós: Az októberi forradalom vi
déken. •— Propagandista, 1985. 8. sz. 
100—115. p . 

613. Oyurkó László: Négyszemközt a forrada
lommal. 2. kiad. Bp. Magvető, 1985. 
475 p. 

614. Milei György: Hadsereg születik. — Új 
Tükör, 1985. 12. sz. 20. p . 

615. Komjáthy Miklós: A breszt—litovszki bé
ketárgyalások. — Levéltári Szemle, 1984. 
1—3. sz. 197—282. p. 

616. Józsa Antal : Magyar internacionalisták 
az oroszországi szocialista forradalom és 
polgárháború harcaiban. (Magyarország 
hadtörténete. 2. A kiegyezéstől napjain
kig. Bp. Zrínyi K. 1985.) 131—179. p. 

617. Józsa Antal : A szovjet-oroszországi ma
gyar internacionalistákról. — Propagan
dista, 1985. 2. sz. 119—130. p . 

618. Kun Béla: Szovjet-Oroszország védelme. 
Győzött a forradalom katonája. [Közzé
teszi]: Kun Miklós. — Üj Tükör, 1985. 
12. sz. 20—21. p. 

Az 1918—1919. évi forradalmi 
események és a Magyar Tanácsköztár

saság hadtörténelme 
619. Forradalmak és ellenforradalmak Közép-

Kelet-Európában, 1918—1920. Nemzet
közi tudományos ülésszak. Pécs, 1985. 
június 11—13. [Ism.] Szakály Sándor. 
— H K , 1985. 3. sz. 709—712. p. 

620. Romsics Ignác: Bethlen Is tván és a forra
dalmak kora. — TSz, 1985. 4. sz. 561— 
590. p . 

621. Liptai Ervin: A hadsereg az 1918—1919. 
évi forradalmakban. A Magyar Tanács
köztársaság honvédő háborúja. (Magyar
ország hadtörténete. 2. A kiegyezéstől 
napjainkig. Bp. Zrínyi K. 1985.) 181— 
260. p . 

622. Hetes Tibor: A győztesek sosem ítéltetnek 
meg. Beszélgetés az 1918—1919-es ma
gyar forradalmakról. [Riporter] : Major 
Árvácska. — Élet és Irodalom, 1985. 12. 
sz. 7. p . 

623. Alföldi Vilma: Az őszirózsás forradalom 
és a Tanácsköztársaság. (Stud, comitat. 
14. köt. 1983.) 405—430. p. 

624. Kirsner Béla: A Magyar Tanácsköztársa
ság történelmi jelentősége. — Propagan
dista, 1984. 3. sz. 94—109. p. 

625. Puskás, A. : A szocializmus dicső esz
méiért. A Magyar Tanácsköztársaság 65. 
évfordulójára. — Fáklya, 1984. 6. sz. 
12. p . 

— 576 — 



626. Scserbakov, J . N . : Iszkrü Velikogo Okt-
jabrja. Vklad internacionalisztov v re-
voljucionnoe rabocsee dvizsenie v sztranah 
Centraľnoj i Jugo-Vosztocsnoj Evropü 
(1917—1921 gg.). Moszkva, Politizd. 1982. 
288 p. 8 t . 

627. Liptai Ervin: Kun Béla és a Tanácsköz
társaság védelme. — PK, 1985. 4. sz. 
36—59. p. 

628. Peíneházy Zalán: A Vörös Dunai Hajóhad 
1918—1919-ben. — HK, 1985. i . sz. 
97—128. p . 

629. Szakálv Sándor: A Vörös Hadsereg tiszti
kara. — HSz, 1985. 10. sz. 6—10. p. 

630. Vörösőrök példája. — Magyar Rendőr, 
1985. 12. sz. 6. p . 

631. Heves megye 1919-ben. [Tanulmányok.] 
— Heves megyei Propagandista, 1984. 
Különszám, 1—160. p. 

632. Feyér Aladár: Forradalom Mezőkövesden 
1919 tavaszán. Korabeli hivatalos jelen
tés alapján. Közli: Sárközi Zoltán. —• 
Matyófőid, 1985. 105—108. p . 

633. Hajdú Imre : Mi történt a tardi mezőn? 
Vörösrepülők nyomában. — Matyóföld, 
1985. 55—60. p . 

634. Oadanecz Béla: Adatok a Tanácsköztársa
ság vasutas mártírjairól és a proletár
diktatúra alat t i magatartásukért elítélt 
vasutasokról. (Vasúti Tud. Kutatóintézet 
évkönyve. Bp. 1984.) 213—241. p. 

635. Nagy Miklós: A francia megszállók szere
pe Szeged város közigazgatásában 1919-
ben. (A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. 
1982/1983. 1. köt.) 303—320. p. 

636. Halmágyi Pá l : Makó város francia meg
szállása. (1919. április 27.—1919. június 
17.) (Móra Ferenc Múzeum évkönyve. 1. 
köt. 1980—1981.) 299—309. p . 

637. Halmágyi Pá l : Makó város román meg
szállása. 1919. június 17.—1920. március 
29. (A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. 
1982/1983. 1. köt.) 321—343. p . 1 t . 

638. Sikföi Tamás: Az osztályharc és a nemze
tiségi kérdés néhány problémája Baranya 
megyében a szerb megszállás harmadik 
szakaszában. (1919. augusztus 1.—1921. 
augusztus 22.) — Baranyai Hely történet
írás, 1983—1984. 491—511., 608., 614. p . 

A két világháború közötti időszak 
hadtörténelrne 

639. Hollós Ervin—Lajtai Vera: Hor thy Mik
lós a fehérek vezére. [Bp.] Kossuth K. 
1985. 296 p . 8 t . 

640. Várnai Ferenc : A fehérek vezére. (Horthy 
Miklós.) — Mo, 1985. 47. sz. 23. p . 

64:1. Hajdú Tibor—Nagy Zsuzsanna: A bal
oldali gondolat válsága Magyarországon 
a két világháború között. — Valóság, 
1985. 9. sz. 78—93. p . 

642. Kövics E m m a : Magyarország és Német

ország a két világháború között. (Beszá
moló a magyar és a nyugatnémet törté
nészek konferenciájáról.) — TSz, 1985. 
2. sz. 385—390. p. 

643. Dombrády Loránd—Tóth Sándor: A 
Horthy-hadsereg hadtörténete. (Magyar
ország hadtörténete. 2. A kiegyezéstől nap
jainkig. Bp. Zrínyi K. 1985.) 261—437. p . 

644. Szakály Sándor: Az ellenforradalmi Ma
gyarország (1919—1944) hadseregének 
felső vezetése. Adat tár . 3. r. Kiegészítések, 
korrekciók A—Z. — H K , 1985. 2. sz. 
457—466. p. 

645. Barcy Zoltán: A magyar légvédelmi tüzér
ség fejlesztése és rejtése. 1922—1938. — 
H K , 1985. 4. sz. 877—891. p. 

646. Juhari Zsuzsa : Pisztollyal, karddal, ököl
lel. (Párbajok a húszas évektől.) — His
tória, 1985. 3. sz. 11. p . 

647. Bonhardt Att i la : A magyar hadifoglyok 
hazaszállítása Kelet-Szibériából, 1919— 
1921. — H K , 1985. 3. sz. 578—614. p . 

648. Gurov, A.: Az 1923. júniusi és szeptemberi 
bulgáriai felkelés magyarországi vissz
hangja. — Voenno Isztoricseszki Szbornik, 
1984. 2. sz. 143—152. p. 

649. Gárdos Miklós: Az olasz—etióp háború. 
— Mo, 1985. 39—40. sz. 12. p . 

650. Gárdos Miklós: Az olasz—etióp háború. 
(Évfordulók, 1985. Bp. Kossuth K. 1984.) 
317—323. p. 

651. Spanyolország 1936-ban. (A nemzetközi 
munkásmozgalom történetéből. Évkönyv 
1986. Bp. Kossuth K. 1985.) 99—128. "p-

652. Gárdos Miklós: A spanyol szabadságharc. 
(Évfordulók 1986. Bp. Kossuth K. 1985.) 
241—248. p. 

653. Gömöri Endre : Kettészakadó ország. 
A spanyol polgárháború. — Mo, 1985. 
51—52. sz. 12. p . 

654. Kukovecz György: Kuba és a spanyol 
polgárháború. — Világtörténet, 1985. 3. 
sz. 69—84. p . 

655. Györkéi J enő : Szovjet és magyar önkén
tesek a Spanyol Köztársaság hadseregé
ben. — Valóság, 1985. 5. sz. 76—87. p . 

656. Nagy Sándor: Talpon a viharban is. 
[Visszaemlékezések.] (Összeáll. N. Szilágyi 
Margit. Sajtó alá rend. Kékesdi Gyula. 
Bp.) Kossuth K. 1985. 199 p. 8 t . 
Géppuskásként Spanyolországban. 30— 
52. p . — így lettem partizán. 76—104. p . 

657. lyukáé, D. : Treci Rajh i zemlje Jugoistocne 
Evrope. 1. d. 1933—1936, 2. d. 1937— 
1941. Beograd, (Vojnoizd. Zavod), 1982. 
2 db. Illusztr. 

658. Adam, TJ.: Német és magyar antifasiszták 
harca a harmincas években. — Zeitschrift 
für Geschichtswissenschaft, 1984. 7. sz. 
613. p . 

659. Horváth J enő : Az olasz antifasiszta egy
ségpolitika a második világháború elő
estéjén. — PK, 1985. 2. sz. 38—64. p . 

660. Szabó János : „A levente istenfélő és mind-
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halálig hűséges". Folyóirat és társadalom
kép a leventeintézményben. — Jelenkor, 
1985. 12. sz. 1101—1113. p. 

661. Fehér Pál, E . : Adalék nemzeti önismere
tünkhöz. Vargyai Gyula könyvének mar
gójára. (Sisak és cilinder. Bp. Kozmosz, 
1984.) — Élet és Irodalom, 1985. 2. sz. 
10—11. p. 

662. Szakály Sándor: Üt a második világhá
ború felé. Állam az államban. Az előzmé
nyekről. — Vargyai Gyula könyve. — 
Magyar Hírlap, 1985. 19. sz. 8. p . 

663. Szakály Sándor: A hadsereg ós a zsidó
törvények az ellenforradalmi Magyar
országon. — Valóság, 1985. 9. sz. 94— 
101. p . 

A második világháború 

•664. A második világháború, 1939—1945. 
Rövid összefoglalás. [Vtoraja mirovaja 
vojna. Kratkaja isztorija.] (Ford. Sörös 
Lajos. Főszerk. J . M. Zsukov, P . A. 
Zsilin, Liptai Ervin stb.) Bp. Kossuth 
K.—Zrínyi K. 1985. 765 p. 12 t. Illusztr. 
Magyar közreműködők : Borsányi György, 
Csendes László, Farkas Márton, Godó 
Ágnes, Liptai Ervin, Mues Sándor, Rázsó 
Gyula, Tóth Sándor. 

665. Qibianszkij, L. Ja . : A jugoszláv kérdés 
felmerülése a Hitler-ellenes koalíción be
lül és a Szovjetunió állásfoglalása* (1941— 
1942.) — Világtörténet, 1985. 3. sz. 136— 
152. p . 

666. Dolmányos I s tván: Amit de Gaulle elfe
lejtett. Üj dokumentumok a második vi
lágháború szovjet—francia kapcsolatairól. 
— Magyar Nemzet, 1985. 145. sz. 6. p . 

667. Gyarmati György : Churchill—Roosevelt— 
Sztálin második világháborús üzenetvál
tásairól. (Fiatal oktatók műhelytanulmá
nyai. 6. köt. 1984.) 104—115. p. 

668. Rzsesevszkij, O. : Tények ós állítások a má
sodik frontról. — Külpolitika, 1985. 2. sz. 
134—142. p. 

669. Böjti Ferenc: Teherán, Ja l ta , Potsdam. 
(Honvéd kalendárium 1985. Bp. Zrínyi 
K. 1984.) 130—134. p. 

670. Gárdos Miklós: Jal ta . (1945. február 4— 
11.) — Mo, 1985. 5—9. sz. 12. p. 

671. Hajdú András: Ja l ta igazságai. —- Magyar 
Ifjúság, 1985. 6. sz. 18—19. p. 

672. Stewart, W. : Az antifasiszta koalíció ta
nulságai. — Béke és Szocializmus, 1985. 
5. sz. 113—119. p. 

673. Berezskov, V.: A Hitler-ellenes koalíció 
és a háború utáni rendezés Európában. — 
Nemzetközi Szemle, 1985. 7—8. sz. 178— 
185. p . 

674. Rozanov, G. L. : Titkos diplomácia 1944— 
1945. . (Ribbentrop—Wolff— Himmler— 
Dönitz utolsó diplomáciai próbálkozásai 
a totális vereség elkerülésére.) (Uzse ne 

szekretno. Ford. Réz Miklósné. Bp.— 
Uzsgorod), Kossuth K.—Kárpáti K. 1985. 
167 p. 4 t . 
(Népszerű történelem.) 

615. Diószegi I s tván : Lengyelország, 1939. 
A nagy stratégia, avagy a szövetséges 
cserbenhagyása. — História, 1985. 3. sz. 
29—31., 4. sz. 26—27. p. 

676. Lengyelország a második világháborúban. 
[Kronológia.] összeáll. Petneki Áron. 
(Az 1944. év históriája. Bp. 1984.) 99— 
101. p. 

677. Szabó Miklós: A „Fall Gelb" hadművelet. 
(1940. május.) — N, 1985. 24. sz. 13. p . 

678. Vargyai Gyula: Tengelytörés. „Szövetsé
ges" államok a keleti fronton 1941—1944. 
(Bp.) Kozmosz K. (1985.) 178 p . 8 t . 

679. Adamovics A.—Granin. D. A.: A blokád 
könyve 2. (Blokadnaja kniga 2. Ford. 
Gellért György.) Bp. Magvető K. (1985.) 
388 p. 
(Tények és tanúk.) 

680. Molnár György: „A híd túl messze van". 
A Market-Garden hadművelet. (Az 1944. 
óv históriája. Bp. 1984.) 123—125. p . 

681. Lipcsey I ldikó: Egy sorsfordító nap kró
nikája. (1944. augusztus 23., szerda) — 
Világtörténet, 1985. 2. sz. 129—135. p . 

682. Fűzi Imre : A bécsi támadó hadművelet. 
— N, 1985. 12. sz. 11. p . 

683. Farkas I s tván : Picchiate sodo! (Vissza
emlékezés a háború végére Olaszország
ban.) — Élet és Irodalom, 1985. 19. sz. 
4. p. 

684. Krajczár Imre : Győzelem a Cseh-meden-
cében. — Népszava, 1985. 107. sz. 2. p . 

685. Fintér I s tván : Drezda elpusztítása. Erő
fitogtatás a Szovjetunió ellen. (1945. feb
ruár 13.) — Magyar Ifjúság, 1985. 6. sz. 

. 9—11. p. 
686. Zsukov, G. K. : A berlini hadművelet. 

(Visszaemlékezések.) — Munkásőr, 1985. 
4. sz. 6—7. p . 

687. Kovács Jenő: Előt tünk Berlin... — Ha
tárőr, 1985. 17. sz. 14. p . 

688. Kovács Jenő: Berlin eleste. — Határőr , 
1985. 18. sz. 14. p . 

689. Kovács Jenő: Feltétel nélküli kapituláció. 
— Határőr , 1985. 19. sz. 14. p . 

690. Kóródi József: Ot t volt a Reichstag elfog
lalásánál. (Alekszej Beresz.) — Népszava, 
1985. 102. sz. 2. p . 

691. Harmat Endre : Agónia a bunkerban. — 
Ország Világ, 1985. 1—8., 12—19. sz. 
12—13. p. 

692. Vedres Vera: Berlin, 1945. — Élet és 
Irodalom, 1985. 19. sz. 3. p . 

693. Ungvári Tamás : Hogyan ér véget egy 
háború? — Élet és Irodalom, 1985. 19*. 
sz. 1—2. p. 

694. Gonda András : A második világháború 
befejezése. —MHSz Élet, 1985. 9. sz. 
26—27. p. 

695. Trojanovszkij, P . I . : „Feltétel nélkülj 
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megadás." — Űj Tükör, 1985. 19. sz. 
11. p . 

696. Pethő Tibor: A háború vége. — Népfront, 
1985. 9. sz. 1—4. p. 

697. Szabó Miklós, M. : A második világháború: 
1945 tavasza. Európa újra csendes. — 
ÉT , 1985. 19. sz. 587—589. p. 

698. Szabó Miklós M. : A fasizmus felett ara tot t 
győzelem 40. évfordulója. — Akadémiai 
Közlemények, 117. sz. 1985. 71—89. p . 

699. Zotov, V. : A nagy győzelem 40 esztendeje. 
— N, 1985. 18. sz. 3. p . 

700. ö rök dicsőség és hála a fasizmus feletti 
győzelem hőseinek! (Pacsek József al
tábornagy, Tóth Sándor ezredes, V. Sz. 
Bobrisev ezredes előadása.) — N, 1985. 
19. sz. 3. p . 

701. Deák Mihály: Legendák hőse vagy. 
A Szovjet Hadsereg tapasztalatai a nagy 
honvédő háborúban. (Szerk. Szécsi And
rás.) [Kiad. a] MN Politikai Nevelőmunka 
Anyagi és Módszertani Központ. [Bp.] 
MNMK Ny.) 1985. 71 p. Illusztr. 

702. Deák Mihály: örökkön győz e had. — 
Polgári Védelem, 1985. 3. sz. 18—20., 
4. sz. 16—17., 5. sz. 26—27., 6. sz. 10— 
11., 7. sz. 6—7. p . 

'iOS.Janech I s tván : A második világháború 
máig szóló történelmi tanulságai. — Kül
politika, 1985. 5. sz. 128—140. p. 

704. Janech I s tván : A Szovjetunió második vi
lágháborús szerepvállalásáról. — Külpo
litika, 1985. 3. sz. 133—138. p. 

705. ölvedi Ignác: A Szovjetunió szerepe a 
fasizmus felett ara tot t győzelemben. — 
Társadalmi Szemle, 1985. 4. sz. 105— 
115. p . 

706. Ponomarev, B. N. : A Szovjetunió világ
háborús győzelmének nemzetközi jelen
tősége. — Béke és Szocializmus, 1985. 
5. sz. 3—15. p. 

707. Sipos Péter: A Szovjetunió szerepe a má
sodik világháborúban. — Propagandista, 
1985. 3. sz. 93—105. p . 

708. Avar János : Pearl Harbor. — Magyar 
Nemzet, 1985. 287. sz. 6. p . 

709. Bataan áldozatai. (Amerikai katonák 
japán hadifogságban. 1942.) — Interpress 
Magazin, 1985. 2. sz. 28—29. p. 

710. Kúti Péter: Korea felszabadulása, 1945. 
— N, 1985. 33. sz. 4. p . 

711. „A harmadik világháború —- őrület." 
Hirosima és Nagaszaki a korabeli magyar 
sajtóban. — ÉT, 1985. 32. sz. 1001— 
1002. p . 

712. Szuhay-Havas Ervin: A végzetes döntés. 
Miért pusztult el Hirosima és Nagaszaki? 
— Népszabadság, 1985. 194. sz. 11. p . 

713. Petrov, V. : Törvényszerű vég. (Japán 
kapitulációja.) — N, 1985. 35. sz. 5. p . 

714. Szabó Miklós, M.: A japán kapituláció. 
A második világháború vége. — ÉT , 1985. 
35. sz. 1096—1098. p . 

Magyarország 
a második világháborúban 

715. Oosztonyi Péter : Magyarország a második 
világháborúban. 1—2. köt. München, 
Herp Veri. 1984. 2 db. 

716. Oosztonyi Péter: Magyarország katonai 
szerepe a második világháborúban. 12. r. 
— Katolikus Szemle (Róma), 1985. 1. sz. 
29—57. p . 

717. Hungarian politics during world war two, 
treatise and indictment. — A magyar 
politika a második világháborúban, poli
tikai tanulmány vagy vádirat . München, 
Trofenik Veri. 1985. 99 p . 
Studia Hungarica 27.) 

118. Hogy e Mihály: Utolsó csatlós? Magyar
ország sorsa a második világháború vé
gén. New York, Püski, 1985. 94 p. 

719. Bánki György: Churchill, Roosevelt és 
Magyarország. — História, 1985. 2. sz. 
28—29. p. 

720. Bokor Péter : Zsákutca. A Századunk 
sorozat interjúi. Bp. RTV—-Minerva, 
1985. 293 p. Illusztr. 

721. Koltai J enő : Egy honvédtiszt visszaem
lékezései. Korkép a X X . századból. Kiad. 
a Szerző. (Calgary, Corvin Publ. 1984.) 
712 p. Illusztr. 

722. Bogi József: Az l / I I . harckocsizó zászló
alj története második világháborús visz-
szaemlékezések alapján. (Múzeumi leve
lek. 41—42. köt. 1983.) 33—53. p. 

723. Borsányi Ju l ián: A magyar tragédia 
kassai nyitánya. Az 1941. június 26-i 
bombatámadás dokumentációja. Mün
chen, Kerék-könyvek, (Molnár ny.) 1985. 
391 p. , 66 sztl. lev. 

724. Sakmyster, Th. L. : Magyar katonatisztek 
és Kassa bombázása. — TSz, 1985. 2. sz. 
367—373. p. 

725. Ölvedi Ignác: Kassa bombázása — „casus 
belli" a Szovjetunió elleni hadbalépéshez. 
— TSz, 1985. 2. sz. 334—366. p. 

726. Ölvedi Ignác: Ismét Kassa bombázásáról. 
— Repülés, 1985. 2. sz. 8—9. p. 

727. Szakály Sándor: Náray Antal feljegyzései 
Magyarország hadbalépéséről („1941. áp
rilis 12-től"). — HK, 1985. 3. sz. 690— 
704. p . 

728. Fűzi Imre : A Kárpát-csoport tevékeny
sége a hadi tapasztalatok tükrében. (1941. 
június 26.—1941. november.) — Ho, 
1985. 1. sz. 66—75. p. 

729. „Baljóslatú dolgoknak előérzetében." 
(Bajcsy-Zsilinszky Endre 1942. január 
19-i levele Bárdossy László miniszterel
nökhöz.) [Közread, és bev.] Tilkovszky 
Lóránt. — Békési Élet, 1985. 1. sz. 70— 
80. p . 

730. Hatos Géza: A Teleki-tragédia hátteréhez. 
(Rákosnó Ács Klára: Vallanak a betűk. 
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844. Andrássy Anta l : Somogy megye felsza
badítása. 1945. március—április. — Üt-
közben, 1985. 1. sz. 3—12. p. 

845. Szendi József: Negyven éve tör tént . Meg
határozó tényezők Somogy megye felsza
badítása katonai történetéhez. — Somogyi 
Honismereti Híradó, 1985. 1. sz. 4—8. p . 

846. Afndrássy] Afntal] : Kaposvár felszaba
dítása. — Útközben, 1984. 4. sz. 63— 
66. p . 

SÍI. Bogdán Tibor: A I I . világháború esemé
nyei Somogyszentpálon. — Somogyi Hon
ismereti Híradó, 1985. 1. sz. 9—18. p. 

848. Mehis János : Fehérvár felszabadulása. 
2. r. — Székesfehérvár, 1985. 1. sz. 3— 
9 .p . 

849. Táborosi Zsuzsa: A háborús pusztítás 
méretei, az újjáépítés megindítása Fejér 
megyében 1945-ben. (Nehézipari Műszaki 

Egyetem Kohó- és Fémipari Főiskolai 
Kar Közleményei. 9. köt. Székesfehérvár, 
1985.) 65—80. p . 

850. Korom Mihály: A felszabadulás és a népi 
demokratikus forradalom megindulásának 
sajátosságai Nyugat-Magyarországon. — 
Fejér megyei Szemle 1985. 1. sz. 7—33. p . 

851. Szabó Miklós, M. : A balatoni hadművelet. 
— Népszava, 1985. 63. sz. 4—5. p . 

852. Fűzi Imre : Csata a Balatonnál. — N , 
1985. 11. sz. 11. p . 

853. Fűzi Imre : Harcok a Balatonnál. (1945.) 
— MHSz Élet, 1985. 5. sz. 26—27. p. 

854. Tóth Lászlóné: Adatok Zala megye fel
szabadulásáról és a koalíciós pártok létre
jöttéről. — Politikai Tájékoztató, 1985. 
33—47. p. 

855. Deák József: Felszabadító harcok Komá
rom megyében. (MSZMP Komárom me
gyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságá
nak évkönyve. 1. köt. 1985.) 19—28. p. 

856. Szakály János : Vasvár, 1944—1945. — 
Vasi Propagandista, 1985. 3. sz. 131— 
143. p . 

857. Hersch László: Sopron—Siegendorf (1945. 
január 14.—március 30.). — Soproni 
Szemle, 1985. 3. sz. 262—263. p. 

858. Csanádi Norbert : 40 éve történt utolsó 
háborús repülésünk. Áttelepülés Zelt-
wegbe. — Repülés, 1985. 1—2. sz. 13. p . 

859. Szita Szabolcs : Védőállás. (Erődítmény
rendszer kiépítése a német határon 1944-
ben.) — Mo, 1985. 30. sz. 24. p. 

860. Banny, L. : Krieg im Burgenland. 1. Bd. 
„Warten auf den Feuersturm.". Vom 
Beginn des Luftkrieges 1943 bis zum 
Beginn der Kampfhandlungen Ende März 
1945. (Eisenstadt, Nentwich-Lattner,) 
1983. 435 p. 

861. Banny, L. : Schild im Osten. Der Südost
wall zwischen Donau und Untersteiermark 
1944—1945. Lackenbach, Eigenverl. Leo
pold Banny, 1985. 177 p. 19 t . Illusztr. 

862. Zielbauer György: A „birodalmi védő
állás" és hazánk felszabadításának befe
jezése. — Vasi Szemle, 1985. 2. sz. 183— 
190. p . 

863. Emlékülés a felszabadulás katonai és po
litikai történetéről. (Szombathely, 1985. 
március 18.) — Vasi Szemle, 1985. 2. sz. 
167—169. p. 

864. Tóth Gyula: 40 éve tör tént . Az utolsó 
harcok. — Radar, 1985. 3. sz. 22—26. p. 

865. Domonkos János : Utolsóként felszabadult 
község: Nemesmedves. — HSz, 1985. 4. 
sz. 91—92. p. 

866. Fűzi Imre : Hazánk felszabadításának be
fejezése. — MHSz Élet, 1985. 7. sz. 
26—27. p . 

867. Szállási Árpád: Orvosi hírek a második 
világháborúból. — Orvosi Hetilap, 1985. 
38. sz. 2357—2360. p. 

868. Stark Tamás: Meghalt, eltűnt, fogságba 
esett. (Magyarország második világhábo-
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rús katonai és polgári embervesztesége.) 
— TSz, 1985. 1. sz. 80—95. p. 

869. Stark Tamás : Elesett, megsebesült, eltűnt, 
fogságba esett. Magyarország katonai 
vesztesége a második világháborúban. 
(Az 1944. év históriája. Bp. 1984.) 82— 
85. p . 

870. Für Lajos: Magyarország háborús ember
vesztesége. (Az 1944. év históriája. Bp. 
1984.) 80—81. p . 

871. A második világháborús magyar jóvátétel 
összege. — Heti Világgazdaság, 1985. 17. 
sz. 2. p . 

Ellenállási mozgalom 
és partizánharcok 

872. Az ellenállási mozgalom eszményeihez 
híven. (Antifasiszta ellenállási mozgalom 
Európában.) — Béke és Szocializmus, 
1985. 5. sz. 77—87. p. 

873. Qyörkei Jenő—Oazsi József—Godó Ágnes: 
Magyarok a fasizmus ellen. (Magyarország 
hadtörténete. 2. Akiegyezéstől napjainkig. 
Bp. Zrínyi K. 1985.) 439—517. p. | 

874. Hazáért , szabadságért. Magyarok a fasiz
mus elleni harcban. [Kiad. a] (Hazafias 
Népfront Országos Tanácsa, a Magyar 
Antifasiszták és Ellenállók Szövetsége, 
összeáll, a Magyar Távirati Iroda. Bp. 
MTI Kiadó. 1985.) 64 p . 
Fényképanyag. 

875. A magyar ellenállási mozgalom lexikona, 
összeáll. Gazsi József. (Az 1944. óv his
tóriája. Bp. 1984.) 75—79. p . 

SÍ6. Fehér Lajos: Ellenállási mozgalom. — 
Határőr, Í985. 13. sz. 10. p . 

877. Pintér I s tván : A magyar antifasiszta el
lenállásról. — Pártélet, 1985. 2. sz. 55— 
62. p . 

878. Gazsi József: Két front van, hová tar to
zol? (1944. október 15. ós a magyar ellen
állási mozgalom.) — Ellenállók, antifasisz
ták, 1985. 1. sz. 6—7. p. 

879. Ellenállók. (Adatok az ellenállásról, a fel-
szabadítási hadműveletekről.) — Mun
kásőr, 1985. 4. sz. 4—5. p . 

880. Az antifasiszta hagyományok ápolásáért. 
(A Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szö
vetsége felhívása.) — Történelemtanítás, 
1985. 3. sz. 13—14. p. 

881. Bedő László: A Magyar Ellenállók, Anti
fasiszták Szövetségének tevékenysége. — 
Honismeret, 1984. 5. sz. 3—4. p . 

882. Szinai Miklós: A Békepárt és a magyar 
nemzeti ellenállás történetéhez. — TSz, 
1985. 1. sz. 8—25. p. 

883. Szinai Miklós: A Békepárt és a magyar 
nemzeti ellenállás. A Békepárt történeté
nek kérdéseihez. (MSZMP Komárom 
megyei Biz. Okt. Igazg. évkönyve 1985.) 
28—57. p. 

884. Czakó Sarolta: Az MKP harca a főváros 

felszabadításáért folyó küzdelemben, szer
vezeteinek kiépülése Budapesten. — Bu
dapesti Fórum, 1985. 1. sz. 80—84. p. 

885. Bokor Péter: Internálás, börtön, szabadu
lás. Interjúk. (Tömpe István, Rajk László-
né, Nonn György, Kelen Béla, Kiss 
Károly.) (Az 1944. év históriája. Bp. 1984.) 
118—121. p. 

886. Pintér I s tván : Passzív ellenállás Magyar
országon 1944 őszén, 1945 elején. (Az 
1944. év históriája. Bp. 1984.) 142— 
146. p . 

887. Együt t a felszabadítókkal. (Az ellenállási 
mozgalom kiemelkedő harcosai.) — Mun
kásőr, 1985. 1. sz. 26., 2. sz. 18—19., 
3. sz. 12—15. p . 

888. Asik, M. V.: Veros madjarok— krasznüe 
vengrü. — Neva, 1985. 4. sz. 156—163. p . 
Magyarország 1944 őszén. Magyar par
tizánok, ellenállók. 

889. Sziklai Sándorné: Adalékok a 165. sz. 
juzsai (talici) antifasiszta iskola történe
téhez. (1943—1945.) — HK, 1985. 2. sz. 
344—370. p. 

890. Sárközi Zoltán—Tóth Róbert : Egykorú 
feljegyzés a Szovjetunió Barátai Magyar
országi Egyesületének (SZUBME) a hazai 
antifasiszta ellenállásban betöltött szere
péről 1944—1945. — HK, 1885. 1. sz. 
29—41. p. 

891. Körösi Sándor: Szovjet földön a magyar 
szabadságért. (Miklós Ferenc, Beck Már
ton, Nádor Dániel magyar partizánok 
sírja Krasznaja Szlobodán.) — Népsza
badság, 1985. 107. sz. 10. p . 

892. Derzsaluk, N . Sz. : Vengerszkie interna-
cionalisztü v Velikoj Otecsesztvennoj voj -
ne. Kiev, Náuková Dumka, 1985. 125 p. 

893. Zalka András: Teljes csendben. Kapcso
lat Moszkva és a Kárpátok között. — 
H K , 1985. 4. sz. 909—930. p . 

894. Szakály Sándor: Testvéri földön a magyar 
szabadságért. A Rácz Gyula vezette par
tizáncsoport harcai. Bp. Zrínyi K. 1985. 
41 p. Illusztr. 
(A szabad Magyarországért.) 

895. A rudnoki partizánakció. (Petőfi partizán
osztag.) [ í r ta : ] B . F . — N, 1985. 2. sz. 
11. p . 

896. Berényi Ferenc: Besztercebánya, Kleno-
vec. Találkozás Szagyilonko parancsnok
kal — 40 év után. — Ellenállók, anti
fasiszták 1985. 1. sz. 5. p . 

897. Alaksza Tamás: Két felkelés. Áttörés a 
Dukla-szoroson. — Mo, 1985. 18. sz. 12. p . 

898. Lovász Péter: Magyarok a nácik ellen. 
Dél-Csehország, 1945. május. — Népsza
badság, 1985. 111. sz. 6. p. 

899. Godó Ágnes: Harcok a Dráva mentén. 
A 15. „Petőfi Sándor" népfelszabadító 
rohamdandár harci útja. Bp. Zrínyi K, 
1985. 39 p. Illusztr. 
(A szabad Magyarországért.) 
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900. K[uti] F[erenc] : A Petőfi-dandár helyt
állása. — N, 1985. 4. sz. 11. p . 

901. Bozic, N. : Szedma vojvodjanszka NOTJ 
brigáda. Beograd, (Vojnoizd. Zavod), 
1984. 574 p . Illusztr. 

902. Vujisevic, J . : Külföldi állampolgárok 
Jugoszláviában a fasizmus elleni harcban« 
(Petőfi Sándor magyar zászlóalj.) — Voj-
noistorijski Glasnik, 1984. 1. sz. 387— 
396. p . 

903. Kúti Ferenc: Tizenegy magyar partizán. 
(Pál Klára és Fehér Sándor emlékezése a 
szerémségi harcokra.) — Határőr, 1985. 
14. sz. 10. p . 

904. Matihaeidesz Konrád: Ellenállók az Avas 
alján. Epizódok a MOKAN Komité har
caiból. Bp. Zrínyi K. 1985. 48 p. Illusztr. 
(A szabad Magyarországért.) 

905. Beránné Nemes É v a : A MOKAN-komité 
tevékenysége. — H K , 1985. 1. sz. 3— 
28. p . 

906. Oodó Ágnes: A Nógrádi partizánegység. 
Bp. Zrínyi K. 1985. 46 p. Illusztr. 
(A szabad Magyarországért.) 

907. Újvári Imre László: Jelzőtuzek a Buzso-
rán. Bp. Zrínyi K. 1985. 51 p. Illusztr. 
(A szabad Magyarországért.) 

908. Kerékgyártó Mihály: Egykori partizánok 
találkozója. (Petkó Sándor, Antal Is tván, 
Tresó Kálmán, valamint a hősi halált halt 
Szálai Sándor, Tengely József, Oláh Is tván 
és az elhunyt Szita Ferenc hozzátartozói
nak találkozója Ózdon.) [A Lebovics 
ejtőernyős csoport bevetése 1944. szep
tember 19-én Biste—Nagykázmér térsé
gében.] — Népszabadság, 1985. 256. sz. 
10. p . 

909. Fegyverrel az erdélyi havasokban. (Rékai 
Miklós volt partizán visszaemlékezése.) 
— Munkásőr, 1985. 1. sz. 28—29. p . 

910. Bóc Imre : Hazatérés. (Szőnyi Tibor.) — 
Valóság, 1985. 5. sz. 70—75. p. 

911. Andrássy Anta l : Antifasiszta harcosok, 
hagyományok Somogyban. 1944 nyarától 
a nyilas puccsig. — Útközben, 1984. 3. 
sz. 53—59. p . 

912. Csiffáry Nándor: Dorog és környéke el
lenállási mozgalma. (MSZMP Komárom 
m. Biz. Oktatási Igazg. évkönyve. 1985.) 
74—82. p . 

913. Nagy Gábor: Az országos és a Komárom 
megyei ellenállási mozgalom kapcsolata. 
(MSZMP Komárom megyei Biz. Oktatási 
Igazg. évkönyve. 1985.) 58—73. p . 

914. Ölvedi Ignác : Antifasiszta ellenállás Bu
dapesten. — Ho, 1985. 4. sz. 84—87. p . 

915. Kacsó Lajos: Kőbányai partizánok. Bp. 
Zrínyi K. 1985. 44 p. Illusztr. 
(A szabad Magyarországért.) 

916. A szabadságért harcoltak. (A Szir-parti-
záncsoport.) [ í r t a ] : M. K. — Magyar 
Rendőr, 1985. 14. sz. 7. p . 

917. Kovács Mihály: Emlékezés a Vörös Bri

gádra. — Ellenállók, antifasiszták, 1985. 
1. sz. 13. p . 

918. A brigádtagok halála. [ í r t a ] : P . A. — N, 
1985. 4. sz. 15. p . 

919. Vadász Ferenc: Csendőrsortűz a Várban. 
Fiatalok haltak meg népük becsületéért. 
— Népszabadság, 1985. 21. sz. 11. p . 

920. Lencsés János : így kezdődött. . . (Pestúj
helyi csoport. 1945.) — Kritika, 1985. 
4. sz. 4. p . 

921. Barátok a bajban. Lengyel menekültek 
Magyarországon 1939—1945. (Lengyelből 
ford. Murányi Beatrix. Vál. és az utószót 
í r ta : J . R. Nowak, T. Olszanski. Sajtó alá 
rend., szerk. és a dok. vál. Antal László.) 
Előszó: Juhász Gyula. Bp. Európa K. 
1985. 653 p. 34 t . 
(Emlékezések.) 

922. Boos, R. : Francia hadifoglyok Magyar
országon. (1943—1945.) — Revue Histo
rique des Armées, 1984. 3. sz. 96—109. p. 

923. Lemaire, P . : A magyar vendégszeretet, 
ahogyan egy francia hadifogoly lá t ta . — 
Revue Historique des Armées, 1984. 3. 
sz. 110—111. p . 

924. Lagzi I s tván : Quelques aspects du séjour 
des réfugiés polonais et français en 
Hongrie, 1939—1945. (Études historiques 
hongroises 1985. 1. köt . Bp. Akad. K. 
1985.) 659—683. p . 

925. Kis András: Antifasiszta magyar kato
nák. — Ellenállók, antifasiszták, 1985. 
1. sz. 8—9. p . 

926. Kővágó József: Emlékezés a náci-ellenes 
Magyar Katonai Ellenállásra. Linwood, 
Century Typesetting, 1985. 95 p. 

927. SzecsJcó Karoly: A szálak a testőrtábor
nokhoz vezettek. Egri honvédtiszt Szent
györgyi Albert ellenálló csoportjában. 
(Milassin István). — Hevesi Szemle, 1985. 
1. sz. 77—80. p . 

928. Beránné Nemes É v a : Ginzery Sándor 
tüzérezredes az ellenállási mozgalomban. 
—HSz, 1985. 2. sz. 87—90. p . 

929. Szakály Sándor: „Amit kötelességünk 
volt tenni" . Pruzsinszky László egykori 
tartalékos tüzérfőhadnagy visszaemléke
zése. — Kritika, 1985. 11. sz. 27. p . 

930. Iván Dezső : Repülők a magyar ellenállás
ban — a légierő megalakulása. — Ho, 
1985. 8. sz. 73—84. p . 

931. Iván Dezső: Repülők a katonai ellenállás
ban. (1944. június—1945. május.) — Re
pülés, 1985. 4. sz. 12— 13. p . 

932. Bajcsányi Iván : Ellenállók a Börzsöny
ben. (Görgey-partizánzászlóalj.) — Határ
őr, 1985. 2. sz. 10. p . 

933. Csohány Endre : Amit a Görgeyről tudni 
kell... — Ellenállók, antifasiszták, 1985. 
1. sz. 10. p . 

934. Takács Tibor: Halló, Tartsay lakás? 
[Bp.] Kossuth K. 1985. 308 p . 

935. A Felszabadító Bizottság. Bajcsy-Zsi-
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linszkyre és társaira emlékezve. — Ellen
állók, antifasiszták, 1985. 1. sz. 2—3. p. 

936. Ki volt a „nemzeti kémnő" ? Csermák 
Mária és fogolytársai a sopronkőhidai 
börtönben. — Magyar Nemzet, 1985. 109. 
sz. 14. p . 

937. Kiss Sándor, M.— Vitányi Iván : A Ma
gyar Diákok Szabadságfrontja. — Palóc
föld, 1985. 2. sz. 36—38. p. 

938. Egyetemisták az ellenállási mozgalom
ban. (Gönczy László és Payer Imre vissza
emlékezése a Táncsics zászlóalj tevékeny
ségére.) — Népszabadság, 1985. 55. sz. 
10. p . 

939. A Budai önkéntes Ezred harcai. — Ha
tárőr, 1985. 6. sz. 13. p . 

940. Kéthely Mátyás: Csatában jó Budavárért . 
[Riporter]: Takács Tibor. — N, 1985. 
6. sz. 11. p . 

941. Sárközi Sándor: A Budai önkéntes Ezred 
katonája voltam. — MHSz Élet, 1985. 
3. sz. 26—27. p . 

942. Némethi Györgyi : A Budai önkéntes 
Ezred krónikája. Szovjet és magyar 
zászló a felszabadult Budai Váron. — 
Ország Világ, 1985. 7. sz. 8. p . 

943. Molnár I s tván: A budai önkéntes. — Or
szág Világ, 1985. 9. sz. 8—9. p . 

944. Tóth Sándor: Budai önkéntesek. Bp. Zrí
nyi K. 1985. 52 p. IUusztr. 
(A szabad Magyarországért.) 

945. Demény Pál : A felszabadított szovjet 
fiatalok. [Orosz kényszermunkások búj
tatása Budapesten.] (Az 1944. év histó
riája. Bp. 1984.) 169—171. p. 

946. Kőszeghy Albert : Egy magyar önkéntes 
visszaemlékezése. (Részlet a Budai ön
kéntes Ezred egyik volt szakaszparancs
nokának írásából.) — Ho, 1985. 4. sz. 
87—91. p . 

947. A Budai Önkéntes Ezred harcai. —- Ha
tárőr, 1985. 6. sz. 13. p . 

948. Botos János : Magyar katonák a főváros 
szabadságáért. — Magyar Rendőr, 1985. 
6. sz. 5. p . 

949. Hetényi Varga Károly: Akiket üldöztek 
az igazságért. Papi sorsok a horogkereszt 
és nyilaskereszt árnyékában. Bp. Ecclesia, 
(1985.) 632 p. IUusztr. 

950. Macskásy Pál : A „tiszteletbeli magyar" 
halálára. (Sylvestre Nugues-Bourchat el
lenállási tevékenysége a budapesti francia 
követségen.) — Magyar Nemzet, 1985. 
93. sz. 6. p . 

951. Cohen, A.: La résistance des „Haloutzim" 
en Hongrie. — Revue d'Histoire de la 
Deuxième Guerre Mondiale, 134. sz. 1984. 
59—72. p. 
A fiatal cionisták ellenállási mozgalma 
Magyarországon. 

952. Tilkovszky Lóránt : Widerstand unter den 
Ungarndeutschen im Zweiten Weltkrieg. 
— Acta Historica, 1985. 1—2. sz. 129— 
140. p . 

953. Kroó László: Egy vasárnap délután. 
(Buchenwaldi Illegalische Lagerkomitee 
magyar szekciójának megalakulása 1944.) 
— Élet és Irodalom, 1985. 33. sz. 6. p . 

954. Komorniczki, S. : Varsó barikádjain. (Na 
barykadach Warszawy. Ford. Kovács 
Is tván. Bp.) Kossuth K. 1985. 277 p. 
IUusztr. 

955. Domány András: A varsói felkelésről — 
Londonból. — Élet és Irodalom, 1985. 
5. sz. 6. p . 

956. Kovács István : A varsói felkelés kirobban-
tásának politikai háttere. (Az 1944. év 
históriája. Bp. 1984.) 99—103. p. 

957. Piekarski, M. : A magyar hivatásos állo
mány álláspontja a varsói felkelésről. 
1944. — Wojskowy Przeglad Historiczny, 
1984. 2. sz. 272—282. p . 

A második világháború utáni időszak 
hadtörténelme 

958. Nemzetközi szerződések 1945—1982. 
A második világháború utáni korszak 
legfontosabb külpolitikai szerződései. 
(Feldolg. és tanúim. írta Halmosy Dénes.) 
Bp. Közgazd. és Jogi K.—Gondolat K. 
1985. 674 p . 

959. Balogh Sándor: Die „ungarische Frage" 
auf der Pariser Friedenskonferenz (1946.) 
(Études historiques hongroises 1985. 1. 
köt. Bp. Akad. K. 1985.) 19—42. p. 

960. Arday Lajos: Az európai erőviszonyok 
változása a I I . világháború után. — Pro
pagandista, 1984. 6. sz. 117—129. p. 

961. Széles Adolf: A szocialista országok béke
kezdeményezéseinek negyven éve. — 
Reflektor, 1985. 3. sz. 5—22. p. 

962. A NATO megalakulásától napjainkig. — 
Ho, 1985. 5. sz. 32—48. p. 

963. Szirtes I . János: Űjrafegyverkezés Ade-
nauertől Kohlig. Bp. Zrínyi K. 1985. 112 
p. IUusztr. 
(Katonapolitika fiataloknak.) 

964. Varsói Szerződés 1955—1985. A béke és 
a biztonság őre. — Radar, 1985. 1. sz. 
4—6. p . 

965. A Varsói Szerződés meghosszabbításának 
dokumentuma. —- Radar, 1985. 7. sz. 
8—9. p . 

966. Bertalan Is tván Béla : 30 éves a Varsói 
Szerződés. Fegyverbarátok. — Polgári 
Védelem, 1985. 5. sz. 8—9. p. 

967. Kemény Barna: Harmincéves a Varsói 
Szerződés. Égboltunk védőpajzsa. — Re
pülés, 1985. 5. sz. 3. p . 

968. Kirjan, M. : A szocialista államok együtt
működése a Varsói Szerződésben. — HSz, 
1985. 5. sz. 1—3. p . 

969. Kovács Jenő : A Varsói Szerződés aláírá
sának harmincadik évfordulójára. — Ho, 
1985. 5. sz. 3—7. p. 
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970. Kovács Jenő: A Varsói Szerződés hivatása. 
— Pártélet, 1985. 5. sz. 58—61. p. 

971. Makunin, A.: A béke és szocializmus őr
helyén. — N, 1985. 8. sz. 5. p . 

972. Mórocz Lajos: Békénk pajzsa. — Nép
szabadság, 1985. 111. sz. 3. p. 

973. Patkós Imre : Harminc év a béke szolgá
latában. (Varsói Szerződés.) — Hazafiság 
— Honvédelem, 1985. 1. sz. 90—121. p . 

974. Pirityi Sándor: Varsói Szerződés 1955— 
1985. — Radar, 1985. 2. sz. 3—6. p. 

975. Serfőző László: Varsói Szerződés 1955— 
1985. Együt t , közös erőfeszítéssel. — Ra
dar, 1985. 3. sz. 4—10. p . 

976. Serfőző László: A Varsói Szerződés alá
írásának előzményei. — N, 1985. 16. sz. 
5. p . 

977. Serfőző László: Az Egyesített Fegyveres 
Erőkről — dióhéjban. — Radar, 1985. 
4. sz. 12—15. p . 

978. Szabó Egon: Varsói Szerződés 1955—1985. 
30 éves a béke biztos védőpajzsa. — Ra
dar, 1985. 5. sz. 3—7. p. 

979. Szórádi Zoltán: Hazánk 40 éve a Varsói 
Szerződés, a béke és szocializmus biztos 
támasza. •—• Hadtápbiztosítás, 1985. 1. 
sz. 79—84. p. 

980. Mirgorodszkij, V. : Szoros együttműkö
désben internacionalista feladatunk telje
sítéséért. — Hadtápbiztosítás, 1985. 1. sz. 
99—101. p . 

981. Szilcsenko, N. K. : A béke és a szocializ
mus védelmének őrhelyén. — N, 1985. 
19. sz. 5. p . 

982. Simon Sándor: 30 éves a Varsói Szerző
dés. — Akadémiai Közlemények, 117. 
sz. 1985. 91—101. p . 

983. Testvéri szövetség a szocializmusért, a 
békéért. ( í r ta ós összeáll. Serfőző László, 
Sterl István.) Bp. Zrínyi K. 1985. 67 
sztl. lev. Illusztr. 

984. Thürmer Gyula: Harmincéves a Varsói 
Szerződés. — Propagandista, 1985. 3. 
sz. 116—128. p. 

985. Thürmer Gyula: Három évtized a béke 
és a biztonság védelmében. — Külpoli
tika, 1985. 3. sz. 62—82. p . 

986. Tolnay László: A Varsói Szerződés ka
tonai doktrínájának és hadászatának né
hány összefüggése. —- Külpolitika, 1985. 
3. sz. 83—91. p. 

987. Vajda Péter : Varsói Szerződós 1955— 
1985. Népünk biztonságáért, Európa bé
kéjéért. — Radar, 1985. 7. sz. 3—7. p. 

988. Zágoni Ernő : A Varsói Szerződés har
minc éve. Ünnepi beszédvázlat. [Kiad. 
a] MN Politikai Nevelőmunka Anyagi 
és Módszertani Központ. [Bp.] (MNMK 
Ny.) 1985. 18 p. 

989. Tömösvári Zsigmond : Köszöntjük a szov
jet hadsereget. — Radar, 1985. 2. sz. 
12—16. p . 

990. Makai György: Afrikai seregek. — Inter-
press Magazin, 1985. 9. sz. 4—10. p. 

991. Hegedűs Erzsébet: A koreai háború az 
Egyesült Államok hidegháborús politiká
jában. (Acta Marx.—len., Tud. Szoc. 29. 
köt. Bp. 1983.) 75—91. p . 

992. Aparváry László : Indokínában az ide
genlégióval. Calgary, Szerző, 1981. 384 
p . 

QQS.Oárdos Miklós: Ultrapuccs Algériában. 
(1961. április 21—26.) (Évfordulók 1986. 
Bp. Kossuth K. 1985.) 172—178. p . 

994. Győri Sándor: Magyarok Dél-Vietnam
ban. (Szemtanúként Saigonban.) Bp. 
Zrínyi K. 1985. 145 p. 12 t . 
Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizott
ság. 

995. Halász Antal : Tíz éve győzedelmesked
tek a népi erők. — N, 1985. 17. sz. 5. p . 

996. Makai György: Etiópia 1974—1984. 
(Bp.) Kossuth K. 1985. 208 p . 
(Nemzetközi Zsebkönyvtár.) 

997. Az iraki—iráni háború. — Ho, 1985. 
11. sz. 9—19. p . 

998. Ivanenko, V. : Iszlám, hadsereg, politika. 
(Iranszkaja armija v revoljucii i vojne. 
Ford. Nagy László.) Bp. Zrínyi K. 1985. 
121 p. Illusztr. 
(Katonapolitika fiataloknak.) 

999. Szenes Zoltán: A hadtápbiztosítás sajá
tosságai a falklandi háborúban. — Had
tápbiztosítás, 1984. 2. sz. 48—57. p . 

1000. Manana Laino, D. : Harc a Falkland-
(Malvin-) szigetekért 1982. (Vázlatokat, 
mell. készítette és a képeket vál. Oszetz-
ky Tamás.) Bp. Zrínyi K. 1985. 142 p . 
31 t . 
(Helyi háborúk.) 

1001. Sandinisták, összeáll, bev. és jegyz. 
ellát. Anderle Ádám. Ford Kiss Judi t , 
Koroncz Ágnes stb. Szerk. Vincze 
Istvánná. Bp.) Kossuth K. 1985. 324 p . 

1002. Nagy Csaba: Háborúk 1984-ben. — 
Népszabadság, 1985. 3. sz. 5. p . 

A Magyar Néphadsereg 
és a fegyveres testületek története 

1945—1985 
1003. Kádár János : Béke, függetlenség, hon

védelem. Beszédek ós cikkek 1957—1985. 
Bp. Zrínyi K. 1985. 342 p . 

1004. Zágoni Ernő : Honvédelmi politikánk 
fejlődése. [Kiad. a] MN Politikai Neve
lőmunka Anyagi és Módszertani Köz
pont. [Bp.] (MNMK Ny.) 1985. 17 p . 
(Időszerű politikai tájékoztató.) 

1005. Bognár Károly: Magyarország bizton
sága. —• N, 1985. 19. sz. 4. p . 

1006. Tóth Gyula: Kongresszusaink a honvé
delemről. — N, 1985. 12. sz. 6. p . 

1007. Oláh I s tván: A szocializmus építésének 
és védelmének útján. — N , 1985. 14. sz. 
3 . p . 

1008. Pacsek József: A fegyveres erők ünne
pén. — N, 1985. 39. sz. 3. p . 
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1009. Kovács Jenő : A fegyveres erők napján. 
— Határőr, 1985. 39. sz. 3. p . 

1010. Kis András—Mues Sándor—Kovács Je
nő: A Magyar Néphadsereg története. 
(Magyarország hadtörténete. 2. A ki
egyezéstől napjainkig. Bp. Zrínyi K. 
1985.) 519—580. p. 

1011. Kis András: Az antifasiszta Magyar 
Honvédség születése (1945). (A népi de
mokratikus átalakulás kezdetei és a ma
gyar államiság. Szerk. Marosi Endre. 
Kiad. a T I T Orsz. Közp. és Hajdú-
Bihar m. Szerv. Debrecen, 1985.) 22— 
50. p . 

1012. Kis András: Népi hadsereg születik, 
1945. — História, 1985. 1. sz. 26—29. p. 

1013. Kis András: Az antifasiszta Magyar 
Honvédség születése. (1945.) (A népi 
demokratikus átalakulás kezdetei és a 
magyar államiság. Debrecen, TIT, 1985.) 
22—50. p . 

1014. Mórocz Lajos: Négy évtized fényében. 
— Ho, 1985. 4. sz. 3—9. p. 

1015. Szántó Mihály: Negyven év a haza és a 
béke szolgálatában. (A Magyar Nép
hadsereg megalakulása és fejlődése nap
jainkig.) — HSz, 1985. 4. sz. 1—6. p. 

1016. Liptai Ervin: Négy évtized a nép szol
gálatában. (A Magyar Néphadseregről.) 
— N, 1985. 3. sz. 3. p . 

1017. Zágoni E rnő : A Magyar Néphadsereg 
megalakulása, fejlődósének négy évtize
de. Ünnepi beszédvázlat. [Kiad. a] 
MN Politikai Nevelőmunka Anyagi és 
Módszertani Központ. [Bp.] (MNMK 
Ny.) 1985. 17 p. 

1018. Új haza, új hadsereg. — N, 1985. 3. sz. 
9 .p . 

1019. Révész Géza: Az új hadsereg. — Határ
őr, 1985. 13. sz. 11. p . 

1020. Új haza, új hadsereg, összeáll. : Kacsó 
Lajos, Mues Sándor. — N, 1985. 3. sz. 
8—9. p . 

1021. Keubke, K. U. : A Magyar Néphadsereg 
megalakulása és fejlődése. — Militär
wesen, 1984. 7. sz. 23—27. p. 

1022. Új haza, új hadsereg. Visszaemlékezések 
az 1945—1948-as évekre. 2. bőv. kiad. 
(Szerk. Nagy Gábor, Móricz Lajos.) Bp. 
Zrínyi K. 1985. 319 p . 
í r t ák : Csémi Károly, Oláh István, 
Karátsony József, Kis András, Ákos 
Károly, Görgényi Dániel, ölvedi Ignác, 
Gráber György, Felkai Dénes, Nagy 
Gábor, Lóránt Imre, Szokolai István, 
Gém Ferenc, Szebelkó Imre, Érsek 
Bertalan, Sallai Tivadar, Széni Imre, 
Elek Tibor, Fekete Rezső, Görgényi 
György, Homoki Imre, Komis Pál, 
Móricz Lajos, Rózsa András. 

1023. Zöldi László: Szűkített rehabilitáció. 
(Reflexiók az „Új haza, új hadsereg" 
c. tanulmánygyűjtemény megjelenése 

alkalmából.) — Élet és Irodalom, 1985. 
26. sz. 9. p . 

1024. Kis András: Bővítet t rehabilitáció. 
(Kiegészítés Zöldi László „Új haza, új 
hadsereg" bírálatához.) — Élet és Iroda
lom, 1985. 27. sz. 2. p . 

1025. Ölvedi Ignác: Elfelejtett hadsereg. (Ki
egészítés Zöldi László „Új haza, új had
sereg" bírálatához.) — Élet és Iroda
lom, 1985. 29. sz. 2. p . 

1026. Nagy Gábor—Móricz Lajos: Új haza, 
új hadsereg. —• ami egy lábjegyzetből 
és egy nekrológból kimaradt. (Almásy 
Pál altábornagyról.) — Élet és Iroda
lom, 1985. 42. sz. 4. p . 

1021. Kis András: Az utolsó utáni szó jogán. 
— Élet és Irodalom, 1985. 44. sz. 2. p . 

1028. A haza szolgálatában, (összeáll. Szepesi 
Ferenc, ill. Bükkösi Gábor.) Bp. Zrínyi 
K. 1985. 183 p. Illusztr. 
Válogatás a Zrínyi Kiadó és a Néphad
sereg Szerkesztőségéhez beérkezett pá
lyamunkákból. 
Nyugállományú tisztek visszaemlékezé
sei. 
í r t á k : P . Szabó Sándor, Szegedi Mihály, 
Tarján Imre, Sárközi Sándor, Nényei 
László, Szabó Ferenc, Papp Albert, 
Novák Ferenc, Licsicsányi István, Mues 
Sándor, Mészáros Lajos, Ligeti Rudolf, 
Kazinczi István, Nánási Ferenc, Bakti 
József, Kertész Ferenc, Czanik György, 
Sebes Tibor. 

1029. Oláh I s tván: Hogyan született néphad
seregünk? [Riporter]: Szabó László. — 
Népszabadság, 1985. 15. sz. 7. p . 

1030. Szabadi Tibor: Néphadsereg született. 
— Ország Világ, 1985. 10. sz. 8—9. p . 

1031. Szebelkó Imre : A demokratikus hadsereg 
megszületése. — Ország Világ, 1985. 4. 
sz. 8—9. p . 

1032. Szabó Miklós, M. : Néphadseregünk első 
hadosztályai. — Magyar Nemzet, 1985. 
86. sz. 4. p . 

1033. Szántó Mihály: Néphadseregünk első 
hadosztályai. — MHSz Élet, 1985. 1. sz. 
26—27. p. 

1034. Gáspár János: A temesvári önkéntesek. 
(Az 1. önkéntes Magyar Hadosztályról.) 
(Nógrád megyei múzeumok évkönyve. 
11. köt. 1985.) 157—181. p. 

1035. Karátsony József: önként jelentkeztek, 
így alakult meg az új hadsereg. — Ellen
állók, antifasiszták, 1985. 1. sz. 8—9. p . 

1036. Fekete Rezső: Még egyszer a 6. hadosz
tályról. — Népszabadság, 1985. 96. sz. 
10. p . 

1037. Kacsó Lajos: Volt egyszer egy tábori 
színház. (A 6. gyaloghadosztály kereté
ben működött.) — N, 1985. 25. sz. 13. 
P-

1038. Megemlékezés Csongrádon a demokrati
kus magyar hadsereg megalakulásának 
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40. évfordulója alkalmából. — Népsza
badság, 1985. 16. sz. 5. p . 

1039. Mues Sándor: Politika és a hadsereg 
Magyarországon 1944—1948. (Tanulmá
nyok.) Bp. Zrínyi K. — Kossuth K. 
1985. 226 p . 14 t . 

1040. Mues Sándor: Katonapolitikai elgondo
lások az új magyar hadsereg megszerve
zésére és a háború utáni fejlesztésére 
(1945—1948.) — Ho, 1985. 2. sz. 85— 
94. p . 

Idél. Balogh Gyula: Hozzászólás a „Katona
politikai elgondolások az új magyar 
hadsereg megszervezésére és a háború 
utáni fejlesztésére (1945—1948)" c. cikk
hez. — Ho, 1985. 7. sz. 86—89. p . 

1042. Felkai Dénes: A magyar katonapolitika 
néhány kérdése 1945—1948-ban. — Ho, 
1985. 3. sz. 21—28. p . 

104t3. BocsJcay László: A nemzetközi helyzet 
alakulásának főbb jellemzői, annak hon
védelmi kihatásai (1944—1956). — Aka
démiai Közlemények, 114. sz. 1985. 
5—33. p. 

1044. Pető Iván—Szakács Sándor : A hazai 
gazdaság négy évtizedének története. 
1945—1985. I . Az újjáépítés és a terv
utasításos irányítás időszaka 1945— 
1968. Bp. Közgazd. és Jogi K. 1985. 
764. p . 
A hadsereg fejlesztéséről 151—156., 
161—169., 266—267. stb. p . 

1045. Mues Sándor : Agitációs és propaganda
munka a hadseregben (1945—1948). 
[Kiad. a] MN Pol. Fcsfség Tudományos 
Tanács. [Bp.] (MNMKny.) 1985. 120 p . 
(Tanulmányok, dokumentumok a Ma
gyar Néphadseregben folyó politikai 
munka történetéből. 7.) 

1046. Mues Sándor: A politikai munka szer
vezete és tevékenysége a hadseregben 
(1945—1948). Bp. (MNMK ny.) 1984. 
138 p . 
Ism. Deák Mihály. — Ho, 1985. 10. sz. 
110—111. p. , K[acsó] L[ajos]. — N, 
1985. 16. sz. 13. p . 

1047. Háncs E rnő : A politikai tiszti intézmény 
szervezetének létrehozása a Magyar 
Néphadseregben. — H K , 1985. 2. sz. 
372—385. p . 

1048. Háncs E rnő : A politikai tiszti apparátus 
szervezetének kiépítése és tevékenységé
nek első tapasztalatai (1949. február— 
július). [Kiad. a] MN Pol. Fcsfség 
Tudományos Tanács. [Bp.] (MNMKny.) 
1985. 66 p. 
(Tanulmányok, dokumentumok a Mai 
gyár Néphadseregben folyó politika
munka történetéből 6.) 

1049. Varga László: Holnapra megforgatjuk. 
(Féléves politikai tiszti tanfolyam a 
Killián-laktanyában 1952-ben.) — Ha
tárőr, 1985. 49. sz. 14. p . 

1050. Pártpolitikai munka a Magyar Néphad

sereg Beruházási, Fenntartási és Kivite
lezési szerveiben. Tanulmánykötet. (ír
t á k : Horváth Dezső, Szauer Károly s tb . 
Szerk. Asztalos László.) Bp. Zrínyi K. 
1985. 175 p . 

1051. Szabó Árpád: A pártszervezetek hely
zete és tevékenysége a Magyar Néphad
seregben (1956. november—1957. de
cember). [Kiad. a] MN Pol. Fcsfség 
Tudományos Tanácsa. [Bp.] (MNMK 
ny. 1985.) 158 p . 
(Tanulmányok, dokumentumok a Ma
gyar Néphadseregben folyó politikai 
munka történetéből. 5.) 

1052. 40 év a Magyar Néphadseregben. A Had
történeti Intézet és Múzeum ünnepi 
megemlékezése, 1985. szeptember 24. 
[Közli]: Zachar József. — H K , 1985. 
4. sz. 957—963. p . 

1053. A felsőfokú tisztképzés 35. évfordulóján. 
Beszélgetés Simon Sándor vezérőrnagy-
gyal. [Riporter]: Zsalakó István. — N, 
1985. 41. sz. 7. p . 

1054. Gróf Ferenc: 35 év a felsőfokú tisztképzés 
szolgálatában. Egyetemi doktorok ava
tása. (A Zrínyi Miklós Katonai Akadé
mia fennállásának 35. évfordulójára 
rendezett ünnepség.) —• N, 1985. 42. sz. 
3. p . 

1055. Az Akadémia szerveinek története. 
(Zrínyi Miklós Katonai Akadémia.) — 
Akadémiai Közlemények, 120/2—3. sz. 
1985. 

1056. Száva Péter : Hadművészet története 
tanszók (története 1950—1981.) — Aka
démiai Közlemények, 120/2. sz. 1985. 
121—147. p . 

1057. Leipniker Ar túr : Haditechnikai műszaki 
fejlesztés a Magyar Néphadseregben. — 
HSz, 1985. 2. sz. 65—67. p . 

1058. S[inka] I [ s tván ] : A 40 éves hadihajósok. 
— N, 1985. 14. sz. 13. p . 

1059. Székely Sándor—Balogh Gyula: Jogi 
csoportfőnökség a Honvédelmi Minisz
tériumban. (1945—1950.) — Ho, 1985. 
6. sz. 92—104. p . 

1060. Lapos Mihály: A hadügyben végbemenő 
forradalom hatása a csapatok hadtáp
biztosítására. — Hadtápbiztosítás, 1985. 
1. sz. 84—93. p . 

1061. Kapus Gyula: Az 5. hadsereg hadtáp
szolgálata 24 éves eredményei, további 
tennivalóink. — Hadtápbiztosítás, 1985. 
1. sz. 101—106. p. 

1062. Rehó László : A honi légvédelmi ós csa
patrepülő alakulatok hadtápszolgálatá
nak fejlődése, együttműködése a 
DHDSCS légiereje hadtápszolgálatával. 
— Hadtápbiztosítás, 1985. 1. sz. 106— 
109. p . 

1063. Pálinka Károly: A 3. hadtest hadtáp
szolgálat fejlődése, további tennivalói. 
— Hadtápbiztosítás, 1985. 1. sz. 110— 
113. p . 
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1064. Sántha Imre : Az MN HÁVP hadtáp
szolgálat fejlődése, helyzete. — Hadtáp
biztosítás, 1985. 1. sz. 113—117. p . 

1065. Prakter József: A Polgári Védelem had
tápszolgálatának fejlődése. — Hadtáp
biztosítás, 1985. 1. sz. 118—120. p. 

1066. Dobó Ferenc: A katonai közlekedési 
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