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TANULMÁNYOK 

PATAKI ISTVÁN 

A VARSÓI SZERZŐDÉS NEGYEDSZÁZADOS KÜZDELME A BÉKÉÉRT, 
A BIZTONSÁGÉRT, A FESZÜLTSÉG CSÖKKENTÉSÉÉRT 

A Varsói Szerződés létrehozásának előzményei és nemzetközi háttere 

1945. május 9-én Európában, majd szeptember 2-án Ázsiában is, a fasizmus 
teljes vereségével véget ért a történelem eddigi legpusztítóbb háborúja, a má
sodik világháború. A háború fő terheit a Szovjetunió viselte és döntő szerepe 
volt a győzelem kivívásában. A szovjet hadsereg felszabadította Kelet-Európa 
országait, s együtt harcolt mint osztályszövetséges több ország antifasiszta erői
vel, valamint az antifasiszta koalíció tőkés államaival. A koalíció a tőkés álla
mok politikája következtében azonban fokozatosan szétesett. A tőkés nagyha
talmak, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia, majd Franciaország, mellőz
ték a háború utáni együttműködésre vonatkozó egyezmények teljesítését és az 
európai rendezés Potsdamban közösen elfogadott elveinek betartását, majd 
kezdtek szembe fordulni a Szovjetunióval és a népi demokratikus országokkal. 

A fasizmus veresége a kapitalizmus általános válsága második szakaszának 
elmélyülését, a nemzetközi imperializmus erőforrásainak gyengülését eredmé
nyezte. Átrendeződött a tőkés nagyhatalmak nemzetközi szerepe. Franciaország 
és Nagy-Britannia pozíciói — bár a győztes hatalmak között holtak, gyarmataik 
részbeni elvesztése miatt — meggyengültek. Az Egyesült Államok ugyanakkor 
növelte befolyását Nyugat-Európában és a világ különböző térségeiben. 

A Szovjetunió — a háborúban betöltött szerepe és az antifasiszta demokra
tikus átalakulásért, valamint a gyarmati rendszer felszámolásáért küzdők tá
mogatása révén — megerősödött, európai és világpolitikai szerepe megnöveke
dett. Több országban győzött a népi demokratikus forradalom, felgyorsult a 
szocialista világrendszer kialakulásának folyamata. 

Az új helyzetben a nemzetközi burzsoázia a progresszív folyamatok ellen ak
tív tevékenységet indított. Az Egyesült Államok uralkodó körei — együttmű
ködve más tőkés országokkal — szembe fordultak a társadalmi haladás erőivel. 
Az Egyesült Államok világméretű hadászati felvonulása, katonai erőinek jelen
léte az európai tőkés országokban, Ázsiában, s a különböző térségekben — prio
ritást az európai tőkés országok jelentettek — párosült a gazdasági és politika 
befolyás megalapozásával és szélesítésével. 

H. Truman, az Egyesült Államok elnöke, 1945. decemberében a Kongresszus
hoz küldött üzenetében már világhatalmi törekvésekről szólt, „a világ irányí
tásának állandó és égető szükségszerűsége"1 mellett állt ki. A megnyilatkozás 

1 Department of State Bulletin 1946. február 13. 136. o. 
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új elemmel is bővült, miszerint „Amerika feladata, hogy kiterjessze befolyá
sát az egész világra, kezébe vegye a világ irányítását".2 Az elveket a doktrína 
kialakítása követte, amely a tőkés országok talpra állítását és megerősítését cé
lozta, a demokratikus és szocialista mozgalmak és erők visszaszorítására, „fel
tartóztatására" irányult. 

W. Churchill, feltételezve az Egyesült Államok és Nagy-Britannia azonos ér
tékű befolyását a világban, az amerikai—angol katonai-politikai szövetség lé t 
rehozását szorgalmazta. Sürgette a Szovjetunió és az európai népi demokratikus 
országok előtti „vasfüggöny" leeresztését, az állítólagos szovjet veszély és fenye
getés elhárítását. 1946. március 5-i fultoni beszédében nyíltan felvázolta a hosz-
szú távra szóló hidegháborús koncepciót. 

A szövetségi rendszer kialakítása fokozatos volt. Az amerikai—brit együttmű
ködés kiegészült Nagy-Britannia és Franciaország szerződésével. (1947. III. 4.). 
Dulles, az Egyesült Államok külügyminisztere, 1948. január 20-án már a nyu
gat-európai országok szövetségének megalakítását sürgette. Nagy-Britannia 
csatlakozott a felhíváshoz, s 1948. március 18-án Brüsszelben Nagy-Britannia, 
Franciaország, Belgium, Hollandia és Luxemburg részvételével létrehozták a 
Nyugat-Európái Uniót. (Brüsszeli egyezmény.) Megszervezték az Unió egyesí
tett főparancsnokságát, s a fegyveres erők létszámát először 23, majd 60 had
osztályban jelölték meg. A szövetség munkájába bekapcsolódtak az amerikai 
és kanadai szakértők is. 

Az Egyesült Államok még szélesebb alapra kívánta helyezni e szövetséget. 
A paktumot aláíró államok száma megnövekedett, de nélkülözte a legnagyobb 
tőkés állam erejét. Az Egyesült Államokban a törvényhozás nem tette lehetővé, 
hogy az állam békeidőben részt vegyen más kontinens szövetségi rendszeré
ben. A kongresszus 1948. június 11-én e törvényt megváltoztatta, s közvetlenül 
előtérbe került a NATO megszervezése az Egyesült Államok részvételével és 
vezető szerepének elfogadtatásával. Az Észak-Atlanti Szerződés 1949. április 4-én 
12 tőkés állam részvételével jött létre. 1952-ben Törökország és Görögország 
csatlakozott, s előtérbe került a Német Szövetségi Köztársaság bevonása. 

A hidegháború részeként az amerikai imperializmus szövetségeseivel együtt 
több intézkedést foganatosított. Németország kettészakítása (1949), a nyugat
berlini válság kirobbantása veszélyes lépéseket jelentett. Az Egyesült Államok 
és a NATO több tagállamának hadserege részt vett a Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság elleni agresszióban, Franciaország 1946—1954 között Vietnam ellen 
folytatott háborút, s a nemzeti felszabadító küzdelmek felszámolására a gyar
matosító háború más kontinenseken is nyíltan folyt. Az agressziós politika ré
sze volt az ANZUS (1951) a SEATO (1954) és a Bagdadi Paktum (1955) létre
hozása is. 

A Szovjetunió a második világháborút követően a nemzetközi együttműkö
dést fenn kívánta tartani a tőkés országokkal, s ehhez jó alapot jelentettek a há
ború alatti együttműködés során szerzett tapasztalatok, s azok a megállapodá
sok, amelyek a háború alatt születtek. A szovjet külpolitika a különböző társa
dalmi rendszerű államok békés egymás mellett élése elvét hangsúlyozta. Erre 
ösztönzött a szovjet diplomácia az ENSZ-ben és más fórumokon,3 ugyanakkor 
elutasította a nemzetközi imperializmus tömörülését és hidegháborús politiká
ját. Ezzel egyidőben kezdte kiépíteni a kétoldalú szerződésekre épülő kapcso
latait a népi demokratikus országokkal. 

2 Uo. 136—133. o. 
3 V. M. Molotov: A külpol i t ika kérdései . Budapes t , 1949. 297—298. o. 
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A Nyugat-Európái Uniót olyan szövetségnek tekintette — a benne részt vevők 
politikája alapján —, amely kifejezésre juttatta: „Nagy-Britannia, Franciaor
szág és a többi részt vevő ország kormányai véglegesen szakítottak azzal a po
litikával, amelyet a Hitler-ellenes koalícióhoz tartozó demokratikus államok a 
második világháború alatt folytattak".4 A szovjet álláspont egyben kötődik az 
angol—szovjet szerződés (London, 1942. május 26.) és a francia—szovjet szerző
dés (Moszkva, 1944. december 10.) Nagy-Britannia és Franciaország részéről tör
tént megsértéséhez. A szerződéseket 20 évre kötötték és a háború utáni együtt
működésre is érvényesek voltak. A szerződések előírták, hogy a felek nem vesz
nek részt olyan szövetségben, amely a másik fél ellen irányul. 

A szovjet külügyminisztérium 1949. január 29-én közleményben, a kormány 
március 31-én memorandumban foglalt állást a NATO tervezett létrehozása el
len. A Szovjetunió a jaltai és potsdami közös állásfoglalásokkal s az ENSZ cél
jaival ellentétes tömörülés veszélyeire hívta fel a figyelmet. 

A Szovjetunió Európa és a világ katonai tömbökre szakítása ellen lépett fel. 
Szorgalmazta a kollektív biztonság megvalósítását, s a koalíciók nélküli Európa 
mellett foglalt állást. Az európai szocialista országok állásfoglalása megegyezett 
a Szovjetunió külpolitikai törekvéseivel. Lényeges, hogy kapcsolataik 1955-ig 
kétoldalú szerződésekre épültek. A kétoldalú szerződések egy része a háború be
fejezése előtt született. 

1943. december 12.—1945. április 11. között Barátsági, Kölcsönös Segítségnyúj
tási és Háború utáni Együttműködési Szerződés jött létre és a Szovjetunió és 
Csehszlovákia, a Szovjetunió és Lengyelország között és a felek az antifasiszta 
koalícióban együtt harcoltak.5 A háború befejezése után, szintén az antifasiszta 
koalícióban való együttes részvétel alapján és a további együttműködés és tár
sadalmi fejlődés érdekében, újabb szerződésekre került sor.6 A szerződések 
harmadik csoportja Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási 
Szerződésként került aláírásra. 

Az eltérések a szerződő felek új minőségű kapcsolatait is tükrözték, és ezek 
a szerződések lényegében a proletárhatalmak együttműködését, a szocialista for
radalom győzelmének általánossá válását rögzítették, tehát a Szovjetunió és a 
népi demokratikus államok, valamint a népi demokratikus államok egymás kö
zötti együttműködését emelték jogi alapra.7 

A kétoldalú szerződések építettek az antifasiszta és az internacionalista küz
delem hagyományaira, tapasztalataira, és hatékonyan elősegítették a szerződés
ben részt vevő államok együttműködését. Ebben meghatározó volt a Szovjet
unióval kiépített kapcsolat, amelyben a szovjetek a néphadseregek megszerve
zéséhez, fejlesztéséhez tapasztalataikkal s a szovjet haditechnika átadásával ha
tékonyan hozzájárultak. 

A szerződések a feleket ért támadás esetére biztosították a segítségnyújtást, 
a résztvevők kötelezettséget vállaltak arra, hogy együttműködnek a nemzetközi 
kérdésekben, nem kötnek olyan szövetséget, amely a másik fél ellen irányul, s 
ilyen intézkedéseket nem támogatnak. A kétoldalú szerződések segítették a kö
zös külpolitikai fellépéseket is. Nyolc európai szocialista ország külügyminisz
tere — a szovjet, az albán, a román, a bolgár, a magyar, a csehszlovák, a jugo
szláv és a lengyel — 1948. június 28-án Varsóban állást foglalt Németország fel-

4 Bognár Károly: Harminc év a haladás ellen. Budapest, 1979. 15. o. 
5 A Szovjetunió és a polgári Csehszlovákia kormánya között 1943. december 12-én. 
6 Jugoszlávia—Lengyelország között (194S. március 18.), Jugoszlávia—Csehszlovákia között 

(1946. május 9.), Albánia—Jugoszlávia között (1946. július 9.). 
7 1947—1949 között 17 szerződés aláírására került sor. 
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osztása, s a német militarizmus feltámasztása ellen. Tervezetükben a jaltai és 
potsdami megállapodások betartását szorgalmazták.8 

A két német állam létrejöttét követően a Német Demokratikus Köztársaságot 
a szocialista országok többsége — Európában Jugoszlávia kivételével — elis
merte.9 

Az európai szocialista országok külügyminiszterei 1950. október 21—22-i prá
gai tanácskozásukon kezdeményezték: a három tőkés nagyhatalom és a Szov
jetunió foglaljon állást az egységes német állam megteremtése mellett, s a né
met ú jraf elf egy vérzés ellen.10 

A tőkés államok kedvező válasza helyett az Egyesült Államok embargót hir
detett meg a Szovjetunió és más szocialista országok ellen. Ezeket rákényszerí
tette szövetségeseire, is és jelentős összegeket fordított a szocialista országok el
leni felforgató tevékenységre. 

A NATO 1950-ben átvette az Egyesült Államok szocialista országok elleni em
bargópolitikáját, s a „hadászati embargó bizottság" a szocialista országok vásár
lásait radikálisan csökkentette, több termék esetében megakadályozta.11 Az in
tézkedéseket „biztonsági" okokra hivatkozva foganatosították, s a NATO „vé
delmét" szolgáló akcióknak tekintették. E lépések a szocialista fejlődést kíván
ták akadályozni. 

A szovjet diplomácia offenzívája a feszültség csökkentése érdekében a kato
nai szervezetek és a fegyverkezés ellen irányult. Ezekhez kötődött nagyszabású 
indítványa, mely felvázolta: a szovjet kormány „kész együttműködni más euró
pai államokkal Európa biztonságának megerősítése céljából".12 A Szovjetunió 
1954-ben az európai problémák rendezése, s a kollektív biztonság szavatolása 
érdekében jelentős lépéseket tett. A szovjet kormány mérlegelte, hogy a koreai 
háború befejezése, az indokínai béke helyreállításának közeli lehetősége, a ber
lini ellenforradalmi kísérlet meghiúsítása és más kedvező jelenségek sora bő
víthető. 

Hosszú előkészületek után négyhatalmi külügyminiszteri konferencia össze
hívására került sor. A szovjet, francia, amerikai, angol külügyminiszteri ta
nácskozáson (Berlin, 1954. január 25—február 18.) több kérdés került napirend
re. Az indítványok — német békeszerződés, Németország egyesítése, össznémet 
kormány létrehozása, osztrák államszerződés aláírása stb. — között szerepelt a 
Szovjetunió tervezete az 50 évre érvényes európai kollektív biztonsági szerző
dés megkötésére. A Szovjetunió e biztonsági rendszerben az Egyesült Államok 
részvételét is indokoltnak tartotta. Az előterjesztés az eszmecsere és az első ked
vező nyugati reagálás ellenére nem került elfogadásra. Sőt, a nyugat még egy
értelműbb álláspontja is megfogalmazódott, amikor a Szovjetunió jegyzékben 
hozta nyilvánosságra: kész megvizsgálni a NATO-ban való részvételét. A szov
jet lépés után nyilvánosságra hozott nyugati álláspont a szovjet felfogást és 
készséget a NATO érdekeivel ellentétesnek minősítette.13 

A NATO agresszív jellegét támasztotta alá az a Párizsban megkötött szer
ződés (1954. október 19—23), amely rögzítette a Német Szövetségi Köztársaság 
csatlakozását a NATO-hoz. A Szovjetunió 1954. november 13-án még a ratifi
kálás előtt kezdeményezte egy összeurópai konferencia összehívását, az Egye
sült Államok részvételével. A NATO elutasító álláspontját az Egyesült Államok 
juttatta el Moszkvába. A tőkés államok távolmaradásukat azzal indokolták, 

8 Németország kettészakítása és a két német állam létrejötte 1949 őszén bekövetkezett 
9 Jugoszlávia 1957-ben. 
10 Szabad Nép, 1950. október 22. 
11 Heti Világgazdaság, 1980. január 26, 6. o. A bizottság napjainkban is működik. 
12 Documents on International Affairs. 1953. 101. o. 
13 Kende István : Forró béke, hidegháború. Budapest, 1970. 224—225. o. 
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hogy a párizsi szerződések érvénybe léptetésével — s ez a közös érdekük — el
lentétes lenne a részvétel. A konferencia nyolc európai szocialista állam képvi
selőinek részvételével Moszkvában (1954. november 29—december 2.) került 
megrendezésre.Vl 

Az értekezlet több kérdést vizsgált — s a résztvevők kifejezésre juttatták ál
láspontjukat: 

a) A párizsi egyezmények a feszültséget növelik, a német militarizmus tá
mogatása veszélyt jelent egész Európára. 

b) Az összeurópai kollektív biztonsági rendszer, a koalíciók nélküli Európa 
felelne meg a legjobban az együttműködés és a biztonság követelményeinek. 

c) A tanácskozáson részt vevő államok a párizsi egyezmények ratifikálása 
esetén megfelelő intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy „megvédjék né
peik békés munkáját, biztosítsák határaik és területük sérthetetlenségét".15 

A NATO tagállamai — a szocialista országok állásfoglalása és az európai össz-
érdekeknek megfelelő programja ellenére — elvetették a szocialista országok
kal való európai együttműködés politikáját, folytatták a hidegháború és erő
politika demonstrálását. A párizsi egyezményeket ratifikálták és az 1955. május 
5-én érvénybe lépett. A 15 NATO-tagállam zárt blokkja közvetlen és nyílt fe
nyegetést jelentett az európai szocialista országok, Európa és a világ békéjére 
és biztonságára. Előirányozták többek között, hogy az európai tagállamok az 
1952-ben meglevő 50 hadosztály, 4 ezer repülőgép stb. helyett 1956-ban több 
mint 110 hadosztályt, 11 500 repülőgépet stb. tartanak fenn.16 Az Egyesült Ál
lamok 1949—1953 között mintegy 5 milliárd dollár értékű katonai segélyt adott 
nyugat-európai szövetségeseinek. Felgyorsították az amerikai támaszpontok ki
építését és a hadászati légierő fejlesztését is.17 

Washington több alkalommal mérlegelte a nukleáris fegyver bevetését a 
Szovjetunió és más országok ellen. Churchill már 1948-ban az atomfegyver al
kalmazását sürgette és később több terv készült, amely e fegyver bevetésével 
számolt. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége 1955. május 7-én a pári
zsi egyezmények ratifikálása után hatályon kívül helyezte a francia—szovjet és 
a brit—szovjet szövetségi szerződést. A szerződéseket Nagy-Britannia és Fran
ciaország nem tartotta be, részt vettek olyan koalícióban, amely a „másik szer
ződő fél", a Szovjetunió ellen irányult. A második világháború utáni európai 
helyzet jelentős, tízéves periódusa ezzel 1955 elején lezárult. A Szovjetunió és 
más szocialista országoknak az európai kollektív biztonsági rendszer létrehozá
sára, a békés egymás mellett élés fejlesztésére, Európa két koalícióra történő 
felosztásának megelőzésére irányuló erőfeszítései nem realizálódtak. Napirend
re került Európa országainak olyan elkülönülése, amelyben már nemcsak a két 
társadalmi rendszerhez, hanem á két koalícióhoz való tartozás is mutatta a kü
lönbséget. 

A két koalíció azt is kifejezésre juttatta, hogy a szocialista szövetség védelme 
fontos biztosítéka a békének, az esetleges háború viszont világméretű háborút 
eredményezne a szövetségek és Európa szerepe következtében. 

14 Szovjetunió, Lengyelország, Csehszlovákia, Románia, Magyarország, Albánia, Német Demok
ratikus Köztársaság, Bulgária — Kína megfigyelővel vett részt. 

15 Szabad Nép, 1954. december 3. 
16 Nemzetközi katonai almanach. Budapest, 1975 107—108. o. 
17 Bognár Károly: Harminc év a haladás ellen. I.m. 40—42. o. 
18 Ezek között említést érdemel pl. a Szovjetunió és a Német Demokratikus Köztársaság 

1955. szeptember 20-án aláírt szerződése a két állam kapcsolatáról. A szovjet—NDK, valamint az 
NDK és más európai szocialista országok Barátsági Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyúj
tási Szerződését ezt követően kötötték meg. A Szovjetunió és az NDK között az ilyen típusú 
szerződést 1964. június 12-én írták alá. 
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A szocialista koalíció létrehozása, jellege és szervezete 

A szocialista országok kapcsolatait, együttműködését a Varsói Szerződés lét
rehozásáig kétoldalú szerződésekben rögzítették és újak aláírására is sor került 
1955. májusa után.18 A bilaterális kapcsolatok szilárd alapot teremtettek a szo
cializmus építéséhez, a védelmi erők megteremtéséhez az európai szocialista or
szágokban. Biztosították a külpolitikai fejlemények áttekintését és az egyezte
tett külpolitikai lépéseket. Az 1950-es évek közepére — a bilaterális együttmű
ködés hatékonysága következtében is — a szocialista országok megerősödése és 
fejlődése új minőségi változásokat eredményezett.19 

A Varsói Szerződést nyolc európai szocialista ország részvételével hozták lét
re 1955. május 14-én.20 A Szerződés megalakítása a varsói — az európai béke 
és biztonság biztosítása érdekében összehívott második — értekezlet keretében 
történt.21 Az ötnapos tanácskozáson három alapvető döntés született: 

1. A párizsi egyezmények ratifikálása, Nyugat-Németország bevonása a 
NATO-ba és felfegyverzésének deklarálása veszélyhelyzetet idézett elő. Ebből 
következett a Szerződés megkötése, s a fegyveres erők egyesített parancsnoksá
gának megalakítása. 

2. Az értekezlet jóváhagyta, s a résztvevők aláírták a Barátsági, Együttmű
ködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződést. 

3. A Szerződés rögzítette a fegyveres erők egy részét érintő Egyesített Pa
rancsnokság létrehozását és erről külön határozatot is elfogadtak. 

Az európai szocialista országok szövetsége a NATO megalakítása után 6 év
vel jött létre, s a felek a szerződésben is megindokolták döntésüket.22 

Lényeges körülmény az ENSZ Alapokmánya céljaira és elveire történő pon
tos hivatkozás. Az Alapokmány nem zárja ki olyan „regionális megállapodások 
vagy szervezetek fennállását, amelyek a nemzetközi béke és biztonság fenntar
tásának regionális jellegű tevékenységére alkalmas kérdéseivel foglalkoznak".23 

A létrehozott szerződés összhangban van az ENSZ céljával, amely a „békét és 
biztonságot fenyegető cselekmények megelőzésére és megszüntetésére" hiva
tott.24 A szövetség fontos jellemzője a nyílt jelleg is: „A jelen szerződéshez tár
sadalmi és államrendszerükre való tekintet nélkül csatlakozhatnak olyan más 

- államok, amelyek kifejezik készségüket, hogy a jelen Szerződésben való rész
vétellel hajlandók elősegíteni a békeszerető államok erőfeszítéseinek egyesíté
sét a békének és a népek biztonságának biztosítása céljából."25 — olvasható az 
okmányban. 

A szerződésben foglaltak fontos kötelezettségeket írnak elő a felek számára. 
Ezekből néhány tételt emelünk ki : 

1. „A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy . . . nemzetközi kapcsola
taikban tartózkodnak az erővel való fenyegetőzéstől, vagy erő alkalmazásától, 
és nemzetközi vitáikat békés eszközökkel, oly módon oldják meg, hogy ne ve
szélyeztessék a nemzetközi békét és biztonságot." 

19 a) Teljesebbé vált a proletárdiktatúra kiépülése és funkcióinak érvényesülése, b) Általáno
san érvényesült a szocialista tervgazdálkodás, c) A kapitalizmusból a szocializmusba való át
menet, a szocializmus alapjainak lerakása előrehaladt, d) Felhalmozódtak a szocializmus építé
sének közös tapasztalatai, e) A szocializmus világrendszerré, és fejlődése gyors üteművé vált. 
f) Megerősödtek a nemzeti néphadseregek. 

20 Albánia 1962-től n e m vett részt a Szerződésben és 1968. szep tember 13-án deklará l ta ki lépését . 
21 Záróközlemény az európai államoknak az európai béke és biztonság biztosítása érdekében 

összehívott értekezletéről. Szabad Nép, 1955. május 15. 
22 Lásd : Hatá lyos Jogszabá lyok Gyűj teménye 1945—1968. Budapes t , 1970. 5. k. 49 o. 
23 Prandler Arpád : Az ENSZ Biztonsági Tanácsa . Budapes t , 1974. 459. o. 
24 Uo. 438ro. 
25 Hatá lyos Jogszabá lyok Gyű j t eménye 1945—1968. I. m. 51. o. 
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2. . . . „készek részt venni minden nemzetközi akcióban, amelynek célja a 
nemzetközi béke és biztonság biztosítása, és minden erejüket e čélok megvaló
sítására fordítják." 

3. . . . „Az együttes védelem biztosítása, a béke és biztonság fenntartása érde
kében mindannyiszor haladéktalanul tanácskozni fognak egymással, valahány
szor valamelyikük véleménye szerint a szerződésben részt vevő egy vagy több 
államot fegyveres támadás fenyeget" . . . , 

4. . . . „Ha valamely állam vagy valamely államcsoport Európában fegyveres 
támadást intéz a szerződésben részt vevő egy vagy több állam ellen, a szerző
désben részt vevő minden állam — az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapok
mánya 51. cikkének megfelelően, az egyéni vagy kollektív önvédelem jogának 
megvalósításaképpen — egyenként és a szerződés többi tagállamával való meg
egyezés szerint, minden szükségesnek mutatkozó eszközzel, a fegyveres erő al
kalmazását beleértve, azonnali segítséget nyújt a megtámadott államnak vagy 
államoknak."26 

A NATO zártságát és az ENSZ céljával ellentétes törekvéseit, valamint nem 
regionális jellegét figyelembe véve a két koalíció közötti alapvető különbség 
nyilvánvaló. A szocialista védelmi szövetség történelmileg új típusú. A részt 
vevő államoknak közösek az érdekeit, ideológiájuk, azonosak a céljaik: a szo
cializmus, a kommunizmus megteremtése. A szövetségben résztvevők egymás
hoz fűződő kapcsolataikat az internacionalizmus elve alapján építik. Az ok
mányban kifejeződik, hogy érvényre juttatják az államaik és népeik közötti 
megbonthatatlan barátság, az egyenjogúság, a sokoldalú együttműködés és se
gítségnyújtás elveit, az egyes államok érdekeit, a nemzeti függetlenség és szu
verenitás követelményeit. A koalíció szerepét növeli, hogy megalakítására Euró
pában értek meg a feltételek, ahol a két világháború kirobbant, ahol koncent
ráltan érvényesült és érvényesül a két világrendszer fő erőinek léte és szem
benállása. A szövetség a résztvevők közös érdekeit és céljait figyelembe véve 
sem tekinthető olyan tömörülésnek, amely a. szocializmus fejlődése belső tör
vényszerűségeiből eredően jött volna létre. A Varsói Szerződés megalakítása 
válaszlépés volt az imperializmus agressziós politikájára, a NATO megszerve
zésére és kibővítésére. Az érvényben levő kétoldalú szerződések mellett több
oldalú szövetség jött létre, amely, építve a tagállamok társadalmi, gazdasági, 
katonai erejére és potenciális lehetőségeire, kedvező feltételeket biztosított a 
szocialista építőmunka számára, a külpolitika, a védelmi politika formálására, 
egyeztetésére és érvényre juttatására. A szövetségről állapította meg L. I. Brezs-
nyev: „Ezt a közösséget mindenekelőtt azért alakítottuk, hogy szembeszálljunk 
az imperializmus fenyegetésével, az általa alakított agresszív katonai tömbök
kel, hogy közös erővel védelmezzük a szocializmus és a béke ügyét."27 

A szerződést 20 évre kötötték, de azon tagállamok részére, amelyek ezen idő 
lejárta előtt egy évvel nem bontják fel, a következő 10 évben is érvényben ma
rad. A szerződés, mint az okmány előírja, „Ha az európai kollektív biztonsági 
rendszer létrejön, és ezzel a céllal általános európai kollektív biztonsági szerző
dést kötnek — amire a Szerződő Felek állandóan törekedni fognak — . . . az 
általános európai szerződés hatályba lépésének napján érvényét veszti."28 

A Politikai Tanácskozó Testület (PTT) több ülése megerősítette az okmány
ban foglaltakat. Fontos tény, hogy a Testület a NATO és a Varsói Szerződés 
egyidejű feloszlatását, vagy első lépésként a koalíciók katonai szervezetének fel
számolását több esetben indítványozta. 

26 Uo. 1—4. c ikkely . 
27 I. I. Jakubovszkij: A tes tvér i népek és hadse regek fegyverbará t sága . Budapes t , 1977. 119. o. 
28 Hatá lyos Jogszabá lyok Gyűj t eménye . 1945—1968. I. m. 11. c ikkely . 
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A Politikai Tanácskozó Testület 1978-as moszkvai ülésszakán a tagállamok 
megerősítették készségüket, hogy „az Észak-Atlanti Szövetség feloszlatásával 
egyidőben feloszlatják a Varsói Szerződés szervezetét, s első lépésként, a kato
nai tevékenység kölcsönös csökkentésével kezdve, felszámolják katonai szerve
zetüket."29 A NATO azonban az indí tványokra érdemben nem reagált és tevé
kenysége sem változott.. 

A Varsói Szerződés tagállamai feladataik megvalósítása érdekében kialakí
tot ták és fejlesztették a szövetség szervezetét, amely 1955—1969-ig a 206. olda
lon, 1969-től pedig a 208. oldalon levő táblázat szerinti felépítést jelentette. 

1. sz. táblázat 
A VARSÓI SZERZŐDÉS SZERVEZETE 

1955—1969 

Politikai Tanácskozó Testület 

Állandó Bizottság Titkárság Állandó Bizottság Titkárság 

\ 

Egyesített Parancsnokság 

Egyesített Fegyveres Erők főparancsnoka 

A főparancsnok helyettesei Az Egyesített Fegyveres 
Erők Törzskara 

A tagállamok honvédelmi minisztériumai 
és vezérkarai 

Az együttműködésre kijelölt nemzeti erők 

29 Népszabadság, 1978. november 24. 
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A szervezet kiépítésekor különleges szereppel bírt a szövetség politikai jelle
ge, s ez folyamatosan erősödött. Ennek megfelelően elsődleges szerepe van a 
Politikai Tanácskozó Testületnek, amely 1955—1966 között Politikai Tanácskozó 
Bizottságként működött. 

A PTT a szövetség legfelsőbb szintű, kollektív testülete. Meghatározza a szer
ződésben résztvevők európai politikai tevékenységének alapvető feladatait, a 
tagállamok egyeztetett külpolitikájának irányait. Hatásköre egyaránt kiterjed 
a külpolitikai és a védelmi feladatokra, a közös álláspontok, akciók, javaslatok' 
kialakítására, elfogadására és érvényesítésére. A Testület elemzi az adott hely
zetből eredő rövid és hosszabb távra szóló feladatokat, a tagállamok közös ér
dekeit, a vállalt kötelezettségek teljesítését. A tanácskozásokon a tagállamokat 
elvileg a kormányok tagjai vagy más külön kinevezett küldöttek képviselik. A 
gyakorlatban a Testület első ülésétől — 1956 — a felmerült kérdések, az állás
foglalások és a döntések jelentősége következtében a tagállamokat magas szin
tű delegációk képviselték. 

1960-tól az üléseken általában a tagállamok legmagasabb szintű delegációi 
vettek részt a kommunista és munkáspártok fő-(első)titkárai vezetésével, és a 
kormányfőkkel. A tanácskozásokra meghívják a külügyminisztereket, a hon
védelmi-, nemzetvédelmi minisztereket, az Egyesített Fegyveres Erők Főpa
rancsnokát, a főparancsnok törzsfőnökét és a tárgyalás témájától függően más 
vezetőket is. A Testület tevékenysége a szuverén egyenlőség elvére épül. A kér
dések felvetésében, megvitatásában, a döntések meghozatalában a résztvevők 
egyenlő jogokkal bírnak. A delegációk egyöntetűen egy szavazattal rendelkez
nek. A határozatokat az egyhangú döntés, alapján hozzák, s érvényessége azok
ra kötelező, akik megszavazzák. Az ülések közötti munka egyeztetését az Állan
dó Bizottság és a Titkárság látja el. Létrehozásukról a PTT 1956. január 27— 
28-i prágai ülése döntött. 

Az Egyesített Parancsnokság a szövetség létrehozásakor alakult meg, szabály
zatát, feladatait szintén a prágai tanácskozáson rögzítették. Feladata a PTT 
döntéseinek megfelelően a fegyveres erők védelmi képességének áttekintése és 
fejlesztése. Állományába tartoztak az Egyesített Fegyveres Erők főparancsnoka, 
a főparancsnok helyettesei stb. Az Egyesített Fegyveres Erők főparancsnokát 
a PTT nevezi ki, helyettesei a szerződésben részt vevő államok honvédelmi mi
niszterei vagy más katonai vezetők, s a törzs parancsnoka. A főparancsnok a 
PTT által meghatározott feladatokat valósítja meg. 

Az Egyesített Fegyveres Erők Törzskara magában foglalja a szerződésben 
részt vevő államok vezérkarának képviselőit — s e törzs a főparancsnok mellett 
működik. A PTT döntött az Egyesített Fegyveres Erők megszervezéséről. Állo
mányába azok a nemzeti erők, különböző egységek, magásabbegységek és se
regtestek stb. tartoznak, amelyeket a tagállamok kormányai kijelöltek. A ki
jelölt erők nemzeti alárendeltsége megmaradt, tevékenységük, felkészültségük 
összehangolásában van szerepe a közös parancsnokságnak. 

A Szervezet mechanizmusára jellemző, hogy a létrehozott testületek mellett 
más együttműködési formák is kialakultak. A szocialista fejlődés, a nemzeti vi
szonyok alakulása indokolttá tette az együttműködés szélesítését, az intenzív 
kapcsolatok fejlesztését. A tagállamok kommunista és munkáspártjai vezetői
nek, a miniszterelnököknek, külügyminisztereknek, honvédelmi minisztereknek 
két- és többoldalú tanácskozásai a szerződés létrehozása után gyakoriakká, sőt 
rendszeressé váltak. Fontos tény, hogy pl. a külügyminiszterek 1959-től, a hon
védelmi miniszterek 1961-től rendszeresen tanácskoztak, s az együttműködés 
kedvező tapasztalatai alapján jött létre a Honvédelmi Miniszterek Bizottsága 
(1969) majd a Külügyminiszterek Bizottsága (1976). 
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2. sz. t áb láza t 
A VARSÓI SZERZŐDÉS SZERVEZETE 

1969—1979. 

Politikai Tanácskozó Testület 

Egyesített 
Titkárság 
Egyesített 
Titkárság 

Állandó Bizottság Állandó Bizottság 

Honvédelmi Miniszterek 
Bizottsága (HMB) 

Külügyminiszterek 
Bizottsága 

Egyesített Fegyveres 
Erők főparancsnoka 

(EFEF) 

Egyesített Fegyveres 
Erők Katonai Tanácsa 

(EFE KT) 

Egyesített Fegyveres 
Erők főparancsnoka 

(EFEF) 

Egyesített Fegyveres 
Erők Katonai Tanácsa 

(EFE KT) 

Egyesített Pság 

EFEF 
nemzeti 

helyettesei 

EFE 
törzsfőnöke 

(EFEF 
I. h—e) 

EFEF 
fegyverzeti 
helyettese 

(a tech. 
test. vez.) 

A 
légvédelmi 

csapatok 
fő

parancsnoka 
(EFEF h) . EFE törzs 

EFEF 
fegyverzeti 
helyettese 

(a tech. 
test. vez.) 

A 
légvédelmi 

csapatok 
fő

parancsnoka 
(EFEF h) 

ivaxonai 
Tudományos 

Technikai Tanács 

ivaxonai 
Tudományos 

Technikai Tanács EFEF 
hadi

tengerészeti 
helyettese 

EFEF 
hadi

tengerészeti 
helyettese EFE TÖF 

nemzeti EFE TÖF 
helyettesek 

EFEF 
hadi

tengerészeti 
helyettese 

helyettese i 
EFE TÖF 

helyettesek 

EFE TECH. 
testület 

EFEF 
repülő 

helyettese 

— 208 — 



A Szervezetben a PTT 1969. március 17-i Budapesten megtar to t t ülésén ho
zott döntések tovább erősítették a testületi vezetést. Létrehozták a Honvédelmi 
Miniszterek Bizottságát — a legfelsőbb szintű katonai testületet —, az Egye
sített Fegyveres Erők Katonai Tanácsát, az Egyesített Fegyveres Erők új szer
vezésű Törzsét, az Egyesített Fegyveres Erők Technikai Testületét s a Tudo
mányos Tanácsot. 

Az újabb szervezeti változásokat tükrözte a PTT 1976. évi Bukarestben ho
zott döntése az Egyesített Titkárság felállításáról, amely a PTT két ülésszaka 
közötti feladatokat egyezteti —, s a Külügyminiszterek Bizottsága létrehozásá
ról. 

Lényeges, hogy a tagállamok együt tműködése ma már felöleli a fentiekkel 
együtt a gazdasági, a tudományos-műszaki , az ideológiai, a kulturál is élet, a 
szocializmus építésével összefüggő mind szélesebb területeit . 

A Varsói Szerződés a feszültség enyhítéséért, az összeurópai együttműködésért 

A nemzetközi erőviszonyokban — a kapitalizmusból a szocializmusba való 
vi lágméretű á tmenet körülményei között — lényeges mennyiségi és minőségi 
változások következtek be. 

A szocialista világrendszer kialakulása egyben az á tmenet új szakaszát is je
lentet te. A szocialista országok egy csoportja az 1950-es években a kapital izmus
ból a szocializmusba való átmenettel s a szocializmus alapjainak megteremté
sével, de különösen azzal, hogy a Szovjetunió társadalmi fejlődése felgyorsult, 
„fejlődésének új szakaszába lépett."30 

A szocializmus erői növekedésiének valamennyi összetevője figyelemre méltó. 
A szocializmus gazdasága — jóllehet a termelési bázis és a termelés nagyság
rendje terén még nem érte el, illetve nem haladta meg valamennyi területen a 
legfejlettebb tőkés országokat — az egyenletes, kiegyensúlyozott és folyamatos 
termelés növekedésével egyedülálló társadalmi-polit ikai, ideológiai és katonai 
stabilizációt teremtet t . A szocialista országok napjainkban több mint 40%-át 
adják a világ ipari termelésének, s a hét szocialista ország részesedése kb. 33%. 
A világ olyan jelentős térségében, mint Európa, a szocialista országok megha
tározó gazdasági tényezővé váltak. Jellemző, hogy a Varsói Szerződés tagálla
mai 1950-hez viszonyítva 1973-ra a nemzeti jövedelem, az ipari termelés stb. 
területén számottevő előrehaladást értek el. Erre ad választ az alábbi néhány 
adat is. 

A Varsói Szerződés tagországainak gazdasági fejlődése 
1950—1973. (1950 = 100) 

Ország 
A nemzeti 
jövedelem 
növekedése 

Ipari termelés Beruházások 
összege 

Bulgária 
Csehszlovákia 
Lengyelország 
Magyarország 
NDK 
Románia 
Szovjetunió 

743 1600 11,7-szeres 
369 600 8,4-szeres 
487 950 8,7-szeres 
358 620 4,8-fSzoros 
466 ^ 620 10,3-szoros 
827 1630 9,1-szeres 
627 850 7,6-szoros 

30 A kommunista világmozgalom tanácskozásai. Moszkva, 1957., I960., 1969. Budapest, 1972. 29. o. 
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A hét ország ipari termelésének volumene 1951—1978 között az alábbi növe
kedést mutatja: Az ipari termelés Bulgáriában 22-szeres, Magyarországon 8,3-
szoros, az NDK-ban 8,4-szeres, Lengyelországban 14-szeres, Romániában 29-sze-
res, a Szovjetunióban 11,5-szoros, Csehszlovákiában 7,9-szeres volt.31 A fentiek
kel összefüggésben nagy jelentőségűek a tudományos lehetőségek is. Ezt első« 
sorban a tudományos-technikai forradalom és a vele együttjáró haditechnikai 
forradalom indokolja. A tudományos lehetőség a tudomány és a technika szín
vonalát, fejlődésének ütemét, a tudományos problémák gyors és hatékony meg
oldását jelenti. A tudományos potenciál a legszorosabb összefüggésben van a 
társadalmi termeléssel, annak szükségleteivel, a termelőerők helyzetével, a tu
dományos intézetek meglétével és minőségével, a szakemberek számával, kép
zettségével stb. 

Az erőviszonyok változása szembetűnően érzékelhető katonai téren is. A tag
államok minden tekintetben rendelkeznek olyan katonai erővel, mint a NATO 
15 tagállama. Anyagi-technikai területen a lényegi egyenlőség a jellemző, fel
készültségben, kiképzésben, az egységes haditechnika és felszerelés alkalmazá
sában, az együttműködésben stb., a szocialista hadtudomány érvényesülésén ke
resztül a kedvező eltérések érvényesülnek. Fontos tény, hogy az imperializmus 
állandó fegyverkezése ellenére az 1960-as évtized második felétől a katonai 
egyensúly a jellemző, s ennek megváltoztatását a szocialista koalíció nem tar
totta és nem tartja lehetségesnek. 

A legalapvetőbb a 62 éves szovjet hadsereg és haditengerészet felkészültsége, 
korszerűsége, amely öt haderőnemet, a hadászati rakétacsapatokat, a száraz
földi csapatokat, a honi légvédelmi csapatokat, a légierőt és a haditengerészeti 
flottát foglalja magában. A Szovjetunió 1957-ben sikerrel próbálta ki az inter
kontinentális ballisztikus rakétát. A rakéták folyamatos fejlesztése és rendszer
be állítása, valamint az atomtengeralattjárók megépítése eredményezte, hogy a 
hadászati rakétacsapatok 1960-tól haderőnemet képeznek. Ez a haderőnem ké
pezi a hadsereg erejének alapját és minden körülmények között képes az ag
resszió elhárítására. Az 1960-as évek elejétől megszűnt az Egyesült Államok 
katonai sebezhetetlensége, s e fordulat a szovjet—amerikai kapcsolatokban is 
éreztette hatását. 

A többi haderőnem, s azok fegyvernemei és szakcsapatai is teljes egészében 
megfelelnek a védelem s az agresszió elhárítása követelményeinek. A száraz
földi csapatok állományába különböző fegyvernemek — nagy számmal rakéták, 
gépkocsizó lövész és harckocsicsapatok, tüzérség, csapatlégvédelem, légideszant 
csapatok — és különböző szakcsapatok tartoznak. A honi légvédelmi haderő
nem a rakétacsapatokkal, vadászrepülő csapatokkal stb. el tudja hárítani az 
ellenséges légicsapásokat, s a Varsói Szerződés tagállamai egységes légvédelmi 
rendszerében is meghatározó szerepet tölt be. A légierő három repülőneme — 
hadászati légierő, frontrepülők, katonai szállító repülők, s ezek különböző fegy
vernemei — a legkorszerűbb bombázó, felderítő, utántöltő, csapatszállító gé
pekből tevődik össze. A haderőnem nagy hatósugarú bombázói nem csak konti
nentális feladatokat képesek teljesíteni, s a szállítógépek is többezer kilométer
re tudnak továbbítani gépkocsikat, harckocsikat, deszantalakulatokat. A hadi
tengerészeti flotta fő ereje a rakétáklkai felszerelt atomtengeralattjárók, ame
lyek felmerülés nélkül több mint 40 ezer kilométer megtételére képesek, rop
pant erőt képviselnek. Ezeket egészítik ki a diesel-meghajtású tengeralattjá
rók, a felszíni hajók, a haditengerészeti légierő s különböző partvédő rakéta- és 
tüzércsapatok. 

31 Bogomolov: A KGST integráció jeíene és jövője. Népszabadság, 1980. január 8. 
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A szovjet hadsereg és haditengerészet együttesen szilárdan és hatékonyan biz
tosítja a szocializmus és a béke védelmét. Szerepe abban is kifejeződik, hogy a 
szovjet—amerikai nukleáris egyensúly létrejötte alapvetően hozzájárult a szov
jet—amerikai viszony normalizálódásához, a SALT-szerződések megkötéséhez, 
a nukleáris háború elhárítása feltételeinek létrejöttéhez. 

A többi hadsereg is megfelel rendeltetésének. 
A Bolgár Néphadsereg — három haderőneme: szárazföldi csapatok, honi lég

védelmi csapatok, haditengerészeti flotta — teljesíti az ország védelmét, s nem
zetközi kötelezettségeit a szocialista koalícióban. Helye és szerepe elsősorban 
abból ered, hogy a Bolgár Népköztársaság a Balkánon helyezkedik el, s Gö
rögországgal, Törökországgal — mindkettő a NATO-hoz tartozik — határos. 

A Csehszlovák Néphadsereg helyét a Varsói Szerződésben alapvetően meg
határozza, hogy az ország határos a Német Szövetségi Köztársasággal. A két 
haderőnem (a korszerű és felkészült szárazföldi és honi légvédelmi csapatok) 
az ott lévő szovjet alakulatokkal együtt fontos szerepet tölt be Közép-Euró
pában. 

A Lengyel Népköztársaság földrajzi, katonapolitikai helyzete — tengerparti 
ország, északon helyezkedik el — indokolttá tette több haderőnem megterem
tését. A szárazföldi csapatok fő jellemzője a teljes gépesítettség, a harckocsik 
nagy száma. A légierő szintén haderőnem — de távolsági bombázók nélkül. 
A honi légvédelmi csapatok jellemzői megegyezést mutatnak a többi néphadse
regben meglevő haderőnemmel. A haditengerészet felszíni hajókkal, tengeralatt
járókkal, légierővel, rombolókkal, partraszálló hajókkal stb. rendelkezik. A 
Lengyel Néphadsereg, együttműködve a szovjet katonai erőkkel, megfelel an
nak a követelménynek, hogy a Lengyel Népköztársaság hadászati főirányban 
helyezkedik el. 

Az NDK Nemzeti Néphadserege 1956. márciusában jött létre, kezdettől szo
cialista típusú, 1962-ig a személyi állománya önkéntesekből állt. Fejlődése — a 
szárazföldi csapatoknál, a honi légvédelemnél, a légierőnél, valamint a hadi
tengerészeti flottánál — rendkívül gyors volt. A hadsereg az NDK területén ál
lomásozó szovjet alakulatokkal szintén főirányban helyezkedik el. 

A Román Néphadsereg abban a sajátos helyzetben van, hogy a Román Szo
cialista Köztársaság minden szomszédos állama szocialista ország. A hadsereg
hez a szárazföldi csapatok, a honi légvédelmi csapatok, a légierő, a hadiflotta 
és a határőrség tartozik. Felszerelésében, kiképzésében, szervezeti felépítésében 
megegyezik a többi szocialista hadsereg fő jellemzőivel. 

A Magyar Néphadseregben az utóbbi évtizedben a minőségi fejlesztés alap
ján korszerűsödött a két haderőnem, a szárazföldi csapatok, a honi légvédelmi 
csapatok, valamint a hátországi csapatok és intézetek egész rendszere. Ebben 
meghatározó szerepe volt a szövetségben való részvételnek és a Szovjetunióval 
való szoros katonai együttműködésnek. 

A szövetséges hadseregek fejlődésében és együttműködésében fontos szere
pet töltenek be a közös gyakorlatok, amelyeket a tagállamok hadseregeinek 
kijelölt alakulatai — Egyesített Fegyveres Erők — hajtanak végre, a tagálla
mok honvédelmi miniszterei, helyettesei, vagy az Egyesített Fegyveres Erők 
főparancsnoka vagy helyettesei vezetésével. A kétoldalú gyakorlatok a szövet
ség megalakítása óta rendszeresek, s oly módon kerültek megtartásra, hogy a 
gyakorlatokon a szovjet csapatok s az adott szocialista ország kijelölt alakulatai 
vettek részt. A nagyszabású hadgyakorlatok sora 1961-el kezdődött. Példaként 
figyelemre méltó az 1961-ben a Német Demokratikus Köztársaság, Csehszlová
kia, Lengyelország és a Szovjetunió nyugati területein megtartott négy szövet
séges hadsereg parancsnoki és törzsgyakorlata. 
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1962-ben a Magyar Népköztársaság területén szovjet, román, magyar csapa
tok és törzsek, a Lengyel Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság 
területén lengyel—szovjet és NDK-beli alakulatok, a Román Szocialista Köz
társaság területén román, bolgár és szovjet csapatok részvételével rendeztek 
gyakorlatokat. 

Az 1960-as évtizedben megrendezett nagyobb szabású hadgyakorlatok közül 
utalunk az 1963-ban az NDK területén lefolytatott „Quartett" elnevezésű gya
korlatra, amelyen szovjet, csehszlovák, lengyel és NDK-beli alakulatok vettek 
részt, mintegy 40 ezer katonával, 760 harckocsival, 800 harcjárművel, 300 repü
lőgéppel és helikopterrel, az 1966-ban a Csehszlovák Szocialista Köztársaság 
területén megtartott „Vltava"-gyakorlatra, ahol a szovjet, csehszlovák és NDK-
beli alakulatok mellett magyar csapatok és törzsek is részt vettek, s az 1967-
ben a Bolgár Népköztársaság területén és a Fekete-tengeren lefolytatott bol
gár—szovjet—román közös hadgyakorlatra. 

Az 1970-től megtartott hadgyakorlatokból szintén néhányra utalunk. A leg
jelentősebb a Szovjetunióban 1970-ben lefolytatott „Dvina" fedőnevű gyakorlat 
volt, amelyen a szovjet szárazföldi csapatok, a légierő és a légideszantcsapatok 
vettek részt, az „Óceán" hadgyakorlat pedig a Csendes-óceánon, az Atlanti
óceánon és nyolc tenger nemzetközi vizein több száz hadihajó és haditengeré
szeti repülőgép alkalmazásával került megrendezésre. Nagyméretűnek minősül 
az 1979 telén végrehajtott „Berezina" fedőnevű szovjet hadgyakorlat is. A szov
jet hadgyakorlatok a legkorszerűbb haditechnika felvonultatásával, a résztve
vő magasabbegységek és törzsek magasfokú felkészültségével a többi szövet
séges hadsereg számára hasznos tapasztalatokat nyújtottak. Ugyanakkor a 
NATO-nak is demonstrálták a szovjet hadsereg és haditengerészet erejét. 

1970-ben a „Fegyverbarátság' fedőnevű, az NDK területén lefolytatott had
gyakorlat valamennyi szövetséges hadsereg csapatai és törzsei részvételével zaj
lott le, és igazolta az Egyesített Fegyveres Erők jó együttműködését. A gyakor
lat része volt a szovjet Balti Flotta, az NDK és a Lengyel Népköztársaság ha
diflottájának közös manővere is. A „Pajzs"—72 elnevezésű gyakorlat a Csehszlo
vák Szocialista Köztársaság területén a csehszlovák, a lengyel, a szovjet és 
NDK-beli csapatok, a „Pajzs"-76 fedőnevű hadgyakorlat a Lengyel Népköztár
saság területén a lengyel, a szovjet, csehszlovák, és az NDK-beli csapatok, a 
„Pajzs"—79 a Magyar Népköztársaság területén a kijelölt magyar, szovjet, bol
gár, csehszlovák csapatok és a román törzsek magasfokú felkészültségét bizo
nyította. 

A gyakorlatok erősítették a szövetséges hadseregek internacionalista fegyver
barátságát s jól igazolták a szocializmus vívmányai és a béke védelmére való 
felkészültség magas színvonalát. 

Az erőviszonyok változása a szocializmus, a progresszív erők javára előtérbe 
állította a nemzetközi kapcsolatok normalizálását, a feszültség csökkentését, a 
hidegháború fokozatos kiiktatását a nemzetközi életből.'''2 

A Szovjetunió és az Egyesült Államok közötti viszony minden történelmi 
helyzetben befolyást gyakorolt és gyakorol a nemzetközi események alakulá
sára. Az Egyesült Államok a tőkés (világ legerősebb hatalma és az Észak-Atlanti 
Szerződés vezető ereje. A Szovjetunió a szocialista országok között a legnagyobb 
potenciállal rendelkezik, s a Varsói Szerződés szervezetében betöltött szerepe és 
felelőssége is kiemelkedő. Ezek a tényezők aláhúzzák: a két nagyhatalom kap
csolata befolyással van a világ helyzetére s a két koalíció viszonyára is. 

A szovjet diplomácia törekvése arra irányult, hogy normalizálja viszonyát a 

32 Berecz János: Korunk erőviszonyairól. Külpolitika, 1979. 4. sz. 92—101. o. 
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tőkés világgal, s egyben a NATO legerősebb államával a békés egymás mellett 
élés elvei alapján. E törekvés olyan körülmények között érvényesült , hogy az 
Egyesült Államok nemcsak a Szovjetunióval, de más szocialista országokkal 
és a fejlődő országokkal szemben is az erőpolitikát igyekezett érvényesíteni — 
s elsősorban ez az ál lam idézte elő a feszültséget Európában és más térségek
ben. 

A kapcsolatok építéséről a Szovjetunió kri t ikus és veszélyes helyzetekben 
sem mondot t le. Az Egyesült Államok Vietnam elleni agressziója idején egy
részt más szocialista országokkal együtt támogat ta Vietnamot, másrészt elítél
te az agressziót, de folytatta erőfeszítéseit a szovjet—amerikai kapcsolatok nor
malizálásáért. Az Egyesült Államok viszont agressziós politikája mellett kísér
leteket tett arra, hogy a Szovjetunióval kötött megállapodások életbe léptetését 
a szovjet belügyekbe való beavatkozáshoz kösse, vagy a Szovjetunió interna
cionalista politikájából eredő támogatását különböző országoknak — Angola, 
Etiópia stb. — úgy tüntesse fel, hogy e politika nem egyeztethető össze a szov
jet—amerikai kapcsolatok bővítésével, vagy a fegyverkezés korlátozását sür
gető szovjet indítványokkal . 

A Szovjetunió el lentmondott az amerikai kísérleteknek, s a tapasztalatok 
megerősítették álláspontjának, elvi következetességének helyességét. 

Az 1962-es kubai események felidézték a nukleáris összecsapás veszélyét. Et
től kezdve gyakori volt a különböző szintű amerikai—szovjet tanácskozás. A 
Szovjetunió internacionalista polit ikájának megfelelően 1962-ben támogatást 
nyújtot t a szocialista Kuba vívmányainak megvédéséhez az amerikai imperia
lizmussal szemben. Ez a fellépés a szovjet—amerikai kapcsolatok normalizálá
sának egyik erőpróbája volt. A Varsói Szerződés valamennyi tagállama határo
zottan elutasította az amerikai fellépést, s az Egyesített Fegyveres Erők főpa
rancsnoka készenlétbe helyezte az Egyesített Fegyveres Erők állományát. Az 
1962-es válság a szovjet—amerikai tárgyalások következtében — kompromisz-
szumos megoldással — megoldást nyert . Figyelemre méltó, hogy nemcsak a 
Szovjetunió vonta ki közepes hatótávolságú szárazföldi telepítésű rakétá i t Ku
bából, de az' Egyesült Államok is Nagy-Britannia, Olaszország és Törökország 
területéről. Ennek következtében is csökkent a Varsói Szerződés tagállamai el
leni nukleáris csapás lehetősége. 

Több részmegállapodás u tán 1972. május 29-én Moszkvában csúcstalálkozó 
során í r ta alá L. I. Brezsnyev és R. Nixon a ,,a szovjet—amerikai kapcsolatok 
alapelvéről" szóló nyilatkozatot. Az alapelvek rögzítik: ,,A Szovjetunió az Egye
sült Államok ideológiájában és társadalmi rendszereiben meglevő különbségek 
nem jelentenek akadályt olyan normális kapcsolatok fejlesztésében közöttük, 
amelyek a szuverenitás, a belügyekbe való be nem avatkozás és a kölcsönös 
előnyök elvein alapulnak."3'0' 

A „Nyilatkozat" rögzíti a katonai összecsapás elkerülésének fontosságát, a 
nukleáris háború megakadályozására irányuló erőfeszítéseket, a viták békés 
rendezését, az egyenlő biztonság elvét, az erőszakról és az erőszakkal való fe
nyegetésről való lemondást.34 

Az alapelvek fontos része a fegyverkezés korlátozására, főként a stratégiai 
fegyverkezés csökkentésére irányuló kötelezettségvállalás és a kapcsolatok fej
lesztése melletti elkötelezettség. E momentumok figyelemre méltóak; az együtt
működés elvei olyan területeket öleltek fel, amelyek elsősorban a nukleáris 
összecsapás elhárítására, a fegyverkezés megállí tására i rányultak. Az elvek 
nemzetközi politikai szerepe mindenekelőt t ezekben a kérdésekben fejeződött ki. 

33 Külpol i t ika. 1976. 2. sz. 114. o. 
34 Ezek az elvek azonosak a Varsói Szerződés Alapí tó O k m á n y á b a n dek la rá l t akka l . 
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A csúcstalálkozón áttekintették a nemzetközi problémákat is. A kiadott köz
leményben utaltak az európai, a közel-keleti, az indokínai fejleményekre stb. 
A felek egyetértettek abban, hogy a feszültség enyhülése érdekében tárgyalások 
útján szükséges előrehaladást elérni Európában és más térségekben. A Nyilatko
zat rögzíti: „A Szovjetunió és az Egyesült Államok kész . . . előmozdítani az 
európai kontinensen az igazi enyhülés és az európai államok közötti békés 
együttműködés fejlesztése irányába végbemenő pozitív folyamatokat.. . egyet
ért az értekezlet jó előkészítésének szükségességében . . . A szovjet fél hangsú
lyozta, hogy szolidáris azzal az igazságos harccal, amelyet Vietnam, Laosz és 
Kambodzsa népe vív . . . Az Egyesült Államok . . . kész komoly tárgyalásokat 
folytatni. . . az indokínai háború .. . rendezése érdekében."r> 

A Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testülete 1972 januári állásfogla
lása e kérdésekben lényegét tekintve hasonló megoldásra ösztönzött. A létre
jött szovjet—amerikai megállapodások között kiemelkedő helyet foglalnak el 
a katonai szférát érintő megállapodások. 

A két állam közötti közvetlen kapcsolat kiépítése, majd a távközlési műhol
dak bekapcsolása e rendszerbe, biztosította a gyors tárgyalások lehetőségét. A 
nukleáris háború veszélyének csökkentéséről szóló okmány (1971. szeptember 
í>0.) előírja: intézkednek az ellenőrzésük alatt álló nukleáris fegyverek véletlen 
alkalmazásának megakadályozására, tájékoztatást adnak a rakétatámadást jel-
3!Ő berendezések meghibásodásáról stb. 

R. Nixon amerikai elnök első moszkvai látogatásakor írták alá a két kor
mány meghatalmazottai „a nyílt tengeren és a fölötte lévő légtérben az inci
densek megelőzéséről" szóló egyezményt. A nukleáris háború megakadályozá
sáról szóló egyezmény (1973. június 22. Washington) — a nukleáris konfron
táció elkerülésére irányult. Az egyezményben a két állam első ízben vállalt 
kötelezettséget a kölcsönös biztonság erősítésére s arra, hogy ne legyenek atom
háborús konfliktusgócok. A nukleáris kísérletek korlátozását, a környezeti had
viselés megelőzését biztosító szerződés és nyilatkozat újabb lépést jelentett elő
re a katonai feszültség csökkentésében. A nukleáris fegyverkezés korlátozását 
írta elő több megállapodás. Ezek fő jellemzője a hadászati fegyverrendszerek 
növekedésének, rendszerbe állításának fékezése. 

A SALT—I. (Moszkva, 1972. május 26.) korlátlan időre befagyasztotta a ha
dászati rakétavédelmi rendszereket. A SALT—I. keretében ideiglenes, öt évre 
szóló egyezményt is aláírtak (Moszkva, 1972. május 26.) a hadászati támadó 
fegyverek korlátozásáról.36 

A SALT—I. fontos lépés volt a katonai konfrontáció megelőzésében. Nem zár
ta ki a nukleáris háború veszélyét, ugyanakkor „az Egyesült Államokkal kö
tött megállapodás semmiképpen nem csökkenti a Szovjetunió és egészben véve 
a Varsói Szerződés védelmi 'képességét"37 — állapította meg V. Kuznyecov, a 
Szovjetunió külügy miniszterhelyettese. A későbbiekben az új SALT előkészí
tésének főbb elveit körvonalazták, majd az 1974. novemberi vlagyivosztoki 
csúcstalálkozó munkaokmányában rögzítették az új SALT-szerződésre érvényes 
mennyiségi és minőségi korlátozás adatait. 

35 A szovjet b é k e p r o g r a m a gyakor l a tban . Novosztyi Sa j tóügynökség Kiadója, Moszkva, 1972. 
12—13. o. 

36 Az o k m á n y rögzítet te az in te rkont inen tá l i s bal l isz t ikus r aké ták , az a tomtengera la t t j á rók 
és az azokra te lepí te t t r aké ta ind í tók számát . A hadásza t i t á m a d ó fegyver rendszerek mennyiségi 
kor lá tozása azt je lente t te , hogy a Szovjetunió 1618 in te rkont inen tá l i s bal l iszt ikus raké táva l , 62 
r aké tahordozó tengera la t t j á róva l és a r á juk te lepí te t t 950 raké ta ind í tóva l rendelkezhete t t , az 
Egyesül t Ál lamok esetében a mennyisége t 1054, 44, 710-ben ha t á roz t ák meg . Az el térések abból 
adódtak , hogy az Egyesül t Ál lamok nagyobb számban rende lkeze t t többrobbanófe jes r aké t ákka l . 

37 Pirityi Sándor: A leszerelés. Budapes t , 1975 317. o. 
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Az Egyesült Államok már korábban tudomásul vette a két hatalom közötti 
lényegi egyenlőséget mindenekelőtt a hadászati fegyverrendszerek területén s 
ezt — ha késve is — elismerte. 

Az 1970-es évek közepétől a kapcsolatok ütemét az Egyesült Államok lefé
kezte, s mellőzte több rögzített elv és megállapodás érvényesítését. Lelassult a 
SALT—II. előkészítése is. Jellemző példa, hogy az 1974 novemberi tanácskozá
son elvi megállapodás született a hadászati támadó fegyverrendszerek meny-
nyiségi és minőségi korlátozásáról, de ennek betartását az Egyesült Államok 
nem tekintette érvényesnek. Washington — szemben a korábban rögzített ada
tokkal, mely szerint a Szovjetunió és az Egyesült Államok egyaránt 2400—2400 
hadászati eszközzel, s ezen belül 1320—1320 többrobbanófejes rakétával rendel
kezhet — olyan tervezetek elfogadását szorgalmazta, amelyek a Szovjetunió és 
szövetségesei biztonságát veszélyeztették volna. A tervezetek előirányozták, 
hogy a korlátozás nagyobb arányú legyen, a szovjet közepes hatósugarú „Back
fire" bombázók épüljenek be a szerződésbe, az amerikai szárnyasrakéták, ame
lyek viszont hadászatinak minősülnek, ne kerüljenek korlátozás alá. A hadá
szati egyensúly megváltoztatására irányuló törekvéseket a Szovjetunió elfo
gadhatatlannak tartotta. A Szovjetunió — és a Varsói Szerződés Politikai Ta
nácskozó Testülete — állásfoglalásaiban visszautasította az amerikai koncep
ciókat, s az egyenlő biztonság kritériumainak betartását hangsúlyozta.38 Az 
Egyesült Államok több alkalommal eltért a korábbi megállapodásoktól s e 
tény ,,a hidegháború politikai, ideológiai, sőt pszichológiai örökségében gyöke
rezik".39 

A SALT-tárgyalások elhúzódtak, L. I. Brezsnyev és J. Carter csak 1979. jú
nius 18-án írták alá a SALT—II-t, Bécsben. A ratifikálás azonban az amerikai 
kormány és a szenátus szovjetellenes politikája következtében elmaradt. E 
csúcstalálkozó fontos eredménye volt a SALT—III. előkészítésére irányuló kö
zös állásfoglalás, annak hangsúlyozása, hogy e szerződésnek biztosítania kell a 
jelentős csökkentést, és nem a növekedésnek kell korlátokat szabni. 

Lényeges, hogy e találkozón megerősítették a szovjet—amerikai kapcsolatok 
alapelveit rögzítő „Nyilatkozat"-ot. A megelőző évek tapasztalatai is indokol
ták ennek szükségességét. Az amerikai kormányok — elsősorban Carter és kor
mánya — az elveket gyakran figyelmen kívül hagyták, megsértve a vállalt kö
telezettségeket is. 

A nemzetközi — mindenekelőtt az európai — enyhülés objektív feltételei már 
az 1960-as évek elején létrejöttek. Az enyhülés kibontakozása azért késett, mert 
a NATO-ban tömörült országok kormányai az erőviszonyok megváltozását át
menetinek tekintették. Tartotta magát az a politikai felfogás, hogy a tőkés or
szágok saját pozícióik fenntartásával és növelésével képesek a szocialista érde
keket visszaszorítani, s a rendezést igénylő problémákat elodázni, vagy csak sa
ját érdek alapján megoldani. 

A szocialista koalíció alapvetően az európai viszonyok normalizálására össz
pontosította erőfeszítéseit. Ugyanakkor állásfoglalása minden helyzetben kiter
jedt a nemzetközi feszültség általános csökkentésére. A szövetségben részt ve
vő szocialista országok, mint jeleztük, a szerződés aláírásakor kifejezésre jut
tatták: részt vesznek minden nemzetközi akcióban, amelynek célja a béke és 
biztonság fenntartása és erősítése, minden erejüket e célok megvalósítására for
dítják. A Politikai Tanácskozó Testület valamennyi ülésszakán értékelte az 
európai és a nemzetközi helyzet aktuális problémáit. A PTT 1956-tól kifejezés-

38 L. a Varsói Szerződés Pol i t ika i Tanácskozó Testüle te 1976-os és 1978-as üléséről k iadot t 
nyi la tkozatot . Népszabadság , 1976. n o v e m b e r 27., Népszabadság 1978. n o v e m b e r 24. 

39 G. Arbatov nyi la tkozata . Népszabadság , 1977, augusz tus 4. 
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re ju t ta t ta a fegyverzetek csökkentésére, a tömegpusztító fegyverek betiltásá
ra irányuló törekvését, amely általános érdeket jelentett. Európai és egyben 
egyetemes előrehaladást szolgált az az indí tvány is, hogy a Varsói Szerződés és 
az Êszak-Atlanti Szerződés tagállamai vállaljanak kötelezettséget arra, hogy 
,, . . . a közöttük támadó viták és nézeteltérések megoldására csak békés eszkö
zöket vesznek igénybe."40 

A nemzetközi politikai irodalomban az enyhülés az 1960-as évek második 
felében honosodott meg. A szocialista koalíció lényegében fennállása kezdeté
től — a Politikai Tanácskozó Testület első ülésszakától — hangsúlyozta a tőkés 
és a szocialista országok közötti feszültség enyhítését. A Prágában elfogadott 
nyilatkozat is a feszültség enyhítésének feladatait rögzítette, figyelembe véve, 
hogy az 1950-es évek közepén volt jele, minimális eredménye a feszültség eny
hülésének. A NATO azonban, mivel a feszültséget a tömb politikája idézte elő, 
nem reagált e fontos politikai megállapításra. Az okok közismertek. A tőkés 
államok blokkja gazdasági és főként katonai területen -*- mindenekelőtt az 
Egyesült Államok révén — olyan erőtényezőkkel rendelkezett, amelynek bir
tokában keresztülvihetőnek tekintet ték pozícióik bővítését, a szocializmus visz-
szaszorítását, sőt fokozatos felszámolását. Az enyhülés polit ikájának elfogadá
sa ily módon még váratot t magára. Az 1958. május 28-i állásfoglalás taglalta az 
Egyesült Államok és a NATO növekvő katonai kiadásainak és háborús előké
születeinek súlyos következményeit, s az új amerikai nukleáris támaszpontok 
létrehozásának veszélyeit. 

A fegyverkezés elutasítása valamennyi állásfoglalásban rögzítésre került, 
ugyanúgy, mint a támaszpontrendszer elvetése. A NATO — ekkor és niég né
hány évig — figyelembe véve, hogy a tömörülés már közel 10 éves múlttal , 
óriási hadi iparral rendelkezett, nem a fegyverkezés csökkentésére, hanem a 
gyors folytatására készült, és erre késztette a szocialista országokat is. 

A Varsói Szerződés tagállamai nem magas, hanem alacsony szinten kívánták a 
lényegi katonai egyensúlyt biztosítani, s ezért még egyoldalú csökkentési lé
péseket is te t tek az 1960-as évek elejéig. A fegyverkezés korlátozására irányuló 
lépések azonban nem hoztak kedvező változásokat. A szocialista koalíció tilta
kozását fejezte ki a gyarmat ta r tó ha ta lmak Indonézia, Algéria, Libanon, Jemen 
és Oman ellen indított akciói miat t s az ENSZ Alapokmányában foglaltak ér
vényesítését sürgette. A Testület 12 pontos programtervezetében a feszültség 
átfogó csökkentését szorgalmazta, amely a nukleáris fegyverek alkalmazásáról 
való lemondást, a közel- és közép-keleti feszültség enyhítését, a világűr katonai 
felhasználásának ti lalmát stb. is előírta. Közreadták a Varsói Szerződés és az 
Észak-Atlanti Szerződés tagállamai közötti meg nem. támadási szerződés te rve
zetét is. Az indítványok azonban válasz nélkül maradtak. 

A PTT 1960. február 4-i nyilatkozata át tekintet te a nemzetközi viszonyok 
kedvező jelenségeit és kiemelte a szocialista országok, valamint a független 
ázsiai, afrikai, la t in-amerikai országok közötti kapcsolatok fejlődését. A bará t i 
találkozók és tárgyalások India, Indonézia, Burma, Kambodzsa, Etiópia, Guinea 
és más országok vezetőivel a békés nemzetközi kapcsolatok kiteljesedését iga
zolták. 

A koalíció legfelső szintű fóruma 1965. j anuár 20-án hangsúlyozta a NATO 
erősítésével szembeni felfogását, elítélte az Egyesült Államok Vietnam elleni 
fegyveres provokációit és szolidaritást vállalt a szabadságuk és függetlenségük 
kivívásáért, valamint a függetlenségük megszilárdításáért küzdő népekkel. Az 
1966. és 1968. évi tanácskozás az európai kérdések rendezése mellett síkra szállt 

40 Szabad Nép, 1956. január 29. 
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a délkelet-ázsiai feszültség felszámolásáért. 1966-ban külön nyilatkozatban tag
lalta „az Egyesült Államok vietnami agressziójának következtében kialakult 
helyzetet" és kifejezte: „teljes mértékben támogatják azt. a hősies harcot, ame-~ 
lyet a testvéri v ie tnami nép vív szabadságának és függetlenségének védelmé
ben, hazájának egységéért és integritásáért.'11 

A tagállamok Honvédelmi Minisztereinek Bizottsága 1969-től rendszeresen — 
általában évente egy alkalommal — ülésezett. A külügyminiszterek és helyet
teseik eszmecseréi alapvetően az. európai biztonsági értekezlet előkészítését 
szolgálták. A PTT 1970. augusztus 20-i ülése az európai helyzet kedvező alaku
lása és a világhelyzet közötti kapcsolatot is elemezte. 

Az 1970. december 3-án Berlinben kiadott nyilatkozat az általános európai 
helyzet normalizálását méltatta, de hangsúlyozta, hogy Indokínában az Egye
sült Államok növeli a feszültséget. A Politikai Tanácskozó Testület kifejezésre 
ju t t a t t a : „A proletár internacionalizmus elvének szellemében, a béke és a hala
dás ügyét védelmezve a szocialista országok . . . minden téren támogatni fogják 
Indokína népeit a fegyveres imperialista intervenció visszaverésében."42 Az ál
lásfoglalás és a növekvő támogatás egyértelművé te t te : az európai enyhülés ki
bontakozása nem jelentheti , hogy az imperializmus a világ más térségeiben 
folytathatja agresszióját. A feszültséggócok megszüntetése az enyhülés szerves 
része, ennek megfelelően foglalt állást a Politikai Tanácskozó Testület „A Kö
zel-Kelet tartós békéjének és biztonságának megteremtéséér t" és a „Véget kell 
vetni az imperialista provokációknak Afrika független országai ellen" című 
nyilatkozataiban.4 3 

A PTT 1972. j anuá r 26-i prágai nyilatkozata „az európai békéről, biztonság
ról és együt tműködésről" Egyesült Államok folytatódó indokínai agresz-
sziójáról" feltárta az európai enyhülés bővítésének indokait, az agresszió meg
szüntetésének szükségességét, az általános béke és biztonság kapcsolatát. 

Az 1974. április 17—18-i varsói ülésszak dokumentumai : — „Közlemény a 
Varsói Szerződés tagállamai Politikai Tanácskozó Testületének üléséről", „Ves
senek véget az önkénynek és a demokraták üldözésének Chilében", „A tartós 
vietnami békéért, a vietnami nép igazságos nemzeti érdekeinek biztosításáért", 
„A közel-keleti tartós és igazságos békéér t" — alátámasztják, hogy a szocialista 
koalíció az európai és egyetemes kérdéseket egy időben és részletesen á t tekin
tette. A kiadott dokumentumok kifejezték, hogy a nemzetközi kapcsolatok fej
lődése nem választható el a társadalmi haladás ügyétől, a békétől és a bizton
ságtól. Az állásfoglalások ugyanakkor tükrözték: a további előrehaladás szük
ségessé teszi az imperializmus, a reakció fellépései elleni szilárd összefogást, 
az enyhülésellenes erők tevékenységének korlátozását. 

A PTT 1976. évi és az 1978-ban megtar tot t tanácskozása az európai enyhülés 
megszilárdítására és kiterjesztésére hívta fel a figyelmet. Ugyanakkor — éppen 
a NATO nagyszabású és hosszú távra szóló fegyverkezési programjának meg
hirdetése miat t — alapvetőnek a fegyverkezés megállítását és hatékony lesze
relési intézkedéseket sürgetett . 

A vázlatos történeti át tekintés és az utalások alátámasztják, hogy a szocia
lista szövetség megalakulásától azokra a felhalmozódott és megoldást igénylő 
európai és egyetemes tennivalókra koncentrált , amelyek az imperializmus erő
politikájának és a hidegháborúnak a visszaszorítására i rányultak. A szocialista 
kezdeményezések a történeti valóságra épültek, a változó és megnövekedet t 

41 Népszabadság , 1966. jú l ius 8 
42 Népszabadság, 1970. december 4. 
43 Uo. 
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progresszív erők álláspontját juttatták kifejezésre. Tartalmazták azokat az 
alapvetően közös érdekeket — a tőkés országok objektív érdekeit is —, ame
lyek a feszültség csökkentését, a tőkés és a szocialista országok kapcsolatainak 
rendezését, a katonai konfliktus elhárítását stb. jelentették. 

A szocialista szövetség 1955—1965 között az európai kollektív biztonsági rend
szer 'megteremtése, a meglevő koalíciók felszámolása mellett foglalt állást és 
kereste a konstruktív megoldásokat, amelyek e feladatok elérése irányába mu
tattak. 

A szocialista országok szövetsége első ízben 1965-ben indítványozta az európai 
országok közös értekezletének összehívását. A Testület 1965. január 19—20-i 
varsói ülésén áttekintette az európai helyzet alakulását és a nemzetközi fe
szültség enyhülésének lehetőségeit. Az ülésszakon a NATO fegyverkezésével 
szemben szorgalmaztak az atomfegyverek befagyasztását, a közép-európai 
atomfegyvermentes övezet létrehozását, meg nem támadási egyezmény megkö
tését a NATO-val, a német kérdés békés rendezését stb. A tanácskozás támo
gatta a Lengyel Népköztársaság javaslatát, hogy „hívják össze az európai or
szágok értekezletét". 

A javasolt értekezlet célja az európai kollektív biztonságot szolgáló intézke
dések közös megvitatása volt. A részjavaslatok arra is választ adtak, hogy az 
1960-as évek közepén egy széles körű eszmecsere elősegíthette volna az euró
pai feszültség csökkentését. Ezekben az években került előtérbe az európai 
problémák általános rendezése, s ezzel párhuzamosan kialakult az összeurópai 
konferencia szocialista koncepciója. 

A szocialista koalíció legfelső szintű vezető testülete Bukarestben 1966. jú
lius 5-én hangsúlyozta az európai határok sérthetetlenségének elismerését, be
leértve a szuverén Német Demokratikus Köztársaság, Lengyelország, Csehszlo
vákia határait, a két német állam létezésének elismerését stb., és átfogó prog
ramot hozott nyilvánosságra. Közöttük kapott helyet az európai tanácskozás 
összehívása, amely „megvitatná az európai biztonság szavatolásának és az egye
temes európai együttműködés kibontakoztatásának kérdéseit."'''1 

A NATO ellenterve 1968-ban látott napvilágot. A NATO miniszteri tanácsá
nak 1968. június 24—25-én Reykjavikban megtartott ülése ,,a kölcsönös és ki
egyensúlyozott haderőcsökkentés" programját körvonalazta s azt európai jel
legűnek propagálta. Utaltak az európai stabilitás fenntartására, a bizalom meg
teremtésére, a felek biztonsági érdekeire. A NATO részletes programját nem 
hozták nyilvánosságra. A lényeget viszont igen: a szocialista országok sokkal 
több katonát szereljenek le, mint a tőkés országok. Azt hangsúlyozták: 
„Bármilyen egy az egyhez létszámcsökkentés elfogadhatatlan lenne" a Nyugat
nak.45 A tőkés országok e koncepció mellett a később sorra kerülő bécsi ta
nácskozáson 1973—1979 között egyértelműen kitartottak. 

A NATO — mint korábban is — ekkor is azt az álláspontot képviselte, hogy 
a varsói koalíció és mindenekelőtt a Szovjetunió katonai ereje és felkészültsé
ge jelenti a feszültség fő forrását. Ebből a feltételezésből kiindulva nem az 
alapvető politikai kérdések rendezését, hanem a katonai erők csökkentését szor
galmazták. E tény ugyanakkor azt is tartalmazta, hogy kialakult nemcsak a 
két világrendszer, hanem a két koalíció lényegi katonai egyensúlya. Ezen kí
vántak változtatni — a szocialista országok hátrányára. 

A Politikai Tanácskozó Testület 1989. március 17-én megállapította: „A má
sodik világháború után az európai államok még egyszer sem jöttek össze vala-

44 Népszabadság, 1966. júl ius 9. 
45 Washington Post , 1970. j ún ius 29. 
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mennyien, jóllehet egész sor kérdést kellene tárgyalóasztalnál megvizsgálniuk. 
Ha a béke megszilárdításának érdekeitől indulunk ki, semmilyen nyomós ok 
nem lehet az összeurópai értekezlet összehívásának halogatására."46 A Varsói 
Szerződés tagállamai Európa kormányaihoz fordultak és közreműködésüket 
kérték az európai biztonsági és együttműködési konferencia előkészítéséhez. A 
dokumentum megállapítja: ,,Az igazi biztonság és a szilárd béke akkor szava
tolható, ha az európai államok szándékaikkal, tetteikkel és minden erejükkel a 
feszültség enyhítését szolgálják, a realitások figyelembe vételével célul tűzik a 
megérett nemzetközi problémák megoldását, a sokoldalú együttműködés ki
alakítását."47 

Az első nyugati reagálás gyorsan napvilágot látott. W. Brandt, a Német Szö
vetségi Köztársaság külügyminisztere úgy vélekedett, hogy „a Varsói Szerző
désben résztvevő hatalmak budapesti felhívásukban a feszültség enyhítésének, 
a béke biztosításának a jószomszédságnak, és a bizalomteljes együttműködés
nek európai politikája mellett" foglaltak állást.48 Több ország — közöttük 
Finnország — kezdettől támogatta a szocialista kezdeményezést. A NATO tag
államai — az Egyesült Államok kormányának felfogása miatt is — együttesen 
csak 1972-ben foglaltak állást a konferencián való részvétel mellett, s ez kiha
tott a tanácskozás előkészületeire. A felhívást a tagállamok megbízásából a 
magyar kormány eljuttatta a kormányokhoz, majd kétoldalú eszmecserék, kon
zultációk kezdődtek a szocialista és a kapitalista országok között a konferencia 
előkészítéséről. A közös szocialista külügyi álláspont lényege ekkor az volt, hogy 
az értekezlet két nagyobb témát vizsgáljon: „1. az európai biztonság megterem
tése, az erőszak alkalmazásáról és az erőszakkal való fenyegetésről történő le
mondás az európai államok kapcsolataiban; 2. az európai államok közötti po
litikai együttműködés fejlesztését szolgáló, az egyenjogúságon alapuló kereske
delmi, gazdasági és műszaki-tudományos kapcsolatok kiszélesítése."49 

A Varsói Szerződés tagállamainak külpolitikája az 1960-as évek második fe
létől számottevő eredményeket ért el az európai kérdésekben. A külpolitikai 
erőfeszítések összehangolása, a tagállamok részvétele a biztonsági értekezlet 
előkészítésében, az egyeztetett külpolitikai tevékenység, a nemzetközi és ezen 
belül az európai események kollektív áttekintése és a tennivalók közös kiala
kítása — fontos momentumai voltak az európai tanácskozás előkészítésének. 

Az eredményeket jól érzékelteti, hogy a Szovjetunió és a Német Szövetségi 
Köztársaság 1970. augusztus 12-én, a Német Szövetségi Köztársaság és a Len
gyel Népköztársaság 1970. december 7-éh szerződésben rendezte viszonyát. Ren
deződtek a kapcsolatok az NSZK és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, va
lamint az NSZK és a többi kelet-európai szocialista ország között is. 

A két német állam szerződése a kapcsolatok alapjairól (1972. november 8.) 
a két különböző társadalmi rendszerű állam viszonyát rögzítette. E tény a 
NATO és mindenekelőtt az NSZK korábbi irreális politikájának feladását is je
lentette. A NATO — bár 1949-től két német állam létezik — még 1970-ben is 
a Németország „két része" közötti kapcsolatok építése mellett foglalt állást. A 
tőkés politikusok a „megosztott Németország" fennmaradásáról nyilatkoztak s 
olyan következtetésre jutottak, hogy e tény nem teszi lehetővé az európai prob
lémák rendezését. Közismert, hogy a második világháború után az egységes 
demokratikus német állam létrehozását a tőkés Nyugat utasította el. Az 1960-
as években ugyanakkor már csak a két különböző társadalmi berendezkedésű 
— tőkés és szocialista — német állam rendezhette kapcsolatait. 

46 Népszabadság , 1969. márc ius 18. 
47 Uo. 
48 W. Brand t ny i la tkoza ta Po lgá r Dénesnek . Népszabadság , 1969;. márc ius 19. 
49 Népszabadság , 1969. n o v e m b e r 1. 
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Fontos eredménynek tekinthető a Nyugat-Berlinről szóló négyhatalmi meg
állapodás is. Segítette az európai viszonyok normalizálódását a két német ál
lam felvétele az ENSZ-be. A jelzett szerződések lényeges eleme: a kapcsolatok 
fejlesztése a békés egymás mellett élés elve alapján, az európai határok elis
merése, a müncheni egyezmény semmisnek nyilvánítása, az erőszak alkalma
zásáról való lemondás, a politikai, gazdasági, tudományos és kulturális kapcso
latok fejlesztése, Nyugat-Berlin önálló s tá tusának elismerése. 

A NATO tagállamai hosszú ideig nem ismerték el az európai realitásokat. 
Jellemző, hogy a tömb országai 1949—1969 között ellenezték az NSZK és az 
NDK, az NSZK és a kelet-európai szocialista országok kapcsolatainak rende
zését, az európai határok elismerését stb. A NATO miniszteri tanácsa még az 
1968 júniusában Reykjavikban megtar tot t ülésszakon is azt hangsúlyozta: „a 
tagállamok kormányai nem ismerik el a Német Demokrat ikus Köztársaságot". 
Az eredményekhez hozzátartozik, hogy szélesedtek a kapcsolatok Európa szo
cialista és tőkés államai között politikai, gazdasági, tudományos, kulturális és 
egyéb területeken. 

A politikai enyhülés nélkül e tények aligha lennének regisztrálhatók, mint 
ahogy az európai szocialista és tőkés országok közötti gazdasági kapcsolatok 
megélénkülése is kötődik a politikai fordulathoz. Európában a szocialista és 
tőkés államok közötti gazdasági forgalom 1971-ig évi át lagban mintegy 10%-
kal. 1972-ben viszont közel 22%-kal nőtt. A forgalom összességében 1965—1976 
között hétszeresére emelkedett . A tőkés országokban eljutottak ahhoz a felis
meréshez, hogy a szocialista országokkal szemben folytatott „erőpolitika" és a 
diszkrimináció kizárólagos alkalmazása irreális. Igaz, e politika teljes á tér téke
lése és feladása nem következett be, a változás mégis jelentős. 

A sokrétű tevékenység alapján 1972. november 19-én Helsinkiben konzultáció 
keretében megkezdték az összeurópai tanácskozás konkrét előkészítését. A kon
zultáció plenáris ülésén, 1973. június 8-án, megállapodásra ju tot tak abban, hogy 
az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet megtartása három szakasz
ban történik. A szocialista országok reális elgondolásainak bizonyítéka, hogy a 
helsinki konzultáción részt vevő államok delegációi a szocialista országok által 
közreadott elvek közül többet elfogadtak. 

A PTT 1972-es prágai közleményében olvasható: „Az európai államok kö
zötti kapcsolatokban nem szabad erőszakot vagy erőszakkal való fenyegetést 
alkalmazni.50 Az azonosság, vagy hasonlóság teljesebb igazolását bizonyítja 
több olyan elv, amelyeket a szocialista országok 1955-től megfogalmaztak, s az 
ajánlások között elfogadtak: „Szuverén egyenlőség, a szuverenitásból fakadó 
jogok tiszteletben tar tása . . . A határok sérthetetlensége. A belügyekbe való 
be nem avatkozás . . . Együttműködés az államok között".51 

Egyetértés született abban is, hogy olyan elveket kell a biztonsági és együtt
működési értekezleten előterjeszteni és majd alkalmazni az európai kapcsola
tokban, amelyek „politikai, gazdasági, vagy társadalmi rendszerüktől függetle
nül, valamennyi részt vevő állam békéjének és biztonságának" ügyét szolgál
ják. A vázolt azonosság, vagy lényegi hasonlóság világosan mutat ja a Varsói 
Szerződés tagál lamainak reális európai politikáját. 

A biztonsági és együttműködési értekezletet három szakaszban tar tot ták. A 
napirendek részletes vitáiban — a munkabizottságok ülésein, a záró dokumen
tum kidolgozása során — felszínre kerültek az eltérő álláspontok is. A tőkés 

50 Népszabadság , 1972. j a n u á r 27. 
51 A hels inki záróajánlások. Nemzetközi Szemle, 1973. 8—9. sz. 21. o. 
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országok képviselői gyakran nem a közös, hanem a saját érdekek elfogadása 
mellett érveltek. Ezek között szerepelt a határok békés „lebontásának" megfo
galmazása, a diszkrimináció fenntar tásának igénye, „az emberek, eszmék, in
formációk szabad áramlása" biztosítása stb. — amely nyíl tan a szocialista or
szágok ellen irányult . A szocialista országok képviselői — e felfogások eluta
sítása mellett — a közös érdekekre és a kompromisszumos megoldásokra kon
centráltak, s az egyhangú döntés elve sem tet te lehetővé a szocialistaellenes el
gondolások beépítését a záróokmányba. 

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet a 35 állam legfelső szin
tű vezetőinek részvételével és a Záróokmány aláírásával 1975. augusztus 1-én 
fejeződött be. 

A tanácskozás összehívásában kezdeményező és meghatározó szerepe volt a 
Varsói Szerződés tagállamainak, az eredményes munkában, való részvétel is 
növelte a szocialista diplomácia s a közösség progresszív szerepét. Az összeuró
pai értekezleten rögzítették a béke és biztonság, a kapcsolatok és az együt tmű
ködés legfontosabb tételeit. A Záróokmány elfogadása — amelyet „békekó-
dex"-nek tekin the tünk — nemcsak megerősítette az adott európai viszonyok 
kölcsönös elismerését, de hosszú időre meghatározta az előrehaladás fő irá
nyait. 

A Helsinki Záróokmány összeurópai értelemben, de a kontinensen kívül is az 
első átfogó progresszív okmány a különböző társadalmi rendszerű országok kö
zött, figyelembe véve olyan körülményt is, hogy a konferencián részt vet tek a 
NATO, a Varsói Szerződés tagállamai, semleges és el nem kötelezett országok, 
valamint két Európán kívüli ország, az Egyesült Államok és Kanada is. Joggal 
állapította meg a konferenciáról L. I. Brezsnyev, az SZKP főt i tkára: „ . . . a 
hosszú tá rgyalás ik eredményei olyanok, h o g y . . . Mindenki nyer t : a keleti és 
a nyugat i országok, a szocialista és a kapitalista államok, a szövetségekben tö
mörültek és a semlegesek, . . . Mindenki nyert , akinek drága hazájának békéje 
és biztonsága."52 

Helsinki u tán kirajzolódott, hogyan értelmezik az okmányban foglaltakat a 
szocialista, valamint a tőkés államok, s mennyiben segítik elő az előrehaladást. 
A szocialista országok kormányai és párt jai á t tekintet ték a konferencia mun
kát és külügyi tevékenységük során érvényesítet ték a Záróokmányban foglal
takat . A Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testülete 1976. november 25— 
26-án Bukarestben megállapította: „Az európai értekezlet óta eltelt idő igazol
ja a konferencia eredményeinek építő jellegét és megvalósításuk reális vol
tát".53 A tagállamok ismételten rögzítették: feltétlenül megtar t ják és megvaló
sítják az egységes egészet képező Záróokmány minden rendelkezését. A meg
állapítás az elért eredményekre épített, ugyanakkor számításba vette, hogy a 
mili tarista erők szítják a fegyverkezési hajszát és kísérleteket tesznek a Helsin
kiben elfogadott elvek módosítására. A szocialista és tőkés államok közötti el
térő álláspontok kifejezésre jutot tak a Belgrádi Konferencián. 

1977. október 4—1978. március 9. között zajlott le Belgrádban a helsinki 
csúcsértekezleten részt vett államok képviselőinek tanácskozása. A Szovjetunió 
a konferencia előtt kinyilvánítot ta: „aktívan folytatni kell azt az irányvonalat , 
amelynek célja az összeurópai tanácskozás Záróokmányában foglaltak teljes 
megvalósítása, a békés egymás mellett élés fejlesztése' Európában."5 4 A kon
ferencia tevékenységének alapját a Záróokmányban foglaltak adták — bár a 

52 Népszabadság , 1975. augusz tus 1. 
53 Népszabadság, 1976. november 27. 
54 Az SZKP XXV. kongresszusa . Budapest , 1976. 34. o. 
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NATO és a Közös Piac egyes országai a fórumot a szocialista országok belügyei
be való beavatkozásra próbálták felhasználni. Az Egyesült Államok és más 
NATO-tagállamok delegációi a konferencián obstrukciós taktikával az „embe
ri szabadságjogok" problémakörét önkényesen kiemelték a Záróokmányból, s 
arra hivatkoztak, hogy a Szovjetunióban és más szocialista országokban meg
sértik e jogokat. A szocialista országok képviselői visszautasították e vádakat, 
ugyanakkor hangoztatták az összeurópai értekezleten elfogadott elvek betar
tását, s tervezeteikben konkrét javaslatokat tettek. 

A Szovjetunió akcióprogramja előirányozta: 1. az összeurópai értekezlet 
résztvevői kössenek szerződést, amelyben vállalják, hogy nem alkalmaznak egy
más ellen elsőként nukleáris fegyvert; 2. A NATO-t és a Varsói Szerződést ne 
bővítsék új tagállamokkal; 3. Ne rendezzenek 50—60 000 főnél nagyobb létszá
mú hadgyakorlatokat; 4. A bizalomerősítő intézkedéseket terjesszék ki a Föld
közi-tenger térségére. Az Egyesült Államok és egyes NATO-országok elutasí
tották ezeket a javaslatokat. A konferencián a szocialista és más országok de
legációi több okmányt benyújtottak, de ezek elfogadására nem került sor. A 
konferencia végül eredményesen ért véget. Megerősítette a helsinki Záróok
mányban foglaltakat és a résztvevők tájékoztatást adtak a helsinki ajánlások 
teljesítéséről. 

Megállapítható — hangsúlyozta a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Tes
tülete 1978. november 22—23-i moszkvai ülésén elfogadott nyilatkozat — „a 
belgrádi találkozón az összeurópai értekezlet minden résztvevője megerősítette 
készségét a helsinki értekezlettel elkezdett folyamat folytatására."55 

A záródokumentumban rögzítették, hogy a következő konferenciát 1980-ban 
Madridban rendezik, s előtte három szakértői tanácskozást tartanak a viták 
békés rendezéséről, a tudományos kérdésekről és a földközi-tengeri térségben 
folyó együttműködésről. A konferencián ugyanakkor — több fontos kérdésben, 
többek között a biztonság katonai aspektusaiban — nem született megállapodás. 

Az 1980-ban megrendezésre kerülő madridi tanácskozás újabb erőpróbája 
lesz az első összeurópai konferencián elfogadott okmányban foglaltak életké
pességének. 

Az enyhülés az 1970-es években — elsősorban az európai kontinensen — ten
dencia jelleggel fő irányzattá vált, de a katonai szférában, a katonai szemben
állásban nem következett be a kedvező fordulat a leszerelés irányában. A Var
sói Szerződés tagállamai külön-külön és a PTT sürgették a katonai feszültség 
enyhítését. A szocialista kezdeményezések közötti egyoldalú létszámcsökkenté
sek is szerepeltek. Ezek között kiemelkedő, hogy a tagállamok 1955-től 1960-ig 
összesen 3 796 050 fővel csökkentették fegyveres erőik létszámát és a Szovjet
unió ideiglenesen beszüntette atomfegyverkísérleteit, kivonták a szovjet csa
patokat Románia területéről, szovjet alakulatokat vontak ki Magyarország, leg
utóbb az NDK területéről stb. Ezek az intézkedések azonban nem kerültek kö
vetésre a NATO tagállamai részéről. 

A nemzetközi feszültség enyhülésének előrehaladásával a katonai enyhülés 
„önállóan" is felmerült a szocialista országok akcióprogramjaiban. A szocialista 
országok kommunista és munkáspártjai vezetőinek krími találkozóján 1971. 
augusztus 3-án állást foglaltak „az Európában levő fegyverek és fegyveres erők 
csökkentése" mellett.56 Az 1973. július 31-i krími találkozón a politikai enyhü
lés eredményeit értékelve megállapították: „A szocialista országok következete-

55 Népszabadság, 1978. n o v e m b e r 24. 
56 Népszabadság, 1971. augusz tus 3. 
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sen síkra szálln'ak azért, hogy a politikai enyhülés kiegészüljön a leszerelést 
elősegítő katonai enyhüléssel."57 

Lényeges indítványokat tett az SZKP XXIV. és XXV. kongresszusa. A béke
program és annak továbbfejlesztése a politikai enyhülés fejlesztése érdekében 
reális javaslatokat hozott nyilvánosságra. 

A szocialista szakirodalomban és politikai állásfoglalásokban 1973-tól a ka
tonai enyhülés mint sürgető feladat szerepel. A katonai enyhülés lényegét te
kintve a katonai és katonapolitikai konfrontáció veszélyének csökkentése, mér
séklődése. Fejlettebb tartalma és formája a fegyverkezési hajsza lefékezése, a 
katonai kiadások emelésének leállítása, a haderők és fegyverzetek redukálása. 
A katonai erő, a katonai tényező az Egyesült Államokban és a NATO-ban a po
litika eszköze, de jelentős mértékben viszonylagos önállóságot élvezett — s e 
jellegzetesség nem változott. 

A nyugati szövetségi rendszer a katonai erőt, a fegyverkezést, a katonai erő
vel történő fenyegetést a társadalmi fejlődés, a szocializmus ellen igyekezett és 
igyekszik felhasználni. A katonai enyhülés lassú kibontakozásának alapvető 
oka, hogy a tőkés államok uralkodó körei — s ebben a katonai-ipari komple
xum tevékenysége, a szélsőséges politikai csoportok, katonai szakértők, veze
tő személyek stb. állásfoglalása is helyet kap — nem mondtak le a háborúk
ról, a katonai erőszak alkalmazásáról, a katonai erőszakkal való fenyegetésről. 
Ebből ered, hogy bár a Szovjetunió és szövetségesei az elmúlt 25 év alatt több 
mint 100 javaslatot tettek a fegyverkezés korlátozására, a leszerelésre, az elő
rehaladás mégis minimális. Az előrehaladást az alábbi tények jelzik:58 

1. A fojtó, mérges és egyéb gázok, valamint a bakteriológiai eszközök alkal
mazásának tilalmát előíró jegyzőkönyvet újabb államok írták alá és ratifikál
ták. A ratifikáló államok száma 1978 végén 96 volt. 

2. Az Antarktisz-szerződést 19 állam írta alá. 
3. A részleges atomcsend szerződést 108, az atomsorompó szerződést 101 ál

lam ratifikálta. 
4. A világűr, a Hold és más égitestek kutatásának alapelveiről szóló megál

lapodást 74, a nukleáris és más tömegpusztító fegyvereknek a tenger- és óceán
fenéken való elhelyezését megtiltó szerződést 62 állam ratifikálta. 

5. A baktérium- és toxinfegyverek kifejlesztésének, gyártásának és felhal
mozásának tilalmát, s e fegyverek megsemmisítését előíró szerződést 114 állam 
írta alá. A szerződés egyben leszerelési kötelezettségvállalást is jelent. 

6. A környezeti hadviselés tilalmáról szóló egyezményt 42 állam emelte tör
vényerőre. 

Az eredmények fő jellemzője, hogy a szocialista szövetség országai meghatá
rozó szereppel bírtak azok kimunkálásában és érvényesítésében. Lényeges, hogy 
a megállapodások csökkentették a nukleáris fegyverek további elterjedését, a 
béke megőrzését. A megállapodások ugyanakkor nem tekinthetők egyetemes ér
vényűnek. Több fontos okmányt Franciaország, Kína stb. nem írta alá. Nega
tívum az is, hogy nem sikerült a fegyverkezés ütemét megállítani. 

Az európai enyhülés kibontakozása után 1973. október 30-án Bécsben ér
demi tanácskozás kezdődött. ,,A közép-európai haderők és fegyverzetek kölcsö
nös csökkentéséről". A résztvevők közül 12 ország a NATO-hoz, 7 a Varsói 
Szerződéshez tartozik. A megállapodás a teljes jogú 7 tőkés és 4 szocialista ál
lamra lesz érvényes. 

A tanácskozás a tőkés államok irreális politikája miatt több mint hat év alatt 

i>7 Népszabadság, 1973. augusztus 1. 
ÍJ8 Ismételten nem tüntetjük fel a szovjet—amerikai megállapodásokat. 
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sem eredményezett megállapodást. Tény viszont, hogy az álláspontok a csök
kentés számos részkérdésében — elsősorban a kiegészítő szocialista indítványok 
következtében — 1979 végén megegyeztek. Alapvető eltérés abban nyilvánult 
meg, hogy a tőkés államok nem fogadják el a szocialista országok által közre
adott létszámadatokat. Becsléseiket, miszerint Közép-Európában a szocialista 
országok kb. 180 000 fővel több katonával rendelkeznek, a csökkentés meghiú
sítására használják fel. A NATO országok olyan csökkentést akarnak, amely 
egyoldalú előnyöket biztosítana számukra. Legutóbbi, 1979 decemberi javasla
tuk is azt i rányozta elő. hogy az amerikai és szovjet csapatcsökkentés során a 
szovjetek kb. háromszor annyi katonát vonjanak ki a térségből, mint az ame
rikaiak. Az európai béke és biztonság fenntartása a szocialista országok védel
me szenvedne csorbát a tőkés országok egyoldalú előnyszerzésének elfogadása 
esetén. 

A katonai enyhülés előmozdítására i rányult az Európai Biztonsági és Együtt
működési Értekezleten elfogadott több bizalomerősítő intézkedés. A bizalmat és 
egyben az európai biztonságot is erősíti, hogy sor került a jelentősebb hadgya
korlatok kölcsönös és előzetes bejelentésére, a megfigyelők cseréjére stb. Azo
kat a szocialista javaslatokat viszont, amelyek a bizalomerősítő intézkedések 
kiszélesítésére i rányul tak és a Földközi-tenger térségét is ér intet ték volna, a tő
kés országok a hadgyakorlataikon résztvevők magas száma, s a NATO déli 
szárnyán megtar tásra kerülő hadgyakorlatok miat t nem fogadták el. 

A katonai enyhülés — mint a vázlatos át tekintés is alátámasztja — nem ter
jedt ki a vi lágméretű fegyverkezés ütemének jelentős mérséklésére és nem 
eredményezte a leszerelés európai, vagy nemzetközi jellegű és érdemi kezde
tének kibontakoztatását . A béke és biztonság jobb feltételeinek alakításában 
volt szerepe, ugyanakkor még nem következett be a kedvező fordulat a kato
nai erők és eszközök felhalmozásának megállí tásában. 

A Varsói Szerződés negyedszázados tevékenysége összességében — rendelte
tésének megfelelően — biztosította a közösség védelmét, a béke és biztonság 
szavatolását. Külpolitikája a tagállamok mindenoldalú megerősítése alapján jól 
szolgálta a feszültség csökkentését. 

Az eredmények és a konstrukt ív erőfeszítések ellenére az enyhülés üteme 
az 1970-es évek második felétől csökkent, felerősödött a feszültség számos ele
me, folytatódott a fegyverkezés. A változásnál figyelembe kell venni, hogy az 
enyhülés térhódítása párosult a szocializmus és a társadalmi fejlődés más prog
resszív erőinek gyarapodásával , megerősödésével, de e tényt az imperializmus 
vezető körei nem tar tot ták összeegyeztethetőnek az enyhüléssel. Az Egyesült 
Államok — a Car te r -kormány hivatalba lépése u t án — új , hosszú távú fegyver
kezési programot hirdetet t meg, s globális polit ikájának új tervezetét alakította 
ki. Ezek lényege a katonai erőviszonyok megváltoztatásának elérése, s az ame-

/ rikai érdekek érvényesítése a világ különböző térségeiben, együttműködés a 
nagyhatalmi, hegemonista és szocialistaellenes kínai vezetéssel. 

A konkrét lépésekből és intézkedésekből az alábbiak egyértelműen a feszült
ség tényezői: az Egyesült Államok különmegállapodást készített elő Egyiptom 
és Izrael között a korábbi szovjet—amerikai állásponttal szemben, s a külön
béke a Közel-Keleten feszültséget iďézett elő. Kidolgozták és elfogadták az 
Egyesült Államok ezredfordulóig érvényes fegyverkezési programját, s a 
NATO hosszú távra szóló fegyverkezését is rögzítették 1978-ban. Kezdetét vette 
az új hadászati fegyverek — MX, Trident, Pershing—2, szárnyasrakéták — ki
kísérletezése és előállítása. Az új rakéták gyártásáról és nyugat-európai tele
pítéséről 1979. decemberében a NATO miniszteri tanácsa döntést hozott. A 
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fegyverkezés újabb fordulójának meghirdetése és megvalósítása a katonai erő
viszonyok megváltoztatására irányul. 

Lényeges, hogy J. Carter és L. I. Brezsnyev 1979. június 18-án aláírták a 
SALT—II-t, de az Egyesült Államok a ratifikálást elhalasztotta. Először a mint
egy 2500 szovjet katonai kiképző kubai jelenlétét — 1962 óta tartózkodnak a 
kiképzők Kubában —, másodszor a Szovjetunió Afganisztánnak nyújtott kato
nai segítségét tüntették fel ürügyként. A Szovjetunió — európai szövetségesei
vel — 1978-tól a NATO fegyverkezési programjainak meghirdetése után is 
több indítványt tett a katonai enyhülésre és a leszerelésre. A PTT 1978. no
vemberében hosszú távú leszerelési javaslatokkal élt. A Varsói Szerződés Kül
ügyminiszteri Bizottsága 1979-ben a májusi, Budapesten, s a decemberi, Ber
linben megtartott ülésén összeurópai konferencia összehívását indítványozta a 
katonai enyhülés megvitatása és megvalósítása érdekében. 

A Szovjetunió 1979. október 6-án arra tett előterjesztést, hogy kezdődjön tár
gyalás a közép hatótávolságú rakéták tárgykörében. L. I. Brezsnyev Berlinben 
kifejtette: A Szovjetunió kész csökkenteni közép hatótávolságú rakétáinak szá
mát, amennyiben Nyugat-Európában nem telepítenek újabb rakétákat. E ja
vaslat érvényessége abban az esetben most is adott, ha a NATO felfüggeszti 
1979. december 12-i álláspontját, vagy bejelenti a döntés visszavonását. A kez
deményezésekre a pozitív válasz helyett a fegyverkezés folytatása következett 
J. Carter 1980 januári üzenete az amerikai kongresszusnak a példátlan méretű 
fegyverkezés, a szovjetellenesség, s a hidegháború programjával azonos. Az üze
net arra is utal, hogy az Egyesült Államoknak „vezető szerepet kell játszani a 
világban". Ilyen helyzetben a Szovjetunió és a Varsói Szerződés tagállamai — 
változatlanul, ugyanakkor nehezebb helyzetben — a békét fenntartani szán
dékozó erőkkel együtt az enyhülés eredményeinek megőrzésére, a hidegháború 
visszatérése ellen lépnek fel. 

Az Egyesült Államok közvetlenül a második világháború után sem tudta vi
láguralmi terveit megvalósítani, s a szocialista fejlődést megakadályozni, még 
olyan körülmények között sem, amikor atommonopóliummal rendelkezett. 

A béke és biztonság megőrzésében a Varsói Szerződés tagállamainak a jelen
legi helyzetben is fontos szerepük van. A szövetségben tömörült országok az 
eredmények megvédését, a béke biztosítását alapvető feladatnak tekintik. Ezt 
az álláspontot erősítette meg az MSZMP XII. kongresszusa: ,,A Magyar Nép
köztársaság szövetségeseivel, a Szovjetunióval, a Varsói Szerződés többi tagál
lamával együtt a vitás nemzetközi kérdések politikai megoldásának híve, tár 
mogatja a fegyverkezési verseny megállítását célzó javaslatokat, azt, hogy az 
egyenlő biztonság valósuljon meg a fegyverzet alacsonyabb szintjén. Minden 
lépést készek vagyunk megtenni, amely az általános leszerelés nagy célja felé 
közelít."59 

Ebben — a diplomáciai erőfeszítések mellett, s azokkal együtt — fontos ten
nivaló a szövetséges hadseregek további korszerűsítése és a katonai erőviszo
nyoknak NATO javára történő megváltoztatására irányuló törekvések meghiú
sítása. 

A Varsói Szerződés 25 éves története során az imperializmus •szocialistaelle
nes politikája nem érte el a várt sikert. A történelmi fejlődésben — visszaesé
sek ellenére — a progresszív erők gyarapodtak. Erre az objektív körülményre 
építve folytatja a szövetség a szocializmus és béke biztosítását szolgáló erőfe
szítéseit, a PTT 1980. május 14—15-i varsói állásfoglalásai és kezdeményezései 
alapján. 

59 Népszabadság , 1980. márc ius 25. 
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Иштваы Патаки 

ЧЕТВЕРТЬВЕКОВАЯ БОРЬБА ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА ЗА МИР, 
БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЗРЯДКУ 

Резюме 

После второй мировой войны в международных связях развернулось два резко размежевав
шихся курса. Соединенные Штаты Америки провозгласили свои великодержавные стремления 
и вместе с Великобританией, Францией — вместо строительства связей с Советским Союзом — 
пропагандировали холодную войну. Они повернули против Советского Союза и других созда
ваемых социалистических государств, затем создали агрессивный блок капиталистических 
государств — НАТО. 

Советский Союз свои отношения с капиталистическими государствами намеревался под
держивать на базе принципа мирного сосуществования. Европейские социалистические страны 
в противовес холодной войне и политике силы обеспечили свою оборону сначала двусторон
ними договорами, а затем создали организацию Варшавского Договора, гарантировав мир 
и безопасность. 

Создание военно-политического союза нового типа было ответным шагом на организацию 
НАТО и его агрессивную политику. Организация Варшавского Договора и её развитие от
вечали и отвечают национальным и интернациональным политическим установкам госу-. 
дарств-участников. 

В течение 25 лет существования Варшавского Договора национальные народные армии и 
Объединенные Вооруженные Силы функционировали в соответствии со своим назначением, 
опираясь на динамическое общественное и экономическое развитие государств-участников. 

В статье дается обзор внешне-политической деятельности стран-участниц Варшавского 
Договора, развития союза. Процесс развития подтверждает, что за истекшие 25 лет произошли 
коренные преобразования, прежде всего во второй половине 1960-х годов и в первой половине 
1970-х годов в ослаблении напряженности, в советско-американских контактах, в общеевро
пейском сотрудничестве. 

В наступлении существенного перелома решающая роль принадлежит усилиям, реальным 
внешнеполитическим действиям государств-участников Варшавского Договора. Эта политика 
зиждется на объективных отношениях и исходит из того, что идея разрядки получила повсе
местное распространение, захватив прежде всего европейский континент. 

Темп прогрессивных преобразований в конце 1970-х годов замедлился. Гонка вооружений, 
проводимая Соединенными Штатами и их союзниками, активизация сил, праждебных раз
рядке, привели к усилению элементов холодной войны. 

Государства-участники Варшавского Договора в этой обстановке и, опираясь на достиг
нутые результаты, продолжают усилия в интересах зашиты социализма и мира и отвергают 
стремления НАТО к приобретению военного превосходства. 

István Pataki 

25JÄHRIGER KAMPF DES WARSCHAUER PAKTES FÜR DEN FRIEDEN, 
DIE SICHERHEIT UND DIE ENTSPANNUNG 

In den internationalen Beziehungen nach dem 2. Weltkrieg entfalteten sich zwei 
voneinander stark absondernde Linie. Die USA kündigte ihre Weltjherrschaftbe-
strebungen an und leitete gesamt mit Gross-Britannien und Frankreich statt des 
Ausbaues der Beziehungen mit der Sowjetunion — den Kalten Krieg in Wege. Die 
USA wendete sich gegen die UdSSR und die entstehenden übrigen sozialistischen 
Staate, brachte die NATO, das agressive Bündniss der kapitalistischen Staate, zu 
Stande. 

Die UdSSR wollte die Beziehungen zu den kapitalistischen Ländern auf Grund 
der friedlichen Koegsistenz aufrechterhalten. Die sozialistischen Länder in Europa 
sicherten gegen den kalten Krieg und die sog. Kraftpolitik zuvor mit bilateralen 
Verträgen, dann mit dem Warschauer Pakt ihre Verteidigung und garantierten den 
Frieden und die Sicherheit. 
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Das politische-militärische Bündniss neuen Typus war eine Antwort auf die NATO 
und ihre agressive Politik. Die Organisation und Entwicklung des Warschauer Paktes 
entsprach und entspricht auch heutzutage den nationalen und internationalen Be
strebungen der verbündeten Länder. 

Wahrend des 25. J. Bestehens des Warschauer Paktes funktionierten die nationalen 
Volksarmeen der verbündeten Länder und die Vereinigten bewaffneten Kräfte ihrer 
Zielsetzungen gemäss auf Grunde der dynamischen gesellschaftlichen und wirt
schaftlichen Entwicklung der Mitgliederstaaten. 

Die Studie analysiert die Entwicklung des Bündnisses und die aussenpolitischen 
Tätigkeit der Mitgliederstaaten. Im Prozess der vergangen 25 Jahre trafen grund
legende Veränderungen ein, vor allem in der 2. Hälfte der 60er Jahre und in der 
ersten Hälfte der 70er Jahre in Anbetracht der Verminderung der Spannung, der 
sovietisch—amerikanischen Beziehungen sowie der gesamteuropäischen Zusammen
arbeit. 

In dieser grundsätzlichen Wendung haben die Kraftanstrengungen der Warschauer 
Pakt-Staaten und ihre reale aussenpolitische Tätigkeit eine bestimmende Rolle. 
Diese Politik ist auf die Objektiven Verhältnisse aufgebaut, deren zu Folge die 
Entspannung auf dem europäischen Kontinent Raum gewonnen hat. 

Die Dynamik der progressiven Veränderung Hess am Ende der 70er Jahre nach. 
Die Aufrüstung der USA und ihrer Verbündeten, die Akftivisierung der Kräfte gegen 
die Entspannung folgerten die Bekräftigung der Elemente des kalten Krieges. 

Die Mitglieder Staaten der Warschauer Paktes setzen ihre Kraftanstrengungen 
im Interesse des Sozialismus und des Friedens fort und weisen die die militärische 
Überlegenkeit zielsetzende Bestrebungen der NATO zurück. 
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NAGY LÁSZLÓ 

„NOSZA RAJTA, JÓ KATÓNAK, IGYUNK EGÉSZSÉGGEL!" 
Gondolatok két kuruc katonadal eredetéről* 

A történeti és a hadtörténet i munkák több-kevesebb részletességgel föltár
ták a négy évtizedes kuruc világ legfontosabb hadieseményeit, de azzal meg
lehetősen keveset foglalkoztak, hogy mivel töltötte napjait a kuruc katona a 
harci szünetekben? A régebbi történeti munkákban és szépirodalmi művekben 
a kuruc katonák a csaták, ütközetek közötti időszakokban többnyire csak „bú
songtak", a haza gondján tépelődtek, sorsukon keseregtek. Noha mostoha élet
sorsuk valóban bőven adot t okot a szomorúságra is, közel fél évszázadot még
sem lehet csupán búslakodással eltölteni! Az öröm és a derű eltéphetetlen tar
tozéka az emberi életnek a legreménytelenebb időszakokban is. Hát még akkor, 
amikor fel-felcsillant a győzelem reménye, amely magában hordozta a kóbor 
hadinép sorsa gyökeres jobbra fordulásának ígéretét is! A táborokban és a téli 
szállásokon élő kuruc katonaköltők versei megörökítették a boldog reményke
dések érzését, hangulatá t is, többnyire valamely korábbi, ismert ének dallamá
ra írt költeményekben. A tábori síposok, dudások „futták" a dallamot, s az is
tentiszteleteken a zsoltárokat harsányan éneklő katonák bizonyára szívesen da
lolták ezeket a katonaénekeket is. Ki tudná megmondani , hogy pontosan hány 
ilyen katonadal született a „kuruc világ" közel fél évszázada alat t? Senki. Azt 
tudjuk csak, hogy minden bizonnyal több, mint amennyi énekeskönyvekben 
följegyezve fönnmaradt az utókor számára. Ezek a fölöttébb nagybecsű forrá
sok az elmúlt századok roppant távlatán át közelebb vihetnek bennünket a rég 
elporladt kuruc katonák hajdani gondolati és érzelmi világához. 

E katonadalok közül a legszebbek és legismertebbek között tar t juk számon a 
„Csinom Palkó" és a „Nosza hajdú" kezdetű énekeket. Az irodalomtörténet és 
a tör ténet tudomány a versek 1872-es kiadása óta azokat a Rákóczi-szabadság
harc idején keletkezett kuruc költészet termékének tekinti .1 A születési idő-

* A szerző ezúton is köszönetet kíván mondani Bánkúti Imrének, Benda Kálmánnak, Czigány 
Istvánnak, Esze Tamásnak, JHeckenast Gusztávnak, Klaniczay Tibornak, Köpeczi Bélának, Liptai 
Ervinnek, Lugosi Józsefnek, Nagy Józsefnek, R. Várkonyi Agnesnak, Ságvári Györgynek, 
Trócsányi- Zsoltnak és Varga Imrének a tanulmány elkészítéséhez nyújtott értékes segítségéért. 

1 Thaly K. : Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez. Pest, 1872. Rákóczi 
kora (1703—1735) II. k. 87—101. o. V. ö. : Esze T.—Kiss J—Klaniczay T.: Magyar költészet 
Bocskaytól Rákócziig. Budapest, 1953. 20. és 490. o., továbbá Esze T.: A Rákóczi-szabadságharc 
Irodalma. Irodalomtörténet, 1954. 1. sz. 14. o. ; Klaniczay T.: A Rákóczi-szabadságharc legszebb 
éneke, (uo* 19—20. o.) ; Esze T.: A Felső-Tisza-vidéki népi kurucság harca a hajdúszabadságért 
(Rákóczi-kori tudományos ülésszak, 1973. szeptember 20—21. Megjelent: Vaja, 1975. 14. o.) : 
R. Várkonyi A.: Történelmi népiesség és kuruc hagyomány. A Csinom Palkó és a népi hazafi
ság (A Rákóczi-kori kutatások újabb eredményei.) Pécs, 1974. 42—50. o. és uő. : Hozzászólás 
(uo. 160. o.) Angyal E. : Hozzászólás (uo. 150. o.) Varga I.: Szentsei György daloskönyve. 
Budapest, 1977. 433—435. o. és uő. : A kuruc küzdelmek költészete. Budapešť, 1977. 817—818. o. 
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pontot illetően azonban már eltérések mutatkoznak a verseket kiadó Thaly Kál
mán álláspontja és a későbbi irodalomtörténeti munkák megállapításai között. 
Thaly ugyanis 1705 őszére tette mindkét dal keletkezését,'- míg a legújabb kri
tikai kiadások a „Csínom Palkó" kezdetű dalt az 1704-es esztendő termékei kö
zé sorolják,3 a „Nosza hajdú" kezdetű dalról pedig azt olvashatjuk: „az ének 
a szabadságharc első éveiben, legkésőbb 1704-ben keletkezett, mivel ekkor már 
feljegyezték a Szentsei-daloskönyvben".4 Abban mind Thaly, mind a versek ké
sőbbi kiadói megegyeznek, hogy a versek születési idejét pusztán következteté
sek alapján állapítják meg. Thaly bizonyos tartalmi jegyekből következtetett 
a versek 1705-ös keletkezésére, míg a korábbi születési időt vallók abból indul
tak ki, hogy amely verset már 1704-ben ismerték, az nem keletkezhetett 1705-
ben! Ez valóban „vaslogikának" mondható, bár ha egy lépéssel tovább me
gyünk, ennek is előtűnik a fogyatékossága. Nevezetesen az, hogy az 1704-es 
feljegyzés vagy ismertség még nem jelenti azt, hogy a versek nem keletkez
hettek korábban is. A legújabb kiadások nem is zárják ki ezt a lehetőséget, ám 
megtorpannak az 1703-as évhatárnál, miután a Rákóczi-szabadságharc ekkor 
robbant ki. Az irodalomtörténeti elemzések — úgy tűnik — figyelmen kívül 
hagyták azt a körülményt, hogy a Rákóczi-szabadságharcot megelőzően is kö
zel három évtizeden át folytak fegyveres kuruc küzdelmek a Habsburg-hata
lom ellen, amelyek idején szintén keletkezhettek ezek a kuruc katonadalok. 

Némely tartalmi jegyek már Thalynál is zavarólag hatottak a Rákóczi-sza
badságharc kori eredetet illetően, amelyeket ő ezek figyelmen kívül hagyásá
val, illetve erőszakolt magyarázattal próbált áthidalni.5 Vajon tudatosan tet
te-e, vagy pusztán kényelmi szempontoktól vezéreltetve? — ma már roppant 
nehéz lenne megmondani. Annál érdekesebb, hogy a Rákóczi-kori eredetet erő
sen megkérdőjelező momentumokra nem figyeltek fel azok sem, akik pedig 
ugyancsak kritikusan vizsgálták felül Thaly megállapításait. A „Csínom Palkó" 
kezdetű katonaénekkel foglalkozók figyelme jórészt annak a kutatására és ma
gyarázatára összpontosult, hogy miként egyeztethető össze a Rákóczi-szabad
ságharc elején fegyvert fogó jobbágyok gondolkodásával a versnek az a hí
ressé vált strófája, hogy: „Az paraszt embernek j Fogd meg az szakállát. / 
Hajtsd el az marháját, / Verd pofon őmagát!"6 Az utóbbi időben vita folyt 
arról a műfaji kérdésről is, hogy ez vajon pusztán katonatáncdal volt-e, vagy 
pedig toborzóének?7 Ám teljesen elkerülte a figyelmet az a momentum, hogy 
a versben szereplő császári katonaságra ugyancsak nehezen illeszthetők azok 
az ismertetőjegyek, amelyek a Rákóczi-szabadságharc korabeli „labanc" hadi
népet jellemezték. A „Nosza hajdú, firge varjú" kezdetű másik katonadal elem
zésénél ugyan elhangzott olyan megállapítás, hogy „a vers néhány utalásának 
értelme számunkra homályban maradt"8 — de ez a jelzés nem sarkallta sem 
az irodalomtörténészeket, sem a történészeket arra, hogy — a homályt elosz
latandó — korábbi években keressék a Rákóczi-szabadságharc idejéhez tartal
milag nem illeszthető versszakok értelmét, jelentését. 

Jelen sorok írója a XVII. századi kuruc hadsereg és hadművészet történe-

2 Thaly K.: i. m. II. k. 94 , 100. o. 
3 A kuruc küzdelmek költészete, 817. o. 
4 Szentsei György daloskönyve. 434. o. Vö. : A kuruc küzdelmek költészete, 818. o. Érdekes 

módon a „Nosza, hajdú" i057-es kiadásában nincs konkrét utalás a vers Rákóczi-szabadságharc 
kori eredetére. Kócziány L.: őszi harmat után . . . Bukarest, 1957. 85—88., 244. o. 

5 Az általa megjelölt keletkezési időpontot zavaró 5. versszakot pl. a versből kiemelve, csupán 
jegyzetben hozta, későbbi toldaléknak minősítvén azt! Thaly K.: i. m. II. k. 93. o. 

6 L. pl. Esze T.: i m. Vaja, (1975) 14, o.: vagy R. Várkonyi Á.: í. m. Pécs, 1974. 42—45. o. 
Vö. Eckhardt S.: Apáti Ferenc feddő éneke és a Csinom Palkó. Irodalomtörténet, 1912. évf. 
107—108. o. 

7 Magyar költészet Bocskaytól Rákócziig. 490. o. Vö. R. Várkonyi Á.: i. m. Pécs, 1974. 43—44. o. 
8 Klaniczay T.: i. m. Irodalomtörténet, 1954. évf. 1. sz. 19—20. o. Vö. : Szentsei György dalos

könyve, 434 o. 
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téhez végzett kutatásai során került szembe a két kuruc katonaénekkel kap
csolatban felmerülő ellentmondásokkal. Az azok feloldására irányuló búvárla
tok és nyomozások során egyre határozottabban érlelődött meg az a gondolat, 
hogy ezek a katonadalok — de legalábbis azok egyes részei — nem a Rákóczi
szabadságharc idején keletkeztek, hanem jóval korábban. A tartalmi jegyek 
összevetése arra utal, hogy a „Csínom Palkó" kezdetű dal keletkezését az 
1680-as évek'elejére, míg a „Nosza hajdú, firge varjú" kezdetűét az 1690-es év
tized elejére tegyük. A versek egyes részei ugyanis ezen időpontok történeti 
állapotát rögzítik, s ezért több, mint valószínű, hogy ez idő tájt keletkeztek. 
Vizsgálódásaink eredményét az alábbiakban kívánjuk a kutatók és a téma iránt 
érdeklődő olvasók elé tárni. 

„Csínom Palkó, csínom Jankó . . ." 

A vers — vagy katonadal — 1872-es kiadásakor Thaly Kálmán a magyarázó 
jegyzetben azt írta, hogy annak 3., 4., 16. és 17. szakaszai szerint „1705. ősszel 
keletkezett, midőn Bottyán és Károlyi kuruczai a szorongatott Rabutin segé
lyére Erdélybe igyekvő Herbeville hadai elé, a Tisza—Duna-közre sietének."" 
Miután a vers első ismert lejegyzése 1716-ból való, keletkezhetett a Thaly által 
megjelölt időben is. Ám vajon mi bizonyítja, hogy valóban akkor keletkezett 
és nem korábban? Ha azt kutatjuk, hogy miként támaszják alá a Thaly által 
megjelölt verszakok az.1705 őszi keletkezést, érdekes, meglepő eredményre jut
hatunk. Ha például a megjelölt 16. és 17. strófákat vizsgáljuk, akkor azt kell 
mondani, hogy azok semmilyen formában sem támasztják alá az 1705 őszi szü
letést! Mert mit is olvashatunk e két versszakban? „De gyűlölöm: mert nyomo
rú, — / Mégis kevélségre, , Ládd, majd feldől, mégis indul / Magyarok vesztí-
re." „Kicsírázott eb-agyara ; Az magyar cipóra, J De megváslik foga bele. / Lé
szen még oly óra!" Úgy véljük, nem kell hosszasabban bizonygatnunk, hogy eb
ből a két versszakból az égvilágon semmi sem utal kifejezetten 1705 őszére! Ám 
még az egész Rákóczi-szabadságharc időszakára sem, hiszen ezeket a strófákat 
énekelhették volna bármelyik XVII. századi Habsburg-ellenes magyar hadsereg 
katonái. Tulajdonképpen alig érthető, hogy Thaly miért is sorolta ezt a két sza
kaszt az állítását alátámasztani hivatottak közé? Ám nem visz sokkal előbbre 
bennünket a másik két megjelölt strófa sem, amelyekben a következőket olvas
hatjuk: „Ne bánkódjék senki köztünk, / Menjünk az Alföldre, Megrontatik 
kezünk által / Az labonc ereje!" „Szabad nekünk jó katonák J Tisza-Duna 
közi, I Laboncságnak mert nincs sohult / Ottan semmi közi."® Ez a két vers
szak csupán annyiban illik az 1705 őszi hadieseményekre, mint amennyiben az 
1703 nyarán, vagy az 1704 tavaszán lejátszódottakra." A legújabb kritikai kiadá
sok azokban nem emiatt vetették el a Thaly által megjelölt keletkezési időpon
tot, hanem azért, mert a feltételezések szerint a „Csínom Palkó" kezdetű kato
nadallal azonos „Rajta kurucz" néven említett ének ismert és közkedvelt volt a 
katonák között már 1704 nyarán is.12 

9 Thaly K.: i. m. II. k. 94. o. 
10 Uo. 85. o. Vö. : A kuruc küzdelmek költészete, 477. o. 
11 A katonáknak a „Tisza síkságaira vágyódásáról" 1703-ban I. Esze T.: A tisztántúli hadjárat. 

Budapest, 1951. 9—13. o. A bácskai hadjáratról legújabban 1. Köpeczi B.—R. Várkonyi A.: II. 
Rákóczi Ferenc. Budapest, 1976. 144—157. o. 

12 L. erről : Magyar költészet Bocskaytól Rákócziig, 490 o. Thaly azonban úgy vélte, hogy a 
Forgách által 1704. augusztus 31-én említett „Rajta kuruc" táncdal egy másik katonaének volt, 
amely megsemmisült (i. m. I.k. XVII—XVIII. o.). Véleményünk szerint egy 1704-ben közismert 
katonadal nem enyészhetett el nyomtalanul a feledés homályában. Miután a 24. versszak kezdő 
sora „Rajta Miska" az egykorú szóhasználatban azonos értelmű volt a „Rajta kuruc"-ca\, minden 
bizonnyal ugyanarról a versről van szó, más hivatkozásban. Azt a lehetőséget sem lehet elvetni, 
hogy a 23. versszak kezdő sora eredetileg „Rajta kuruc, rajta!" volt, ami jobban is rímel 3 
következő sorra, mint a Bocskor-kódexben 1716-ban lejegyzett sor. 
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A dal Rákóczi-kori eredetét erősítette minden bizonnyal az a jól ismert törté
nelmi körülmény, hogy az Alföld — benne a Duna—Tisza köze — a, török elleni 
visszafoglaló háború során kerül t Habsburg-kézre, és emiatt a vers szerzője 
csak ennek megtörténte u tán i rányí that ta ide a ka tonákat a „labonc erejét" ron
tani. Ügy tűnik ennek a tudata olyannyira vi ta thatat lan színben tün te t te fel 
a vers Rákóczi-szabadságharc korabeli eredetét, hogy emellett eltörpültek az 
e koncepciót zavaró, annak ellentmondó momentumok. Pedig már Thalynak is 
föltűnt, hogy a versben kigúnyolt császári katonák valahogy olyan furcsa, „régi
módi" fegyverzetű és ruházatú hadfiak! Ezek a katonák a 6., a 7. és a 22. vers
szakok tanúsága szerint még mindig olyan „füstös muskotérával" voltak fel
szerelve, amelynek az elsütéséhez „tüzes madzagot" használtak. A vershez fű
zött lábjegyzetekben a „tüzes madzag" első előfordulásánál meg is jegyezte, 
hogy a vers szerzője ezen: „Az akkoriban még helylyel-közzel szokásos puska-
(muskotér) konóczot érti."''' 

E magyarázat lá t tán jelen sorok írója némileg meglepődött : Thaly Kálmán, 
az oly sok kuruc kori történeti és hadtörténet i m u n k a szerzője nem tudta volna 
azt, hogy a császári katonaság a Rákóczi szabadságharc idején — különösen 
1705 őszén — már csak elvétve használhatott kanócos, hosszú „füstös" muské-
tákat? Hiszen jóval korábban — a XVII. század második felében — terjedni 
kezdett a „flinta", amelyhez már ekkor kovakőzávárzatot is használtak. Az is 
régóta közismert tény, hogy 1686-ban megjelent a Magyarországon küzdő 
császári gyalogosok kezében a szuronyos puska.1'* Ez a hadművészet fejlődésé
ben forradalmi változásokat hozó ta lá lmány a kilencvenes években a Habsburg 
szolgálatban álló idegen gyalogosok fő fegyvere let t ! Erről a fegyverről tudjuk, 
hogy tűzkő, vagy ütegzávárzattal volt ellátva, amelynél a kakasba szorított tűz
kő az elcsattanáskor a lőporserpenyő acélfedeléhez csapódott, s így következett 
be a puska elsülése. Ha már a kilencvenes években is csupán elvétve tartozott 
a császári katonaság lőfegyvereihez „tüzes madzag" — vagyis kanóc —, kevéssé 
valószínű, hogy a Rákóczi-szabadságharc katonaköltője ezzel gúnyolta volna a 
szemben álló hadsereg katonáit .1 ' 

Ám korántsem csupán a kanócos muskéta előfordulása kérdőjelezi meg a vers 
Rákóczi-szabadságharc kori eredetét. Hasonló kételyeket támaszt például a 9. 
versszakban említett „békasütő nyárs" is. Thaly ezt a fegyvert „a vékony német 
Kotzperddel" azonosította, ami azonban téves magyarázat . A versből ugyanis 
egyértelműen kiviláglik, hogy a kurucok a szoros négyszögoszlopba sorakozó 
kopjás — vagy lándzsás — német gyalogosokat gúnyolják ebben a versszakban. 
Olyan fegyver viseléséért, amelyet a XVII. századi kuruc gyalogosok Magyar
országon csupán elvétve használtak." ' A Thaly által említett „Kotzperd" vagy 
..Koszperd" — magyarul hegyestőr — a XVII. századi magyar lovasoknak is 

13 Thaly K.: i. m. II. k. 88. o. Vö. : A kuruc küzdelmek költészete, 477. o. 
14 F. Wagner: História Leopoldi Magni. Augsburg, 1719. I, k. 72. o. Vö. Czuberka A.: Kuruckori 

fegyverek. Budapest, 1906. 114. o. 
15 Újhelyi P. : Az állandó hadsereg története I. Lipót korától Mária Terézia halálig (1657— 

1780) Budapest, 1914. 129—132. o. A kilencvenes évek elején már Thököly gyalogosai is „flintá-
val" voltak felszerelve. L. erről pl. Almádi István naplóját: Monumenta Hungáriáé historica 
Scriptores (a továbbiakban — MHHS) XXIII. k. 735. o. Vö. Czuberka A.: i. m 89. o. 

16 Thaly K.: i. m. II. k. 88. o Gyalogos harcrendi felállásra utalnak a következő sorok: 
,,Renddel állván, nagy sokaknak Meggyőzik az társát" A „békasütéssel" kapcsolatban Cserei 
Mihály históriájában (Pest, 1852. 35. o.) azt olvashatjuk: Nádasdy Ferenc egy elfogott leveiében 
„a németeket békafogónak nevezvén gyalázatosan . . ." Frangepán Ferenc 1670. március 9-i leve
lében azt írta Csolnics kapitánynak: „nem félék a károlyvárosi békanyúzóktól". (L. Pauler Gy.: 
Wesselényi Ferencz nádor és társainak összeesküvése. Budapest, 1876. I. k. 327. o.) Lándzsát 
vagy kopját a magyar gyalogosok közül egyedül a székelyek viseltek még a Rákóczi-szabadság
harc idején is. L. erről Századok, 1896. évf. 126. o., vagy Bethlen Miklós önéletírását. Budapest, 
1955 I. k. 346., 356. o. A magyarok idegenkedésére a kopjaviseléstől 1. Nagy L.: Magyar hadsereg 
és hadművészet a harmincéves háborúban. Budapest, 1972. 86. o. vö. Olchváry Ö.: Bethlen Gábor 
hadseregének szervezete és hadviselési módszere a II. Ferdinánd ellen vívott háborúkban. Had
történelmi Közlemények (a továbbiakban — HK) 1888. évf. 603., 611. o. 
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kedvelt hidegfegyvere volt.17 Rendkívül valószínűtlen, hogy a kurucok olyan 
fegyvert gúnyoltak volna az ellenségnél, amelyet maguk is viseltek és kedvel
tek! A „békasütő nyárs" — vagyis a gyalogsági kopja —- azonban a Rákóczi
szabadságharc idején már hiányzott a császári katonák fegyverzetéből. A szu
ronyos puska elterjedésével megszűnt a kopjás gyalogság. Míg a XVII. század 
hetvenes éveiben még minden 150 fős császári gyalogszázadban 40 katona kop
jával volt felszerelve, a század végére már elfogytak az ilyen fegyverzetű gya
logosok. Természetesen a fegyverzeti változásokkal együtt módosult a harcrendi 
felállás is, amely már a kilencvenes években is egészen másmilyen volt, mint 
a 9. versszakban szemléletesen ábrázolt gyalogos harcrendi felállás.18 

Alapvető változások mentek végbe a század utolsó évtizedében a császári ka
tonaság ruházatában is. A Rákóczi-szabadságharc kuruca már ugyancsak bajo
san láthatott volna olyan ruházatú és felszerelésű labancokat, amilyenek a „Csí
nom Palkó" kezdetű katonadalban szerepelnek! A nagy lecsüngő karimájú, 
gomba alakú kalap, a buggyos nadrág — vagy ,,lompos gatya"19 — utoljára a 
nyolcvanas években volt a császári katonák jellemző ruházata. Thaly szó nél
kül ment el ezen anakronizmusok mellett is, pusztán a 20. versszaknál jegyezte 
meg: „A kalapot tekintek a kuruczok a németség jelvényéül a magyar kalpag 
és süveg ellenében."20 Ez a megállapítás önmagában igaz — hiszen hívták a 
császáriakat „kalapos lelküeknek"21 is —, de az erre vonatkozó forrásadatok 
mind XVII. századiak. S ez nem véletlen, mert a császári katonák a nyolcvanas 
években hordták utoljára az „őszi keserű gombá"-hoz hasonló, nagy karimájú 
kalapokat, amelyek annyira elütöttek a magyar katonák fejfedőitől.22 Ebben 
az időszakban viselték a magyaroknak oly nevetségesnek tűnő lompos nadrá
got, plundrát is, szemben a combra szorosan simuló magyar nadrággal. Van 
olyan nézet, hogy e lompos, rendezetlen ruházat nyomán született maga a labanc 
elnevezés is a hetvenes évek elején. Természetesen gúnyszóként, hiszen olyasmit 
jelöltek azzal, ami tőlük idegen, számukra nevetséges volt.2:i A császári katona
ság ruházatában 1690-től kezdődött gyökeres változás. Ebben az évben császári 
rendelet jelent meg az egységes egyenruházat rendszeresítéséről. 1697-ben maga 
az állam vette a kezébe a katonák egységes ruházattal való ellátásának a terhét. 
A visszafoglaló háború folyamán jelentős fejlődésnek indult katonaegészség
ügyi viszonyoknak megfelelően fokozott testi és ruházati tisztálkodásra szorí
tották a katonákat, aminek a szigorú ellenőrzése az altisztekre hárult. Az 1699-
ben kibocsátott ruházati rendelkezéssel anyagilag is érdekeltté tették a kato
nákat abban, hogy kíméljék, tisztán tartsák a ruhájukat és felszerelésüket. 
A császári gyalogos katona a Rákóczi-szabadságharc idején már fehér kabá
tot, kis karimájú kalpagot, szűk nadrágot, fehér harisnyát és félcipőt viselt és 
egyáltalán nem hasonlított az elemzett versben leírt „tokos" labanchoz!24 

17 L. erről t öbbek között Kemény János önélet í rása . Budapes t , 1959. 241. c ; Babocsuy I. : 
Fa ta Tarczal iensia , azaz Tarczal v á r o s á n a k főbb vál tozásai 1670—1700. (Kiadta Rumy K. Cy.: 
M o n u m e n t a Hunga r i ca s e r m o n e na t ivo scr ipta . Bécs, 1815) 62. o., vagy Cserei M.: i. m. 204. o. ; 
Szentsei György da loskönyve , 276. o. 

18 Újhelyi P.: i. m. 133—141. o. Vö. pl. Cserei M.: i. m. 202. o. 
19 L. erről a vers 7., 8., 11., 12. és 13. szakaszai t . 
20 Thaly K.: i. m. II. k. 90. o, 
21 L. pl. Kub iny i László 1674. j a n u á r 30-i lev. Teleki Mihályhoz. (Gergely S.: Teleki Mihály 

levelezése. Budapes t , 3 912 VI. k. 552. o.) Vö. Pauler Gy.: i. m. I. k. 327—328. o. 
22 A m a g y a r k a t o n á k „süveg" és „kalpag" viselésére 1. többek között Zr ínyi Miklós had

t u d o m á n y i m u n k á i . Budapes t , 1976. 68. o. ; Deák F.: A bu jdosók levél tára a gróf Teleki család 
marosvásá rhe ly i levél tárából (a t ovább iakban — Bujdosók Levéltára) Budapes t , 1883. 240. o., 
vagy Cserei M. ; i. m. 204 o. 

23 Errő l bővebben l. Nagy L.: K u r u c o k és l abancok a m a g y a r tö r t éne lemben . HK 1979. 2. sz. 
252—253., 258. o. 

24 A, Wre<de: Geschichte der k. u . k . Wehrmach t . Die Regimenter , Corps, B r a n c h e n und 
Ansta l ten von 1618 bis Ende des XIX J a h r h u n d e r t s . Wien, 1898. I. k. 37. o. Vö. Újhelyi P.: i. m. 
132—133. o. 
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Ügy véljük, hogy a fegyverzeti és a ruházati anakronizmusok önmagukban is 
elegendőek lennének az egész vers Rákóczi-szabadságharc kori eredetének meg
kérdőjelezéséhez, de van még más olyan momentum is, amely annak inkább 
XVII. századi keletkezését támasztja alá. Ez pedig a három versszakon át gú
nyolt horvát lovaskarahélyosok kiemelt szerepeltetése. A katonadal szerzője így 
jellemzi az ellenük harcoló horvát egységek katonáit: „Az nagyszájú horvátnak 
is J Fekete csizmája, / Hosszú nyakú, kurta farkú / Görcsös paripája." „Egy 
rossz rozsdás kalabérja, / Életlen szablyája / Csipás szemű kancájával / Együtt 
van kvártélya." „Noha éhhel csak meg nem hal, / Nincs benn takarmánya, / 
Sokszor száznak sincs közöttök / Egy pipa dohánya!"25 A központi helyre ál
lított és élesen kigúnyolt horvát katonákról Thalynak mindössze annyi megje
gyezni valója volt, hogy: „A magyarok sárgát vagy pirosat viseltek — (ti. csiz
mát) — a fekete igen kevésre becsültetett, parasztnak való volt."26 A magyarok 
lábbelijére vonatkozó megállapítást ugyan számos egykorú adattal alá lehet tá
masztani,27 de e három versszakot olvasva a XVII. századi magyar hadtörténet 
iránt érdeklődőkben minden bizonnyal annak a híres császári hadvezérnek a 
neve ötlik fel, akiről azt írta egyik magyar kortársa: „Ez Walenstein igen híres, 
gazdag, szerencsés ember is, de felette kegyetlen negédes, halálban buborékolva 
gyönyörködő ember vala." A Kemény János által így jellemzett generalisszi-
muszról tudjuk, hogy ő szervezte azokat a lovas karabélyos horvát ezredeket, 
amelyeket olyan szemléletesen elevenített meg a „Csinom Palkó" kezdetű ka
tonadal szerzője is. Ežek a horvát lovaskarabélyos alakulatok nem oszlottak fel 
Wallenstein halálával, hanem továbbra is szerves részét alkották a XVII. századi 
császári hadseregnek. Igaz, egyre csökkenő létszámmal, míg végül 1700-ban föl
oszlatták az utolsó horvát lovas karabélyos ezredet is. Horvát etnikumú kato
nák szolgáltak a császári seregben a XVIII. században is, de számos ezredben 
szétszórva, és azon alakulatok egyenruháját viselve.28 

A versben említett horvát egységek katonái a XVII. század hetvenes éveiben 
kerültek szembe a kurucokkal. Ez évtized végén és a nyolcvanas évek legelején 
ők alkották a lecsökkent létszámú felső-magyarországi császári haderő lovas 
fegyvernemének a zömét.29 Jól tükrözi ezt az állapotot a vers is, amelynek a 
szerzője csupán kanócos muskétás német gyalogosokat és horvát lovas karabé
ly osokat említ. Az egykorú leveleket és naplókat olvasgatva azt tapasztal
juk, hogy a XVII. század hetvenes és nyolcvanas éveinek horvát katonái ponto
san olyan külsejűek voltak és olyan mostoha ellátási körülmények között éltek, 
mint ahogyan a katonadal szerzője látta és ábrázolta őket.30 Itt szeretnénk meg
jegyezni, hogy a versben megénekelt kuruc lovasok és gyalogosok is jobban for
mázzák Thököly katonáit a nyolcvanas évek elején, mint például a Rákóczi
szabadságharc kezdeti időszakának nagy többségében rossz ruházatú és hiányos, 

25 Thaly K. : i. m. II. k. 91. o. 
26 Uo. 
27 így többek között 1. Pauler Gy.: i. m. I. k. 59. o. ; Tör téne lmi T á r (a t ovább iakban — TT) 

1885. 147. o., Babocsay I.: i m. 35. o., vagy Bujdosók Levél tára 249. o. 
28 Újhelyi Péter írja a ho rvá t ez redekrő l : „Az 1683/98. évi t ö rök h á b o r ú elején mindössze 

h á r o m ilyen ezredet t a lá lunk . Ebből is kettőt 1685-ben feloszlattak, a harmadikat pedig 1700-ban 
dragonyos ezredekbe kebelezték be. Ezen idő óta horvá t ezred elnevezés többé n incsen . " : i. m. 
143. o. Vö. Báníaky (Breit) J.: A m a g y a r nemzet had tö r t éne lme . Budapes t , 1940. XVII. k. 65., 
121. o. 

29 Takáts S. : A m a g y a r gyalogság mega laku lása . Budapes t . 1908. 296. o. ; HK 1896. 359. o. ; 
Bujdosók Levél tára , 31. o. ; MHHS XVIII. k. 85—87. o. ; Deák F.: Gróf Thököly I m r e levelei a 
gróf Teleki család marosvásá rhe ly i levél tárából (a t ovább iakban — Thököly Imre levelei) B u d a 
pest , 1882. 34., 124., 163. o. 

30 A horvá t k a t o n á k fegyverzetére , felszerelésére és e l lá tására á l ta lában 1. Ballagi A.: Wal len
stein horvá t ka rabé lyosa i . Budapes t , 1882. A ku ruc -ko r i időkre 1. pl. Gergely S. : i. m. VI. k. 552. 
o., vagy A k u r u c küzde lmek költészete, 218. o. 
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gyarló fegyverzetű hadinépét." ,J Ez utóbbi problémáról később bővebben is szó
lunk. I t t csupán jelezni szeretnénk, hogy a versben felvillanó katonaábrázolás 
nem „féloldalas", mer t mindkét sereg katonái jobban formázzák a XVII. századi 
állapotokat, mint a Rákóczi-szabadságharc koráét. 

Az i rodalomtudomány a „Csinom Palkó" kezdetű katonaéneket a Rákóczi
szabadságharc idején „Rajta kuruc" néven említett dallal azonosította, amelyet 
már az 1704. április 1-én kurucnak állt Forgách Simon generális is ismert kato
nadalként nevezett meg egy az év nyarán írt levelében.1'1- Tekintetbe véve a ko
rabeli hír- és ismeretközlési viszonyokat, nézetünk szerint ez az adat szintén a 
korábbi eredet egyik bizonyítéka. Ahhoz, hogy egy ilyen viszonylag hosszú ver
set az ország különböző részein nagy tömegek nemcsak megismerjenek, hanem 
meg is tanuljanak, több esztendőre volt szükség. Maga Forgách találkozhatott 
ezzel a verssel már 1683-ban is, amikor „ifjú legényként" Thököly katonája 
volt.3;1 Amennyiben a „Rajta kuruc" néven említett táncdal minden kétséget 
kizáróan azonosítható a „Csinom Palkó, csinom Jankó" kezdetű katonaénekkel, 
felmerül annak a lehetősége is, hogy a felvidéki környezetben fogant szlovák 
nyelvi hatásra utaló kezdet mellett élt egy „Rajta kuruc" kezdetű változat is a 
katonák ajkán.y ' 

Az eddig elmondottak persze csupán azt bizonyíthatják, hogy a „Csinom Pal
kó" kezdetű vers katonaábrázclása nem Rákóczi-szabadságharc korabeli, hanem 
jóval korábbi állapotot tükröz. Ám egyáltalán nem zárják ki annak a lehetősé
gét, hogy a szerző — valami régi thökölyánus — régi emlékképei alapján írta 
meg azt, mondjuk a Rákóczi-szabadságharc kezdetén. Különösen ha figyelem
be vesszük a katonákat az Alföldre és a Duna—Tisza közére irányító verszako-
kat, amelyek — első látásra — ugyancsak megkérdőjelezhetik a Thököly-kori 
keletkezést! A Thököly-kori eredetet kétségbe vonni látszó Alföldre irányítás
ról későbben kívánunk szólni, mert az maga is egy konkrét időbeli fogódzó és 
nyomós bizonyíték az ál talunk felvetett eredet mellett. Először azonban azt a 
tágabb idővillát szeretnénk meghatározni, amelynek határa in belül kell keres
nünk a katonaének eredetének időpontját. 

Mindenekelőtt azt szükséges tisztázni, hogy melyik az a legkorábbi időpont, 
amelyik előtt nem keletkezhetett ez a vers? Erre a támpontot a „kuruc" elneve
zés többszöri használata adja meg. Noha ennek a szónak kuruc kori előfordulását 

31 Az újabb kutatások adatai szerint Thököly hadserege — különösen a nyolcvanas évek 
elején — jobb fegyverzettel, felszereléssel és ruházattal rendelkezett, mint Rákóczi hadseregének 
nagyobb része, különösen a szabadságharc elején'. Ennek okaival részletesen foglalkozom kiadás 
alatt levő munkámban: „Társadalom és hadsereg a XVII. századi kuruc küzdelmekben." 

32 Magyar költészet Bocskaytól Rákócziig, 490. Q 
33 Thököly 1705. júl ius 7-i levelében ír ta Forgách S i m o n n a k : „a mikor én kegyelmedet láitam 

és híveim közül valónak ismertem : akkor [1683] még igen gyermek katona volt . . ." MHHS XXIV. 
k. 605. o. 

34 A versben előforduló „csinom" szót általában családnévnek tekintették, s a köztudatban 
mint két testvér kuruc katona él ..Csinom Palkó" és ..Csinom Jankó". Az 1974-es pécsi konfe
rencián R. Várkonyi Agnes — idézve Käfer István szavait — felvetette a gondolatot, hogy a 
„csinom" szó valószínűleg szláv eredetű és azt jelenti: „tettre!" Ezek szerint — folytatta — 
„Csinom Palkó, csinom Jankó annyi mint tettre Palkó, tettre Jankó, vagyis a kuruc talpra 
magyar. Egyelőre azonban megelégedhetünk annyival: Käfer felvetése további bizonyíték rá, 
hogy a Csinom Palkó toborzó ének." i. m. 160. o. 

Ezzel kapcsolatban szeretnénk megjegyezni, hogy a „csinom" szónak van olyan jelentése is, 
hogy „amint illik", „illedelmesen". (L. erről Hadrovics L.—Gáldi L.: Orosz—magyar szótár. 
Budapest, 1968. II. k. 938. o.) A szót különben Borsod megye egyes vidékein még e század első 
felében is használták lovak nógatására. Miután a „Csinom Palkó" egyértelműen lovas kurucok 
buzdító, harci éneke, s a korabeli mustrakönyvek tanúsága szerint minden kuruc lovasnak 
átlagban két lova volt (1. erről Országos Levéltár — a továbbiakban — OL, — Thököly-szabadság-
harc levéltára — TSZH lt, — G—5 13. cs., vagy Bujdosók Levéltára 72—73. o.), nem lehet kizárni 
annak a lehetőségét, hogy a Palkó és a Jankó a versszerző katona két lovának a neve volt, s 
azokra vonatkozik a „csinom!" figyelmeztető szó is. A korabeli katonaversekben általában meg
említik a katonalovakat, amelyek néha még „beszélnek" is. A vers első strófájának a következő 
három sora is azt a feltételezést erősíti, hogy a szerző a fegyverzete és felszerelése említése 
előtt a két katonalováról szólt. 
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már 1671-től dokumentálni lehet — akárcsak azt, hogy a császáriak már 1673-
ban így nevezték a felkelőket — maguk a kurucok csupán 1676-tól fogadták 
el, vállalták új nevüket . Emiatt — nézetünk szerint — a születési időpontot 
1676 után kell keresnünk.3 5 

A következő időbeli fogódzót a vers optimista hangvétele, s a győzelmekre 
való hivatkozások adják: „Sok szerencsét próbáltál te / Velünk német ellen, / 
Holott soha nem voltál te j Szerencsétlenséggel." Más helyeken: „Fut a tokos" 
„Nosza! most is űzzük vágjuk / Mind ellenségünkét." „Fut előttünk, retteg tő
lünk I Nyomorult nemzetség !"'6 A XVII. század harmadik felében lezajló Habs
burg-ellenes harcoknak volt ugyan ilyen diadalmas rövid szakasza 1672-ben is, 
de akkor még nem volt „kurucz" a kuruc!3 7 Ezért a sikeres időszak kezdeti ha
tárá t 1678-ra kell tennünk, s a végét pedig 1683 nyarára. A cseklészi vereség és 
Kara Musztafa bécsi kudarcát követően nem születtek ilyen bizakodó hangula
tú katonaversek! Csak jóval későbben, Thököly 1690-es erdélyi sikerei idején, 
azonban az utóbbi időpontban történő keletkezésnek más tar ta lmi jegyek mon
danak ellent.38 

1678 ősze és 1683 tavasza között újabb időbeli fogódzót nyúj tanak a 18. és a 
20. versszakok. Nevezetesen: „Sok tokosnak mentél te már / Éltének végére / 
Szabadoson öszvementél J Ütközetből véle." „S o k cifornyás német 
urat j Rabságra hajtottunk / Sok kalapot mezőségen / Öszve is tapod
tunk."39 Arra már Thaly is utalt, hogy ezekben a sorokban egyértelműen nyílt
színi ütközetről van szó.40 Az is vi tathatat lan, hogy olyan nyíltszíni ütközetről, 
ahol a kurucok fényes győzelmet ara t tak a császári ka tonákon! A kuruc név 
vállalását jelölő 1676-os esztendő után lezajlott ugyan egy ilyen kimenetelű üt
közet 1677-ben Nyalábnál, ott azonban a francia tisztek vezette lengyel és ta tár 
katonák diadalmaskodtak a labancokon, s magyarok elenyészően csekély szám
ban vettek részt a harcban.4 1 A következő nagyobb ütközetben, az 1678 őszi 
barsszentkereszti csatában, az egyesült seregek vereséget szenvedtek, s így ez 
a hadiesemény sem képezhette az idézett versek alapját.42 Annál inkább az 
1679. november 3-i szikszói ütközet, amelyről Thököly így számolt be : „mind 
öltük vágtuk, úgy annyira elfogdostuk mind a tiszteket s hadokat, hogy alig 
mehetet t el huszonötig való hírmondóban az tábor ra ; egy tisztnél az mint kita
nulha t tam közzülök több el nem mehetett, az harczon mind elvesztek." A kuruc 
vezér a továbbiakban fölsorolja a sebesülten fogságba esett császári tiszteket 
névszerint, akik közül valóban több is joggal „cifornyás német úr" számba 
ment.43 Meg szeretnénk még jegyezni, hogy a kurucok csak ez időtől kezdve e j 
tettek foglyokat, mer t korábban — a rabságba esett társaikkal szemben elkövet
tet i atrocitásokat visszatorlandó — ők is meglehetős ,,crudelitás"-sal leöldösték 
a hata lmukba kerül t császáriakat.44 

1679 és 1683 között abból a versszakból nyerhe tünk újabb közelebbi időtám
pontot, amelyet Thaly — mint az 1705-ös koncepciót zavaró momentumot — 

35 Nagy L. : i. m. HK 1979. 2. sz. 261—262. o. 
36 A kuruc küzde lmek költészete, 478—479. o 
37 Nagy L. : i. m. HK 1979. 2. sz. 257. o. 
38 A k u ruc küzde lmek költészete, 312—317. o. 
39 Uo. 478. Q (Az utolsó sor pótlás.) A „tokos" szót a Magyar Nyelv Ér te lmező Szótára (Buda

pest, 1966. VI. k. 716. o.) így m a g y a r á z z a : térdig érő, buggyos nad rágo t viselő német . A szó 
XVII. századi haszná la tá ró l 1. még a későbbiekben . 

40 Thaly K.: i. m II . k. 90. o. 
41 Egy m a g y a r nemes i lovasszázad vett részt, 70 fővel. A Pár izs i Gazet te 1677. évi 108. számá

ban megjelent hadi je lentés t 1. Rohonyi G.—Nagy L.—Tóth Gy.: Szemelvények a m a g y a r had tö r 
ténelem tanu lmányozásához . Budapes t , 1955. I. k. 300—303. o. Vö. A k u r u c küzde lmek költészete, 
776. o. 

42 A bujdosóvezérek 1678. n o v e m b e r 28-i beszámolójá t lásd HK 1893. 473—478. o. 
43 Thököly I m r e levelei, 88. o. Vö. Babocsay I.: i. m. 61—63. o. 
44 Babocsay I.: i. m. 52. o. 
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egyszerűen „kiiktatott" a versből. Ez a nevezetes strófa, amely az újabb kiadá
sokban a 35-ik versszak, így hangzik: „Szegény kuruc elveszett, mert / Sok
szor egyest isznak / Pohárt császár életiért j Egymásra hanyitanak."'^ Ezek a 
sorok egyértelműen olyan fegyvernyugvási időszakra utalnak, amikor kurucok 
és labancok együtt poharazgattak, s némely „ingatag" magatartású kurucok is 
a gyűlölt Lipót császár egészségére koccintgattak! Babocsay Izsák — Tarczal vá
ros hites nótáriusa —, mint kortárs szemtanú, az 1680-as esztendőnél jegyezte 
föl a következőket: a fegyvernyugvás „alkalmatosságával a Kurucz a Labancz-
czal összetalálkozván és megbarátkozván. . . harmad s negyed napig eldorbé
zolnak". „Tokajból mindennapon csoportosan jővén ki a Kuruczokkal való is
meretségre, mindenek az ismerkedésnek szine alatt boritalnak ülvén . . ." stb.46 

Az 1680-as „fraternizálgatásokra" utaló, s azokat kárhoztató versszaknak egyenes 
folytatása a következő két strófában kifejtett gondolat: „Nosza tehát, hadnagy 
uram / Dúljuk fel jószágát, / Mint ellenségünknek J Hajtsuk el marháját!" 
„Ha rád támad az pénziért, / Vágd be az ajtaját, / Fúrd meg az hordaját, j Idd 
meg mind az borát!"''1 A későbbi elemzések ezt a két versszakot nem a kuruc— 
labanc barátkozást elítélő szakasszal kapcsolták össze, hanem a következővel, 
a parasztok szakáll-rángatására és felpofozására biztató utolsó előtti strófá
val/'8 Véleményünk szerint ez a téves párosítás a 35. szakasz tartalmának kellő 
meg nem értéséből származott. A vers szerzője ugyanis arra biztatja a „had
nagy uramat" — amely megjelölés minden bizonnyal Thököly személyére vo
natkozik — hogy a labancokkal barátkozó kuruc- és a kurucokkal barátkozó 
labanc nemeseknek „mint ellenségünknek" dúlják fel a jószágát, hajtsák el 
marháját és vigyék el a borát! Hasonló gondolat található a „Csinom Palkó"-
val — nézetünk szerint — csaknem egy időben keletkezett „Thököly haditaná
csa" című költeményben is, ahol „Farkas Fábián uram" többek között így „vok
solt": „Mostan az urakot hogy hozzánk álljanak, / Arra kénszeritsük tartom 
bolondságnak, / Egy személylyel kicsint használjunk magunknak, I Ártsunk pe
dig sokat azok jószágainak."™ A békés megegyezés lehetőségét kárhoz
tató magatartás arra utal, hogy a szerző maga is a „Farkastermészetű végbéliek" 
nézeteit osztotta a háború vagy béke kérdésében."*0 

Az a körülmény, hogy a nagy jelentőségű haditanácskozásra nincs utalás a 
versben, az eseményt megelőző keletkezési időpontot sugallja. Feltehető, hogy 
talán a szerző egyúttal buzdítani is kívánta a további harcra azokat a katona
küldötteket, akik közül nem kevesen hajlottak a „grácia" elfogadására.51 Az 
1681-es keletkezési időpontot támasztja alá a vers korábban említett 3. és 4. 
strófája is, amelyeket pedig minden bizonnyal a Rákóczi-szabadságharc kora
beli eredet igazolójának tekintettek sokan a vers elemzői közül.52 Ügy tűnik, 
megfeledkeztünk arról, hogy a magyar katonák — mindenekelőtt a végváriak 

45 Thaly K.: i. m. II. k. 9a o. Vö. A k u r u c küzde lmek köl tészete , 480. o. Az „egyest isznak" 
kifejezés é r te lmezhetőségére 1. Apor P.: Metamorphos is Transy lvan iae . Bukares t , 1978. 37. o. 

46 Babocsay I. : i. m. 64—65. o. 
47 Thaly k i adásában „mind e l l enségünknek" szerepel (93. o ) , s az 1953-as k i adásban is (326. 

o.). A k u r u c küzde lmek költészete 480. oldalán viszont úgy o lvasha t juk „mint e l l enségünknek" . 
Néze tünk szerint az u tóbbi a helyes, hiszen a r r a vonatkozik , hogy a bará tkozó nemeseknek is 
mint e l lenségnek dúl ják fel a jószágát . 

48 Esze T . : i. m. Vaja, 1975. 14. o., vagy R. Várkonyi A.: i. m. Pécs, 1974. 42—43. o. 
49 A k u r u c k ü z d e l m e k költészete, 217. o. Vö. : Bujdosók levél tára , 284. o. A „hadnagy uram" 

minden bizonnyal a Zr ínyi ál tal is használ t é r te lemben szerepel a versben. A k u r u c lovas egy
ségeknél ebben az időben többnyi re csak főhadnagyi és v icehadnagy i r angokka l t a l á lkozunk 
A had iszabá lyza tban e l rendel t t i l a lmakat kü lönben is csak Thököly oldhat ta fel, aki 1680. j a n u á r 
óta a k u r u c h a d a k tényleges vezetője volt. 

50 Babocsay I.: i. m. 61. o. Vö. Cserei M. : i. m. 132. o. A versben is megéneke l t híres had i 
tanácskozás időpont járó l el térő vé l emények ta lá lha tók az i rodalomban, Az 1681. jú l ius 1-i dá tum
n a k e l len tmondani látszik pl. Thököly 1681. má jus 30-i levele (Thököly I m r e levelei, 163. o.), de 
mégsem zárha tó ki a n n a k a lehetősége, hogy a versben az 1681. jún ius 18-i t anácskozás t énekel
ték meg. L. ezzel kapcso la tban uo. : 209—210., 242. o. 

51 Uo. 61., 131 o. Vö. : Bujdosók Levél tára , 284. o. 
52 Lásd a 10—12. sz. j egyze tekben idéze t teke t ! 
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és a szabad hajdúk — az egész XVII. század folyamán ugyancsak sűrűn járták 
mind az Alföldet —, amely elnevezés alatt ekkor gyakran a tiszántúli sík terü
letet értették — mind a Duna—Tisza közét.53 A versben az Alföldre való irá
nyításnak határozott tartalmat ad az egri beglerbég 1680 decemberében kelt le
vele, amelyben a pasa — korántsem szelíd hangon — arra utasította a területén 
téli szállásoló kurucokat: menjenek az Alföldre — ahol a szatmári és a kallói 
labancok állomásoztak — s az ellenség földjén élődve, itt „rontsák" a „laboncz 
erejét".54 Ugyanakkor a „Tisza—Duna közi" — amely a budai beglerbég fenn
hatósága alá tartozott — két szempontból is „szabad" volt a „jó katonák"-nak, 
vagyis a kuruc lovasoknak. Egyfelől amiatt, mert a portával közvetlenebb, szo
rosabb kapcsolatban álló budai pasa az egri és a váradi pasáknál barátibb, en
gedékenyebb magatartást tanúsított a nagyvezér által pártfogolt kurucok 
iránt.55 Másfelől a „laboncság" ekkor valóban nem tartotta „semmi közit" ebi
hez a területhez, mert a török konfrontációt minden áron kerülni akaró bécsi 
vezetés a legszigorúbban tilalmazta ennek az országrésznek a támadását, nehogy 
abból „casus belli" származzék!56 

Az egri beglerbég említett levele ezenkívül azért is rendkívül jelentős, mert 
egyúttal magyarázatul szolgálhat a parasztok elleni drasztikus fellépésre biz
tató versszak keletkezéséhez is. Nincs arról szó, hogy a magyar katonák azelőtt 
is ne tettek volna ilyen, vagy ehhez hasonló dolgokat minden biztatás nélkül is! 
Ezekről azonban általában hallgattak, vagy legfeljebb olyan szelídebb formá
ban szóltak, mint például a egyik szegénylegény énekben: „Hol nem lehet, sen
kit nem bánt, / Két pénzt garast ha ő elránt, / IVe?M sokat vét ő azeránt, / Az 
mint tanulta, csak úgy szánt." A bizonyos idealizáló vonásoktól sem mentes ka
tonaversek szívesebben tüntették fel a vitézt a parasztok védelmező barátja
ként!57 Annak, hogy ebben a versben oly nyíltan biztat a szerző a szakállhú-
zásra, pofozásra és marhaelhajtásra — amiket különben a kuruc hadi edictu-
mok rendkívül szigorúan tilalmaztak58 — olyan nyomós okai voltak, amelyek 
mind a kuruc hadvezetés, mind a közvélemény előtt amolyan „bocsánatos bűn
né" szelídítették a tilalmazott atrocitások elkövetését. Ezek az okok pedig ab
ban foglalhatók össze, hogy az egri és a váradi beglerbégség magyar parasztjai 
sorozatosan a török vezetőkhöz jártak panaszkodni a kurucok ellen, s azoktól 
kértek védelmet a maguk számára.50 Ezzel a cselekedetükkel pedig nemcsak 
egy másfél százados íratlan törvényt szegtek meg,60 de egyúttal ürügyet szolgál
tattak az egri beglerbégnek arra, hogy a kurucokat téli szállásaikról kiűzze és 
más módokon is fellépjen ellenük. 

A hetvenes évek sajátosságára utal különben a 34. szakasz amelynek tartal
mi vizsgálatát a irodalomtörténet mellőzte. Thaly csupán arra utalt, hogy en-

53 L. ezzel kapcso la tban Eckhardt S.: R imay J á n o s összes m u n k á i . Budapes t , 1955. 236. o. 
Vö. : Magyar köl tészet Bocskaytól Rákócziig, 120—121. o., vagy Nagy L. : A végvár i dicsőség n y o 
m á b a n . Budapes t , 1978. 175—176. o., vagy Gergely S.: i. m. VII. k. 92. o,, vagy TT 1900. 50. o. 

54 Az egri beglerbég 1680. december 17-én kel t levelét 1. : Bujdosók Levél tára , 282—283. o 
Vö. : Thököly I m r e levelei, 154. o. 

55 L. e r rő l t öbbek között Erdély i országgyűlés i emlékek (a t o v á b b i a k b a n — EOE) XV. k. 
351—353., 413—414, o., Gergely S.: i. m. VII. k. 186., 195., 274. o., Thököly I m r e levelei, 41., 114., 
131., 133., 171—172. és 232. o., va lamin t Szul imán szolnoki szandzsákbég 1684. márc ius 24-i, és 
Ali egri pasa 1683. márc ius 15-i levele Thökö lyhez : OL TSZH lt. G—2 1. cs. 

56 Bujdosók Levél tára , U23—324. o. 
57 Az idézet t verset 1 : Szentsei György da loskönyve , 278. o. Vö. pl. Kádá r I s tván énekevei , 

Kócziány L.: i. m. 76. o. 
58 A pa rasz tok elleni k i lengéseket fölöttébb szigorúan — többny i re halá l la l — bün te tn i rendelő 

1678-as k u r u c hadiszabá lyza t vonatkozó pont ja i t 1. : Bujdosók Levél tára , 72—73. o. Vö. Thököly 
1681-es had i szabá lyza tának hasonló b ü n t e t é s n e m e k e t e l rendelő pon t j a iva l : Szemelvények a 
m a g y a r had tö r t éne lem tanu lmányozásához , I. k. 308—309 o., vagy Thököly I m r e levelei, 240. o. 

59 L. erről t öbbek közöt t Bujdosók Levél tára , 33—34. o. Levél tár i Köz lemények 1933. 132. o., 
Studia Turcica 1971. 80—86. o. Gergely S.: i. m. VI. k. 385. o., Thökö ly I m r e levelei 95., 240. o. 
Vö. Benczédi L.: Pa rasz t ság és kurucság . Tör téne lmi Szemle, 1964. 1. sz. 155. o. 

60 Hegyi K. : Egy vi lágbirodalom végvidékén. Budapes t , 1976. 242—249. o. 
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nek a versszaknak egy változata még a XIX. század elején is élt a somogyi nép 
ajkán.01 Az eredeti strófa így hangzik: „Patyolat a kuruc I Gyöngy az jelese
ge, I Hetes vászon a laboncság, / Köd az felesége."'-'1 Ez a versszak egyrészt azt 
a rendkívülinek számító állapotot tükrözi, hogy a hetvenes években és a nyolc
vanas évek legelején kuruc téliszállásokon a „kurucnék" együtt laktak férjeik
kel,63 noha korábban a szabályzatok a legszigorúbban tilalmazták az ilyen 
együttléteket. Ugyanakkor viszont a császáriak szállásairól ebben az időben ki 
voltak tiltva a női hozzátartozók, noha korábban külön tisztségviselő intézte 
dolgaikat!6'1 Ezért gúnyolja a vers szerzője a „nőtlenségre" kényszerült laban
cokat, akiknek még az alsóneműiket is maguknak kellett tisztán tartaniuk. 
Emellett híven tükrözi a vers azt is, hogy az ekkor offenzívában levő kuruc csa
patoknak jobb volt az anyagi ellátottsága, mint a defenzívába szorult, szűkebb 
területekre kényszerült császári katonáké. Ezért gúnyolja a vers szerzője a kor
gó hasú, lápos tarisznyájú, legyöngült labanc katonákat.6r> 

A „Csínom, Palkó" kezdetű vers műfaját illetően eltérőek a vélemények. Míg 
korábban általában úgy ítélték meg, hogy kuruc lovasvitézek népies eredetű 
táncdala volt, újabban olyan vélemény látott napvilágot, hogy toborzó éneknek 
kell azt tekintenünk.66 Lehetséges, hogy a Rákóczi-szabadságharc idején ka
tonatoborzáshoz is felhasználták e dalt, de az általunk vélt születésekor még 
nem tölthetett be ilyen funkciót, mert a XVII. századi magyarországi hadtobor
zásoknál ismeretlen volt a „csábító" dallal történő hadgyűjtés. A toborzások 
általában bizonyos megszabott helyeken ítörténtek, ahol a zsold „megkiáltásakor" 
többnyire fölös számban jelentkeztek az első hívó szóra. Emiatt a toborzással 
megbízott tisztek inkább rostáltak és válogattak, mint hogy katonákat „csalo
gattak" vagy egyéb módon „fogtak"' volna.67 A dal keletkezésekor — a Thö
köly-felkelés felfelé ívelő szakaszában — nem is tudunk katonatoborzásokról. 
Egykorú adatok tanúsága szerint amikor az 1678-as támadás híre szétfutott a 
Tiszántúlon és Felső-Magyarországon, „az imitt-amott lézengő szegény ember
től húzott nyúzott martalékkal magát tengető Kuruczság is csoportonkin feles 
számmal hozzájok iparkodik".68 Még inkább így történt 1680-ban és 1681-ben, 
s ezért toborzásra — legjobb tudomásunk szerint — csupán 1684-et követően 
került sor.69 

Véleményünk szerint a vers mindenekelőtt kuruc lovaskatonák buzdító harci 
dala volt. Nincs okunk kétségbe vonni, hogy időnként táncoltak is a dallamára, 
különösen tábortüzek mellett, noha az a fölszólítás, hogy „Menjen táncba ki-ki 
köztünk j Az ő jegyesével" nem föltétlenül „vegyes páros tánc"-ra vonatkozott. 
A korabeli katona-szóhasználatban gyakran nevezték „íánc"-nak a harci pár
viadalt is, ahol a katonaló, vagy a gyalogos vitéz ugyancsak szaporán „ropta" a 
közelharc folyamán! A „jegyes" az volt, akit a katona vagy a hajdú kinézett, 

61 Thaly K.: i. m. II. k. 93. o. 
62 A k u r u c küzde lmek költészete, 480. o. 
63 Erről a rendkívü l i á l lapotról számos ada t t a lá lha tó mind a Bujdosók Levél tá rában , mind 

Thököly I m r e leveleiben. A Rákócz i - szabadságharc idején viszont m á r ismét nem m e h e t t e k 
a feleségek a téli szál lásokra. L. erről többek közöt t : A k u r u c küzde lmek költészete, 679. o 

64 A császári hadse regben még a XVII. század első felében is kü lön tisztség volt a ,,Hvren-
weibel". A 30 éves háború u tán gyökeres vál tozások tö r t én t ek ezen a t é ren is, aminek viszont 
m á r 1661-ben is a császári hadvonu lá s men tén élő asszonyok és l eányok l á t t ák a k á r á t mind 
Magyarországon, mind Erdé lyben ! 

65 L. erről a 10. és a 17. ve r s szakoka t ! 
66 R. Várkonyi A.: i. m. Pécs . 1974 43. o. Vö. : Magya r költészet Bocskaytól Rákócziig, 490. o. 
67 A XVII. századi toborzások mene té re 1. pl. Újhelyi P.: i. m. 20—21. o Vö. : Szalárdi J.: 

Si ra lmas m a g y a r k r ó n i k á j á n a k ki lencz k ö n y v e i . . . Pes t , 1853. 505. o , vagy pl. HK 1897. 307. o. 
68 Babocsay I.: i. m. 53—57. o. 
69 Thököly I m r e levelei, 64., 203. o Az első toborzás i megbízással kapcso la tban 1. Aczél J á n o s 

1684. márc ius 24-i je lentését T h ö k ö l y h e z : OL TSZH lt. G—2. 2. es. 
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kiválasztott, „megjegyzett" magának az ellenség közül.70 A „táncz" különféle 
értelmezéséről később még szólunk. Itt csupán e vers műfajával kapcsolatos né
zetünket szerettük volna kifejteni. Annak hangsúlyozásával, hogy megfelelő 
tánctörténeti stúdiumok híján egyáltalán nem valamiféle szakvéleményt kí
vántunk mondani táncügyben, hanem pusztán egyéni elképzelésünknek adtunk 
hangot. 

Ügy véljük, hogy adataink megerősíthették azon feltevésünk helytállóságát, 
hogy a „Csinom Palkó" kezdetű katonadal eredeti formájában nem a Rákóczi
szabadságharc idején keletkezett, hanem csaknem negyedszázaddal korábban. 
Egyes jelek arra utalnak, hogy a legelső változat születését 1681 tavaszára te
hetjük. Talán éppen azokra a napokra, amikor elterjedt a katonák között az 
egri beglerbég „kitessékelő" rendelkezésének a híre.71 Az a momentum, hogy 
a szerző szemmel láthatóan vigasztalja és csitítja a katonákat arra utal: Thö
köly véleményét osztó személy lehetett az illető.. Arra vonatkozóan, hogy sze
mély szerint ki volt a poéta, nincsenek adataink. Még azt is csak találgatni tud
juk, hogy melyik társadalmi osztályhoz — réteghez — tartozhatott és mely vi
dékre való lehetett? A pécsi tanácskozáson — noha természetesen a Rákóczi
szabadságharc-kori eredet viszonylatában — elhangzott olyan vélemény is, hogy 
„a vers a köznemesi kurucság körében keletkezett". Ahogy a költemény a kuruc 
vitézt bemutatja, „Szép selymes lódingom, dali pár pisztolyom . . ." az félreért
hetetlenül a kuruc nemesre vonatkozik. A parasztokat támadó részletek is ebből 
magyarázhatók.72 Noha a felhozott indokok nézetünk szerint korántsem doku
mentálhatják egyértelműen a szerzőnek a nemességhez való tartozását, ki sem 
zárható annak a lehetősége, hogy a „kétlovú" katonaszerző nemes volt.7:>> Sze
mélyének kutatásánál figyelmet érdemel az is, hogy fegyverei felsorolásakor 
nem szól a „koszperd"-ről — vagyis a hegyestőrről — amely hidegfegyver pedig 
meglehetősen elterjedt volt a XVII. századi magyar lovasok között. Igaz, minde
nekelőtt a Habsburg-szolgálatban volt lovasok között.7'1 Ennek alapján meg le
het kockáztatni azt a feltételezést, hogy a vers szerzője maga nem volt végbeli 
katona, csak sokat forgolódott közöttük és osztotta nézeteiket a háború vagy 
béke kérdésében. 

Kilétét illetően a névtelenség titokzatos homályába burkolózik. Vajon mi le
hetett az oka ennek a hangsúlyozott „személytelenségnek"? Csupán az, hogy 
aki a verset írta nem kívánt a „hírnév szárnyán kiemelkedni a közösségből"?75 

Lehetséges, bár még valószínűbbnek tűnik az, hogy bizonytalan kimenetelű pol
gárháborúról lévén szó, a szerző maga és rokonai biztonsága miatt burkolózott 
az ismeretlenség homályába. Az ilyenfajta óvatosság viszont amellett szólna, 
hogy olyan valaki írhatta a verset, aki már elszenvedett — vagy legalábbis kö
zelről tapasztalt — nézetei miatt üldöztetést. Talán valamelyik elűzött, s kato
nák közé menekült protestáns prédikátor vagy sárospataki „tógás" deák rejtő
zött a névtelenség oltalma alá? Nem lehet kizárni ennek a lehetőségét sem, hi
szen annyian voltak közülük a kurucok soraiban már a hetvenes évek elején 

70 A k u r u c küzde lmek költészete, 476. o. L. még pl. Bojthi Veres G. : A nagy Bethlen Gábor 
tet teiről . Erdély ö r ö k s é g e IV. k 17. o. 

71 L. az 54. sz. jegyzete t ! 
72 Angyal Endre hozzászólását 1. : i. m . 150. o. 
73 HK 1891. 148—149. o. A bu jdosók között a nemes i lovasok mellet t volt „cseléd lovasság" is. 

L erről Gergely S.: i. m. VI. k. 435. o. A k a t o n á k szá rmazásá ró l és e n n e k k iha tása i ró l 1. többek 
között Nagy L. : A végvár i dicsőség n y o m á b a n . 51—52., 57—60. o. 

74 L. a 17. sz. jegyzetet , va l amin t Újhelyi P.: i. m 145. o., TT 1886. 157., 171. o., TT 1P82. 
379. o., továbbá Győri tö r téne lmi és régészet i füzetek III. k. 100—101. o. 

75 Esze T. : i m. I roda lomtör téne t , 1954. 1. sz. 14. o. 
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is.76 Ám az is könnyen lehetséges, hogy valamelyik menekülésre késztetett fel
ső-magyarországi nemes volt a szerző, aki nem kívánta elzárni a hazatérés útját 
holmi „uszító" vers miatti felelősségre vonástól való félelemmel. A zsákmányo
lással szemben hangoztatott közömbössége és a németek iránti izzó gyűlölete 
azt sugallja, hogy a szerzőt elsősorban ne a hivatásos katonák között keressük, 
hanem a közéjük sodródott bujdosó nemesek, vagy elűzött prédikátorok, illetve 
diákok között.77 Bizonyos kívülállásra utal például az a kitétel is, hogy „Sok 
szerencsét próbáltál te, / Velünk német ellen." Nem különben a „Rajta 
Miska" versrészlet, hiszen a katonák nem hívták így saját magukat, hanem a 
nemesi szemléletben jelentett a kuruckodás „Miskaság"-ot, vagy „Miska-vi-
lág"-ot.78 

A 29-től a 33-ig terjedő versszakok, amellett, hogy utalnak a főként 1680 nya
rán végrehajtott rendkívül gazdag zsákmánnyal végződő portyákra7" — ame
lyekben a lófaron, szekereken és tutajokon szállított „talpasok" is részt vet
tek80 —, olyan érzéseket keltenek, hogy a szerző a kívülálló, de beilleszkedni 
akaró ember önkéntelen idealizálásával szemlélte katonatársait. A gazdag por
tyákból visszatérő kurucok fegyverzete és ruházata kétségtelenül jobb volt, mint 
a hetvenes évek bujdosóié, de annyira mégsem volt rózsás a helyzet, mint ami
lyennek azt a szerző látta vagy legalábbis lefestette.81 Ebben persze lehetnek 
bizonyos „manipulatív", kedvcsináló tendenciák is: azt hangsúlyozva, hogy ilyen 
„állapatja" lehet minden kuruc katonának, ha nem alkudnak a bécsi udvarral, 
hanem folytatják a harcot a német katonaság teljes kiűzéséig, a régi állapotok 
visszaállításáig.82 Mindez persze csupán találgatás, hipotézis a szerző személyét 
illetően. Ügy véljük, kilétének a kiderítése alapvetően a korszak irodalomtör
ténészeire vár. Ehhez viszont talán némi segítséget adhat az itt felvetett néhány 
gondolat is, amely hadtörténeti szempontok alapján igyekezett „becserkészni" 
a mély inkognitóba burkolózó szerző személyét, aki különben könnyen lehetett 
Thökölyhez húzó erdélyi nemes is. Az éleződő erdélyi — kuruc viszony körül
ményei között nem volt fölös óvatosság a névtelenségbe burkolózás ilyen sze
mély számára sem ! 

„Nosza hajdú, jirge varjú ., ." 

„E sajátos humorú és eleven folyamatú népies költeményt — írja Thaly az 
1872-es kiadásban — a föntebbi közlés szerinti teljes épségben Szencsey György 
codexe tartotta fenn, s mindjárt következő töredékes változatban a székely csik-
szent-léleki codex. Tehát egykor a moldvai határhavasoktul a Bakonyig, Bala-

76 A h a r c o k b a n is ak t ívan részt vevő p réd iká to rokró l 1. pl. Szemelvények a m a g y a r had tö r t é 
ne lem t anu lmányozásához . I. k. 162. o. ; Csáky I s tván 1676. j a n u á r 13-i levele Te lek ihez : OL Teleki 
M. gyűjt . 2. doboz ; PauZer Gy.: A bu jdosók 1672-es t ámadása . Századok, 1869. 13—14., 86—87., 
97., 117. o. ; Cserei M.: i. m. 200 o. vagy pl. HK 1935. 327. o. 

77 Rácz I.: A ha jdúk a XVII. században. Debrecen, 1969. 40., 152. o,, Thököly I m r e levelei, 
67., 77., 78. o. ; továbbá i smere t len 1674. ápri l is 2-i levél Sza tmárró l Majos Fe renchez : OL r s Z H 
lt. G—1, vagy Barcsai Mihály 1679. november 27-i levele : OL Teleki M. gyűjt . 4. doboz. 

78 A maj tény i fegyverletétel u t án í r ta Dalnoki Veres Gerzsony : ,,Igy múlék el t ő lünk ez az 
Miska-világ". A k u r u c küzde lmek költészete, 681. o. 

79 Thököly I m r e levelei, 124. o. 
80 Érdekes beszámolót közöl erről Szalay L.: Magyarország tör téne te . Pest , 1859. V. k. 198. o 

Vö. : MHHS XXVII. k. 10. o. 
81 Teleki Mihály 1681. s zep t ember 7-én azt í r t a a fe jede lemasszonynak : Thököly lovasai t a 

. ,pompa, nyálkaság" jellemzi, és ,,czifra veres gyalogi" v a n n a k : EOE XVII k. 220. o. Vö. : Thö
köly I m r e levelei. 244. o., vagy MHHS XXIV. k. 122—123. o. A későbbi ruháza t i és fegyverzeti 
v i szonyokra 1. pl. Takáts S.: i. m. 133. o . Bujdosók Levél tára 277. o., TT 1899. 451. o. vagy 
az egri pasa 1683. márc ius 15-i levele OL TSZH lt. G—2 1. es. I t t szere tnénk megjegyezni , hogy 
1 db k a r a b é l y és 1 p á r pisztoly minden m a g y a r l ovaska tonának k i j á r t császári szolgála tban is. 
így a vers első szakaszában levő u ta lások ö n m a g u k b a n még nem je len tenek t á r sada lmi hova
ta r tozás t ! L. ezzel kapcso la tban Eszterházy n á d o r 1684-es fel terjesztését Bubics Zs.: Cornaro 
Fr igyes velenczei követ je lentései Buda v á r á n a k 1686-ban tör tént os t romáró l és visszavételéről . 
Budapest , 1891. LIV. o. 

82 A k u r u c küzde lmek köl tészete . 216—217. o. 
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tonig ösmeretes vala. Szerzője, mint a 17. és 18. versszakokbul következtethető, 
háromszéki kurucz székely vitéz vala, ki ekkor vagy a zsübói táborbul, vagy a 
szebeni és brassai felbomlott ostromzárlatrul szülőföldére tért . Mert az 5. és 6. 
s trophák nyilván Herbeville 1705-iki erdélyi hadjáratára — illetőleg annak kö
vetkezményeire: a székelyek egy részének Pekry Lőrincz és Mikes Mihály gró
fokkal Moldvába menekülésére engednek növetkeztetni . Így az ének keletke
zése 1705. november végére, vagy december elejére tehető."83 Miután ezt az 
éneket m á r 1704 augusztusa előtt följegyezték a Szentsei-daloskönyvbe,84 

semmiképpen sem keletkezhetett 1705 őszén. ïgy a megjelölt két strófa sem vo
natkozhat Herbeville 1705-ös erdélyi hadjáratára. Azt már csak mellékesen kí
vánjuk megjegyezni, hogy Mikes Mihály — Thaly állításával ellentétben — 
nem menekül t a zsibói harc u tán Moldvába, hanem Szamosújvárra ment, majd 
onnan Rákóczival Magyarországra vonult.85 

Fölmerül a nagy kérdés : ha az 5. és 6. strófák nem uta lha tnak Herbeville 
1705-ös támadására — illetve annak következményeire —, akkor vajon mely 
történeti eseményekre vonatkoznak? Ám ugyanez a kérdés föltehető a Szentsei
lejegyzés 4., 14. és 15. versszakaival kapcsolatban is, amelyek szemmel lá tha
tóan konkré t . történelmi eseményekre utalnak. Persze az is elmondható, hogy 
vajon miért nevezte volna egy állítólag a Rákóczi-szabadságharc idején kelet
kezett vers katonaszerzője „ťo7cos"-nak és „rossz kalapos"-nak a vele szembe
kerülő császári ka tonákat — amikor azok már több mint egy évtizede n e m 
hordtak ilyen ruhadarabokat? * 

Miután az irodalomtörténeti kutatások alapjában megkerül ték a válaszadást a 
Rákóczi-szabadságharc idejére nehezen illeszthető tar ta lmi jegyek probléma
körére, szükségessé válik ezek részletesebb vizsgálata és elemzése. Véleményünk 
szerint a versszakok egymásutánisága meglehetős pontossággal követi a tö r té 
neti időrendiséget — legalábbis a 4. szakasztól kezdve —, s igyekszünk ezt a sor
rendet követni a tar ta lmi elemzésnél is. Véleményünk szerint a „Nosza hajdú, 
firge (vagy fürge) varjú . . ."m kezdetű katonadal több versszaka tömörített , de 
meglehetősen pontos „hadikrónikája" az 1689-es és 1690-es kuruc harcok ese
ményeinek. A könnyebb tájékozódás és eligazodás kedvéért szabadjon egész rö
viden összefoglalva feleleveníteni az események menetét, s ezután megkeresni 
azokat a versrészleteket, amelyek a tör téneteket tükrözik. 

Míg az 1688-as esztendő a Szent Liga seregeinek átütő, s mindent elsöpörni 
látszó nagy diadalai jegyében zajlott le, az elkövetkező két év a megtorpanás, 
sőt jelentős területveszteségekkel járó kudarcok időszakává vált. A Balkánon 
győzelmesen előnyomuló császári seregeket először az 1688. szeptember 25-én 
bekövetkező francia támadás torpantot ta v meg, ami megmentet te a már -már 
végső összeroppanás jeleit muta tó török birodalmat is. Sőt, a lélegzetvételnyi 
szünetet jól kihasználva, a török 1688 nyarán el lentámadásba ment át a közel 
30 000 fővel csökkentett létszámú császári sereg ellen. Az ellenakció részét ké
pezte az a sikeres hadivállalkozás, amelyet Thököly Imre hajtott végre magyar 
és román, valamint a rendelkezésére bocsátott török, ta tár katonasággal. 
A mintegy 8000 főnyi hadoszlop először a Kladovo melletti erődöt foglalta el, 
majd júl ius 15-én diadallal bevonult Orsovába. Az Erdély védelmével megbízott 
Heissler császári generális visszavonult Thököly elől, csupán Karánsebest lát ta 
el 400 főnyi őrséggel. A Thökölytől előre küldöt t Sándor Gáspár Mehádiát 
pusztán találta, s Karánsebes alól Temesvárra küldhet te embereit . Szabaddá 

83 Thaly K. : i. m. II. k 99—100. o. 
84 Szentsei György da loskönyve , 434. o. Vö. : A k u r u c küzde lmek költészete, 818. o. 
85 Cserei M. : i. m. 356 o. 
86 A Bathó-féle vá l toza tban „fürge va r jú" . Kócziány L.: i. m. 85. o. 
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vált az út Szófiától Temesvárig, ami önmagában is szép siker volt. Thököly ezt 
még növelte azzal, hogy augusztus 23-án vereséget mér t az újpalánkai császári 
helyőrségre. Thököly sikerei oly mértékben megriasztották a bécsi hadvezetést, 
hogy a haditanács Bádeni Lajos fővezért a r ra utasította, csupán a gyalogságát 
hagyván Belgrádnál a Duna jobb partján, a lovasságot vigye át a bal par t ra , 

•az onnan vár t ellenséges támadás megakadályozására. Bádeni Lajos azonban 
támadásba lendült a török főerők ellen, s augusztus 29-én Grabovácnál majd 
másnap Batocsinánál vereséget mért az arab Redseb pasa által vezetett török 
seregre. Szeptember 24-én Nisnél újabb csatára került sor, amely a törököt visz-
szavonulásra kényszerítette. Dél-Szerbia megszállása után a császári haderő 
a Duna völgyében nyomult előre. 

Bádeni Lajos ezt követően Heissler al tábornagyot Szendrőn át Orsova vissza
foglalására rendelte, maga pedig Kladova ellen indult, amelyet Thököly már el
hagyott és visszahúzódott Nikápolyba. A császári hadvezér ekkor Csernecznél 
átkelve a Dunán betöri a Havasalföldre, mire az itteni vajda csapataival és ud
varával visszahúzódott Moldva felé. A hadakozás 1689-es alakulása azt látszott 
alátámasztani, hogy a császári sereg a francia támadás ellenére is folytatni tudja 
a megkezdett sikersorozatot a török fronton. 

Az 1690-es esztendő azonban ugyancsak rácáfolt ezekre a hiedelmekre! 
A nagyvezérré kinevezett Köprülü Musztafa hatalmas hadsereget szervezett és 
már az év elején nagy sikereket ért el a császáriak ellen. Nyáron Nist majd 
Szendrőt foglalta vissza, októberben pedig Belgrádot. Ez a támadás ismét olyan 
pánikot keltett Bécsben, hogy már nem csak Buda elestétől tar tot tak, de még 
a császárváros sorsáért is aggódtak! A pánikhangulathoz jócskán hozzájárult 
Thököly ez évi erdélyi hadivállalata, amelynek során a Habsburg-uralom alá 
került fejedelemség néhány hét re elveszett Bécs számára. Ezt azért is súlyosnak 
tekintették, mert Bádeni Lajos fővezérnek az volt a szilárd meggyőződése, hogy 
a magyarországi területek megvédésének stratégiai előfeltétele Erdély birtok
lása.87 

Thököly hadiakciója júl iusban indult, amelyben a kurucokon kívül török, ta
tár és havasalföldi román katonák vettek részt. A fejedelemség védelmét irá
nyító Heissler tábornok érthetően a szorosokon vár ta a betörést, s emiatt Ka
ránsebeshez — a Vaskapu védelmére —, valamint a bodzái és a törcsvári szoro
sok oltalmazására küldött csapatokat. Thököly azonban serege zömét kietlen 
helyeken, „hol soha lovas ember s talán gyalogos sem járt" , áthozta és augusz
tus 21-én Zernyestnél megsemmisítő vereséget mér t Heissler hadára. A vereség 
hírére Bádeni Lajos Belgrádot sorsára hagyva Thököly ellen indult, s a Vaskapu 
szoroson Karánsebest ér intve Erdélyben termet t . Thökölynek arra még volt 
ideje, hogy szeptember 16-tól 29-ig országgyűlést tartson Keresztényszigeten, 
ami után azonban Székelyföldre vonult, majd október végén kiszorult a feje
delemségből. Novemberben, decemberben, sőt 1691 nyarán is tett kísérleteket 
Erdély visszaszerzésére, aminek a reménye csupán az augusztus 19-i szalánke-
méni nagy török vereség nyomán enyészett el visszavonhatatlanul.8 8 

Ügy véljük, hogy e két háborús esztendő eseményeinek még ily vázlatos át
tekintése is közelebb vihet bennünket a vers eddig homályos értelműnek mon
dott részletei megfejtéséhez. Mindenekelőtt világossá válik az, hogy miért sze
repel oly sok román szó, név és kifejezés a versben?8 9 A havasalföldi csapatok 

87 A császári csapa tok 1689-es és 1690-es török elleni hadművele te i rő l néme t for rások a lapján 
á t t ek in the tő összképet ad Bánlaky (Breit) J.: i. m. XVII k. 363—408. o. 

88 Thököly 1690-es erdélyi hadivál la lkozásáról — a n n a k poli t ikai há t te réve l és köve tkezmé
nyeivel együt t — átfogó képet ad Szádeczky L.: Thököly erdélyi fejedelemsége. Századok, 
1898. évf. 

89 Így a 3. és a 6. ve rsszakokban . 
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mindkét esztendőben együtt harcoltak Thököly kurucaival. 1689-ben a havas
alföldi fejedelem Thökölyhez küldte udvari katonáit is kiképzésük végett, a r ra 
hivatkozva: „azok nem tudván az hadi dolgokat, tanítsuk, igazgassuk őket".90 

A hosszabb időn át együtt táborozó magyar és román katonák közötti csipke
lődésre utal az „ungur-bungur", valamint a „rumij" vagy „rumuj" kitétel.91 

Érthetővé válik Havasalföldének Moldvára való futása is,92 amely 1689 végén 
történt, amikor a császári csapatok megszállták az országot. 

A vers a 15. szakasz Dévára és Görgényre történő utalása alapján egyértel
műen az 1690-es, a keresztény szigeti országgyűlés után született.93 Amennyi
ben a 18. versszak a tényleges hazatérésről számol be, akkor az is elmondható, 
hogy október 19-ét követően.9** Némely szakaszban összemosódnak az utalások 
az 1689-es és az 1690-es hadieseményekre. így például a 4. szakasznak a Budá
ra és Egerre vonatkozó sorai95 egyaránt uta lnak a két esztendőben egymásután 
támadt riadalomra.9 6 Karánsebes is többször „behumta jobb szemét"97 e két 
esztendő alatt.98 S a Tiszának, Dunának, Szávának és Drávának is többször 
„megváltozott ize",99 ahányszor csak átkelt a „német" ezeken a folyókon.100 Két 
eseményt rögzít az a kitétel is, miszerint „Brassónak az küfala / Pogácsábúl 
rakva."m Egyrészt az 1689-es brassói nagy tűzvészt, amelynek során a város
falak annyira megrongálódtak, hogy szinte védhetet lenné váltak.102 Másfelől 
utalhat arra a nagy mennyiségű élelmiszerszállítmányra is, amelyet a Thökö
lyvel rokonszenvező brassóiak a zernyesti csatát követően küldtek a kuruc tá
borba.103 A szászok pozitív magatar tásá t idézi a Szebennel foglalkozó 14. sza
kasz is, amelyben a szerző nyílt kiállásra biztatja a város lakóit, figyelmeztet
ve őket: „Mert ha külön csak félen vonsz, ] Megüt amaz csalfa" — ti. a la
banc.10'1 A 8., a 9., a 10., a 11., a 12. és a 13. versszakok pontos beszámolót adnak 
arról az eseményről, hogy a keresztényszigeti országgyűlés Thököly kívánságá
ra nagy mennyiségű élelmiszert szavazott meg a hadak tar tására , mely alkalom
mal sorra vet ték az egyes vidékek császáriak által tör tént kizsákmányoltságát 
és adózásképességét.10 ' Elmondható, hogy a szerző ez alkalommal is — akárcsak 

90 MHHS XXIII. k. 39. o. 
91 Az ,,ungur-bungur" pé ldául még a ké t v i lágháború között is a m a g y a r o k á l ta lánosan 

haszná l t gúnyneve volt az akkor i Román iában , 
92 Cserei M.: i. m. 188. o. 
93 A kereszténysziget i országgyűlés végzéseit 1. : MHHS XXIII. k Vö. : EOE XX. k. A 8. te. 

szól Görgény és Déva Thökö lynek tö r tén t elzálogosításáról . 
94 Szádeczky L. : i. m. Századok, 1898. 422—423. o. 
95 Ez a két sor sem tel jesen azonos a Szentsei-féle és a Bathó-féle vá l toza tokban . Míg az 

előbbiben így sze repe l : ,,Gyászolj Buda! Eger tornya / Fönnyen hányja füstit;" (310. o.) a más ik 
lejegyzésben ezt o lvasha t juk : „Gyászol Buda, Eger vára ! Jelen hagyja füstit." (86. o.). Ügy 
véljük, a második vál tozat t ek in the tő é r the tőbbnek , amely az ellenséges támadást jelző füstre 
vonatkozik . 

96 Az 1689-es r i ada lomra 1. pL Kriegs-Chronik Ös te r re ich-Ungarns III 1. 120. o., az 1690-es 
pán ikhangu la t r a 1. Bethlen M.: i. m. I k. 405—407. o. 

97 A Szentsei - le jegyzésben: „Karánsebes, Kisbelényes / Béhumta jobb szemét. Az tokosnak, 
rossz fattyúnak j Nem állhotja kezét." (310—311. o.) A Bathó-féle vá l t oza tban : „Karánsebes, Küs 
Belénes / Béhunta jobb szemét, / A Tokosnak, rossz fattyúnak j Nem állhatja kezét." (86. o.) 

98 Szádeczky L.: i m. Századok, 1898. 330., 332., 336., 338. o. 
99 A Szentse i - le jegyzésben: „Az német is hogy általjött. / Megváltozott íze." (311. o.) 

A Bathó- le jegyzésben: „Az Tokos es hogy általment, / megváltozott íze." (86. o.) E sorok össze
hasonl í tása azt sugallja, hogy a Szentsei-vál tozat az eredet ibb , hiszen a Ba lkánon ta r tózkodó 
k u r u c ka tona számára a német vagy tokos „á l ta l jö t t " a folyókon. 

100 A császári c sapa tok többször i fo lyamátke lésére 1. Bánlaky (Breit) József id. munká j á t . 
101 Szentsei György da loskönyve , 313 o. A Bathó vá l toza tban : „Brassónak a kőfalát j Pogá

csából rakták." (88. o.) Az eredet i k é z i r a t b a n : „pocsából" van . L. uo. 
102 Cserei M. : i. m. 193—194. o. 
103 L. névte len brassó i ko r t á r s e m l é k i r a t á t : „Des Grafen Tököli Einfall in Burzenland, dessen 

Schlacht bey T o h a n und Zernest und Abmarsch aus S iebenbürgen anno 1690 den 13 Aug. bis 
Í691 den 13 M a y " (Kiadva Kemény J.: Deutsche F u n d g r u b e n der Geschichte S iebenbürgens , II. k.) 
248—254. o. 

104 Szentsei György da loskönyve , 313. o. A Bathó-vá l toza tban : „Ha csak kullogsz, vaj felé 
vonsz j Majd megüt az csalfa!": 87. o. 

105 A kereszténysziget i országgyűlés Thököly k ívánságá ra hadé le lmezésre 32 000 köböl búzát , 
100 000 köböl zabot, 4232 db vágómarhá t , nagy menny i ségű vajat, mézet és bor t szavazott meg. 
A t e rhek szétosztásánál f igyelembe vet ték, hogy mely te rü le teke t mi lyen m é r t é k b e n élte ki a 
„tokos", vagyis a császári ka tonaság . Errő l szól a 8-tól 17-ig ter jedő versrész . 
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Déva és Görgény esetében — az országgyűlésen elhangzottakat verselte meg. 
Ez viszont arra utal, hogy maga is jelen volt ott, minden valószínűség szerint 
Thököly közvetlen kíséretében. 

Fölmerül a kérdés: vajon miért nincs konkrét utalás a versben a zernyesti 
ütközetre? Hiszen ez a hadiesemény kétségtelenül a legjelentősebb momentuma 
volt a megénekelt időszaknak. Erre lehetne azt a választ is adni, hogy bizo
nyára volt a versben egy Zernyestre utaló rész, ami az első lejegyzésig eltelt 
másfél évtized alatt kikopott abból. Hiszen az eddig ismertté vált három XVIII. 
századi lejegyzés mind terjedelmében, mind tartalmában meglehetősen el
térő.106 Lehetséges azonban az is, hogy a vers eredetileg sem szólt a zernyesti 
összecsapásról. Ez magyarázható azzal, hogy a háromszéki székely szerzőnek 
gyászos esemény számba ment az a harc, amelyben oly sok honfitársa lelte ha
lálát a túloldalon állva!107 Hivatkozhatnánk arra is, hogy a „Csínom Palícó"-ban 
sincs konkrétan megnevezve a szikszói győzelem, pedig az is ugyancsak jelen
tős volt a kurucok szempontjából! Ezzel kapcsolatban azt is elmondhatnánk, 
hogy a gyakori fegyveres összecsapásokban aktívan részt vevő katonaemberek 
tudatában és szóhasználatában nem úgy éltek az események, hogy „szikszói csa
ta" vagy „zernyesti csata"? hanem mint egyik „harcz" vagy „próba" a többi 
között. 

Ez a momentum — párosulva azzal, hogy a szerző az ellenség katonáit két
szer is „tokos" néven említi — valószínűsíti katona voltát, de legalábbis gya
kori közöttük forgolódását. Ha átböngésszük az egykorú forrásokat, azt talál
juk, hogy szinte kizáróan, csak a katonák említették ezen a néven a császári se
reg harcosait. Lehetséges, hogy amolyan katonai „zsargon" kifejezés volt, amely 
nem ment át úgy a közhasználatba, mint például a „labanc" szó?108 Ez a mo
mentum viszont azt sugallja, hogy a „Nosza hajdú" szerzőjét Thököly katonái 
között keressük. Igen ám, de mikor és hogyan kerülhetett egy háromszéki szé
kely katona Thököly hadába? Hiszen székelyek csak akkor küzdöttek a kurucok 
mellett, amikor Apafi és Teleki aktívan támogatták a Habsburg-ellenes küzdel
met. 1686-ban például Thököly ellen harcoltak az erdélyi katonák, őt szorítot
ták ki egy rajtaütéssel Hunyad-megyéből.109 Igaz, nem sokkal ezt követően meg-
hasonlottak a székelyek az erdélyi vezetéssel, s önkényesen eltávoztak a szebeni 
táborból.110 Ezek közül néhányan ekkor is csatlakozhattak a Várad környékén 
táborozó Thökölyhez. Ám már korábban is, hiszen Thököly a fogságból kisza
badulva Erdélyben is toborzott katonákat az elfogatásakor szétszéledettek he
lyett.111 

A katonadal szövege három változatban is fennmaradt az utókor számára. 
Ügy tűnik, hogy elsőnek Szentsei György jegyezte le a Dunántúlon 2704. 
augusztusa előtt, de ezt csupán abból lehet következtetni, hogy ez a leghosszabb, 
legteljesebbnek tűnő változat. Az a feltételezés, hogy a verset Szentsei 1704-ben 
jegyezte volna le csupán abból következett, hogy a vers — mint Rákóczi-sza
badságharc korában keletkezett költemény — 1703 decemberénél nem lehetett 
korábbi születésű, és mint ilyen csak az 1704-ben Károlyi Sándorral a Dunántúlra 
vonuló volt thökölyánus katonákkal juthatott el Szentseihez.112 Azonban ha a 
vers 1690 végén, vagy kevéssel ezután keletkezett, az korábban is eljuthatott 

106 L ezzel kapcso la tban a 112—116. sz. j egyze teke t . 
107 L. Cserei M.: i. m. 203—204. o., Vö. Szádeczky L.: i. m. Századok, 1898. 246. o. 
108 A „tokos" jelzőt a XVII. században többny i r e olyan szerzők haszná l ták a császár iakra , 

ak ik m a g u k is ha rco lók vol tak . A kor t á r s í r ó k közül pl. sem Babocsay, sem Cserei n e m nevez
te így a császár iakat , n o h a a „labanc" gúnyneve t ők is haszná l ták . 

109 Komáromy A.: Thököly erdélyi hadivál la la ta , 1686. HK 1890. évf. 
110 Cserei M.: i. m. 158—160. o. Vö Bethlen M.: i. m. I. k. 347., 358—359. o. 
i l l L. erről Thököly I m r e levelei, 262., 265. o. 
112 Szemelvények a m a g y a r had tö r téne lem t anu lmányozásához , I. k. 338—341. o. 
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a Dunántúlra bármely Thököly szolgálatából átállt, vagy az ő fogságából csere 
útján kiszabadult dunántúli magyar katona révén. Átállás és fogságból való ki
szabadulás meglehetősen nagy számban előfordult a kilencvenes években is,113 

s így bőven akadhatott olyan személy, akinek a révén még a századforduló ide
jén elkerülhetett a vers a Dunántúlra. 

A húsz versszakos Szentsei-féle lejegyzésnél öt szakasszal rövidebb az erdélyi 
Bathó Mihály énekeskönyvében fennmaradt változat. Erről csak annyit lehet 
bizonyossággal megállapítani, hogy 1696 után jegyezték le, feltehetően a kolozs
vári unitárius iskolában, valamikor a XVIII. század elején. Sajátos módon ép
pen az az öt versszak hiányzik ebből a változatból, amelyből azt lehetett meg
állapítani, hogy a vers szerzője háromszéki lakos és székely volt, és nem a szerző 
hazatérésével fejeződik be a vers.114 

A harmadik, töredékesen fennmaradt változatot 1716-ban írta be a dalköny
vébe csikszentléleki Bocskor János. „Eleje kiszakadt" írta az 1872-es kiadásnál 
Thaly.115 A hiányzó rész a Szentsei-féle változathoz képest a nyolc első strófa — 
éppen az 1689-es históriai eseményekre utáló részek —, valamint a 9-ik szakasz 
első két sora. Érdemes megjegyezni, hogy a megmaradt rész sem egyezik pon
tosan sem a Szentsei-féle változattal, sem a Bathó Mihály énekeskönyvében 
fennmaradttal. A Bocskor-féle változatban elolvasható utolsó versszakot min
den bizonnyal maga a leíró költötte és toldta hozzá az eredeti vershez.116 

A „Nosza hajdú, firge varjú" kezdetű katonadalt Thaly „Erdélyi hajdútáncz" 
cím alatt adta ki, amit átvettek a későbbi kiadványok is.117 A régi lejegyzések
ben a versnek nem volt ilyen címe. Szentsei „Cantio alia", Bathó „Cantio novi" 
cím alatt jegyezte le. A Bocskor-féle lejegyzésnek az eleje hiányzik, s így nem 
tudjuk, hogy ő milyen címet adott a versnek. Kétségtelen tény, hogy Thököly-
nek 1689-ben és 1690-ben is voltak „hajdúi" — vagyis az akkori szóhasználat
ban gyalogos katonái. Más kérdés, hogy jártak-e ezek úgynevezett „hajdútán
cot" és hogy egyáltalán milyen is volt a „hajdútánc" a XVII. században? Takáts 
Sándor a magyar gyalogságról szóló jeles művében azt írta: „Az úgynevezett 
hajdútánczot a magyar katonaság minden fegyverneme eltanulja. Ezt a hajdú-
tánczot a XVI. században toborzónak is hívták, s nemcsak verbuválás idején 
járták, de a csaták és várostromok alkalmával is, hogy az ellenséget ezzel is 
bosszantsák. Zenekíséretül ehhez a tánchoz rendesen a duda, vagyis a tömlő" 
síp szolgált. A legrégibb magyar gyalogság, (még a huszárság is) trombita he
lyett a tömlősípot használta. Az úgynevezett török sípot és a tárogató sípot a 
16. század közepén kezdik használni."118 Járatlanok lévén mind a törökköri 
tánctörténetben, mind ezen időszak zenetörténetében, érdemben nem tudunk 
hozzászólni Takáts Sándor erre vonatkozó megállapításainak helytállóságához. 
Több évtizedes kutatásaink során egyetlen XVII. századi iratban sem találkoz
tunk sem a hajdútánc, sem a toborzótánc előfordulásával, vagy azzal, hogy eb
ben a században Magyarországon és Erdélyben tánccal toboroztak volna. Olyas
mivel sem találkoztunk, hogy a Habsburg-ellenes hadseregek katonái akár vár
ostrom idején, akár nyílt ütközetben tánccal „bosszantották" volna a „tüzes" 
ellenfelet! Inkább olyan adatok kerültek elő, hogy vonakodtak rohamra menni 
a falak ellen — ami miatt többnyire halálra ítélt katonák közül kerültek ki az 

113 L. erről t ö b b e k között MHHS XXIII . k. 751. o., vagy MHHS XV. k. 297., 397 o. 
114 E vá l toza tban a vers így z á r u l : „Marosszékről, Udvarhelyről / Juték Háromszékre: / 

Szépségére, tetszésére / Mása nincs Erdélynek! / Isten tartsa, szaporítsa / Gabonáját benne." 
(Kócziány L. : i. m . 88. o.) 

115 Thaly K. : i. m. II . k. 104. o. 
116 „S el ne felejts, — inkább éltess / Jóízű étkekkel. / Csik országa — Gyergyó vára / Igen 

sovány földe, j Ki próbálta — az tudhatja, / Vagy az ki lakhatta." (Uo.) 
117 MHHS XXIII . k. 57., 735. O. 
118 Takáts S.: i. m. 41. o. 

4 Hadtör téne lmi Köz lemények — 245 — 



elöl rohamozók —, s hogy a nyílt csatákból az első kemélyebb ellenállásra a lo
vasok elfutottak, minek következtében a gyalogosok túlnyomó részét lemészá
rolták!119 Amint már szóltunk róla, a katonák minden bizonnyal táncoltak is a 
tábortüzek mellett vagy a téli szállásokon, amihez a kuruc seregeknél is rend
szeresített síposok, trombitások és dudások „húzták" a „talp alá valót".120 A ka
tonák ropta táncok koreográfiájáról pusztán elképzeléseink vannak. Apor Péter 
szerint a XVII. századi Erdélyben „nem ugrándoztak kecskemódon", hanem 
„szép halkal járták" a táncot. Az általa felsorolt táncfajták között nem szerepel 
sem a hajdútánc, sem a toborzótánc.121 Igaz, ő csupán a „jobb társaságban" szo
kásos táncokról szólt, de éppen a Szentsei-daloskönyvből tudjuk, hogy ifjak jár
ták társaságban is az úgynevezett „hajdútáncot". Arról viszont ez a vers sem 
tájékoztat bennünket, hogy vajon milyen mozgáselemekből tevődött is össze az 
említett tánc?122 

A „Nosza hajdú" kezdetű katonadal első három szakasza gyors, sőt vad tánc
ra utal. Arra vonatkozóan, hogy a jelzett „katonatánc" elemei a közelharcban 
tett harci mozdulatok imitálásából álltak-e vagy a régi pásztorfoglalkozás során 
kialakult táncelemek éltek-e tovább benne? — csupán találgatásokra vagyunk 
utalva, s így erről hosszabban szólni célszerűtlen lenne. E három versszak kü
lönben is több olyan részletet tartalmaz, amelyről ma még nem tudjuk a ho
mályt eloszlatni." így például nem teljesen világos a „firge varjú" értelmezhető
sége, vagy az, hogy kire értette a „tollas" megjelölést? Az egyik változatban 
„Palkó" a „kurvaifia", a másikban „Gyurka", ám egyikből sem derül ki, hogy 
vajon kire vonatkozik ez a korántsem hízelgő megjelölés? Ki lehetett vajon az a 
„Kis Péter" — vagy „küs Péter", akinek valaki a „bal sarját" adta? (Ha a stí
lusjegyek alapján gyanítható Felvinczi György volt a szerző, úgy a „Gyurka" 
név — kissé vaskos öniróniával — minden bizonnyal őt rejti.) 

Történész-meditáció e két katonadal kapcsán 

A vizsgált két vers keletkezési idejének és körülményeinek a tisztázatlansága 
ismételten fölhívja a figyelmet arra, hogy a XVII. század végi kuruc harcok és 
a harcokat vívó katonaság története még ma is mennyire feldolgozatlan területe 
mind a történeti, mind a hadtörténeti irodalomnak! Első pillanatban szinte hi
hetetlennek tűnik: a három évtizedes fegyveres harcot vívó katonaság és annak 
hadművészete történetéről mindmáig még egy hosszabb összefoglaló cikk sem 
jelent meg, nemhogy tanulmány vagy monográfia. A korszak problémáihoz és 
a kuruc katonaság lelkivilágához valami csodálatraméltó beleérző képességgel 
mindeddig Ady Endre jutott a legközelebb, de a megérzés nem nyújthatott ele
gendő támpontot, fogódzót az irodalomtörténészeknek minden egyes kuruc vers 
eredetének pontos felderítéséhez. így a történetírásban még ma is mutatkozó 
fehér foltok nyomán az irodalomtörténet a Rákóczi-szabadságharc idején kelet
kezett versek közé sorolt jóformán minden olyan kuruc tárgyú költeményt, 
amelyben nincs határozott konkrét utalás XVII. századi eredetre, illetve Thö
köly vagy valamelyik ismert thökölyánus személyiség nevére. Minden bi-

119 L. er ről rész le tesebben Nagy L.: Magya r hadse reg és h a d m ű v é s z e t a ha rmincéves hábo rú 
ban . Budapes t , 1972. 125—126., 178., 188. o. A h a j d ú k ha rcmódjá ró l részletesen legújabban 1. 
Nagy L. : Bocskai Is tván a h a d a k élén. (Kiadás alatt.) 

120 Thököly udvar i zenészeiről , ak ik vele m e n t e k a táborba is, 1. Bruckner Gy.: Gróf Thököly 
I m r e k é s m á r k i udva r t a r t á sa . Lőcse, 1914. 10—11. o., vagy Székely J. : Thököly I m r e udva r t a r t á sa . 
Budapes t , 1912. 68. o. A csapa tokná l rendszeres í te t t zenészekre t ö b b e k között 1. Bujdosók Levél
tá ra , 235. o. ; Bubics Zs.: i. m . 372 o., vagy Századok, 1904. évf. 114—115. o. 

121 L. Apor P.: i. m. 43—45. o. 
122 A Szentse i -da loskönyvben „Cantio elegáns" cím alatt közöl t ve r sben az a lább iaka t olvas

h a t j u k : ,,Az ifjak is peniglen hegedülnek, lantolnak, / Hajdútáncot járnak." (i. m. 64. o.) 
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zonnyal ilyen megfontolások alapján minősült a Rákóczi-szabadságharc végén 
— vagy azt követően — keletkezett versnek a több változatban is fennmaradt 
„Nyalka kurucz" című költemény is, jóllehet az könnyen keletkezhetett például 
a török 1683-as bécsi vereségét követő időben, amikor a kurucoknak menekül
niük kellett a Dunántúlról. Több tartalmi jegy utal XVII. századi, mint későbbi 
eredetre. Hasonló gondolatokat vet fel azonban „A magyar városokrúl", vala
mint „Az erdélyi városokról való ének" feltételezett eredete is,123 amelyeket 
szintén érdemes lenne újabb tartalmi vizsgálatoknak alávetni. 

A „Csinom Palkó" és a „Nosza hajdú" kezdeÜ kuruc katonadaloknak — vagy 
legalábbis azok egyes részeinek — Thököly-kori eredete természetesen nem 
pusztán az idevágó irodalomtörténeti megállapítások korrekcióját jelenti, ha
nem a közel fél évszázados kuruckor egyes jelenségeinek újabb vizsgálatára kell 
hogy ösztönözze a korszakkal foglalkozó történettudományt is. Az igaz, hogy 
például a „Csinom Palkó" korábbi keletkezése fölmentheti a Rákóczi-kori kuta
tókat a parasztok porozására és kirablására nyíltan biztató versszak további 
magyarázatának a terhe alól, hiszen ily módon e negatív jelenség Thököly ku
rucainak a számlájára kerül, akikről úgyis már oly sok rosszat leírtak még a 
magyar históriában is!124 Ám szembe kell néznünk például azzal a problémával, 
hogy a kuruc katonatömegek a több mint négy évtizedig tartó „Miska-világ"-
ból a Thököly-kort, a méltatlanul históriai félárnyékba szorult „kuruc-király" 
szolgálatát tekintették a reményt keltő, szívet dobogtató, igazi kuruckornak. 

Erről különben kaptunk már jelzéseket a Rákóczi-szabadságharc első felében 
keletkezett szegénylegény-énekekből is, csak valahogyan elsiklott felette a fi
gyelmünk. A kiábrándult szegénylegények Rákóczi szolgálatában az alighogy 
„meghidegült vérű" „jó Thököly Imrét" idézték, sírták vissza, és az is világosan 
kitűnik ezekből a versekből, hogy miért: „Nincs becsületi a katonának, / Mint 
volt r é g entén a kurucokna k."125 A történeti és irodalomtörténeti 
elemzések e nosztalgikus panasz magyarázatánál csupán a Rákóczi-szabad
ságharc keretei között mozogtak: az 1703-as remények tovatűnésével, s a vité
zek akkori „becsületinek" — megbecsülésének — fogyásával indokolták az el
keseredést. Az újabb elemzésekben a „szegénylegény" azonosult azzal a job
bágykatonával, aki 1706-ra már többnyire meghasonlott ,,a nemesi vezetés alatt 
álló szabadságharccal."126 Noha a szegénylegények azonosítása a termelő mun
kából katonának állt jobbággyal több pontatlanságot rejt magában — hiszen a 
XVII. század második felében inkább a termelő munkából kiszakadt szabad haj
dúkat vagy szabad legényeket nevezték szegénylegényeknek —, annyi bizonyos, 
hogy a panaszok kiéleződött osztályellentéteket is tükröznek. Ám nem szabad 
arról sem elfeledkeznünk, hogy a szabadságharcot szinte az első napoktól végig
kísérte egy hol élesebb, hol tompább belső harc is Rákóczi és környezete, vala
mint a régi kurucok, a volt thökölyánusok között. Az idézett versrészlet is kon-

123 Thaly K. : i. m. II . k. 131—143., 189—193., 296—307. o. Vö. : Magya r köl tészet Bocskaytól 
Rákócziig, 315—317., 490. o., vagy A k u r u c k ü z d e l m e k költészete, 830—831. 843—844., 851.' o. 
A „Magyar városokrúl" 1953-as k i adásában azt o lvasha t juk : „Fel tűnő az erdélyi hajdútánc-ca\, a 
Csinom Palkó-val és a gyű j t eményünkben n e m közölt , Felvincžy G y ö r g y n e k tu la jdoní to t t kolozs
vár i verssel (Kolozsvár a kuruc ostrom alatt) való rokonsága . Mind a négy képsoroza toka t 
vonul ta t el az olvasó szemei előtt , s r i t m u s u k is egyező. Hangula t i , s t i lár is egyezésük is 
s zembe tűnő . " (i. m. 490. o ) A „Magyar városokrúl" c ímű versben néze tünk szerint meglehe tős 
pontossággal n y o m o n köve the tők a nyolcvanas évek had ieseménye i . A ku ta t á s , úgy tűn ik , ü g y e i 
men kívül hagy ta azt a kö rü lmény t , hogy az 1683-as Bécs elleni t á m a d á s idején a Dunán tú l 
Thökö lynek hódolt . 

124 Thököly hadseregérő l jól lehet egyet len összefoglaló jellegű elemzés, ér tékelés m i n d m á i g 
nem je lent meg, ennek el lenére tör ténet i i r o d a l m u n k — alapvetően II. Rákóczi Fe renc ér ték
ítéleteit követve — számos, n e m kel lően megalapozot t e lmarasz ta lássa l i l let te a k u r u c - k i r á l y 
hadinépét . 

125 A k u r u c küzde lmek költészete, 550. 559. o. 
126 Magyar költészet Bocskaytól Rákócziig. Bevezetés , 24 o. Vö. : A k u r u c - k ü z d e l m e k kö l té 

szete, 835. o. 
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rétan erre az ellentétre utal: a Thököly-felkelés katonái voltak azok a „régen-
téri" becsben álló kurucok, akiket a szerző felemlített. Rákóczi ugyanis kezdet
től fogva szembe helyezkedett a kuruc név vállalásával, sőt — amint arra a leg
újabb kutatások fényt derítettek — még tilalmazta is e név használatát!127 Fö
löttébb érdekes, hogy egymást követő nemzedékek történetíróinak a figyelme 
elsiklott afölött, hogy a „kurucok Nagyságos Fejedelme" egyetlen levelében 
vagy egyéb írásában sem nevezte sem magát, sem híveit kurucnak! Még akkor 
sem, amikor például a híres gyömrői beszédében közvetlenül szólt a katonák
hoz, nem kis számban éppen volt thökölyánus kurucokhoz. Ennek tükrében jog
gal elmondható, hogy aki a szabadságharc katonái közül kurucnak nevezte ma
gát, ezzel — tudatosan vagy öntudatlanul — szembehelyezkedett a mozgalom 
vezérével, akinek a tudatában ez a név egyet jelentett a Thökölyhez való tar
tozással, a thökölyánus elvek követésével.128 

Jóllehet egészen a legutóbbi időkig elkerülte a figyelmünket a kuruc név vál
lalása és a „thökölyánusság" közötti szoros kapcsolat a szabadságharc idején, 
ám Rákóczi és a thökölyánusok e konfrontációja már Thaly figyelmét is felkel
tette.129 Történetírásunk azonban a későbbiek folyamán hajlott arra, hogy az 
összeütközések okát szinte kizárólagosan abban lássa: Thököly — Rákóczival el
lentétben — szabad utat engedett tisztjei és katonái gátlástalan prédavágyának, 
hatalmaskodásainak, anarchikus törekvései kiélésének, s az ehhez szokott thö
kölyánusok ezek tilalmazása miatt fordultak szembe a reguláris hadsereg meg
teremtésén fáradozó Rákóczival. Az ilyen és ehhez hasonló magyarázatok elfo
gadásánál azonban ajánlatos a fokozott óvatosság! Thököly hadseregének fe
gyelmi állapota ugyanis nem volt rosszabb bármelyik XVII. századi magyar 
hadseregénél, és az sem mondható el joggal, hogy Rákóczi hadserege minden 
regularizálási törekvés ellenére fegyelmezettebb lett volna Thökölyénél. A „ku
ruc király" az 1685-öt követő emigrációs időszak alatt is kemény kézzel fegyel
mezte katonáit, amit annál könnyebben megtehetett, hiszen azok szorosan az 
Ő személyéhez kötődtek „Nagy Törökországban". Más kérdés az, hogy a karló
cai békekötés után a magyarországi és erdélyi hegyek és nádasok rejtekében 
lappangó volt thökölyánusok a bujdosás esztendei alatt ugyancsak elvadultak: 
életmódjukban és életfelfogásukban fölöttébb közel kerültek a közönséges er
dei rabló-haramia néphez. Ez a jórészt társadalmon kívülivé vált réteg azonban 
nem azért került éles ellentétbe mindenfajta regularizálási törekvéssel, mert 
thökölyánus volt, hanem azért, mert korábbi életvitele olyan szokásokat tett 
úrrá rajta, amelyek nehezen voltak összeegyeztethetők bármiféle szervezett, 
rendezett életmóddal, s különösen pedig a katonai fegyelem követelményei
vel.130 

Rákóczi azonban nemcsak az erdőkből és nádasokból előkerült s ott ugyan
csak elvadult volt thökölyánusokkal került éles ellentétbe, hanem azokkal is, 
akik a „kuruc király" mellől jöttek az ő szolgálatába. A fejedelem ugyanis fö
löttébb kárhoztatta a thökölyánus tisztek hadászati és harcászati elgondolá
sait,131 amelyek alapvető kérdésekben tértek el a Rákóczi és szűkebb környeze
te által vallottaktól. Az összeütközések egyik sarkalatos pontja a nyílt, nagy 
csaták és ütközetek vállalása, illetve azok mindenáron való kerülése volt. Az 
utókor történeti és hadtörténeti irodalma hajlott afelé, hogy a nézetek ezen 

127 Nagy L.: K u r u c o k és l abancok a m a g y a r tö r t éne lemben . HK 1979. 2. sz. 266—267. o. 
128 Uo. 269—270. o. 
129 Thaly K. : A b . Orlay s gr. Serény i család. Századok, 1898. évf. 
130 A prob lémával részletesen foglalkozom a „Tár sada lom és hadse reg a XVII. századi k u r u c 

k ü z d e l m e k b e n " c. k iadás alat t levő m u n k á m b a n . 
131 II, Rákóczi Ferenc emlék i ra ta i a magyarország i háborúró l , 1703-tól a n n a k végéig. Buda

pest , 1978. 337. o. 
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konfrontációjában egyértelműen a nagy csatákat vállaló Rákóczi igazát tegye 
magáévá és elvesse a főként portyázó hadviselésre szorítkozó thökölyánus el
veket. Vitathatatlan, hogy a Rákóczi vezette küzdelem nemcsak más politikai, 
hanem eltérő stratégiai viszonyok között zajlott le, mint a XVII. századi Habs-
bur-ellenes'küzdelmek. Amíg ugyanis a Bocskai, Bethlen, I. Rákóczi György és 
Thököly vezette küzdelmeknek — egészen a visszafoglaló háború diadaláig — 
olyan hátországa volt az erdélyi fejedelemségben és az annak határait szava
toló török hatalomban, ahol elérhetetlenné és sebezhetetlenné váltak a császári 
hadsereg számára, II. Rákóczi Ferencnek már nem adódott ilyen fölöttébb ked
vező lehetőség. Emiatt ő nem is kerülhette el úgy a nyílt szembeállást, ahogyan 
azt az elődök tették.132 Ügy tűnik, hogy ezt az alapjaiban megváltozott helyzetet 
a volt thökölyánusok többsége nem ismerte fel, s emiatt eleve elvetette minden 
nyílt csata vagy ütközet vállalását, arra hivatkozva, hogy alkalmatlan a kuruc 
katonaság ilyen. harcra. A sorozatos csatavesztések — amelyek egyúttal sokkal 
nagyobb vérveszteséggel is jártak, mint a korábbi Habsburg-ellenes küzdelmek 
harcai,133 az ő igazukat látszottak alátámasztani. Érthető tehát, hogy ezt a ,,thö-
kölyánusnak" nevezett — de valójában az egész XVII. századi Habsburg-ellenes 
hadviselésre jellemző — álláspontot szívesen magukévá tették a nagy vérvesz
teségeket szenvedő kuruc katonák is. Ez viszont Rákóczi és környezete részéről 
váltott ki éles ellenvéleményeket, s az egész thökölyánus hadviselés sommás el
ítélését és elvetését.134 

A jövőbeni kutatásokra hárul majd annak a kiderítése, hogy elkerülhetetle
nül szükség volt-e mindazon véres, vesztes csaták vállalására, amelyek a sza
badságharc folyamán végbementek? Ezzel függ össze annak eldöntése is, hogy 
a konfrontálódó álláspontok képviselői közül kinek mikor, mennyiben volt iga
za? Ma még korai volna felelősségteljesen állást foglalni a felmerülő kérdések
ben. Arról azonban, hogy maguk a kuruc katonák miként látták és ítélték meg 
a dolgokat, az egykorú énekekből, katonadalokból fölöttébb értékes tájékoztató 
jelzéseket, támpontokat kaphatunk. Mert igaz, hogy az események forgatagában 
benne élők nem láthatják történelmi távlatból a saját „történésüket" — s emiatt 
nem is lehet egyedüli mércének tekinteni a kortársi értékítéleteket —, ám az is 
könnyen tévutakra vezethet bennünket, ha nem részesítjük kellő figyelemben 
azokat. Éppen ezért nem hagyhatjuk figyelmen kívül azokat az üzeneteket sem, 
amelyek például a „Csínom Palkó" vagy a „Nosza hajdú" kezdetű katonada
lokból szólnak hozzánk immáron három évszázad távlatából. Vallanak többek 
között arról, hogy a Thököly-felkelés két felívelő szakaszában a katonák még 
milyen töretlenül hittek a kuruc világ végső győzelmében. Jóllehet ez a négy 
évtizedes „Miska-világ" nem ugyanazt jelentette a részt vevő osztályok és réte
gek tagjainak, ám az európai haladás perifériájára szorított nemzet egésze előtt 
a régi dicsőség újraéledésének reménysugarát villantotta fel. E bizakodás szel
lemében buzdította a katonaköltő is a „jó katonát" és a „fürge hajdút" arra, 
hogy: „Nosza! most is űzzük vágjuk / Mind ellenségünket, I Mutassuk meg 
nemzetünknek / Jó vitézségünket!"135 

132 Legújabban 1. erről: Magyar Hadtörténet I. k. (kiadás alatt). 
1J3 A vérveszteségekre 1. pl. Szilágyi S.: Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan politikai levelei. 

Budapest, 1879 421. o. Vö.: Cserei M.: i. m. 474—475. o., vagy újabban pl. J. Márvány: Verdun
kelte ungarische Lehnwörter in Bonyhader deutschen Dialekt. Acta Germanica et Romanica. 
Tom. II. JÄTE Szeged, 1967. 56—57. o. 

134 Rákóczi a thökölyánusokról olyan véleménnyel volt, hogy azok „inkább rablók voltak, 
mint tisztek". II. Rákóczi Ferenc emlékiratai. . . I. m. 1978. 333. o. 

135 A kuruc küzdelmek költészete, 478. o. 
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Ласло Надь 

„ГЮ82А КА.ГГА, Ю КАТСЖАК, 1СУ1ШК ЕС-Ё523ЁС-ОЕЬ!" 

Размышления о происхождении двух ратных песен куруцев 

Резюме 

Литературоведы и историографы относят две знаменитые боевыет анцевальныепесни, начи
нающиеся словами «Чином Палко...» и «Носа хайду, фирге варью...» — с момента их соз
дания в 1872 году — к самобытной поэзии куруцев времен освободительной борьбы, возглав
ленной князем Фергнц Ракоци И. Кальман Тали, первым опубликовавший эти песни, и более 
поздние издатели сходятся во мнении о том, что о времени рождения этих ратных песен можно 
судить лишь на основании умозаключений. Однако их анализы оставляют без внимания ряд 
существенных моментов, которые ставят под вопрос достоверность вывода, будто эти стихи 
действительно могли возникнуть в период борьбы за свободу под предводительством Ракоци. 

Описание оружия и обмундирования императорских солдат, фигурирующих в песне с на
чальным словами «Чином Палко», а также упоминание о хорватских конных карабинерах 
свидетельствует, что эта ратная песня — или хотя бы по крайней мере часть её — ником 
образом не могла возникнуть в эпоху освободительной борьбы Ракоци, а скорее почти чет
верть венка раньше, в период восстания Тёкёли. Принятие имени «куруцев», атмосфера стиха 
и упоминание о других встречающихся в нем событиях указывают на то, что песнь возникла 
в самом начале 1680-х годов. По своему жанру первоначально она могла быть боевой песней, 
вдохновлявшей куруцких конников. Что касается автора песни, то и в дальнейшем мы вы
нуждены строить относительно этого лишь зыбкие догадки. 

Из отдельных частей ратной песни, начинающейся словами «Носа хайду, фирге варью», 
можно заключить, что в них отражены события первого периода движения куруцев — бои 1690 
года. Хорошо прослеживаются отдельные моменты военной кампании Имре Тёкёли, про
ходившей в 1690 году в Трансильвании, хотя конкретного упоминания о сражении при Зер-
неште не имеется. 

Содержание стиход подсказывает, что эта солдатская песня родилась в начале 1690-х годов. 
На основании некоторых стилистических примет не исключена возможность, что автором 
стихотворения был, возможно, Дьёрдь Фельвинци. 

Новая дата возникновения этих двух ратных песен приводит нас к заключеню, что воинские 
массы куруцев из длившегося четыре десятка лет «куруцкого света» «настоящей» куруцкой 
порой считали эпоху Тёкёли! Освободительная борьба под руководством князя Ракоци до 
конца сопровождалась внутренней борьбой между Ракоци и его соратниками, с одной сторо
ны, и «старыми куруцами», бывшими приверженцами Тёкёли, с другой стороны. Ракоци с 
самого начала запрещал также и пользоваться названием «куруц», напоминавшим об эпохе 
Тёкёли. Корни этого противоречия мы можем отыскать в том факте, что Ракоци осуждал 
стратегические и тактические соображения бывших приверженцев Тёкёли, кардинальным 
пунктом которых было уклонение любой ценой от крупных сражений. Ракоци пренебрег тем, 
что эта оперативная концепция была прямым продолжением практики успешной борьбы 
с Габсбургами, проводимой Бочкаи, Бетленом и князем Дьёрдь Ракоци I. 

Сторонники Тёкёли однако не приняли во внимание того, что в изменившейся исторической 
обстановке князь Ракоци не мог уклониться от принятия крупных битв, — даже если они и 
были сопряжены с большими потерями, — так как за ним уже не стояло Трансильванское 
княжество, поддерживаемое сильной турецкой властью, как это было во времена его великих 
предшественников. Вопрос о том, какая сторона и насколько была права или нет, призваны 
решить исследования будущего. 

Две ратные песни, созданные в период нарастания освободительного движения Тёкёли, 
приближают к современному человеку проблемы эпохи и содействуют также более лучшему, 
более полному ознакомлению с сорокалетним «куруцким светом». 
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László Nagy 

„NOSZA RAJTA, JÓ KATONÁK, IGYUNK EGÉSZSÉGGEL!" 

Betrachtungen zum Ursprung zwei ungarischen „kuruc" Soldatenlieder 

Resümee 

Die Literatur- und Geschichtswissenschaft hält die zwei berühmte Soldatenlieder 
„Csínom Palkó" und „Nosza, hajdú, firge varjú" — seit ihrer Ausgabe 1872 — für 
die Produkt der zur Zeit des Freiheitskampfes „Rákóczi" entstandenden „Kuruz"-

Literatur: Der die Lieder zum erstenmal publizierende Kálmán Thaly und die 
späteren Ausgeber einstiimimen darüber, dass sie die Geburtszeiit der Soldatenlieder 
bloss auf dem Grunde der Folgerungen feststellen. Aber diese inhaltlichen Analyse 
lassen mehrere wesentliche Momentuims ausseracht, die die Standhaltung der Fest
stellung, die Lieder zur Zeit des Freiheitskampfes „Rákóczi" entstanden wären, 
zur Frage stellen. 

Im Falle des Liedes „Csínom Palkó" sprechen die Bewaffung und Bekleidung 
der kaiserlichen Soldaten, ebenso das Vorkommen croatischer berittenen Carabiniers 
dafür, dass dieses Soldatenlied — wenigstens ein Teil davon — während des Frei-
hetskampes Rákóczi gar nicht entstehen konnte, sondern fast mit einem Viertel
hundert früher, zur Zeit des „Thököly"-Aufstandes. Das Annenmen des Namens 
„Kuruz", die Stimmung des Liedes und die Erwähnung mehrer geschichtlichen 
Ereignisse weisen darauf dass das Lied am Anfang der 1680er Jahre enstand. Hin
sichtlich seiner Kunstgattung war wahrscheinlich ein Kampflied der berittenen 
Kuruzer. Die Persönlichkeit des Autors ist bis heute unbekannt. 

Über einige Teile des Soldatenliedes „Nosza hajdú, firge varjú" kann man fest
stellen, dass sie die Ereignisse der Kuruzer Kämpfe in den Jahren 1689 und 1690 
enthalten. Man kann die einzelne Momente des Feldzuges von Imre Thököly im 
Jahre 1690 in Siebenbürgen folgen, obwohl eine Konkrete Weisung auf die Schlacht 
von Zernyest nicht zu finden ist. y 

Die inhaltlichen Merkmale lassen erkennen, dass dieses Soldatenlied am Anfang 
der 1690er Jahre entstand. Nach bestimmten Stylmerkmalen taucht die Möglich
keit auf, dass der Autor des Liedes György Felvinczi gewesen wäre. 

Nach der neuen Entstehungszeit der erwähnten Soldatenlieder muss man sich 
mit einem anderen Problem beschäfligen, d.h. die Kuruzermassen fühlten aus dem 
4 jahrzenlangen „Kuruzer Welt" die Epoche Thököly für die ihrige, d.h. für die 
echte Kuruzer Epoche! Den Rákóczi-Freiheitskampf begleitet ein innerer Kampf 
zwischen Rákóczi und der Umgebung von Rákóczi und den Alten Kuruzern, den 
ehemaligen Thökölyanern. Rákóczi verbot vom Anfang an den Gebrauch des auf 
die Thököly-Epoche verweisenden „Kuruzer-Namens". Die Wurzeln des Gegen
satzes kann man darin finden, dass Rákóczi die strategischen und taktischen Vor
stellungen der ehemaligen Thökölyaner verurteilte, die sich in der Vermeidung 
— um jeden Preis — der grossen Schlachten zuspitzte. Rákóczi liess es ausseracht, 
dass diese kriegskünstliche Auffassung als eine unmittelbare Fortsetzung der in 
der Habs'burgfeindlidhen erfolgreichen Freiheitskämpfen unter der Leitung von 
den Fürsten, Bocskai, Bethlen und György Rákóczi I. angewandten Praxis galt. 

Zur selben Zeit nahmen die Thökölyaner nicht in Betracht dass Rákóczi unter 
den veränderten historischen Umständen die Vermeidung der grossen Schlachten 
nicht vermochte — wenn sie noch auch grosse Blutverlüste verursachten — weil 
ein von einen starken türkischen Reich unterstützten Fürstentum Siebenbürgen 
hinter ihm! nicht mehr stand, wie hinter seinen grossen Vorgängern. Welcher 
Partner hatte recht und in wieweit, werden die Forschungen der Zukunft ent
scheiden. 

Die erwähnten Soldatenlieder, die in der emporragenden Periode des Thököly-
Aufstandes entstanden, bringen dem Mensch von heute die damalige Zeit näher 
und helfen auch im besseren Erkennen von der 4 jahrzehnlangen Kuruzer Welt. 
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KÖZLEMÉNYEK 

DR. H. HÖHN 

A KATONAI ELMÉLETI MUNKA FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE 
AZ NDK NEMZETI NÉPHADSEREGE SZÁRAZFÖLDI CSAPATAINAK 

FELÁLLÍTÁSA ÉS KIÉPÍTÉSE FOLYAMÁN 

A Nemzeti Néphadsereg szárazföldi csapatai a szocialista védelmi szövetség 
legfiatalabb tagjaként a Német Szocialista Egységpárt, a munkásosztály párt ja 
vezetésével modern, a vele szembe állított követelmények megoldására képes 
haderőnemmé fejlődtek. Mindez számos egyéb tényező mellett azért vált lehet
ségessé, mer t fennállásának több mint két évtizedes időszaka alatt a katonai el
méleti munká ra is nagy figyelmet fordítottak. A katonai elméleti munka folya
matában nem kis szerepet játszott az a körülmény, hogy a Nemzeti Néphadse
reg vezető káderei a világ első szocialista állama hadseregének a Szovjetunió 
Kommunis ta Pár t ja irányításával kidolgozott marxista—leninista hadtudomá
nyára támaszkodhat tak. 

Az egyetemes hadügyben kibontakozó forradalom, nemkülönben a fegyveres 
erők fejlődését a forradalom által meghatározot t tudományos elmélet, ar ra ösz
tönöztek, hogy a szovjet fegyveres erők tapasztalatait alkotó módon elemezzék 
és alkalmazzák. A Nemzeti Néphadsereg szárazföldi csapatainak vezető állomá
nya éppen ezért jelentős erőfeszítéseket te t t a szovjet hadtudományi ismeretek 
rendszeres elsajátítására, valamint azoknak az NDK konkrét viszonyai közötti 
megfelelő alkalmazására. H. Hoffmann hadseregtábornok, az NDK nemzetvédel
mi minisztere joggal állapította meg, hogy „Katonáink és hadseregünk teljes 
mértékben támaszkodnak a valamennyi katonai erőfeszítésünk elméleti alapját 
képező szovjet hadtudományra ." 1 Ennek oka pedig abban keresendő, hogy a 
Szovjetunió 

— a leghaladóbb hadtudományt teremtet te meg ; 
— a legnagyobb gazdasági, politikai-morális, tudományos-technikai és ka to 

nai potenciállal rendelkezik, és 
— olyan tapasztalt káderei vannak, akik a marxista—leninista hadtudományt 

a legátfogóbban és a legalaposabban továbbfejlesztették. 
Szinte ezzel egyidőben vált szükségessé, hogy az NDK fegyveres erőinél az 

önálló elméleti munka fejlődésnek induljon és a speciális problémák megoldá
sára saját u taka t keressen. A Német Szocialista Egységpárt és annak vezetése 
— mindezt figyelembe véve — kezdettől fogva nagy figyelmet fordított a ka 
tonai elméleti munka fejlesztésére. Ezáltal megteremtet ték azokat az alapokat, 
amelyek elősegítették a szocializmus és a béke fegyveres védelme bonyolult fel
adatának a megoldását. 

1 Neues Deutschland, Berl in, 1975. má jus 14., 3 o. 

— 252 — 



A modern fegyveres erők, így a Nemzeti Néphadsereg kiépítésének munkája, 
továbbá annak fejlesztése az imperializmussal szembeni konfrontációból adódó 
és a hadügy fejlődéséből fakadó követelmények messzemenő számbavételét kö
vetelte meg. Az USA globális stratégiája az 50-es évek végéig az atomfegyve
rek bevetésében látta politikai céljai elérésének, a világuralom megszerzésének 
legfontosabb eszközét, amelyet ,,a Szovjetunió és a többi szocialista ország ellen 
kirobbantott fegyveres konfliktus méreteitől függetlenül, korlátlanul akart al
kalmazni." E stratégia arra törekedett, hogy „fegyveres erőiket preventív há
borúra készítsék fel. Ennek fő tartalma az, hogy az összes rendelkezésre álló 
atomeszközt fel kell használni egy váratlan csapáshoz."2 

A Szovjetunió, a szovjet tudomány és technika vívmányainak birtokában, to
vábbá a szovjet nép áldozatkész munkájának következményeként abban a hely
zetben volt, hogy a tudományos-technikai forradalom problémáit, különösen a 
technikai fejlődés fő irányát jelentő elektrifikálás, kemizálás és automatizálás 
problémáit sikerrel megoldja. Mindez pedig a szocializmus védelme valamennyi 
feladatának teljesítését lehetővé tette. Emellett a Szovjetunió kitartóan folytat
ta a harcot a békéért, annak ellenére, hogy az USA és más imperialista államok 
agresszív körei makacsul visszautasították a szovjet leszerelési javaslatokat. Sőt, 
az imperialisták tovább erősítették fegyveres erőiket. Mindezen körülmények 
a Szovjetuniót a legmodernebb fegyverek elegendő mennyiségű előállítására 
kényszerítették. 

1954-ben a Szovjetunió hadügyében a gyors tudományos-technikai előreha
ladásból következő és az egész népgazdaságot átfogó rohamos fejlődés bázisán 
új fejlődési szakasz bontakozott ki. E szakaszban, amely 1954-től 1959-ig ter
jedt, a szovjet fegyveres erők fejlődésének fő vonása a csapatok atomfegyve
rekkel és rakétákkal történő ellátása volt. A többi haderőnemhez hasonlóan a 
szovjet hadsereg szárazföldi erői is e fegyverek birtokába jutottak.3 

A hadügyben bekövetkező alapvető változások szükségessé tették a hadmű
vészet valamennyi területén kialakult irányelvek és gyakorlati tapasztalatok 
felülvizsgálatát és megváltoztatását, amelyek a háborút követő években részben 
a háborús tapasztalatok révén, részben a harcászati kiképzés során jöttek létre. 
A szovjet hadtudomány a katonai elmélet legfontosabb kérdéseit a marxizmus— 
leninizmus alapján sikerrel megoldotta: feltárta egy bekövetkezhető világmére
tű atomháború lehetséges karakterét, meghatározta megvívásának formáit és* 
módszereit, és kialakította a Szovjetunió jelenkori katonai doktrínájának elmé
leti alapjait.4 

A Nemzeti Néphadsereg szárazföldi csapatainál kibontakozó katonai-elméleti 
munka fejlesztésénél kezdettől fogva sürgős teendőként jelentkezett a szovjet 
fegyveres erőkben levont következtetések figyelembevétele és felhasználása. 
Mindez olyan alkotó folyamatot feltételezett, amely eredményeivel meghatáro
zó módon befolyásolta a szárazföldi csapatok csapattesteinek, kötelékeinek és 
törzseinek oly irányú felkészítését, hogy azok a Nemzeti Néphadsereg más had
erőnemei oldalán, a szovjet hadsereggel és a többi szocialista ország más had
erőivel együtt a harccselekmények modern feltételek közti megvívására képe
sek legyenek. A Nemzeti Néphadsereg káderei számára kedvező feltételek adód
tak. A tisztek rendszeresen lehetőséget kaptak arra, hogy a Frunze Akadémián 
a szovjet hadtudományt tanulmányozhassák. A hadsereg építésének folyamatá-

2 A háborúk és hadművészet története (Szerk. I. H. Bagramjan) Budapest, 1975. 491—492. o. 
3 M. Cserednyicsenko : Grundlage der Entwicklung der sowjetischen Kriegskunst nach dem 

Zweiten Weltkrieg (A szovjet hadművészet második világháború utáni fejlődésének vonásai). 
Zeitschrift für Militärgeschichte, Berlin 1971, 7. füzet, 4. o. ; A háborúk és a hadművészet törté
nete. 439 és 443. o. 

4 A háborúk és a hadművészet története. 459. o. 
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ban az ott nyert ismereteket vezető szolgálati beosztásokban alkalmazhatták. 
A csapat- és törzstiszteknek a szovjet tisztek átadták ismereteiket és tapaszta
lataikat: „A szó valódi értelmében tanácsadók voltak, akiknek legfőbb törek

vése arra irányult, hogy német osztálytestvéreikkel tudásukat és tapasztalatai
kat . . . megosszák."5 

Mindez hű kifejezője a szovjet katonapolitika internacionalista jellegének, 
amely a baráti hadseregek, állandó segítésében és támogatásában egyértelműen 
megmutatkozott. A Nemzeti Néphadsereg szárazföldi csapatainak létrehozásá
nál és kiépítésénél a szovjet katonai szakértők igaz barátokként és elvtársak
ként tevékenykedtek, mindig szigorúan tartották magukat ahhoz az elvhez, 
hogy ne avatkozzanak be a baráti hadseregek parancsnokainak és katonai ve
zetőinek intézkedéseibe. A szovjet katonai tanácsadók a meggyőzés és a baráti 
tanácsadás módszerével dolgoztak: ,,A szovjet katonai szakemberek és a tanács
adó apparátus munkája lényegesen megkönnyítette a testvéri hadseregek fej
lesztését."6 A továbbiakban a Nemzeti Néphadsereg vezető káderei speciális 
kurzusokon ismerték meg a hadtudomány legújabb kérdéseit. Ez nagy mérték
ben hozzájárult ahhoz, hogy saját haderőnemeik felállításának periódusában 
olyan ismeretekre tettek szert, amelyek a korszerű feltételeknek megfeleltek. 

A hadtudományi ismeretek elsajátításához az NDK Katonai Kiadója is jelen
tős segítséget nyújtott: publikációival hozzájárult a szovjet hadtudomány isme
reteinek terjesztéséhez és befogadásához. 

A hadtudományi munka meggyorsításának jelentős állomása volt a nemzet
védelmi miniszter 1956 decemberében kiadott parancsa, amely intézkedéseket 
hozott az említett munkát irányító és ellenőrző szervek felállítására. A tudo
mányos munka jelentőségének bizonyítéka többek között, hogy 1958-ban létre
jött a Nemzetvédelmi Minisztériumban „A hadtudományi irodalmat kiértékelő 
csoport." Ehhez kapcsolódtak a már megjelenő különböző periodikák, közülük 
is elsősorban a katonapolitikával és katonai elmélettel foglalkozó és 1957-től ki
adott folyóirat, a „Militärwesen", mint ,,az NDK első olyan orgánuma, amely 
kizárólag a korszerű honvédelem kérdéseivel foglalkozik". A folyóirat feladata 
többek között abban állt, hogy „folyamatosan közvetítse a Szovjetunió és más 
szocialista országok hadtudományának eredményeit" és az NDK-ban, valamint 
a Nemzeti Néphadseregben folyó hadseregépítő munka tapasztalatainak álta
lánosításával hozzájáruljon a katonai elmélet fejlesztéséhez.7 

A szovjet hadtudományi ismeretek tényleges felhasználását jól érzékeltetik 
az éjszakai és nappali harcászati gyakorlatok értékelő jelentései. E problemati
ka jelentősége megnövekedett a csapatok nagyobb mozgékonyságával, a felde
rítési lehetőségek kiszélesítésével, továbbá a rakéta-atomfegyvereknek az egyes 
hadseregekbe történő bevezetésével. Jellemzőnek tekintették az éjjel-nappali 
harctevékenységet. Elsajátítandó volt a meglepetésszerű és gyors nappali és éj
szakai tevékenységek, manőverek megszervezése és végrehajtása. Az éjszakát 
fokozott mértékben fel kellett használni menetekre, meglepetésszerű csapásokra 
és az ellenséges védelem mélységébe irányuló támadás kifejlesztésére. Az 1957 
végén megtartott I. központi hadtudományi konferencián dolgozták ki a szá
razföldi csapatok fegyvernemei, szolgálati ágai és szakcsapatai által végrehaj
tandó éjszakai harccselekmények előkészítésére, végrehajtására és biztosítására 
vonatkozó, tartalmilag ugyan szűken behatárolt, de igen fontos területeket érin-

5 H. Hoffman: Sozialistische Landesverteidigung. Aus Reden und Aufsätzen, 1967 bis Februar 
1970. I. Teil, Berlin, 1971. (Szocialista honvédelem. Beszédek és cikkek, 1967—1970. február. I. rész.) 
353. O. 

6 A testvéri népek és hadseregek fegyverbarátsága (Szerk J. J. Jakubovszkij) Budapest, 1977. 
83. o. 

7 Interview mit dem Minister für Nationale Verteidigung (Interjú a nemzetvédelmi miniszter
rel). Militärwesen, 1957. 1. füzet, 7. o. 

— 254 — 



tő végkövetkeztetéseket. Az ismeretek, továbbá a szovjet hadsereg tapasztala
tainak gyors, kollektív elsajátítása, nemkülönben az éjszakai harccselekmények
re való nevelés, kiképzés és bevetés kérdéseinek tisztázása céljából feladatul 
tűzték ki, hogy a csapatoknál mind több helyen hozzanak létre hadtudományi 
köröket. 

A Nemzeti Néphadsereg szárazföldi csapatainak felkészítése — a szocialista 
védelmi közösség keretein belül — egy imperialista agresszió elhárítására és 
szétverésére megkövetelte, hogy feltárják a rakéta-atomfegyverek forradalma
sító hatását a háború jellegére és menetére. Ebből kiindulva olyan kérdések 
vártak tisztázásra, mint a háború meglepetésszerű kirobbantása a potenciális 
ellenfél részéről, és különösen a kezdeti periódusban bekövetkező első harccse
lekmények meghatározó volta. Mindez új követelményeket állított fel a harc
kiképzés és harckészültség terén. Az a körülmény, hogy a Nemzeti Néphadsereg, 
és így annak szárazföldi csapatai, a Németországban állomásozó szovjet hadse
regcsoport csapataival együtt, a szocialista közösség nyugati határán a NATO 
agresszív erőivel közvetlenül áll szemben a béke védelmében, elsőrangú feladat
tá emelte, a magas fokú harckészültséget. Ugyancsak új erőfeszítések váltak 
szükségessé a harckiképzésben, különösen annak valósághű kivitelezésében. 
A szárazföldi csapatok vezető káderei abból indultak ki, hogy mindez koránt
sem csak technikai-szervezési, hanem sokkal inkább politikai feladat. E fel
ismerés realizálásának menetében kibontakozott tömegkezdeményezések, ame
lyeket a törzsek, politikai szervek, párt- és ifjúsági szervezetek támogattak, 
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a csapatok és törzsek lépésről lépésre meg
tanulták a bármilyen feltételek közötti harccselekmények vezetését. 

Az 1960. júniusi II. központi hadtudományi konferencia vizsgálódásainak kö
zéppontjában a kezdeti időszak problematikája állott. A konferencia eredményei 
elősegítették, hogy a szovjet hadtudományi ismeretek alapján mélyrehatóan 
tisztázódtak a harckészültség tartalmi kérdései és követelményei, továbbá a kez
deti időszak kihatása egy lehetséges háború menetére és kimenetelére. A való
színű ellenséggel szembeni támadó eszközök tökéletesítése, nemkülönben a há
ború kezdeti szakaszában kiemelkedő szerepet játszó időtényező kérdései foko
zott jelentőséget nyertek. Különösen kifejezésre jutott a csapatok és kötelékek 
harci készültségéhez szükséges idő lerövidítésének igénye. Ezzel összefüggésben 
erőteljes hangsúlyt kapott a szárazföldi csapatoknál a törzsek és csapatok magas 
harckészültségének kritériuma: a politikai-ideológiai munka összességének ha
tékonysága. 

A szárazföldi csapatok vezető állománya egyre inkább megértette, hogy meg
nőtt a jelentősége a különböző harceljárásoknál a korszerű technikai harceszkö
zök által végrehajtott csapások eredményei kihasználásának. Végül fokozott 
mértékben fogalmazódott meg az a követelmény, hogy különösen figyelembe 
veendők a korszerű háború olyan elemei, mint a nem zárt arcvonalak és nyitott 
szárnyak, a nagy mozgékonyság és a korszerű technikával való ellátottság, az 
előretörések gyors üteme és nagy mélysége. 

A 60-as évek elején a Szovjetunióban újabb jelentős eredmények születtek a 
szocialista társadalom építésében. A politikai és gazdasági potenciál a honvéde
lemmel együtt tovább erősödött. A Szovjetuniónak, mint a»szocialista közösség 
megbízható védőpajzsának növekvő védelmi ereje — a Szovjetunió Kommunis
ta Pártjának és kormányának 1960 elején hozott határozata alapján — a hadá
szati rakétacsapatoknak, a szovjet hadsereg e legfontosabb önálló haderőnemé
nek a felállításában jutott kifejezésre. Az említett csapatok létrejötte egyre nö
vekvő mértékben a szocializmus javára billentette a két ellentétes világrendszer 
közt fennálló katonapolitikai helyzet mérlegét. A változások következménye-
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ként a Szovjetunió az Egyesült Államok és a NATO katonai stratégiájának pre
misszáit, mely hadászat tudvalevőleg a magfegyverek és hordozó eszközök ál
landó amerikai fölényére épült, egyszer s mindenkorra megsemmisítette. 
A Szovjetunió és szövetségesei javára minőségileg megváltozott erőviszonyok 
az USA és a NATO politikájának és hadászatának válságához vezettek: az az 
elképzelés, hogy a világuralmat az amerikai imperializmus és a NATO a szo
cialista szövetség elleni frontális támadás hadászatával megszerezze, kudarcba 
fulladt. Az Egyesült Államok politikai és katonai vezetése ezért az ügynevezett 
rugalmas hadászatot alakította ki, amely a totális atomháború mellett a mag
fegyverekkel vagy anélkül megvívott korlátozott háborúkkal is számol, mint a 
szocializmussal szemben változatlanul fennálló agresszív célok megvalósításá
nak egyik célszerű variánsával. „A rugalmas hadászatból a következő fejlesz
tési irányok adódtak az USA fegyveres erői számára, amelyek hatást gyakorol
tak a többi NATO-állam fegyveres erőire is : 

1. Az atomfegyverekkel ellátott csapatok gyors és intenzív kiépítése mind az 
általános, mind a korlátozott atomháború igényei szer int . . . 

2. Az Egyesült Államok hagyományos fegyveres erőinek gyors megerősítése, 
hogy azok a taktikai atomfegyverekkel vagy azok nélkül megvívandó korláto
zott háborúkra alkalmasak legyenek."8 

Az új technikai harceszközök következtében a harci cselekmények formáiban 
és módszereiben szükségszerűen bekövetkező változások a katonai elméleti is
meretek és a gyakorlati készség tekintetében magasabb követelményeket állítot
tak a szárazföldi csapatok parancsnokai és törzsei elé. Ugyanakkor a potenciális 
ellenfélnél uralkodó nézeteket is figyelembe kellett venni, hiszen egyetlen had
tudomány sem fejlődhet a konkrét történelmi viszonyoktól elszakadva, csak 
azokkal kapcsolatban; Lenin utasítását követve: az ellenség elleni harc módsze
reit meg kell változtatni, ha a viszonyok változnak.0 

Mivel az imperialista ellenfél — támaszkodva atomfegyver-monopóliumára 
— a reakció és erőszak zászlóvivőjeként rugalmasabb módszerekre tért át a szo
cializmus elleni harcában, az NDK Nemzetvédelmi Tanácsa határozatot hozott 
„a Nemzeti Néphadsereg korszerű fegyverrendszerekkel való ellátására, a harc
készültség fokozására és a fegyveres erők, valamint az NDK dolgozóinak oly 
irányú felkészítésére, hogy azok a Varsói Szerződés tagállamaival együtt az im
perialista agressziót elháríthassák."10 

A harci technika minőségi változásai, amelyek elsősorban a hadműveleti-har
cászati és harcászati rakéták, valamint a tökéletesített hagyományos harceszkö
zök bevezetésében mutatkoztak meg, továbbá a potenciális ellenfél szándékai 
abban az irányban hatottak, hogy a Nemzeti Néphadsereg a 60-as évek elejétől 
kezdődően a hadügy forradalmi változásainak jegyében fejlődött és egy agresz-
szív, alattomos, korszerűen felszerelt és vezetett ellenség elleni — bármily kö
rülmények között megvívandó — harcra alaposan felkészült.11 

A szárazföldi csapatok vezető állományának erőfeszítései az új elméleti isme
retek elsajátítására olyannyira eredményesek voltak, hogy az NDK nemzetvé
delmi minisztere az 1961-es kiképzési év értékelésekor joggal állapíthatta meg: 
„A legnagyobb siker abban mutatkozik, hogy az átértékelés folyamata, a had-

8 NATO Stra tegie und Stre i tkräf te . Die Rolle der Mil i tärorganizat ion des Norda t l an t ikpak t s in 
der aggressiven Poli t ik des Imper ia l i smus . 1949—1975. Mil i tärhis tor ischer Abriss . Autorenkol l . 
Mili tärhist . Ins t i tu t d e r Po ln . A r m e e (WIH), Mil i tärgeschicht l iches Ins t i tu t der DDR. (Aut. 
Albrecht Charis ius , Tibor Dobias , Wladyslaw Kozaczuk) (NATO hadásza t és fegyveres erők . . . 
1949—1975. Hadtör téne t i vázlat) Berlin, 1976>213. o. 

9 Lenin Művei, 27. k. 238. o. németü l . 
10 Geschichte der SED Abr iss . (A Német Szocialista Egységpár t tör ténete . Vázlat) Berlin, 

1978. 432. o. 
11 H. Hoffman: i. m. 1970—1974. f eb ruá r II. rész., 146. o. 
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művészet új elméleti ismereteinek elsajátítása és feldolgozása megkezdődött és 
hogy az elmélet elsajátításában jelentős lépést tettünk előre."12 A Nemzeti Nép
hadsereg felállítása óta eltelt néhány év alatt elért eredmények azért voltak le
hetségesek, mert a marxi-lenini párt befolyása a katonai élet minden területén 
erősödött. 

A béke megbízható védelmének igénye — a szovjet hadsereg és a többi test
vérhadsereg oldalán — a Nemzeti Néphadseregben folyó katonai elméleti mun
kát a rakéta-atomfegyvereknek a hadügy egészét átfogó és azt meghatározó 
befolyására is kiterjesztette. A Német Szocialista Egységpárt 1962-ben kiala
kított, s a Nemzeti Néphadseregben folyó politikai és katonai munkával kapcso
latos alapelveiből kitűnően mindenekelőtt arra kellett törekedni, hogy az offen
zív, manőverekkel teli és elszánt harccselekmények szervezésére és végrehajtá
sára vonatkozó ismereteket, különösen azokat, amelyek a háború kezdeti sza
kaszát érintik, tovább tökéletesítsék. Ezzel összefüggésben kidolgozásra várt a 
csapatok harccselekményei folyamatosságának biztosítása jelentős veszteségek 
és erős rombolások esetében, továbbá a terep és a légtér aktív bekapcsolása. 
Kettőzött figyelemnek kellett irányulnia olyan kérdésekre is, mint a csapatok 
védelmének megszervezése a tömegpusztító eszközökkel szemben, a menetből 
végrehajtandó támadás, valamint az ellenség mélységébe való gyors betörés az 
ellenséges csoportosítás részenként történő megsemmisítése céljából. 

A hadtudomány egyes diszciplínáiban kibontakozó saját kutató munka e fej
lődési menetében — mely kutató munka egyébként a káderek érettségének tük
rözője — tisztázni kellett, hogy tulajdonképpen mit is kell kutatni. A szovjet 
hadtudományi ismeretek kiaknázása közben fel kellett tárni a saját kutató mun
ka lehetőségeit és szükségleteit a hadtudomány területén. A katonai folyóira
tokban nyomatékos ajánlások történtek a jelzett kérdéseket illetően. Követel
ménnyé vált többek között az, hogy valamennyi tiszt feladatkörének megfele
lően tanulmányozza a katonai elméleti munkát és erejét „égető" problémák 
megoldására koncentrálja. 

E feladat megoldását elősegítette az 1962. évi III. központi hadtudományi kon
ferencia. Ez a konferencia a harckiképzés olyan alapvető kérdéseivel foglalko
zott, amelyek a korszerű háború támasztotta magasabb követelményekből, a 
hadsereg tagjaival szemben megnövekedett kiképzési feltételekből és az NDK-
ban már bevezetett általános védkötelezettségből adódtak. így ki kellett dol
gozni egy saját elméleti álláspontot, továbbá az új adottságoknak megfelelő 
harckiképzésre vonatkozó rendszabályokat. 

Hogy az általános törvényszerűségeket és a sajátos különbözőségeket figye
lembe lehessen venni, a konferencia előkészítésének, illetve ülésezésének idején 
mindent átfogó elméleti és gyakorlati munka bontakozott ki, amelynek kapcsán 
megvitatták a Nemzeti Néphadsereg csapatainak a korszerű háború követel
ményeihez igazodó harckiképzése legcélszerűbb eszközeit, formáit és módszereit. 
Az idő tájt mindez objektív szükségszerűség volt, hiszen a hadügy forradalmá
nak kihatásai, amelyek közvetlenül érintették a hadászatot és a hadműveleti 
művészetet, egyre nagyobb mértékben átfogták a harcászatot is. A konferencia 
e problematika megoldásához sok segítséget adott. Száz és száz tisztet vontak 
be annak előkészítésébe, s ezáltal előmozdították a tudományos munkamódsze
rek terjesztését, nem különben a feladatok megoldásához szükséges kutatómun
ka jelentőségének felismerését. 

Ismételten látni lehetett, mily nagy szerepet biztosítottak a szovjet katonai 
elmélet folyamatos és átfogó elsajátításának. E munka menetében kiemelkedő 

12 Militärgeschichtliches Institut der DDR (Az NDK Hadtörténeti Intézete) B/41 366, 40. o. 
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jelentőséggel bírtak a szovjet ismeretek alapján időről időre átdolgozott új tá
bori szolgálati és harcászati szabályzatok, a szárazföldi erők törzseinek új sza
bályzatai, továbbá szovjet szerzőknek az NDK Katonai Kiadója által növekvő 
példányszámban megjelentetett művei. 

A szovjet katonai elméleti ismeretek alapján, a 60-as évek elején kiadott sza
bályzatoknak megfelelően, a támadást főleg „mozgásból" kellett végrehajtani, 
ami a mozgó ütközetek lényeges elemét képezte. A harccselekményeket nagyobb 
szélességi és mélységi kiterjedésben, adott esetben a seregtestek és magasabb
egységek külön-külön vagy önálló irányú bevetésével hajtották végre. Ez utóbbi 
problémáról a „Militärwesen" c. folyóirat szerkesztősége 1961—62-ben kiadós vi
tákat szervezett. E viták hű kifejezői voltak annak a további átértékelő munká
nak, amely a fegyveres harc megváltozott formái és módszerei feltárására a tisz
tek körében kibontakozott.13 Ugyanilyen jellegű vita folyt az új fegyvernem, 
a rakétacsapatok és rakétatüzérség keretében alkalmazott tábori tüzérség sze
repéről.14 A vita megdöntötte a tisztek egy részének azt a véleményét, hogy a 
rakéták megjelenésével a tábori tüzérség alárendelt szerepet kap. A vita egy
ben tisztázta, hogy a győzelem még a rakéta-atomháborúban is csak valamennyi 
fegyver kombinált bevetésével vívható ki. 

A katonai elméleti munka fejlesztése folyamán a politikai szervek és pártszer
vezetek a vezetői állományt mindenekelőtt arra buzdították, hogy mélyebb be
tekintést szerezzenek az ember és a technika egymáshoz való viszonyának prob
lematikájába. Az új technikai harceszközök, elsősorban a rakéták a káderállo
mány gondolkodásában annak ideológiai tisztázását követelték meg, hogy az 
ember és a technika kölcsönös viszonyában az ember elsődlegessége tovább fo
kozódott. Hiszen a technikát felhasználó ember győzi le a fegyveres harcban, 
a technika segítségével, az ellenfelet. Soha nem voltak aktuálisabbak Engels 
szavai: „az embereknek, nem pedig a puskáknak kell megnyerniük a csatá
kat".15 A nevelő és kiképző munkában döntő fontosságú volt, hogy a száraz
földi haderő tagjai képessé váljanak az új, illetve továbbfejlesztett technikai 
harceszközök célszerű bevetésére és azok teljesítményparamétereinek érvénye
sítésére. A parancsnokok, politikai szervek, párt- és ifjúsági szervezetek éppen 
ezért különösen a tekintetben fokozták erőfeszítéseiket, hogy tudatosan felhasz
nálják a hadsereg tagjainak növekvő képességeit, továbbá azok erősödő akti
vitását. A készségek fejlesztéséhez az 1963 novemberében tartott „Ember és 
technika" c. kollokvium jelentős mértékben hozzájárult. 

A szárazföldi csapatok ellátása korszerű harci technikával további változáso
kat feltételezett a csapatvezetésben. A harccselekmények egyre gyorsuló folya
matának következményeként az időtényező uralása nagyobb jelentőséget kapott. 
Az elméleti és gyakorlati erőfeszítések így arra irányultak, hogy az elhatározás 
meghozatalának, a hadműveletek és ütközetek tervezésének és szervezésének 
ideje megrövidüljön. Mindez megkövetelte, hogy a csapatvezetés megszabadul
jon a régi módszerektől. Az új követelmények a korszerű harccselekményekkel 
összhangban álló elgondolások alkalmazását tették szükségessé, hogy a törzs
munka egyszerűbbé váljék, meggyorsuljon és korszerű tudományos alapokra 
helyeződjék. A Nemzeti Néphadsereg szárazföldi csapatainak a 60-as évek ele
ji állapotát tekintve itt mindenekelőtt az időt rabló helyzet- és beszámoló je-

13 W. Otto: Ergebnisse der Diskussion , ,Uber den Angriff in einzelne Rich tungen ." („Az 
egyes i r ányokba vezetet t t á m a d á s r ó l " folytatott vita e redményei . ) , Mil i tärwesen, Berlin, 1S62. 9. 
lüzet , 1388. o.) ; Mär sche -Schwerpunk te für Übungen (Menetek—súlypontok a gyakor la ton) uo. 
12. füzet, 1963. 3—6. és 8 , 9. füzet. 

14 Uo. 1961., 10. füzet és 1962. 1—3, 5—7. füzet. 
15 F. Engels: A vontcsövű puska tör téne te . Engels Frigyes Válogatott Ka tona i Írásai . Budapes t , 

:1966 II. k. 247. o. 
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lentések mellőzését, továbbá a dokumentumok számának csökkentését kell meg
említenünk. 

A döntés meghozatalához szükséges idő állandó csökkentésével kapcsolatos 
és feldolgozásra kerülő információk további gyarapodása, valamint a feladatok 
végrehajtása objektíve megkövetelte a csapatvezetés új módszereinek az alkal
mazását és a korszerű vezetési eszközök bevezetését. Ezt meggyorsítandó, elke
rülhetetlenné vált a csapatvezetés problémáit elemző, központilag irányított 
tudományos munka megszervezése. Ez az igény mutatkozott meg többek között 
abban, hogy 1963-ban egy seregtestnél és egy magasabbegységnél tanfolyamot 
szerveztek a vezető testületek szervezése és felszerelése témakörben. A tanfo
lyamon napvilágra került tapasztalatok figyelembe vételével a seregtestek, ma
gasabbegységek és egységek törzseit olyan parancsnoki és harcjárművekkel lát
ták el, amelyek a vezető testületek mozgékonyságát jelentősen fokozzák, a fel
adatok megoldását bármilyen helyzetben s időjárási viszonyoktól függetlenül 
lehetővé teszik, és a csapatok vezetését nagy támadási ütem mellett, mozgásból 
vagy rövid megállásból is állandóan biztosítják. 

A Német Szocialista Egységpárt vezetése mindig nagy jelentőséget tulajdoní
tott a csapatvezetés megjavításának azon ajánlások alapján, amelyeket az Egye
sített Fegyveres Erők Főparancsnoksága tett. így a csapatvezetés megjavítása 
és tökéletesítése mindinkább a hadtudományi munka középpontjába került. Az 
1964—65-ös kiképzési évtől kezdve a csapatvezetést kötelék- és csapattest-szin-
ten fokozott mértékben elemezték. A 60-as évek kezdetétől bevezetett ilyen jel
legű intézkedések folyamata tovább haladt előre. Ezen intézkedések a tervezési 
dokumentumok további csökkentését, a törzsek korszerű parancsnoki és harc
járművekkel történő ellátását, nem különben az egységesített harci okmányok 
kipróbálását és bevezetését foglalták magukba. 

E kérdések szabályozásánál felhasználták a szovjet hadsereg elméleti ismere
teit és gyakorlati tapasztalatait. A katonai vezetéssel kapcsolatos elméleti viták 
— a szakfolyóiratokból kitűnően — 1965-ben érték el tetőpontjukat. E proble
matika messzemenő figyelembevétele a Nemzeti Néphadseregben többek között 
abban mutatkozott meg, hogy 1965-ben a^pártvezetés ajánlására a Nemzetvé
delmi Tanács a csapatvezetés gépesítésének és automatizálásának programjára 
vonatkozó határozatot fogadott el. A IV. központi hadtudományi konferencia 
1965 végén kimerítően foglalkozott a haderőnemek vezetési problémáival. Az e 
területre vonatkozó saját kezdeményezések kifejlesztésénél abból indultak ki, 
hogy azoknak — a zavartalan együttműködés érdekében — a szovjet vezetési 
szisztémákkal kell összhangban állaniok. 

A konferencia a katonai elméleti munka fejlesztéséhez az irányban járult hoz
zá, hogy a csapatvezetés problémáinak feldolgozásához egymással párhuzamo
san futói két utat jelölt ki: az első a meglevő vezetési rendszer racionalizálásához 
szükséges, rövid időn belül megvalósítható intézkedések, a kisgépesítés eszkö
zeinek bevonásával, a másik a vezetési processzus automatizálásához szükséges 
tudományos-technikai, kiképzési és szervezési folyamat hosszú távra szóló in
tézkedéseinek kialakítása. Különösen az első út adott lehetőséget parancsnokok 
és a törzsek tisztjei számára, hogy az adott problémák megoldásában aktívan 
közreműködj ének. 

A pártvezetés határozatainak megfelelően — támaszkodva az Egyesített Fegy
veres Erők Főparancsnoksága ajánlásaira —, a Nemzeti Néphadsereg szárazföl
di csapatainál a 60-as évek második felében mindinkább abból indultak ki, 
hogy a háborúk lehetségesek atomfegyverek bevetése, vagy legalábbis azok 
azonnali bevetése nélkül. Szovjet vélemények alapján a szárazföldi erők tábor
nokai és tisztjei 1963-tól vizsgálatokat folytattak e kérdéskomplexumról. A 
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nyert ismereteket vezetési és törzsgyakorlatokon próbálták ki. E gyakorlatok 
kapcsán figyelembe vették annak állandó veszélyét, hogy a hagyományos harc
eszközökkel vívott ütközetekben az ellenfél váratlanul atomfegyvereket is be
vethet. Márpedig ez visszavonhatatlanul magával vonná a szocialista védelmi 
közösség hasonló fegyverekkel történő ellenintézkedéseit. Ezeket a megfontolá
sokat tükrözik a 60-as évek közepén kiadott harcszabályzatok. A szovjet had
sereg katonai elméleti kiadványaiból és az NDK katonai sajtójából látható, hogy 
a vita súlypontja az atomfegyverek tömeges bevetését feltételező harccselek
mények kezdeti szakaszára helyeződött, ugyanakkor azt a lehetőséget is számí
tásba vették, hogy az atomfegyverek egyáltalán nem, vagy nem azonnal kerül
nek bevetésre. Ez utóbbi nézőpont sok probléma átgondolását követelte meg. 

Nagyobb jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy a parancsnokok, tisztek, 
tiszthelyettesek és katonák politikai-erkölcsi és pszichológiai felkészítése igen 
fontos előfeltétele egy erős ellenfél feletti győzelem kivívásának. Ennek okai a 
szemben álló társadalmi szervek politikai és hadászati célkitűzéseinek meghatá
rozottságában, a korszerű haditechnikai eszközökkel ellátott szárazföldi had
erő felszereltségében, mely eszközök bevetése magas fokú felelősség- és köte
lességérzetet, fegyelmezettséget és alapos katonai tudást követel, továbbá a kor
szerű harc jellegében keresendők. Mivel az erkölcsi-politikai és pszichológiai 
tulajdonságok nem ösztönösen fejlődnek ki, hanem az egész katonai élet folya
matában, különösen a politikai és harckiképzés során, a politikai munka, vala
mint a politikai és a katonai vezetés egységének következetes megvalósítása 
megkülönböztetett figyelmet kapott. A szárazföldi haderő káderei az említett 
tulajdonságok kialakításában — éppen amiatt, hogy az új technika az ember 
szerepét megnövelte — fokozott felelősséget vállaltak magukra. 

A további problémák, amelyek az új elgondolásokat szükségessé tették, a kö
vetkezők voltak: a tűz szerepe, a manőver jellege, az együttműködés jelentősége, 
az erők és eszközök decentralizálása és tömörítése, s ugyanakkor a haderő sze
repe és jelentősége, továbbá a szárazföldi haderőnem és fegyvernemeinek helye, 
szerepe az ossz fegyveres erő keretében. A jelzett magasabb követelmények ösz
tönözték azokat a meggondolásokat,%ogy a katonai elméleti ismereteket a gya
korlatban minél gyorsabban megvalósítsák. Elsősorban arról volt szó, hogy a 
parancsnokok és törzsek szisztematikusabban bekapcsolódjanak a hadtudományi 
munkába. 

A szocialista államközösség növekvő ereje, kül- és katonapolitikájának, nem 
különben biztonsági politikájának következetessége a 70-es évek elején újabb 
változásokat hozott a nemzetközi erőviszonyokban a szocializmus javára. A Po
litikai Tanácskozó Testület budapesti ülésének 1969. márciusi határozata alap
ján a védelmi szövetség fegyveres erőinek vezető szerveit kibővítették, illetve 
újakkal egészítették ki. Ezáltal az egységes vezetés, a kiképzés és a magas harc
készültség iránti felelősségük növekedett. Az SZKP XXIV. és XXV., a Német 
Szocialista Egységpárt VIII. és IX., az MSZMP X. és XI. kongresszusának, illet
ve más testvérpártok kongresszusainak határozatai szellemében a politikai, gaz
dasági és kulturális együttműködés megerősödött. A szocialista gazdasági integ
ráció a szocialista államok együttműködését katonai téren is elmélyítette. 
A meglevő problémák megoldásában a közös munka kiszélesedett mind a szo
cialista országok hadseregei között, mind más tudományos diszciplínák terüle
tén. Mindez megfelelt az objektív követelményeknek, mert a rohamosan to
vább fejlődő tudományos-technikai forradalom körülményei között a szocializ
mus fejlődésének erősítése, vele együtt a szocialista államközösség védelmi ké
pességének emelése különleges jelentőséggel bír. Az egyes hadseregek elsősor
ban a szovjet hadtudomány eredményeire támaszkodnak, „hiszen a szovjet had-
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tudomány rendelkezik a legnagyobb lehetőségekkel a hadügy elméletének és 
gyakorlatának továbbfejlesztésére. Ugyanakkor az egyes szövetséges hadsere
gek is egyre több tudományos eredménnyel járulnak hozzá a hadtudomány 
mindenoldalú fejlesztéséhez."16 Multilaterális és bilaterális munkában folyik 
az együttműködés a szövetséges hadseregek között a közös elméleti problémák 
megoldásában; a Magyar Néphadsereg és a Nemzeti Néphadsereg közti kétol
dalú együttműködés is fejlődik. „A szovjet hadtudomány jelenlegi fejlődési sza
kaszára a szocialista országok hadtudományával való szoros és kölcsönös kap
csolat a jellemző — mondotta V. Kulikov marsall, a szovjet fegyveres erők ko
rábbi vezérkari főnöke. — A közös kutatások lehetővé teszik, hogy a valószínű 
háború jellegéről és az azokhoz szükséges vezetési módszerekről egységes állás
pontok . . . alakuljanak ki."17 A közös kutatások egyúttal segítik a szocialista 
hadseregek anyagi és tudományos potenciáljának jobb kihasználását. Azonkí
vül a kutatómunkában a határidők lerövidülnek. Az egyre szorosabb együttmű
ködés megfelel a szocializmus szellemének. A közös munkához való maximális 
hozzájárulás igénye is szükségessé tette az áttérést egy hosszú lejáratú, közpon
tilag irányított kutatómunkára. 

A szárazföldi haderőnél nagy erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy 
a hadtudományt egyre növekvő mértékben a harci erő és a harckészültség eme
lésének eszközévé tegyék. A Varsói Szerződés tagállamainak párt- és államveze
tése mindig nagy jelentőséget tulajdonított és tulajdonít a harci erő és harcké
szültség emelésének, nemkülönben az időtényező fokozott szerepének a háború 
kezdeti időszakában — figyelemmel a valószínű ellenfél támadó eszközeinek tö
kéletesedésére. Mindenekelőtt teljes elméleti tisztaságot kell teremteni abban a 
kérdésben, miért kell a csapattestek és magasabbegységek harckészültségéhez 
szükséges időt még jobban lerövidíteni. A szárazföldi csapatoknál nyomatéko
san figyelembe vették azokat a tapasztalatokat, amelyek a törzsek és csapatok 
magas harckészültségénél a politikai, ideológiai munka hatékonyságának felté
telére utalnak, támaszkodva a tanfolyamok és ellenőrzések során szerzett alap
elvekre. 

A magasabbegységek és csapattestek magas fokú harckészültségének végső 
mozgatóereje a hadsereg tagjainak fejlett osztályöntudata és emelkedett harci 
morálja. A kettő előfeltétele annak, hogy a harc nehézségeit állhatatosan elvi
seljék és a munkásosztály által adott feladatot nehéz feltételek között is becsü
lettel teljesítsék. A harckészültség ugyanakkor magas kiképzési szintet feltéte
lez. Ennek további javítása érdekében az utóbbi években intenzív tudományos 
munka bontakozott ki a harckiképzés területén. Mivel — a szocialista katonai 
doktrínából is következően — az imperialista és szocialista államok közötti eset
leges háború koalíciós jellegű lenne, az egységes elméleti alapokon nyugvó ki
képzés az előfeltétele annak, hogy a Nemzeti Néphadsereg szárazföldi hadereje, 
a Varsói Szerződés Egyesített Fegyveres Erői nemzeti kontingensének részeként, 
bármily feltételek között megteremtse és fenntartsa a zavartalan együttműkö
dést. Ez vonatkozik minden lehetséges imperialista agresszióvariánsra, amire 
a NATO egyáltalán felkészülhet. 

A harckiképzéssel kapcsolatos új hosszú távú programok, szolgálati szabály
zatok, módszertanok és normák a Nemzeti Néphadsereg szárazföldi csapatainál 
— a testvérhadseregekhez hasonlóan — a 70-es évek elején léptek életbe. Az 
életbe léptetést megelőzte a saját tapasztalatokkal egybevetett szovjet elméleti 
és gyakorlati ismeretek gondos értékelése. Az értékelő munka nyomán a harc
kiképzés minőségileg továbbfejlődött, amelynek a szocialista katonai szövetsé-

16 Jakubovszkij : i. m. 206. o. 
17 Neues Deutschland, 1973. április 13. 5. o. 
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gen belül immár ,,egységes céljai, irányvonalai, módszerei.. . és az eredmények 
értékeléséhez egységes ismérvei vannak."18 

Az utóbbi évek szovjet katonai sajtójából kitűnően a helyi háborúk tapaszta
latai megkövetelik, hogy a tudományos kutatómunka a harcászat területén is 
aktívabb legyen, mivel annak szerepe a korszerű háborúban szakadatlanul nő. 
A katonai elméleti munkának fokozottabban kell arra irányulnia, hogy a har
cászatot a modern fegyverek és más harci eszközök jobb kihasználása és a 
harci feladatok effektív és megbízható megoldása érdekében továbbfejlessze. 

Az utóbbi időben a helikopterek bevetésének elméleti kidolgozására és gya
korlati kipróbálására, mivel azok a szárazföldi csapatoknál új minőségi harcá
szati mozgékonysághoz vezettek, nagy figyelmet fordítottak. A szárazföldi had
erő légi mozgékonyságának növekvő szerepe, részben a szovjet tapasztalatok, 
részben a lokális háborúkban szerzett tapasztalatok révén, a Varsói Szerződés 
tagállamainak hadseregeinél előtérbe került. Az NDK Nemzeti Néphadseregé
ben ugyancsak levonták a szükséges következtetéseket és megfelelő intézkedé
seket hoztak. Az NDK szárazföldi haderejének fejlődése annak bizonyítéka, 
hogy az általános érvényű szovjet katonai elméleti ismeretek felhasználásával, 
valamint saját hadtudományi kutatásokkal egy sereg problémát feldolgoztak, 
s ezzel hozzájárultak a szocialista katonai koalíció keretein belül a Nemzeti 
Néphadsereg harci erejének és harckészségének erősítéséhez. Ennek a munká
nak a jelenlegi — egymással ellentétes tendenciákat felmutató — nemzetközi 
helyzetben fokozódik a jelentősége. „Az egyik tendencia az enyhülés elmélyü
lése, a másik az imperializmus által felfokozott fegyverkezési verseny és az 
ideológiai konfrontáció megerősödése."10 Mivel a fentiek ismeretéből követke
zően az enyhülésért folytatott harc hosszan tartó és nehéz, és mivel a világpoli
tikai helyzetben nem zárhatók ki a hirtelen fordulatok, a Nemzeti Néphadse
reg tagjai „a munkásosztály által rájuk bízott állandó katonai feladatnak te
kintik a békés élet megvédését, népünk szorgalmas munkájának és az egész szo
cialista közösségnek a megbízható védelmét — a Német Szocialista Egységpárt 
vezetésével, szövetségben a szovjet hadsereggel és a többi baráti hadsereggel."20 

A béke és biztonság védelméhez a hadtudományi munka is jelentősen hozzájá
rul: bizonyos értelemben a gyakorlat előtt jár és új utakat talál a hadügy fej
lesztésére. Ugyanakkor a jelenlegi körülményekre való tekintettel számos prob
lémát át kell értékelni. A hadügy kérdéseinek tudományos megközelítése a 
Nemzeti Néphadsereg szárazföldi csapatainál folyó politikai és katonai tevé
kenység számára növekvő jelentőséggel bír. 

A béke biztosításának és az imperializmus erői megzabolázásának számunkra 
sok feladatot rejtő igénye elkerülhetetlenné teszi — a gazdasági, politikai és 
ideológiai területhez hasonlóan — a szövetséges fegyveres erők hadtudományi 
potenciáljának egyre erősebb koordinációját is. Ez lényegesen hozzájárul a 
Nemzeti Néphadsereg szárazföldi csapatainál jelentkező elméleti és gyakorlati 
problémák megoldásához. 

18 H. Hoffmann: 20 Jahre Warschauer Vertrag. (A varsói szerződés 20 éve) Berlin, 1975, 33. o. 
19 E Honecker beszámolója a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának 1978. 

május 24/25-i ülésén, Berlin, 1978. 9. o. L. még: A varsói szerződés politikai tanácskozó testületé
nek deklarációja, Neues Deutschland, 1978. november 24., 3. o. 

20 H. Kessler: Die Sowjetarmee. (A szovjet hadsereg.) Berlin, 1978. 2. füzet. 156. o. 
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BÖHM JAKAB 

A HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR ÖRIZETÉBEN LEVŐ CS. KIR. EREDETŰ 
FONDOK AZ 1848/49. ÉVI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC, 

ILLETŐLEG AZ ABSZOLUTIZMUS IDEJÉBŐL 

A szabadságharc és a kiegyezés közötti időszak iratait három egység keretei 
között őrzi és kezeli a Hadtörténelmi Levéltár. 

Az első egység, az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc iratai elnevezé
sű gyűjtemény,1 zömében azoknak a magyar és osztrák — hadseregfőparancs
nokságtól hadosztályokig terjedő — alakulatoknak hadművelet i okmányai t tar
talmazza eredeti iratok vagy később készült másolatok formájában, amelyek a 
szabadságharc leverését követően a bécsi Kriegsarchiv őrizetébe kerültek, és 
csak a Baden bei Wienben kötött levéltári egyezmény értelmében adták át 
őket az egykori m. kir. Hadi Levéltárnak. Nem foglalja azonban magában az 
osztrák hadseregfőparancsnokság különböző osztályai és az Armee General 
Commando iratait , amelyek a szabadságharc leverését követő hadseregszerve
zés nyomán, vagy egyéb polgári közigazgatási szervezés eredményeképpen 
a Magyarország területén felállított cs. kir. III. hadseregparancsnokság, ille
tőleg a Landes Militär Commando, vagy valamely magyarországi kormányszerv 
kezelésébe mentek át, és a fondok nagy részét nem szállították Bécsbe. Szint
úgy nem foglalja magában a Kossuth által 1848 végén megszüntetet t General 
Commando für Ungarn iratait sem. 

A második, az egykori m. kir. Hadi Levéltár által „Abszolutizmuskori i ra tok" 
elnevezésseľ felállított egységben főként a cs. kir. III. hadseregparancsnokság 
nem katonai osztályai, kerületi parancsnokságok, katonai törvényszékek és kü
lönböző fondképzők zömében igazságügyi i ratai találhatók. A fondok jelentős 
része a Baden bei Wienben kötött levéltári egyezmény értelmében került a Ha
di Levéltárba. 

A harmadik nagy egységben, a Magyarországi Főhadparancsnokság2 levél
tárában találhatók a cs. kir. III. hadseregparancsnokság katonai osztályai, az 
Armee General Commando, a Landes Militär Commando hagyományos — ka
tonai, politikai, gazdasági, élelmezési, igazságügyi — osztályai, valamint az 
újonnan szervezett egészségügyi, vezérkari és építésügyi osztályok iratai. 

Az e csoportban feltüntetett szervek egy része — ellentétben a második cso
port fondképzőivel — nemcsak az abszolutizmus idején működött , hanem rész
ben a szabadságharc kitörése előtt és a kiegyezés u tán is. 

Mivel az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc iratai elnevezésű fondon 
kívül mind a cs. kir. hadsereg-főparancsnokság, mind a General Commando für 
Ungarn, de egyéb kisebb fondok iratai is sok adatot tar ta lmaznak a szabadság
harc idejére is, nem látszott érdektelennek a korszak katonai történetével fog
lalkozók figyelmének felhívása céljából közülük a jelentősebbnek ítélteket ki
emelni. 

Militär- und Politische Central Commission, Unter suchung s Commission 

A magyarországi forradalom felszámolására teljhatalommal felruházott Win-
disch-Grätz herceg a főváros elfoglalása u tán elrendelte á Militär- und Poli-

1 Ismertetése a Levéltári Szemle 1974/i. számában jelent meg. 
2 Iratairól a Levéltári Szemle 1969,3. számában jelent meg ismertetés. 
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Kossuth levele Halassy, Komárom megyei kormánybiztoshoz 
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tische Central-Commission — katonai és politikai központi bizottmány — fel
állítását. A cs. kir. pesti katonai kerületi parancsnokságnak a rendelkezést is
mertető január 14-i közleménye abban jelölte meg az új szerv feladatát, 
, , . . . hogy azon egyéneknek, kik a magyar pártütési mozgalmaknál vagy sem
mi vagy csak kisebb mértékben részt vettek, igazoltatásukra alkalom nyújtas-
sék."3 

. A Hadtörténelmi Levéltár őrizetében van az Untersuchungs Commission'' 
1849-ből származó 4 csomónyi iratanyaga. Ebben megtalálhatók a vizsgálati 
iratok a különböző cs. kir. hivatalok — így a budai General Commando, a tá
bori hadi.iroda, a helyőrségi hadbíróság, az élelmezési raktár, az óbudai ruhá
zati bizottmány stb. — hivatalnokairól, akik a forradalom idején is teljesítet
tek szolgálatot. Megtalálhatók továbbá különböző katonai egységek — így egye
bek mellett a 2., 16., 19., 23., 32., 33., 34., 39., 52., 60., 61., 62. gyalogezred, az 
1., 2., 3., 4., 6., 8., 10., 12. huszárezred, az 5. tüzérezred, — tisztjei és altisztjei, a 
nemzetőrséghez önként beállt tisztek, továbbá a Pesten, Győrött, Tatán, Veszp
rémben, Székesfehérvárott lakó nyugállományú, illetőleg a honvédseregnél 
szolgálatot teljesítő, különböző okok miatt visszamaradt tisztek vizsgálati ira
tai és igazoló jelentései. A tisztek vizsgálati ügyei közül kiemelkednek a Lázár 
György volt honvédtábornokra és Wiedersperg Alajos honvédőrnagyra vonat
kozó iratok.5 

Abból a tényből, hogy olyan egykori cs. kir. tisztek ellen folytattak eljárást, 
akik a honvédségnél is teljesítettek szolgálatot, természetszerűleg következik, 
hogy sok magyar eredetű irat is található az anyagukban. Ezek zöme útlevél, 
kinevezési okmány, nyílt rendelet, vagy valamilyen parancs. Említést érdemel 
közülük Kossuth Lajos 1848. december 29-én Halassy Ede Komárom megyei el
ső alispánhoz intézett levele, amelyben a népfelkelés kiállítására adott utasí
tást.6 

Ugyanitt található Batthyány Lajos 1848. szeptember 15-i levele, amelyben 
Komárom megye kormánybiztosának nevezte ki-Halassy t és arra hívta fel, 
hogy tegyen eleget a népfelkelés és a honvédsereg szaporítása érdekében el
rendelt toborzási utasításnak. 

A sort Szemere Bertalan 1848. szeptember 12-i levele zárja le, melyben elis
merését fejezte ki a hazának tett szolgálatáért. 

Vladár Ferencnek, a nádor huszárok főhadnagyának vizsgálati iratai között 
szintén található egy Kossuthtól származó utasítás 1849. január 10-i kelte
zéssel, amelyben arra szólítja fel nevezettet, hogy küldjön pontos kimutatást a 
század létszámáról és felszereléséről.7 

Említésre méltó még Czuczor Gergely vizsgálati anyaga, akit a Riadó című 
verséért8 6 évi, vassal szigorított várfogságra ítéltek.9 

A cs. kir. pesti katonai törvényszék felállításakor és működése megkezdése
kor a katonai központi bizottmány vizsgálati iratai a katonai törvényszékhez 
kerültek, majd ennek megszüntetésekor az 1855. január 6-i 15/134 J számú rende
let alapján a Militär- und Civil Gouvernement-nek adták át azokat. 

3 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban — HL), abszolutizmuskori iratok (a továbbiakban 
— absz. kori iratok), Militär- und Politische Central-Commission (a továbbiakban — MuPCC), 3/1. 

4 A MuPCC másik osztályának, a Politische Sectionnak az iratai az Országos Levéltárban 
vannak. (Sashegyi Oszkár: Az abszolutizmuskori levéltár, 166—168. o.) 

5 HL absz. kori iratok, MuPCC 5/10., 196. sz. 
6 HL absz. kori iratok, MuPCC 10/71., 5S2. sz. 
Kossuth utasítása nem szerepel KLÖM XIII. kötetében, mivel az iratok gyűjtésekor e fond 

átnézésére — a várható kétes eredmény miatt — nem kerülhetett sor. 
7 HL absz. kori iratok, MuPCC 10/127. KLÖM XIV. kötetében nem szerepel. 
8 Megjelent: Kossuth Hírlapja, 1848. december 21., 149. sz. 
9 HL absz. kori iratok, MuPCC 5/62., 248. sz. 

- J 265 — 



K. k. III. Armee Commando für Ungarn und Siebenbürgen, Polizei Section 

Az ország alkotmányának, közigazgatásának és jogrendszerének megszünte
téséből, valamint a bevezetett ostromállapotból egyenesen következett az, hogy 
a hatalmat ténylegesen gyakorló hadseregparancsnokságon a katonai osztá
lyok mellett ideiglenes jelleggel új, a nem katonai ügyek intézésére szolgáló 
osztályok jöjjenek létre. így került felállításra 1849 nyarán a rendőri osztály 
(Polizei Section) és a polgári osztály10 (Civil Section), az igazságügyi osztály 
(Justiz Section) pedig már korábban, 1848 novemberében, Windisch-Grätz fő
parancsnoksága alatt kezdte meg a működését. 

A Hadtörténelmi Levéltár őrizetében van a polgári és az igazságügyi osz
tály teljes iratanyaga, a rendőri osztálynak pedig a titkosan kezelt, illetőleg a 
Normale megjelöléssel ellátott iratai.11 Keletkezési idejük 1850—1851 (1852-
ből csak néhány darab van), mennyiségük 7 csomó. 

A rendőri osztály titkos iratai tartalmi szempontból igen összetettek. Itt ta
lálhatók meg a katonai kerületi parancsnokok összefoglaló hangulat jelentései. 
Jelentős mennyiséget tesznek ki a különböző személyek, testületek és pártok 
tevékenységére vonatkozó vizsgálatok, nyomozati anyagok, tanúkihallgatási 
jegyzőkönyvek, igazoló írások, feljelentések és egyéb műfajú iratok. Közöttük 
vannak például a Magyar Tudós Társaság tagjainak a forradalom alatt kifej
tett politikai tevékenységére —, az ókonzervatív, illetőleg a forradalmi párt 
politikai állásfoglalására és terveire —, vagy különböző személyekre — köztük 
Brace L. Charles amerikai teológusra, Deák Ferencre, Egressy Gáborra, Gaspa-
rich Kilitre és társaira, Lővei Klárára, Madarász Lászlóra, a román forradalmár 
Rosetti Konstantinnal kapcsolatban álló Rosenthal Konstantin festőre, Smith 
Róbert angol prédikátorra, Teleki Blankára, Toldy Ferencre és másokra — 
vonatkozó iratok. 

Számos irat témája különböző diplomáciai hírek, az emigráció tevékenysége 
és kapcsolattartása az országgal, a függetlenségi szervezkedések felgöngyölítése, 
a vélhetően az emigrációval kapcsolatot tartó, vagy gyanús idegenek ellenőr
zése, házkutatások eredményei, a Kossuth-család magatartása, a korona és a 
koronázási jelvények utáni nyomozás stb. 

Sok irat foglalkozik az európai forradalmi párt és az emigrációk tevékeny
ségével, közöttük egy 24 oldalas emlékirat, amelyet sok leiratai egyikéhez mel
lékelt Bach Sándor belügyminiszter.12 

Ugyancsak sok irat foglalkozik titkos társaságok — szekták, bibliatársaságok, 
szabadkőműves páholyok, klubok —, illetőleg tagjaik tevékenységének tisztá
zásával. Közülük több arról tanúskodik, hogy a szocializmus eszméi — főként 
Cabet és Fourier tanai — különböző utakon és módokon Magyarországon is kö
vetőkre találtak, és ha szűk körben is, de kezdtek terjedni, s propagandaanyag 
is bejutott az országba. Néha teljesen ártatlan és naiv, vallási jellegű összejö
veteleket is szocialista-kommunista szervezkedések közé soroltak. Hogy a szo
cialista tanokkal szembeni félelem nem volt azonban alaptalan, azt a többi kö-

10 Vö, : Sashegyi Oszkár: i. m. 186. o. 
11 A polgári osztály iratai az Országos Levéltárral kötött csereegyezmény keretében kerültek 

1952-ben a Hadtörténelmi Levéltár birtokába. 
A rendőri osztály iratainak és segédleteinek egyesítésére sajnálatos módon nem került ekkor 

sor. Jelenleg a titkos iratok négy segédlettel a Hadtörténelmi Levéltár őrizetében vannak, egy 
csomónyi titkosrendőri jelentés, három darab iktatókönyv és egy darab mutató, valamint az 
általános iratok és segédkönyvek pedig az Országos Levéltár kezelésében. (Vö. : Sashegyi 
Oszkár: i. m. 187—190. o.) 

12 HL absz. kori iratok, III. Armee Commando für Ungarn und Siebenbürgen, Polizei Section 
(a továbbiakban — III. AC, Pz. S.) 1850: 1030/res. 

Magyarországi vonatkozásban — hivatalosan — talán ebben az emlékiratban és Geringernek 
Podolskyhoz, a rendőri osztály vezetőjéhez küldött egy leiratában találkozhatunk először Marx 
és Engels nevével. 
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zött egy „Vörös Párt" aláírással ellátott, Egerben kiragasztott forradalmi szel
lemű plakát is igazolja. Szövege arra hívta fel a lakosság figyelmét, hogy nem 
külső fegyveres erőtől kell várni a zsarnokság megbuktatását, hanem önerőből 
kell azt szétzúzni. Közeleg a perc — int a felhívás —, amikor a hatalom a nép 
kezébe megy át, és azt tőle soha senki sem ragadhatja el.13 

A sok hivatalos átirat, leirat és felirat mellett a házkutatások során lefog
lalt, különböző személyektől származó levelek vagy egyéb értékek is találhatók 
az anyagban. így például egy ceruzarajz Vasváry Pálról,14 Puky Miklósnak az 
emigrációból Szalay Györgyhöz intézett 12 levele,15 vagy a hazáját feledni nem 
tudó, mégis inkább az örökös hontalanságot vállaló, semmint folyamodás ré
vén oda visszatérő Rónay Jácint megindítóan szép 4 levele, amelyeket rend-
társánál, a bencés Hollóssy Jusztinián tanárnál végrehajtott házkutatás során 
foglaltak le.16 

A mellékletek között itt is akad a szabadságharc idejéből származó, magyar 
eredetű irat. így a honvéd vadászezredek főparancsnokságának Ormai Norbert 
ezredes által aláírt kimutatása a Kossuth utalványozta összegek felhasználásá
ról az ezred kiegészítésére és felszerelésére.17 Az iratot a vértanú Damjanich 
János özvegyénél találták meg. Bár nem magyar eredetű és nem a szabadság
harc idején keletkezett, de a honvédsereg elítélt tisztjei egy részének további 
sorsa tekintetében érdekes az aradi rendkívüli katonai törvényszék által el
ítélt, később kegyelemben részesített honvéd- (volt es. kir.) tisztek névjegyzé
ke, amely tartalmazza a cs. kir. hadseregben elért rendfokozatukat és tartóz
kodási helyüket.18 

A Görgei által elfogott és hazaárulásért kivégzett Zichy Ödön elfogását, ki
végzését és a lefoglalt ingóságai sorsát tárgyaló és tisztázni igyekvő vizsgálati 
iratok között a Madarász László szerepére vonatkozó referátum is a Polizei Sec
tion anyagában található. 

A Normale sorozat 1 csomót kitevő iratai még a Rudolf Ritter von Felsenthal 
vezette Armee Polizei szervezésére és működésére vonatkozó tervezetekkel és 
utasításokkal kezdődnek.19 A Polizei Section 1849 nyarával kezdődő Normale 
megjelölésű iratai főként közérdekű, nyomtatvány formájában megjelenő köz
leményekből állnak, továbbá olyan politikai, közigazgatási, igazságügyi, közle
kedési és kereskedelmi rendelkezésekből, amelyeknek ismeretére vagy tudomá
sul vételére szüksége volt az osztálynak a munkájához. A rendelkezések, elő
írások, utasítások között sok a korabeli másolat. 

K. k. Armee Commando für Ungarn und Siebenbürgen, Civil Section 

A hadseregparancsnokság polgári osztályának első irata 1849. május 7-én ke
letkezett. Az osztály vezetője Rudolf Graf Amadéi volt, majd 1850-től Josef 
Ritter von Scherer. Az 1849-től 1851-ig fennálló osztály iratanyaga 11 csomót 
tesz ki. Az iratok zöme — értelemszerűen — polgári személyek ügyeit tartal
mazza, illetőleg a polgári életre vonatkozó, azt szabályozó rendelkezésekből, 
tervezetekből, intézkedésekből áll. így bőven találhatók iratok az ideiglenes 
közigazgatás bevezetésére, az ország politikai beosztására; a cs. kir. és a cári 

13 HL absz. kori iratok, III. AC, Pz. S. 1851: 3943/res. 
14 Uo. 1851: 2947/res. 
15 Uo. 1851: 3762/res. 
16 Uo. 1851: 3503/res. 
17 Uo. 1851: 2348/res. 
18 Uo. 1850: 1934/res. 'w*fy. 
19 Felsenthal szerepére lásd: Sashegyi Oszkár: i. m. 166—167. o. 
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orosz hadsereg egységeihez kinevezett királyi biztosok és különböző beosztású 
cs. kir. hivatalnokok kinevezésére, felmentésére, tevékenységére; a belbizton
sági szolgálat szervezésére; a csendőrség szervezésére, felállítására, elhelyezésé
re, létszámára; a posta megszervezésére; a szabadságharc alatti névmagyarosí
tások érvénytelenítésére; a forradalmárok konfiskált javai kezelését szabályozó 
utasításokra; megyék sokoldalú leírására; rendőrkapitányságok megszervezésé
re; a fővárosi városkapitányság megszervezésére; a fővárosi börtönök karban
tartására és a rabok ellátására; az Iparegyesület feloszlatására; a Magyarhoni 
Földtani Társulat megalakulására; fegyverek és magyar papírpénz beszolgálta
tására; a dohánymonopólium bevezetésére, színházügyekre stb. Sok közöttük a 
hűségnyilatkozat, sok a kártérítési, jutalmazási, kitüntetési, alkalmazás iránti 
kérelem a cs. kir. hadseregnek és tagjainak nyújtott támogatásért. Szép szám
ban vannak lapok, rolyóiratok kiadásának engedélyezését kérő beadványok, en
gedélymegadások és visszavonások. 

A fegyveres küzdelemre vonatkozó, nem hadműveleti jellegű okmányok is 
találhatók az osztály iratai között. így például a hadicélokra felhasználható 
áruk Magyarországra szállításának megtiltására, a lakosság háborús terheire 
(előfogatok kiállítása, túszok szedése, újoncozás, hadisarc kivetése, rekvirálás), 
gőzhajók hadicélokra való felhasználására, a szabadságharc galíciai támogatá
sára vonatkozó iratok. A hadműveleti eseményekre közvetlenül vonatkozóan 
csak egy eszmefuttatás van, melynek névtelen szerzője 7 kardinális hibát fel
sorolva kimutatja, hogy a cs. kir. vezetés milyen alapvető hibákat követett el.20 

Érdekes a harcot be nem szüntető gömöri gerillákról szóló jelentés. Egyik tiszt
jük, Johann Adolf Weiss őrnagy, még 1849. szeptember 1-én nyílt parancsban 
arra szólította fel segédtisztjét, a boroszlói születésű Zabarth Ludwigot, hogy a 
helyzet számukra kedvező alakulásakor megérkezéséig rendelkezzék a Gömörben 
és a Szepességben elrejtett fegyverekkel és lőszerrel.21 Ugyancsak érdekes ok
mánya a szabadságharc leverését követő időnek az az 1850-ből származó jelen
tés, amely arról ad számot, hogy Észak-Bihar, Szabolcs és Szatmár megye átfé-
sülésekor 16 honvédtisztet, 841 őrmesteri rendfokozat alatti honvédot, 471 kü
lönböző fegyvert, lőszert, kincstári lovakat és különböző felszerelési tárgyakat 
találtak.22 Az alkalmazást kérő sok beadvány közül kirí Molnár Ferdinánd ké
relme, aki arra az érdemére hivatkozott, hogy feldolgozások átadásával és ere
deti, fontos okmányok rendelkezésre bocsátásával hozzájárult a cs. kir. vezér
kar által elkészített Hadjárat Magyarországon című mű elkészítéséhez.23 

K. k. III. Armee Commando für Ungarn und Siebenbürgen, Justiz Section 

A forradalomban részt vevő személyek kinyomozásával, ügyük kivizsgálásá
val megbízott katonai igazságügyi szervek munkáját irányító és koordináló Jus
tiz Section iratai 1848 novemberével kezdődnek. A november-december havi 
iratok főként a bécsi fegyveres felkelésben részt vevő személyek felderítésével, 
szerepük tisztázásával, ügyük kivizsgálásával, elítélésével, illetőleg — terhelő 
adatok hiányában — felmentésével foglalkoznak. 

A bécsi fegyveres felkelésben a tényleges vizsgálatokat végző Militär Cent
ral Untersuchungs Commissionnak a fentieken túlmenően egyik fő törekvése 
az volt, hogy biztos adatokat szerezzen be arra vonatkozóan, hogy a bécsi fel-

20 HL ábsz. kori iratok, III. AC, Civil Section (a továbbiakban — Civ. S.), 76/1849. sz. 
21 HL absz. kori iratok, III. AC, Civ. S., 441/1849. sz. 
22 U Q 1763/1849/50. sz. 
23 Uo. 1716., 1718., 1830/1849/50. sz. 
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kelés és a magyarországi forradalom között szoros együttműködés állt fenn, 
és hogy a bécsi felkelés a magyar forradalmi párt közvetlen beavatkozásával, 
illetőleg a nemzetközi forradalmi párt eszmei irányításával robbant ki. A fegy
veres felkelés vezetőinek — Messenhausernek, Blumnak, Bechernek, Jellinek-
nek — gyors kivégzése azonban, miként ezt Hipsich altábornagy, a MCUC ve
zetője jelentette Weldennek, lehetetlenné tette az események és a szervezkedés 
szálainak kiderítését. 

Az iratok tartalma általánosságban: tájékoztató jelentések a bécsi fegyveres 
felkelésben való részvétel miatt letartóztatott személyek számáról; jelentések és 
utasítások a fegyveres felkelésben részt vevő jelentősebb személyek tevékenysé
géről, életéről, kivégzéséről; javaslatok és utasítások a bizonyítékok hiányában 
el nem ítélhetők, vagy ártatlanul letartóztatottak szabadon bocsátására; letar
tóztatott személyek iránti érdeklődés, a hadseregfőparancsnokhoz benyújtott 
kérelmek a letartóztatottak szabadon bocsátására; intézkedések bujtogatok le
tartóztatására és a MCUC elé állítására. 

Az iratok között megtalálható Wenzel Messenhauser, Eduard Bresslern Rit
ter von Sternau, Alfred Julius Becher és Hermann Jellinek halálos ítéletének a 
jóváhagyása, illetőleg a kivégzésükről szóló jelentések. A kivégzettek között ma
gyar származásúakat is találunk. A sors szeszélye folytán mindkettőjük neve 
Horváth János. A sági születésű Horváth János cipészt, a bécsi nemzetőrség 
hadnagyát, november 15-én lőtték agyon, mert akkor kísérelt meg egy kitörést 
a cs. kir. csapatokkal szemben, amikor a nemzetőrség már letette a fegyvert,24 

a csornai születésű Horváth János kovácssegédet, rokkant és kiszolgált kapi-
tulánst pedig december 7-én végezték ki.25 

Adatok és a fegyveres felkelés története szempontjából értékes dokumentum 
az októberi felkelés polgári halottairól és sebesültjeiről szóló kimutatás;26 

Hipsichnek Weldenhez intézett jelentése a letartóztatottak, az elítéltek és a ki
végzettek számáról,27 valamint az a 36 oldalas operátum, amely a fegyveres fel
kelés során keletkezett károkról ad számot, továbbá arról, hogy a városi tanács 
milyen mértékben biztosította a felkelés idején a rendet és a közbiztonságot.28 

A Magyarországra betörő cs. kir. csapatok főhadiszállásához az igazságügyek 
vezetésére a bécsi hadügyminisztérium Dratschmidt katonai feljebbviteli taná
csost rendelte ki 1849 januárjában, majd 1849 májusában a felmentett Drat
schmidt helyét az Armee General Commando igazságügyi előadója, a W indisch -
Grätz által pártfogolt, még Prágából ismert Karl Ernst helyettes törzshadbíró 
százados, a későbbi aradi rendkívüli katonai törvényszék vezetője foglalta el. 

Egy januári hadseregparancs arra intézkedett, hogy minden Pest—Budán és 
környékén levő csapat —, amelynek nincs saját bírósága — a letartóztatott sze
mélyeket — a politikai bűnösök kivételével — a József-kaszárnyában székelő 
budai, illetőleg a pesti Újépületben elszállásolt pesti hely őrségbíróságra tarto
zik küldeni. A politikai bűnösöket a felállított Militär Untersuchungs Commis-
sionnak kellett Budára jelenteni, illetőleg oda bekísérni.29 

Csakhamar megkezdődtek a Budán és Pesten található cs. kir. tisztek, hiva
talnokok, hadbírók igazolási eljárásai, illetőleg a magyar forradalom idején ki
fejtett tevékenységük és magatartásuk kivizsgálása. Dratschmidt enyhébb íté
letek hozatalát ajánlotta, hogy többen visszatérjenek a cs. kir. hadseregbe, és 

24 HL absz. kor i i ra tok , III . A C , Just iz Section (a t ovább i akban — Jus t . S.), 1848: 11/15. 
Az í téletet közl i : Die Wiener Oktober-Revolut ion. Aus dem Tagebuch des Dr. Schüt te , 71. o. 

25 HL absz. kor i i ra tok, III . A C , Jus t . S.. 1848: 25/115. 
26 Uo. 
27 Uo. 1848: 1/8., J. 12., 3472. SZ. 
28 U o . 1849: 2/30., 89. SZ. 
29 Uo. 1849: 16 . , J. 7. SZ 
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hogy az ítéletek ne súlyosbítsák a magyar hadifogságban levő Roth és Philippo-
vich tábornok helyzetét.30 A pesti katonai kerület akkori parancsnoka, 
Wrbna altábornagy szintén ebből a meggondolásból javasolta a kötél általi ha
lálra ítélt Lázár György és Wiedersperg Alajos ítéletének az enyhítését 10 évi 
várfogságra.31 

Nem vonatkozott azonban az enyhítő javaslat azokra, akik nem es. kir. tiszt
ként harcoltak az országba betörő osztrák hadsereg ellen. 

A fővárosban, annak elfoglalása után, elsőként Vitális Söllt, a tiroli légió 
elfogott parancsnokát ítélték halálra és január 30-án agyonlőtték.32 Ugyancsak 
halálos ítéletet hoztak a tokodi kőbánya szállítója, Förster Ferenc ellen, aki — 
bár tervét nem valósította meg — fegyverrel el akarta foglalni a „Hermina" 21. 
számú gőzhajót, és át akarta adni a magyaroknak.33 

A Justiz Sectionnak a főváros januári elfoglalása és a honvédseregek májusi 
visszafoglalása közötti időszakból származó iratai főként tényleges és nyugállo
mányban levő tisztek, továbbá hadbírók és hivatalnokok igazolási eljárására 
vonatkoznak. Az igazolási eljárások mellett számos elő vizsgálati ügyre és vizs
gálati eljárásra (például: Ordódy, Mednyánszky, Lázár György, Wiedersperg, 
Meszéna, Majthényi István és mások) vonatkozó irat található, azonkívül felje
lentések, kegyelmi kérvények, felmentés iránti kérelmek és felvilágosítást kérő 
beadványok. 

Az iratokban érintett személyek tevékenysége — szerepüktől és beosztásuk
tól függően — kisebb vagy nagyobb mértékben egyúttal a forradalom és sza
badságharc eseményei megismerését is elősegíti. Adatokat találhatunk továbbá 
az iratokban fegyvervásárlásra, a honvédsereg számára történő különböző fel
szerelési tárgyak beszerzésére és szállítására, a Szegeden szabadon bocsátott 
olasz deportáltak sorsának alakulására, a nádor huszárok hazatérése érdekében 
kifejtett tevékenységre, Batthyány Lajos letartóztatására és egyéb témákra. 

A főváros tavaszi visszafoglalásától szeptemberig nincsenek iratai a Justiz 
Sectionnak. A szeptember utáni iratokban találhatók a katonai törvényszékek 
eljárását szabályozó intézkedések ;M Haynau táborszernagy és Ferenc József 
1849. augusztus 18-i és 29-i, október 31-i, illetőleg 1850. március 26-i, július 9-i 
és 1851. február 24-i parancsai és amnesztiarendeletei;35 egyéni és kumulatív 
ítéletek, illetőleg azok másolatai; jelentés az aradi vértanúk halálos ítéletének a. 
végrehajtásáról;36 nyilvántartások és kimutatások foglyokról;37 jegyzékek a 
cs. kir. katonai törvényszékek által elítélt,38 halálra ítélt és kivégzett személyek
ről,39 illetőleg azokról a lojális szelleműekről, akiket a különböző magyar tör
vényszékek végeztek ki a forradalom idején/10 

1850-től tömegessé válnak a kegyelmi kérvények a büntetés elengedésére 
vagy enyhítésére; szaporodnak volt cs. kir. tisztek beadványai büntetési helyük 
megváltoztatására, elvesztett rendfokozatuk, esetleg nyugdíjuk újbóli elnyeré
sére, sok esetben azonban az a kérésük, hogy újból tagjai lehessenek a cs. kir. 
hadseregnek, akár közlegényként is. A beadványokból emberi sorsok és jelle
mek rajzolódnak ki, esetenként adalékul szolgálhatnak a leírtak egy-egy ese-

30 ÜO. 1849: 1/19., J . 25. SZ. 
31 Uo. 1849: 2/8., J. 52. SZ. 
32 Uo. 1849: 1/19., J . 33. SZ. 
33 Uo. 1849: 2/16. F e b r u á r 8-án végezték ki. 
34 Uo. 1849: 10/4. 
35 Uo. 1849: 10/4. 1354 — rec te 1355/162 DK. sz. ; 5117. sz., 59. SZ. ; 1850: 7/125., 2976/10138. sz . ; 

1851: 2/138., 566/1457. sz. 
36 Uo. 1849: 10/4. 4339 et 4572/J. S. sz., 40—41. o. 
37 Pé ldáu l : a m u n k á c s i v á r (Just . S. 1850: 8/22.) és a t emesvá r i v á r foglyairól. (Just . S. 

1850: 2/104., 727/2503. sz. 
38 Uo. 1851: 1/153. S ich tungsopera te . 
39 Uo. 1850: 2/104. 
40 TTn 1850: 2/104. 
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menyhez. Baudis József honvéd alezredes nejéhez intézett és ez utóbbi által 
az aradi vár parancsnokának, Berger altábornagynak megküldött levelében pél
dául adatokat találhatunk az aradi vár kapitulációjára.41 Mások, így Bayer Jó
zsef és Molnár Ferdinánd vállalták a magyar fősereg történetének a megírá
sát,42 Benitzky Lajos pedig memoárt írt a komáromi, illetőleg a kufsteini vár
ban az 1790—1848 közötti magyarországi politikai-társadalmi fejlődésről, ille
tőleg az 1848/49. évi magyar forradalomról és szabadságharcról.43 

Személyekre történő kutatásoknál a Justiz Section iratai igen. hasznosan egé
szítik ki a különböző katonai törvényszékek peranyagát. így például a vértanú
halált halt Kiss Ernő honvédtábornok esetében is, ugyanis ellentétben a per
iratokkal, melyek szerint nem voltak gyermekei, az örökösök felségfotyamod-
ványainak, hivatalos írásoknak,44 Kiss Ernő végrendeletének és búcsúlevelé
nek tanúsága szerint45 két természetes leánygyermeke volt és egy fia, a Milá
nóban élő Turati Ernő. Az is előfordul, hogy nem a törvényszékek anyagában, 
hanem itt találhatók bizonyos személyekre vonatkozó iratok. Például a futár
ként Windisch-Grätz főhadiszállására küldött és Jellačič által elfogott Ivánka 
Imre honvédezredes elfogatására vonatkozó iratok, kihallgatási jegyzőköny
ve,40 valamint Kiss Pál honvédtábornok, péterváradi várparancsnok peranya
gából a Summarisches Verhör, a Vortrag, a Kriegsrechtsprotokoll és az Ur
teil.47 De ezekhez az iratokhoz csatoltan található meg a még magyar kézben 
levő vár bírósága által hozott ítélet azok ellen, akik kísérletet tettek arra, hogy 
a várat átjátsszak a es. kir. csapatok kezére. 

A Justiz Section magyarországi központi igazságügyi jellegéből fakadóan 
több eredeti leirat és levél található Ferenc Józseftől, Schwarzenbergtől, Bach-
tól, Schmerlingtől és másoktól. Említésre méltó, hogy az első felelős magyar 
minisztérium vértanú elnökének, Batthyány Lajosnak egy eredeti levele is ta
lálható a Justiz Section iratai között, amelyet 1849. május 13-án Laibachból 
intézett a feleségéhez/'8 

Volt es. kir. tisztekből lett honvédtisztekre vonatkozó iratokon felül találha
tók adatok a lengyel légió előléptetett tisztjeire/'9 politikai foglyokra, vizsgá
lat alatt álló egyházi személyekre (például: Rudnyánszky József besztercebá
nyai, Bemer László nagyváradi, Popovics Bazil munkácsi püspökre, Lévay Sán
dor egri prépostra), a magyar eredetű elnöki iratok feltalálására,50 a Kossuth-
gyermekek sorsának alakulására,51 a Viddinből visszatérőkkel szembeni ked
vezményes elbánásra52 és egyéb témákra. 

41 Uo. 1850: 4/128. 
42 Uo. 1850:1 71. 1173/6588 J. B a y e r beadványához csa to l tan megkü ld t e az a r ad i r endk ívü l i k a 

tonai tö rvényszéknek a m u n k a tervezetét és muta tóba a 7. had tes t hadműve le t i nap ló j ának 11 
ívét. A hadművele t i nap ló a Had tö r t éne lmi Levél tár 1848,'49-es gyű j t eményében ta lá lha tó 2/176. 
számon. 

43 Uo. 1851 :l, 173. Az összesen 10 füzetből álló v isszaemlékezésből az első rész ta lá lha tó a 
Jus t iz Section i ra ta i között . Ezt 3 részre t ago l ta : 1790—1823, 1823—1844, 1844—1848. Csak az első két 
rész van itt meg, te r jedelme 32 oldal. 

A további 9 füzet (60—1091. pagina) , ame ly a szlovák szabadcsapa tok és S imun ich csapa ta i el
leni saját szerepét , a Görgei -hadsereg tevékenységét , va lamin t a magyaro r szág i szláv mozgalom 
1836—1848 közötti tör téne té t ábrázolja , az 1848/49. évi fo r rada lom és szabadságharc i ra ta i közöt t 
' a l á iha tó 57/3—3h. számon. (Egykori Kr iegsarchiv j e lze te : Krieg in Ungarn . H a u p t a r m e e . 1848/ 
49—13—323—331, 99. fasc.) 

A naplót közli Steier Lajos, Beniczky Lajos bányav idék i ko rmányb iz tos és honvédezredes 
visszaemlékezései és je lentései az 1848/49-ik szabadságharc ró l és a tót mozgalomról c ímű m u n 
ká jában . 

44 Uo. 1850:1/42., 6201/19464. sz. 
45 HL az 1848/49. évi for rada lom és szabadságharc i r a t a i : 48/214., 47/50. 
46 HL absz. kor i i ra tok, III. A C , Jus t . S., 1850:1/319. 
47 Uo. 1849:11/17. Kiss P á l n a k Ferenc József 1849. december 3-án megkegyelmeze t t . (Uo.: J. 

1612. sz. 
48 Uo. 1849:1/20. J . 120. sz. 
49 Uo. 1849:9/21. 
50 Uo. 1849:9'3., 4127. sz. 
51 Uo. 1850:2'77. 
52 Uo. 1850:4/18. 
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Végezetül, ha más, már ismertetett fondokhoz képest kisebb mértékben is, de 
itt is találhatunk a honvédsereg alakulataitól, annak vezetőitől, vagy mások
tól származó, a szabadságharc idején keletkezett eredeti iratokat, vagy másola
tokat, így például a 2. székely határőrezred 1. zászlóalja parancsnokának, Bálás 
Konrád őrnagynak alhadnagyi kinevezéseket tartalmazó eredeti felterjeszté
sét;?3 Görgeinek 1849. május 19-én a komáromi várparancsnok személye kér
désével foglalkozó levélmásolatát, amelyet Damjanich János honvédtábornok 
özvegyénél végrehajtott házkutatás során talált eredetiről készítettek;54 vagy 
utalást Eötvös József Schwarzenberghez küldött levelére, amelyben arra ad ma
gyarázatot, hogy Battyány Lajos miért távozott el 1848. október 5-én Bécs
ből.55 

Az iratok záró éve 1851, mennyisége 27 csomó, 5 korabeli segédkönyv tartozik 
az anyaghoz. 

K. k. Militär Districts Commando Pest, Pressburg, ödenburg, Kaschau, 
Grosswardein 

A Ferenc József által 1849. október 17-én jóváhagyott ideiglenes közigazgatás
szervezés56 a magyarországi hadsereg parancsnokára ruházta a végrehajtó ha
talom gyakorlását és képviseletét az országban. Hatáskörébe tartozott a köz
rend helyreállítása és fenntartása, valamint a nyugalom és biztonság biztosí
tása érdekében szükséges rendszabályok meghozatala, az ostromállapot és a ha
dijog megkövetelte mindazon kivételes intézkedéseknek a megtétele, amelyek 
keresztülviteléhez katonai tekintély (Militär-Autorität) szükségeltetett.57 

A politikai közigazgatás területi szerveiként katonai kerületeket kellett lét
rehozni58 nagyobb közigazgatási egységekből, amelyek két vagy több polgári 
kerületből álltak. A katonai kerületek parancsnokai mellett — az adminiszt
rációs ügyek intézésére — miniszteri biztosok és kerületi főbiztosok álltak.59 

A katonai kerület területén a kerületi parancsnok gyakorolta a végrehajtó 
hatalmat és ő volt a közigazgatás legfőbb irányítója. Hatáskörébe tartozott a 
közrend és a nyugalom fenntartása, a kerületre vonatkozó rendelkezések pub
likálása, a nemzetiségek törvényes jogainak a biztosítása, a kivételes állapotból 
fakadó feladatok keresztülvitele, valamint az állambiztonság ellen vétők meg
büntetése, továbbá nyilvános lapok engedélyezése és a sajtó túlkapásainak a 
megakadályozása.60 

A parancsnok mellé rendelt miniszteri biztos feladata volt a polgári ügyek
ről való gondoskodás, valamint a szervezeti rendelkezések és reformok végre
hajtása.61 A polgári közigazgatásra vonatkozó utasításokat közölnie kellett a 
kerület parancsnokával és tájékoztatnia kellett a folyamatos polgári közigaz
gatás állásáról.62 

53 Uo. 1850:4/36., J. 2734/9404. sz. 
54 Uo. 1850:2/121. 
55 Uo. 1849:1/20., J. 309. sz. A Just iz Sect ion a Schwarzentaerg által megkü ldö t t levelet a 

MuPCC-hoz továbbí to t ta felhasználás céljából a Ba t thyány Lajos elleni vizsgálati el járáshoz. 
56 HL Armee Genera l Commando und Landes Militär Commando (a t ovább i akban —AGC. 

u. L M C ) , 1849—Q—9/5. Ins t ruc t ion für die Durch führung des provisor ischen Verwal tungs-Orga
n i smus in Ungarn . 

5? Uo. Al lgemeine Bes t immungen . Ers ter Abschni t t . I. Pa r . 2. 
58 Há rom ka tona i kerüle t i pa rancsnokság felállí tását Pozsony, Pest és Sopron székhellyel m á r 

Windisch-Grätz rendel te el. 
59 HL AGC. u. L M C , 1849—Q—5. Ins t ruc t ion . . . Allgemeine Bes t immungen . Ers ter Abschnit t . 

I. Pa r . 1. és P a r . 4. 
60 Uo. Besondere Bes t immungen . Zwei ter Abschni t t . I. Die Mil i tä r -Dis t r ic t s -Commandanten . 

Par . 35. 
61 Uo. Par . 36. 
62 Uo. Pa r . 38. 
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Az ország új politikai organizációjára vonatkozó 1850. szeptember 8-i legfel
sőbb elhatározás úgy törekedett összhangba hozni az 5 kerületre, 45 megyére és 
265 járásra osztott országban a politikai és a katonai közigazgatást, hogy a hely
tartóságnak a III. hadseregparancsnoksággal, illetőleg a Landes Militär Com
mando-val, a kerületi főispánságoknak pedig az ottani katonai parancsnoksá
gokkal, a kivételes állapot meglétéig azonban a fennmaradó katonai kerületi 
parancsnokságokkal kellett megfelelő hivatali kapcsolatban állniuk.63 

Az ország ostromállapotát megszüntető 1854. április 9-i legfelsőbb elhatáro
zás64 mentesítette a katonai hatóságokat a rendkívüli állapottal kapcsolatos 
1850. december 15-i instrukcióból rájuk háruló feladatok ellátása alól. A ka
tonai kerületek parancsnokainak továbbra is feladatuk maradt a politikai han
gulat ellenőrzése, a kormányzati rendszabályok érvényesítésében való közre
működés, valamint gondoskodni tartoztak a katonai és polgári kormányzóság, 
illetve a hadseregparancsnokság speciális rendelkezései alapján az ellátásról, a 
menetintézkedések és egyéb katonai parancsok végrehajtásáról. A sajtó-, az 
egyesületi-, a fegyvertartási- és az útlevélügyekben addig kifejtett feladataik el
látása alól szintén mentesültek. 

Az illetékes polgári hatóságoknak május 1-én kellett megkezdeniük hivatalos 
működésüket és kellett átvenniük a katonai hatóságoktól és katonai törvény
székektől a hatáskörükbe tartozó ügyeket.65 

A Hadtörténelmi Levéltár őrizetében van az 1848/49—1855 közötti évekből66 

a pesti-, a pozsonyi-, a soproni-, a kassai- és a nagyváradi katonai kerületi pa
rancsnokságok iratanyaga. Az iratok mennyisége nem számottevő — összesen 
10 csomó —, de kortörténeti értéke jelentős. Különösen vonatkozik ez a pesti 
katonai kerületre.67 Fondjában adatok találhatók a magyar kormánynak a 
hadsereg felszerelésére és ellátására, valamint a felfegyverzésére vonatkozó in
tézkedéseire; a magyar kormány és hatóságok által felhalmozott, de már el nem 
szállított készleteknek a császáriak által történő lefoglalására Pesten és Szolno
kon. Az iratok alapján képet lehet alkotni arról, hogy a es. kir. csapatok be
vonulása után hogyan indult meg az élet a fővárosban, milyen volt a lakosság 
politikai hangulata, magatartása. 

Adatok találhatók arra vonatkozóan, hogy különböző fővárosi kereskedők, 
iparosok milyen kapcsolatban álltak a magyar kormánnyal, milyen szerződé
seket kötöttek. Némely cég — a szerződés alapján — még a debreceni kormány
nyal is tartotta a kapcsolatot. 

Intézkedések találhatók a pesti helyőrség készültségben tartására Batthyány 
Lajos kivégzésekor; fellelhetők Hentzi vezérőrnagy jelentései és tervei a budai 
vár megerősítésére. Számos adat van fegyverrejtegetésre, hadisarc kivetésére és 
behajtására, az emigrációval és a külföldi haladó erőkkel való kapcsolatok tar-

63 HL III. A C , Detail Kanzlei (a t ovább i akban — DK.) , 1850:5630. sz. A hadügymin i sz t é r ium 
l e i r a t ának s z á m a : 5339/5618/MK. g. Az új poli t ikai organizáció á l ta lános alapelvei a Reichs-
Gesetz- und Regierungsbla t te CXX. s zámában je len tek meg. 

64 HL absz. kor i i ra tok , Militär Districts Commando (a t ovább i akban — MDC.) Kaschau , P r ä s . 
232/1854. 

A be lügymin i sz té r iumnak , az igazságügymin isz té r iumnak , a h a d s e r e g f ő p a r a n c s n o k s á g n a k és 
a legfelsőbb r e n d ő r h a t ó s á g n a k az os t romál lapot megszün te tésé re vonatkozó , ápri l is l l - é n k i 
adott közös rendele té t a magyarország i Mili tär- und Civi l -Gouvernement ápri l is 15-én küld te meg 
másola tban , csatolva a 7137/Gouv. res . számú le i ra tához. 

65 Do, P rä s . 256/1854. A rendelkezés kü lönösen a r r a hívja fel a figyelmet, hogy a ka tona i k e 
rület i pa r ancsnokságok által addig k iadot t fegyverviselési engedé lyekre , az ú t l evé lb lanke t t ák ra 
és az ű t l evé lügyekre vonatkozó a k t á k a t s ny i lván ta r tásoka t , t ovábbá a mozgási s zabadságukban 
korlátozot t , vagy r endőr i felügyelet a la t t álló személyekre vona tkozó vizsgálat i i r a toka t és j egy
zőkönyveke t megfelelő rendben , legkésőbb május 15-ig ad ják át a S ta t tha l te re i Abte i lungoknak . 

66 Az 1856. j a n u á r 14-i legfelsőbb e lha tározás megszünte t t e a ka tona i kerü le t i pa r ancsnokságo 
kat . (HL III. A C , 1856. P r ä s . 55.) 

67 A pesti ka tona i kerü le t p a r a n c s n o k a i Wrbna . Kempen a l tábornagyok , Heyntzel , Macclïio 
vezérőrnagyok voltak. 
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tására, honvédtisztekkel szemben követendő magatartásra és eljárásra, vagyon
elkobzásra és -zárlatra, lapengedélyezési kérelmekre stb. 

A pesti mellett fontos iratokat tartalmaz a pozsonyi katonai kerületi pa
rancsnokság anyaga.68 

Ebben adatok találhatók a szlovák szabadcsapat szervezésére és tevékenysé
gére; a szláv párt szervezkedésére, pánszláv tevékenységre; a magyar emigrá
ció tevékenységére és kapcsolattartására az országgal, illetőleg a külföldi for
radalmi mozgalmakkal. 

Számos adat van a közbiztonság helyzetére, külföldiek ellenőrzésére, szocia
lista-kommunista eszmék propagálására az országban, a Selmecbányái bányá
szok elégedetlenségére, a munkásokra vonatkozó intézkedésekre és a munkások 
között kifejtett propagandára, fegyverrejtegetésre, Kossuth-bankjegyek rejte
getésére, Ferenc József magyarországi utazására, adófizetésre, adóbehajtásra, 
a drágaság, rossz termés, pénzhiány, munkanélküliség kiváltotta ínségre és nyo
morra, az újoncozásra, a katonai szolgálatra, a beszállásolásra stb. 

A jelentéseket készítő megyei elöljárók — az iratokból megállapíthatóan — 
általában reálisan és szépítgetés nélkül ábrázolták a politikai-gazdasági helyze
tet, a különböző társadalmi osztályoknak egymáshoz és a kormányhoz fűződő 
viszonyát, az alsóbb néprétegek sokszor reménytelen állapotát. Egyik-másik je
lentésben az elesettek iránti együttérzés is megtalálható és néha javaslatokat 
is tettek helyzetük megváltoztatására. Alkalmanként az ország tervezett poli
tikai-közigazgatási szervezetéhez kapcsolták a jelentések készítői optimista re
ményeiket. A monarchiához tartozás — véleményük szerint — lehetőséget nyújt 
arra, hogy a magyar végre ne csak magyar maradhasson, mint eddig, hanem vi
lág- és állampolgár legyen, amiben alkotmánya mind ez ideig meggátolta. A 
közigazgatási organizációt követő gazdasági fellendülés, az ország kereskedel
mének, iparának a stabilizálódása, a hitel konszolidálódása pedig megszilárdít
ja az ország lakosságának társadalmi-politikai berendezését, és az országnak 
érdekévé válik, hogy távol tartsa magát a forradalomtól. 

A beérkezett jelentések alapján a katonai kerület parancsnoksága összesített 
helyzetjelentéseket szerkesztett, amelyeket kezdetben a es. kir. III. hadsereg
parancsnokságnak terjesztett fel, majd 1851. október 5-e után a magyarországi 
es. kir. katonai kormányzóság elnökségének. 

A nagyváradi katonai kerület69 anyagában részletes leírások vannak a kerü
let megyéinek és ezek jelentősebb városainak mezőgazdaságáról, állattenyész
téséről, iparáról, bányászatáról, kereskedelméről stb. Névjegyzékek találhatók 
az aradi rendkívüli katonai törvényszék által elítélt, illetőleg a katonai kerület 
területén tartózkodó, amnesztiában részesült volt cs. kir. tisztekről és más el
ítélt személyekről. Adat található Teleki Blankára, Lővei Klárára, Tompa Mi
hályra, Avram láncúra és másokra. 

A többi katonai kerületi parancsnokság (a soproni és a kassai70) iratai ha
sonló témájúak, kiegészítve a kerület eseményeivel. Valamennyi anyagának nö
velik az értékét az ország lakossága közhangulatának ellenőrzését szolgáló, 
rendszeresen felterjesztett, néha ugyan feltehetően pontatlan, szubjektív és 
sztereotip jellegű hangulat jelentések, amelyek kitérnek a különböző társadalmi 
osztályok politikai magatartására és várakozására, a gazdasági nehézségekre, az 

68 Pa rancsnoka i K e m p e n és Gedeon a l tábornagyok, majd Alemann és Gers tner vezérőrnagvov 
voltak. 

69 P a r a n c s n o k a B r a u n h o í e r vezérőrnagy volt. 
70 A soproni ka tona i kerüle t pa rancsnoka i Buri ts , Castigilone, Alemann, Macchio, Schirnciing, 

Kudr iaf fsky és Montenuovo vezérőrnagyok voltak, a kassa ié pedig Bordóilo és Lederer a l tábor
nagyok , Dossen vezérőrnagy , majd Cordon a l tábornagy . 

"Erdély és a Bácska -Báná t te rü le tén is m ű k ö d t e k katonai kerü le t i pa rancsnokságok , i r a t anya
guk azonban nincsen a Hadtör téne lmi Levél tár őrizetében. 
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elemi csapások okozta károkra, a közbiztonságra, és jelentős teret kapnak a til
tott politikai hírek s tanok, közöttük a kommunista eszmék terjesztése a ki
alakuló munkásosztály körében. 

K. k. General Commando Temesvár, Hermannstadt, Zagreb 

Az abszolutizmuskori egységbe besorolt fondok közül néhány fondtöredék 
éppen magyar vonatkozásai miatt került a Baden bei Wien-ben kötött levél
tári egyezmény értelmében Bécsből az egykori m. kir. Hadi Levéltárba. E fond-
töredékek egy része a magyarországi forradalom és szabadságharc éveiből szár
mazik, egy másik része pedig különböző személyek ellen az abszolutizmus idő
szakában lefolytatott politikai jellegű peranyagból áll. 

A szabadságharc idejéből ered és közvetlenül a szabadságharc eseményeire 
vonatkozik az „Acten des General Commando Temesvár. Kriegsrath. Operation 
gegen die Insurgenten" feliratú, 6 csomóból álló iratanyag, amely a különböző 
ellátási, szervezési, biztonsági intézkedések mellett a Bánát és Erdély katonai 
és politikai helyzetére vonatkozó jelentéseket tartalmaz. Az első irat 1848. októ
ber 11-i keltezésű, az utolsó 1849. augusztus 5-i. Az anyagot 5 csomónyi — 
1848 október és 1850 között lefolytatott — vizsgálati eljárás egészíti ki. Kö
zöttük több jelentés található az óorsovai rendkívüli katonai vizsgálóbizottság
tól, melyeknek tárgya a korona utáni nyomozás és megtalálhatók a határőrvi
dék politikai közigazgatására vonatkozó tervezetek. 

Ugyancsak értékes adatokat tartalmaznak Erdély politikai és katonai helyze
tére a nagyszebeni General Commando 2 csomót kitevő, túlnyomó részben el
nöki iratai. Az iratok zöme 1848-as keletkezésű, a kezdő dátum 1848 májusa, a 
záró keltezés pedig az 1849. év vége. 

A zágrábi General Commando levéltárából származó „Detail-Acten der Drau-
Armee unter FML Dahlen,", illetőleg a ,,Südarmee-General-Commando" elneve
zésű, egy-egy csomónyi iratanyag szintén tartalmaz 1848/49-es eredetű irato
kat. Az első csomóban sok adat található a horvátországi és a szlavóniai hely
zet alakulására és megtalálhatók Jellačič utasításai is 1848. szeptember 1-től. 

K, k. Ausserordentliches Kriegsgericht Arad; k. k. Kriegsgericht Pest, 
Pressburg, Grosswardein, Fünfkirchen, 

Az abszolutizmuskori iratok közül mind jelentőség, mind mennyiség tekinte
tében kiemelkedik a cs. kir. csapatok előnyomulását követően felállított cs. kir. 
katonai törvényszékek iratanyaga. 

Haynau táborszernagy a Ferenc Józseftől ráruházott kormányhatalomnál fog
va 1849. július 1-én három nyelvű proklamációban adta tudtul katonai tör
vényszékek felállítását'1 és mindazon polgári személyeknek is katonai törvény
szék elé állítását, akik részt vettek a magyar forradalomban. A törvényszékek 
feladata az volt, hogy a fennálló haditörvények és a cs. kir. hadsereg főparancs
nokai által kibocsátott proklamációk alapján sommásan járjanak el mindazok
kal szemben, akik a magyar országgyűlés feloszlatását elrendelő október 3-i 
manifesztum, illetőleg annak október 8-i kihirdetése után részt vettek a par-

71 HL absz. kori iratok, III. AC, Just. S., 1849:10 4., 49—51. íólió és AGG. u. LMC, 1849—T28— 
25., T 1329. sz. Közli: Sammlung der für Ungarn erlassenen Allerhöchsten Manifeste und Prok
lamationen, dann der Kundmachungen der Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee in Ungarn. 
Erstes Heft, LX. (A továbbiakban — Sammlung. . .) 
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lament tanácskozásain és határozatok meghozatalában, továbbá az OHB tagjai 
és a kormánybiztosok ellen. 

Rögtönítélő eljárásnak volt helye — egyebek mellett — mindazokkal szemben, 
akik részt vettek a Habsburgok trónfosztását kimondó április 14-i debreceni or
szággyűlésen. 

Július 2-án szabályozta Haynau a Magyarországon és Erdélyben felállítandó 
katonai törvényszékek működését és tevékenységét.72 A es. kir. katonai fellebb
viteli törvényszék tanácsosát, Skacelt bízta meg a felállítandó katonai törvény
székek szervezésével és ellenőrzésével.73 A pozsonyi katonai törvényszék Ska-
cel tanácsos által javasolt, július 10-i keltezésű szervezését Haynau jóváhagyta, 
és a törvényszék rövidesen megkezdte a működését.74 A törvényszék elnökéül 
Kempf nyugalmazott alezredest javasolta. Augusztus 4-én már a pesti katonai 
törvényszék szervezésének a megkezdését jelentette Skacel a hadseregfőpa
rancsnokságnak Félegyházára. A törvényszék vezetőjének Nedelkovits hadbí
ró-századost javasolta.75 

A Hadtörténelmi Levéltár őrizetében van az aradi rendkívüli (25 csomó), va
lamint a pesti (76 csomó), a pozsonyi (14 csomó), a kassai (9 csomó), a nagyvá
radi (12 csomó) és a pécsi (1 csomó) katonai törvényszékek iratanyaga; a po
zsonyi és a soproni vizsgálóbizottság purifikációs iratai (1—1 csomó); a győri, 
a gyöngyösi, a kecskeméti (1 csomó), továbbá a nagykanizsai (1 csomó) rögtön
ítélő bíróságok iratai. 

A törvényszékek peranyagának forrásértékét növeli a vizsgálati anyaghoz 
corpus delictiként csatolt sok 1848 49-es irat. 

A törvényszékek közül a legjelentősebb az aradi és a pesti volt. 
A cs. kir. aradi rendkívüli katonai törvényszék irataiban — a működésével 

kapcsolatos utasítások és jelentések mellett — található meg a honvédtisztek 
ellen lefolytatott vizsgálati anyag és ítélet, valamint az önkény áldozatául esett 
aradi vértanúk peranyaga.70 Szép számban találhatók a Szász—Koburg 8. hu
szárezred szökött huszáraival felvett vallomások. 

A pesti katonai törvényszék folytatott eljárást felségárulás címén Kossuth és 
a kormány tagjai, a kormánybiztosok, a felsőházi tagok, az országgyűlési kép
viselők, a főpapok és egyházi személyek, a minisztériumi tisztviselők, a közhi
vatalnokok, a megyei, járási, községi, falusi tisztségviselők és elöljárók, a ma
gyar tudomány és művészet reprezentánsai és mindazok ügyében, akik a for
radalom politikai mozgalmaiban vagy a fegyveres harcbán szerepet vállaltak. 

A peres ügyek mellett számottevő mennyiségű a különböző hatósági szemé
lyek, a cs. kir. hivatalnokok és a nyugdíjas tisztek, a Magyar Tudományos Aka
démia tagjai, az egyetem tanárai és másokkal szemben lefolytatott igazolási 
eljárás. 

A szabadságharc utáni felelősségre vonások vádlottainak társadalmi össze
tétele már más képet mutat, mint a szabadságharc alatti forradalmi tevékeny
ségért felelősségre vont személyeké. Zömében napszámosok, pásztorok, földmű
vesek, kézművesek, kereskedők köréből kerültek ki az elítéltek, és kisebb számi
ban voltak az értelmiségi pályán dolgozók, illetőleg a birtokos osztály tagjai. 
A perek tárgya a legtöbb esetben az uralkodó szidalmazása, a csendőrség, a 

72 HL AGC. u. L M C , 1849—S—26/5., S 2498. sz , S a m m l u n g . . . LXI. 
73 HL absz. kor i i ra tok, k. k . Ausserordent l iches Kriegsgericth Arad (a tovább iakban — KG. 

Arad) , 5/16., 866/t. sz. 
74 Uo. 5/17., 926/t. SZ. 
75 Nedelkovi ts E u t h y m azzal szerzett m a g á n a k é rdemeke t , hogy 1848-ban a m a g y a r ka tona i 

fő törvényszéktől a nevére é rkeze t t i r a toka t fe lbonta t lanul á t ad ta a Genera l Commandónak . 
76 Az a rad i v é r t a n ú k p e r a n y a g á t legújabban közli a Magyar Századok soroza t : Az arda i vér

t anúk , összegyűj tö t te , a szöveget gondozta, a bevezető t a n u l m á n y t és a jegyzeteket ír ta Ka tona 
Tamás . I—II. k . Budapes t , 1979. 
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rendőrség szidalmazása, megsértése, ellenszegülés, fegyver-, lőszer-, Kossuth-
bankjegyek rejtegetése, jogtalan fegyverbirtoklás, forradalmi iratok, képek rej
tegetése, forradalmi jelvények viselése és terjesztése, gyalázkodó írás, sajtóvét
ség, lázító énekek éneklése, dalok terjesztése, szökés támogatása, es. kir. kato
nák lefegyverzése vagy bántalmazása, a közcsend háborítása, tiltott gyülekezés 
és összejövetel, munkamegtagadás voltak; kisebb mértékben fordultak elő kü
lönböző szervezkedések, felségárulások. A vádlottak között igen sok nő volt az 
alsóbb néposztályból, akiket főképpen munkamegtagadásért, Kossuth-bankje
gyek rejtegetéséért, szidalmazásért ítéltek el és közülük nem egyet vesszőcsapá
sokkal büntettek. 

A pesti es. kir. katonai törvényszék vizsgálati anyagából kiemelkednek a kor
mány és az OHB tagjainak,77 a kormánybiztosoknak a perei.78 Mellettük itt 
található a jelentősebb beosztású honvédtisztek közül néhánynak a pere,79 a 
forradalomban valamilyen formában jelentősebb szerepet betöltő személyek pe
re,80 a szabadságharc utáni időszak szervezkedési, felségárulási perei81 és itt is 
találhatunk szocialista tanok hirdetése miatti vizsgálatokat.82 

Sajnálatos módon a forradalom számos vezető egyéniségének — így Kossuth
nak, a kormány tagjainak, a képviselőknek, az irodalmi élet reprezentánsainak, 
kisebb mértékben a kormánybiztosoknak, a főpapoknak — a peranyaga vagy 
egyáltalán nincs meg, vagy csak töredékesen található. Arra is van példa, hogy 
a szabadságharc alatti tevékenységet felderítő vizsgálati anyagot és az ítéletet 
későbbi évek eljárási irataihoz csatolták. így Kovács Lajosnak, a békepárt 
egyik vezetőjének az 1850. évi peranyaga83 a Landes General Commando 1863. 
évi iratai között található meg.84 

A pesti katonai törvényszék folytatott vizsgálatot Lamberg Ferenc altábor
nagy megölésével kapcsolatban is. A vizsgálati anyag két csomót tesz ki. 

A kutatást az iratokban — a korabeli indexek mellett — a ténylegesen meg
levő iratokról készült névmutató kartonok teszik lehetővé. 

A nagyváradi katonai törvényszék 12 csomójából hármat tesznek ki a hadi
fogoly osztrák tisztek felett önbíráskodó debreceni lakosok elleni vizsgálati ira
tok. A főként Buda vára visszafoglalása során fogságba esett, később Debrecen
ben elhelyezett mintegy 70 osztrák tisztet — a város felé közeledő cári csapa
tok elől — 1849. június 30-án tovább akarták szállítani. A tisztek gyülekezése 

77 Közülük — több-kevesebb h iányossággal — az a lább iak p e r a n y a g a van m e g : B a t t h y á n y 
Kázmér , Duschek Ferenc , Es te rházy Mihály, Horvá th Mihály, Kossuth Lajos, Mészáros Lázár , 
N y á r y Pál , Pálffy János , Szemere Ber ta lan , Vukovich Sebő. 

78 A te l jességre tö rekvés né lkü l , az a l ább i ak ra t a l á l h a t u n k a d a t o k a t : A l m á s y Pál , Beöthy" 
Ödön, Be rná th József, Besze János , Boczkó Dániel , Bónis Sámuel , Bo ronkay Albert , Csíky Sán
dor, Egressy Gábor , Eötvös Mihály, Eötvös T a m á s , F ü l e p p Lipót, Haczell Márton, Halassy Káz
mér , Hódossy Miklós, H u n k á r Anta l , I r ány i Dániel , Jós ika Miklós, Korn idesz Lajos, Ludvig J á 
nos, Lukács Sándor , Luzsénszky Pál , Madocsányi Pál , Maj thényi József, Mihályi Gábor , Návay 
Tamás , Noszlopy Antal , Osztrovszky József, P u k y Miklós, Ragályi Miksa, Sillye Gábor , Szent-
iványi Károly , Szintay János , Teleki Sándor , Újházi László, Vay Miklós. 

79 Csuha Anta l , Guyon Richárd , K m e t y György, K o h l m a n n József, Répássy Mihály, Stein 
Miksa, Szabó I m r e , Vet te r Anta l . 

80 P é l d á u l : A b anco u r t Károly , Andrá s sy Gyula , B e m e r László, Cserná tonyi Lajos, Dunyov 
Is tván, Giron Pé te r , H á z m á n Ferenc , I r iny i József, Kör inek József, Lévay Sándor , Madarász 
József, Mednyánszky Cézár, Percze l Miklós, P e r é n y i Zs igmond, Pu l s zky Fe renc , Rónay Jác in t , 
Rottenbi l ler Lipót , Teleki László, Voroniecki Mieczyslaw és mások . 

81 Például: Csernovits István, Eördögh István, Hratzky József, Jubál Károly, Lővey Klára, 
Noszlopy Gáspár, Podhorszky Mária, Skrzetulsky Kázmér, Teleki Blanka és mások. 

82 Kész Anta l , N é m e t h y Imre , S imonyi Antal . 
83 HL absz. k o r i i ra tok , Kr iegsger ich t Pes t , 1850—2/340. 
84 Kovács Lajos ellen 1863-ban azér t ind í to t t ak .eljárást, mer t az á l ta la szerkeszte t t Függet len 

című ú jságban (104. sz.) közölte az el lenzéki h a n g v é t e l ű n e k minősí te t t Tiszapar t i levél szövegét. 
( L G C , 1863:2Abt. 7—14., A ad 10.) 

Az 1850-es p e r a n y a g b a n sok 1848/49-es vona tkozású eredet i i ra t és máso la t mellet t megta lá l 
ható Görgei vác i k i á l t v á n y á n a k máso la t a is , ami t a III . h a d s e r e g p a r a n c s n o k s á g r endő r i osz
tá lya azzal a megjegyzéssel küldöt t meg E 5343 Pz. számú, 1850. ápri l is 22-i á t i r a t ában a ka tona i 
tö rvényszéknek , hogy azt addig sem eredet iben, s em pedig egyéb ú j ságban n e m s ikerül t felta
lálni . A máso la t a P e s t e r Morgenbla t t a lap ján készül t , ame ly 1850. ápri l is 10-én, az 58. s z á m á b a n 
közölte a váci k iá l tvány t . 
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sajnálatosan egybe esett a népet felkelésre felhívó népgyűléssel. A kaszával, 
pikával, botokkal felfegyverzett nép arra a terjedő hírre, hogy a fogoly tisztek 
kémek, akik át akarják adni a várost a cári csapatoknak, megtámadta azokat: 
közülük 2 tisztet és 2 közlegényt agyonütött, 23-at könnyebben-súlyosabban 
megsebesített, akik közül kettő később szintén belehalt sérüléseibe. A gyanúsí
tottak közül 1 főt halálra ítéltek,85 12-őt 1-től 20 évig terjedő sáncmunlkával, 
1-et 6 évi várfogsággal, 7-et enyhébb börtönbüntetéssel, 5-öt testi fenyítéssel 
sújtottak, 3-at pedig bizonyítékok hiányában felmentettek. 

A katonai törvényszékek 1854-ig álltak fenn, kivéve az aradi rendkívüli tör
vényszéket, amely csak 1849 végéig működött Ernst törzshadbíró vezetésével.86 

Az ország ostromállapotát megszüntető 1854. április 9-i legfelsőbb elhatározás 
a katonai törvényszékek tevékenységének is a befejezését jelentette. A katonai 
törvényszékeknek a lehető leggyorsabban le kellett zárniuk a polgári személyek 
ellen még folyamatban levő, vagy bonyolultságuk miatt addig még be nem feje
zett katonai törvényszéki vizsgálati eljárásokat. 

A polgári törvényszékek teljes aktivizálódásáig azonban továbbra is a katonai 
törvényszékek jártak el polgári személyek ellen felségsértés és felségárulás vét
ségében, a közrend megzavarása, illetőleg felkelés és lázadás esetén. 

Ugyancsak folytatniuk kellett a tevékenységüket a polgári törvényszékek tel
jes aktivizálódásáig Pest—Pilis—Solt, Szolnok—Csongrád—Békés-Csanád me
gyék és a Kiskunság területén működő katonai rögtönítélő bíróságoknak, ame
lyeket a rablások, rablógyilkosságok és gyújtogatások megfékezésére állítottak 
fel. 

1860-ban a hadseregföparancsnokság Abt. 4/1326. számú leiratában arra uta
sította a Landes General Commandót, hogy az 1855. december 26-i legfelsőbb el
határozás értelmében vegye át a feloszlatott Militär- und Civil-Gouvernement 
igazságügyi és vizsgálati anyagából mindazokat az iratokat, amelyek kifejezet
ten katonákra vonatkoznak, illetőleg főtisztek és polgári személyek közös 
ügyeit, a fennmaradó periratokat pedig a Polizei Ministeriumnak kell átadni.87 

Ekkor 41 ládányi periratot, közöttük nagy fontosságuk és lezártságuk miatt až 
aradi vértanúk iratait is,88 Bécsbe szállították a Polizei Ministeriumnak, ahon
nan azok a hadseregfőparancsnoksághoz, majd onnan a Kriegsarchivhoz kerül
tek megőrzésre.89 

Különböző személyek periratai 

A különböző személyek ellen lefolytatott perek egy része a szabadságharc 
alatt kifejtett tevékenységre vonatkozik, egy másik része pedig a szabadság
harc leverése és a kiegyezés közötti időszak úgynevezett felségárulásaira. 

85 A bünte tés t kegyelemből szintén 20 évi s á n c m u n k á r a vál toz ta t ták át . 
86 Augusz tus 25-én bízta m e g H a y n a u a vizsgálatok vezetésével . (HL absz. kor i i ratok, KG. 

Arad, 5/32., P r ä s . 1205 t. sz.) 
87 HL L M C , 1869:2Abt. —1—14/1; 3334. sz. 
88 Uo. 1—14 2; 3825. sz. 
89 Uo. 1—14/3; 4440. sz. De m á r az 1860. évi szállí tást megelőzően is kü ld tek pe ranyago t Bécs

be. Hess t áborsze rnagy 1859. j a n u á r 23-án megkü ld t e a had tö r t éne lmi i roda vezetőjének az elis
mervény t , amel lyel az igazolta a 37/Sect. II. számon megküldöt t ka tona i törvényszéki i ra tok át
vételét . A jegyzék 15 nevet t a r t a lmaz . Közöt tük van Csányi László, Giron Péter , Gorove Is tván, 
Hajn ik Pál , Kossuth Lajos, Madarász László, P á z m á n d y Dénes, Percze l Mór, Pulszky Ferenc , 
Szemere Ber ta l an [III. A r m e e und Landes Genera l Commando (a t ovább iakban — A u L G C ) , 
1859:79/Sect. II . gh.l 

A felsorol tak közül n incs meg Csányi László, P á z m á n d y Dénes, Perczel Mór pe ranyaga , tö 
redékesen v a n n a k meg Gorove Is tván, Hajnik Pál , Kossuth Lajos, Pu l szky Ferenc per i ra ta i és 
viszonylag tel jesen t a lá lha tók meg a Giron Pé teré i s Szemere Ber ta lané i . 

Madarász László pe r i r a t a inak egy része — m i k é n t erről m á r szó volt — a ÜL AC. Pz. S. 
a n y a g á b a n ta lá lha tó meg. 
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Wargha Istvánnak, a Bécsben működő magyar külügyminisztérium fogal
mazójának, később titkárának ügyét a k. k. Militär Central Untersuchungs 
Commission zu Wien tárgyalta és ennek fondjából került az egykori Hadi Le
véltárba. Az ítélet és a haditörvényszéki jegyzőkönyv mellett megvan a 224 
ívet kitevő kihallgatási jegyzőkönyv is. Az ellene felhozott vádpontok voltak, 
hogy forradalmi szellemű plakátok nyomdaköltségeinek biztosításával és anya
gi eszközök más célú felhasználásával támogatta a bécsi felkelést; futárok kül
désével biztosította a kapcsolatot a felkelők és a magyar csapat között; az Or
szágos Honvédelmi Bizottmány tagjai számára adatokat szolgáltatott ki a bé
csi helyzetről, a es. kir. csapatok erejéről és felállításáról; segítséget nyújtott 
Bem meneküléséhez és végezetül, hogy megvesztegetéssel hozzájárult a cs. kir. 
katonaság október 6-i parancsmegtagadásához. 

Az ügyesen védekező, magát lojálisnak feltüntető és a kormánynak szolgá
latait felajánló Wargha a kihallgatás során nyilvánvalóan kisebbítette szerepét 
és csak a bizonyítható dolgokat ismerte el és fedte fel. 

Ennek ellenére a kihallgatási jegyzőkönyv adatokat szolgáltat a Magyaror
szág számára történő bécsi toborozásokra, fegyverszállításokra, különböző szer
ződések megkötésére, a Wodiáner-cég szerepére, Pulszky és a magyar külügy
minisztérium tevékenységére, a magyar kormány és a bécsi felkelés kapcsola
tára, diplomáciai kiküldetésekre és kapcsolatokra, hírszerzési megbízatásokra 
stb.90 

A pesti katonai törvényszék anyagának része, de kikülönített, önálló őrzési 
egységet képez az „Untersuchung Casimir Graf Batthyány" és .„Mörder des 
Grafen Zichy" feliratú iratcsomó. 

A Batthyány Kázmér teljhatalmú országos biztos, később külügyminiszter el
len lefolytatott vizsgálat sok utasítást, rendeletet tartalmaz eredeti iratok, má
solatok és nyomtatványok formájában, amelyeket különböző megyékhez és tör
vényhatóságokhoz intézett a forradalom és szabadságharc során.91 

A Görgei által kivégeztetett gróf Zichy Ödön meggyilkolásában való részvé
tellel vádolt Erkulenz Lambert őrmester, Gratzer István megyei pandúr és Vég 
Ferenc vizsgálati iratait tartalmazza a csomó másik része. Ezekhez a vizsgálati 
iratokhoz mellékelték az eredeti nyilvántartási könyvet a kivégzett gróf birto
kát képező kálozi uradalom javairól.92 

A pesti és a nagyváradi Kriegsgericht anyagából különítették ki Sillye Gá
bornak, a hajdúvárosok kormánybiztosának és a Bocskai szabadcsapat szerve
zőjének a vizsgálati iratait.93 Itt található a 26 oldalas kihallgatási jegyző
könyv, továbbá Sillye Gábor fegyverfogásra és népfelkelésre felszólító rendel
kezései eredeti iratok, korabeli másolatok és nyomtatványok formájában. 

Töredékesen vannak meg a cs. kir. nagyszebeni és a kolozsvári katonai tör
vényszék anyagából Váradi Dániel és gróf Kun Gotthard Hunyad megyei fő
ispán periratai a forradalom és szabadságharc idején kifejtett tevékenységük
ről. 

Losonci lakosok ellen lefolytatott vizsgálati iratokat, főleg kihallgatási jegy
zőkönyveket tartalmaz az „Untersuchung Guerilla-Inquisition der Losoncer re
volutionären Ereignisse" feliratú iratcsomó. 

1849. március 15-én részben losonci lakosok, részben máshonnan oda össze-

90 Wargha I s tván t az ok tóber 6-i bécsi íe lkelés t ámoga tá sáé r t és Bem Bécsből t ö r t énő t ávo 
zásának e lőmozdí tásáér t 2 évi fogsággal bün te t t ék , amibe be leszámí to t ták a vizsgálati fogságban 
töltött 1 év és 8 hónapo t . 1850. augusz tus 4-én pedig kegye lem folytán e lengedték a há t ra lévő 
bünte tésé t is. 

91 A per i ra t j e lze te : 1849:10/26. 
92 A per i ra t j e lze te : 1849:1/508. 
93 P e r a n y a g á n a k egy más ik része a cs. kir . pest i ka tona i tö rvényszék i ra ta i között t a l á lha tó 

••«51—10/136-os számon. 
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gyűlt személyek Görgei serege közeledésének hírére letépték a toronyról a csá
szári zászlót, majd március 17-én elvitték a Rimaszombatból érkező gerillák a 
es. kir. hadsereg számára losonci polgárok által készített bakancsokat. Ezt kö
vetően az átvonuló orosz csapatokat háborgatták. Augusztus elején — Galicin 
herceg elvonulása után — egy 80 főből álló, poggyászt fuvarozó orosz csapat 
érkezett a városba, amelyet az oda berohanó gerillák három irányból megtá
madtak. 

Később felgyújtották a várost, mivel az a hír terjedt el, hogy Grabbe tábor
nok, adjutáns büntető szándékkal közeledik, a közelben tanyázó Repeczky kor
mánybiztos tiltó rendelete miatt a lakosság pedig nem mert elé deputációt kül
deni. 

A fentiek miatt megbüntetett város közönsége Andreánszky Sándor királyi 
biztosnak küldött beadványában azt kérte, hogy egyesek bűnéért ne büntessék 
az egész várost. 

A beadvány nyomán elrendelt vizsgálatot vezető Kalina biztos maga is azt 
fejtette ki a kerületi főbiztosságnak, hogy a lakosság nagy része ártatlan, a 
nógrádi, borsodi, gömöri és a pesti gerillák vétkesek, s nagy mértékben befo
lyásolta a helyzetet az, hogy Repeczky kormánybiztos Losoncon, vagy a kör
nyékén tartózkodott. 

A főképpen kihallgatási jegyzőkönyvek mellett szép számban találhatók Re-
peczkynek Nógrád megye közönségéhez intézett proklamációi és rendelkezései. 

Az ellene lefolytatott vizsgálat során foglalta le és gyűjtötte össze a pesti ka
tonai törvényszék, a haladó gondolkodású román politikus, lugosi képviselő, 
Eftimie Murgu 1830—1848 közötti iratait, amelyekből — minden bizonnyal je
lentős mennyiségük miatt (1 csomó) — a peranyagtól elkülönítetten, önálló őr
zési egységet képeztek.94 

Az iratok nagyobbik részét az ügyvédi tevékenysége során elvállalt ügyekkel 
kapcsolatos beadványok fogalmazványai képezik, kisebb részét pedig a levele
zése, a saját moldvai, illetőleg havasalföldi tevékenységére vonatkozó és az 
utóbbi tartományból történő kitoloncolása miatt szerkesztett panaszbeadványai 
és néhány politikai-történelmi jellegű kézirata. Ez utóbbiak között található egy 
45 oldalas kézirat Die wallachische Regierung, egy 48 oldalas Das politische 
Continuum und die Epidemisten címmel, valamint egy cím nélküli 44 oldalas 
írás. Az első kéziratban főként a cári politika oláhországi befolyásának erősí
tési törekvéséről, az ország helyzetéről és Ghika fejedelem szerepéről esik szó. 

A cím nélküli, valamint Das politische Continuum und die Epidemisten című 
írásaiban — miközben a Bánát ősi alkotmányáról, jogrendszeréről és társadalmi 
tagozódásáról fejti ki nézeteit — bánáti román patriótaként elítéli az orosz poli
tikától megfertőzött szerbeket, az osztrák szuronyok megtestesítette hatalmat 
és a feudális nemesi magyar alkotmányt, amelyek egyházilag, politikailag és 
gazdaságilag egyöntetűen elnyomják és kifosztják az őstulajdonos bánáti román 
népet. 

A prágai, illetőleg a bécsi katonai törvényszék tárgyalta 1853 és 1855 között 
a poroszországi születésű, republikánus érzelmű írónak és politikusnak, dr. An
ton Schüttének. 1848-as szerepét. Windisch-Grätz 1848. október 26-i proklamá-
ciójában a bécsi felkelés azon vezetői között szerepel, akiket a bécsi katonai 
törvényszék elé kellett állítani tevékenységük kivizsgálása céljából.95 Az 1855-

94 Murgu pest i ka tona i tö rvényszéki p e r é n e k je lze te : 1851—10 126. 1850. júl ius 6-án felségáru
lásér t — v a g y o n á n a k e lkobzása mellet t — köté l ál tal i ha lá l ra í té l ték, amit 1851-ben — kegyelem
ből — 4 évi várfogságra enyhí te t tek . 

95 A P r á g á b a n kiadot t nap ló j ában t agad ta Schüt te a Windisch-Grätz ál tal a bécsi október i 
fo r rada lomban nek i tu la jdoní to t t szerepét . Személyes bosszú és téves információk e r edményé 
n e k minősí te t te azt, hogy neve Bem és Pu l szky neve mellé ke rü l t a for radalom egyik vezetője
kén t . 

— 280 — 



ös bécsi bírói előterjesztés szerint jelentős szerepe volt az egyetemi ifjúság fel
izgatásában. Ugyancsak kiemelkedő szerepet játszott a központi demokratikus 
igylet tanácskozásain, és ezek egyikén az állami végrehajtó hatalom megszer
vezésére s egy ideiglenes kormány létrehozására vonatkozó tervét a bírói elő
terjesztés különösen veszélyednek minősítette, mivel — szemben az anarchikus
nak minősített forradalommal — a "megdöntött államrendszer és -hatalom he
lyett egy újnak a megszervezésére tett javaslatod Schütte nagy figyelmet szen
telt a magyarországi eseményeknek is. Azt vallotta, hogy az európai demokrá
ciáért vívott küzdelemben Magyarország természetes szövetségese Németország
nak és támasza Ausztria szabadságtörekvéseinek. 

1848. augusztus 28-án levelet írt Kossuthnak.96 Ebben az európai demokrá
cia közös összefogásán felül arról tájékoztatta, hogy sikertelen volt az a törek
vése, hogy a legjelentősebb bécsi lapok egyikét megnyerje Kossuth ügyének. 
Ezért egy újság kiadását l a vezi Bécsben, amely Magyarország érdekeit kép
viselné, illetőleg önkéntes légiót szervez a közelgő harc idejére. A bécsi felke
lés leverését követő rövid bécsi bujkálás után Boroszlóba ment, ahol szintén a 
magyar szabadságharc támogatásán működött. December 20-án kelt levelében 
azt írja, hogy „Szabályszerű összeköttetést szerveztünk Pesttel és naponta küld
tünk át lengyel, porosz tüzéreket, tiszteket, fegyvereket és fegyvergyártókat, 
szerszámokkal együtt97." A bírói előterjesztésben felségárulásért 12 évi várfog
ságot javasolt büntetésként a hadbíró. 

A mintegy V2 csomónyi peranyagban a már említett bírói előterjesztésen 
(Rechtlicher Vortrag) kívül megtalálható a prágai összesített kihallgatási jegy
zőkönyv, tanúvallomási jegyzőkönyvek, néhány vele kapcsolatos 1848-as jelen
tés másolata és a Lochner98 lisztkereskedőnél lefoglalt, tőle származó néhány le
vél és kézirattöredék. A periratok átadására Magyarország számára feltehetően 
Schütte magyar kapcsolatai miatt került sor. 

Az 1850-ben Berlinben és másutt meglevő népegyletek, munkásegyletek fel
oszlatásával szétrobbantott demokratikus forradalmi párt újjászervezéséről, te
vékenységéről és célkitűzéseiről kaphatunk képet abból a vizsgálatból, amelyet 
a berlini városi törvényszék folytatott dr. Landendorf, dr. Falkenthal és a szer
vezkedésben részt vevő társaik ellen. A peranyag — bírói előterjesztés és kihall
gatási jegyzőkönyvek másolatai — a dr. Schütte peranyagával azonos őrzési egy
ségben található. 

A reorganizált demokratikus forradalmi párt egységes vezetésének megterem
tése érdekében először Wiesbadenben, majd 1851. szeptember 27-én és 28-án 
Hamburgban összejövetelt szerveztek, és végül Berlinben megalakult a közpon
ti bizottság,99 amely teljesen függetlenítette magát a demokrata párt korábbi 
berlini vezetőitől és forradalmi álláspontra helyezkedett. 

A házkutatások során lefoglalt anyagokból, valamint a tanúvallomási és ki
hallgatási jegyzőkönyvekből a bíróság azt a következtetést vonta le, hogy ä 
központi bizottság célja az egységes és oszthatatlan szociáldemokrata német 

96 HL absz. kor i i ra tok, Prozess Dr. Anton Schüt te . A levél máso la tá t csa to l ták a Recht l i cher 
Vortraghoz, a foga lmazványt Schüt téné l t a lá l t ák meg . / 

97 Uo. Recht l icher Vor t rag , 25. ív, f. ad N. 69. 
98 Lochner gondozásában je lent meg 1848 novemberében P r á g á b a n Schüt te Anton nap ló ja 

a lapján a Wiener Oktober-Revolu t ion c ímű m u n k a , majd 1850-ben Drezdában ad ta k i U n g a r n 
und de r ungar i sche Unabhäng igke i t s Krieg c ímű 2 köte tes könyvé t , ame lyben élesen elítéli az 
oszt rák k o r m á n y és az u r a l k o d ó ház magyare l l enes pol i t ikáját . 

1853. augusz tus 22-i p rága i k ihal lga tása so rán — meg nem ál lapí tha tó , hogy színleg-e vagy 
meggyőződésből — azt val lot ta , hogy különböző e s e m é n y e k h a t á s á r a n e m c s a k há ta t fordí tot t a 
fo r rada lomnak , h a n e m kész a k o r m á n y é rdekében t e v é k e n y k e d n i . A r r a te t t a jánlatot , hogy b e 
épülve és színleg e g y ü t t m ű k ö d v e sz emigrációval , felfedi, Kossu th és Mazzini hogyan t a r t fenn 
kapcsola to t Magyarországgal , i l letőleg I tá l iával . 

99 A központ i bizottság tagjai Landendor f bölcsészdoktor , dr . Fa lken tha l orvos, Gercke í ő t a -
ní tó , dr . Col lmann ügyvéd, Neo és Levy ke re skedők , va lamin t P a p e esztergályos vol tak. 
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köztársaság megteremtése volt. A célt a különböző néposztályok forradalmi fel
világosításával, propagaedautazásokkial, pénz gyűjtésével, fegyverrel és lőszer 
beszerzésével, illetőleg fegyveres felkelés kirobbantásával kívánták elérni. 

Különösen számítottak a munkásosztály forradalmi szellemére és energiájá
ra, ezért létrehoztak egy 18 főből álló munkásbizottmányt is. Ennek vezetőjét, 
Pape esztergályost, beválasztották a központi bizottságba, hogy állandó kapcso
lat legyen közöttük. 

Tevékenységüket nem korlátozták csupán Berlinre, hanem kiterjesztették 
egész Észak-Németországra, kapcsolatot teremtettek a londoni német emigrá
cióval és a propagandautazások során — főként Landendorf — a Habsburg
monarchia több városában is megfordult, és egy tanúvallomás szerint Bécsben 
is volt egy forradalmi céllal szervezett titkos társaság. Ennek leleplezésére, il
letőleg a két titkos szervezet közötti kapcsolat felderítésére küldhették meg 
Berlinből a legfontosabb periratok másolatait az illetékes osztrák hatóságnak. 
Magyar vonatkozása vajmi kevés volt a szervezkedésnek. Néhányszor előfor
dul a peranyagban Kossuth neve, főleg fegyverszállítással kapcsolatban. Az 
Angliában gyártott fegyvereket feltehetően azonos úton kívánták Rostockba 
juttatni. 

A peranyag nem teljes, iratai főképpen a titkos társaság szervezeti felépíté
sére, a szervezkedés tevékenységére, fegyverek gyártására és beszerzésére vo
natkoznak. 

Közös őrzési egységben találhatók a k. k. Central-Untersuchungs-Commission 
Wien által Cseremisky Miklós (1849) és a k. k. Kriegsgericht Wien által gróf 
Potocky Ádám. (1851—1852), Goslar Julián (1852), valamint gróf Bakowsky Fer
dinánd (1853) ellen lefolytatott per vizsgálati iratai.100 

A külügyminisztériumi titkár Cseremiskyt azzal vádolták, hogy magyar for
radalmárokkal az osztrák császári állam szempontjából ellenséges levelezést 
folytatott, sőt, szolgálatai felajánlásával segítette a forradalom ügyét. 

A rá vonatkozó, anyag mindössze nyolc iratból áll. Ezek főként Cseremisky 
1849 tavaszán kelt leveleinek német nyelvű fordításai. A levelek tartalma — 
egyebek mellett — a haza sorsa iránti aggódás.101 

Gróf Potocky Ádámot 1851 szeptemberében azzal a váddal tartóztatták le, 
hogy részt vett a krakkói, a lembergi és a bécsi felkelésekben, kapcsolatot tar
tott fenn a londoni lengyel emigrációval, segítséget nyújtott a forradalmi ma
gyar kormánynak, részese volt fegyverek Poroszországból Galíciába történő 
szállításának. 

Peranyaga a magyarországi fegyverszállításokhoz nyújt adalékot. 
Az Erdélyben letartóztatott Sandmann Károly, álnéven báró Eichelberg, ki

hallgatási jegyzőkönyvében azt vallotta, hogy Kossuth 1848. november 7-én 
Szemere és Mészáros jelenlétében azzal bízta meg, hogy egy ratibori kereskedő
től102 vegyen át a magyar kormány által vásárolt, 34—36 ládába csomagolt 
lüttichi fegyvert.103 A fegyverszállítási ügyben Potocky neve is szóba került. 

100 Az őrzési egységhez tartozó és a fedőlapon feltüntetett Gasparich Márk periratai nincse
nek meg az iratcsomóban. Már 1930-ban sem sikerült a m. kir. Hadi Levéltár bécsi kirendeltsé
gének a periratok hollétét tisztáznia, csupán annyi volt ismert, hogy egykori kikölcsónző.iük 
Dumoulin ezredes volt. 

101 Az egykor a vizsgálati iratokhoz tartozó, mintegy 100 oldalas naplója, mely 1848. novem
ber 28-től 1849. július l-ig rögzíti a saját és más személyek tevékenységét, magatartását, véle
ményét és a szabadságharc eseményeit, az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc iratai kö
zött található 4/98. számon. 

102 Feltehetően azonos a peranyag egy más iratában szereplő Hoffmann nevezetű boroszlói 
kereskedővel, aki egy jelentés szerint jelentős mennyiségű fegyvert szállított a szabadságharc 
idején Párizsból Magyarországra. 

103 Sandmann a porosz-galíciai határ erős őrizete miatt nem tudta a fegyvereket Magyaror
szágra vinni és dolgavégezetlenül tért vissza. 
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Kossuth azt javasolta Sandmannak, ha útjában bármilyen nehézséggel találja 
magát szemben, Potocky Ádám közreműködését kérje.104 

A periratok hivatalos átiratok mellett kihallgatási és tanúvallomási jegyző
könyvekből állnak, továbbá a haditörvényszéki jegyzékből és az ítéletből. 

Az európai kormányformák erőszakos megdöntési szándékáért — különösen 
Ausztriában, Orosz- és Poroszországban — 1852. január 30-án kötél általi ha
lálra ítélték, majd 1852. február 5-én kivégezték a 32 éves Goslar Juliánt.105 

Már ezt megelőzően, 1848. január 12-én halálra ítélték az 1846. évi galíciai 
zavargásokban való részvételért, majd 1849. január 29-én 5 évi várfogsággal 
sújtották106 a bécsi októberi felkelés támogatásáért és a lengyel légió soraiban tel
jesített fegyveres szolgálatért. Mindkét esetben azonban amnesztiával szabadult, 
először a spielbergi, majd a kufsteini várból. 

Az 1850. augusztus 1-én történő szabadulása után 1851. május 23-án újból 
letartóztatták a kormány egy besúgója, a szervezkedésbe bevont Anton Rieth 
feladása nyomán. A lakosság körében kifejtett agitáción, fegyver és pénzgyűj
tésen túlmenően elsősorban a német, lengyel, magyar, olasz és orosz nyelvre le
fordított írásai terjesztésétől várta a népek felkelését. Különösen számított az 
itáliai és a magyarországi forradalmi erők támogatására. 

Magyarországon a kufsteini börtönben vele együtt raboskodó Gaál György 
helvét vallású (református) lelkésszel kívánta felvenni a kapcsolatot tervei ki
vitelezése érdekében, amire azonban elfogatása miatt már nem került sor. 

Az önálló Lengyelország megteremtésében való részvétel, a franciaországi és 
az angliai lengyel emigráció erkölcsi és anyagi támogatása, a cs. kir. osztrák 
kormány elleni gyűlületet terjesztő írások kinyomtatásának anyagi támogatása 
és ezek Galíciába történő becsempészése miatt, valamint egyéb vádpontok alap
ján 16 évi börtönbüntetésre ítélték 1853. július 27-én gróf Bakowsky Ferdi
nándot. Az ellene felhozott vádpontok között — egyebek mellett — az is sze
repelt, hogy a magyar forradalomban való részvételért büntetésből a cs. kir. 
hadseregbe besorozott exhonvédeket pénzzel támogatta és szimpátiájukról biz
tosította őket. Ugyancsak magyar vonatkozású volt az az ellene felhozott vád 
is, hogy felségáruló és büntetendő kapcsolatban állott a Kossuth-család tagjai
val, leveleket és csomagokat közvetített Kisázsia és Magyarország között. 

A peranyagból a 42 íves votum informativum van meg és az ítélet. 
A zágrábi General Commando fondjából származnak az eszéki vár parancs

noka, siegenburgi báró Jovich István vezérőrnagy ellen indított és 1850-ben le
zárt perének 1 csomót kitevő iratai. 

Az eszéki vár átadásáért halálra ítélt, majd kegyelem folytán 20 évi, vassal 
szigorított várfogságra ítélt Jovich peranyagában a kihallgatási jegyzőkönyv, a 
vélemény ív, a haditörvényszéki előterjesztés és az ítéletmásolat mellett Csányi 
Lászlótól, Csernovitš Pétertől, Mészáros Lázártól, illetőleg a magyar hadügymi
nisztériumtól, az OHB-tól, Hrabovszkytól, Blagojevichtól, István nádortól, Jel-
lačičtól, az osztrák hadügyniiniisztériumtól származó eredeti és másolati leira
tok és átiratok, valamint Jovich fogalmazványai találhatók. Nincs meg az 
anyagban az iratjegyzékben szereplő, Kossuthtól származó három rendelkezés, 
valamint Latour 1848. október 5-i, Jovichhoz intézett utasítása. 

A bécsi Militär-Gouvernement Justiz-Section irataiból származnak a Libényi 
János szabólegény ellen lefolytatott per 17 csomót kitevő aktái.107 A periratok 

104 Kossuth Potockynak címzett ajánlólevelet is adott Sandmannak, amit ez azonban ve
szélyesnek ítélt helyzetben megsemmisített. 

105 Forradalmi tevékenységét ismerteti Lukács Lajos: Magyar Függetlenségi és Alkotmányos 
Mozgalmak 1849—1867., 90—91. O. 

106 A halálos ítéletet 18 évi, az 5 évit pedig 3 évi várfogságra enyhítették. 
107 A merényletről és a vizsgálatról részletesebben ír Lukács Lajos i. m. 131—144. oldalán. 

— 283 — 



ilyen méretű felduzzadását az idézte elő, hogy a Ferenc József ellen elkövetett 
merénylet kivizsgálásával megbízott hatóságok egy nem létező összeesküvést 
kívántak kétségbeesett igyekezettel leleplezni. A kötél által kivégzett Libényi 
Jánoson kívül még 19 szabólegényt tartottak vizsgálati fogságban és számtalan 
tanút hallgattak ki. A letartóztatottak közül nevetséges vádak alapján Vajbei 
Józsefet és Misits Jánost 20 évi, nehéz vassal szigorított sáncmunkára, a len
gyel származású Lassakiewitz Józsefet pedig 15 évi sáncmunkára ítélték köny-
nyű vasban. A többi terheltet — a 4 havi fogházra ítélt Szabó Mihály kivéte
lével —, a vizsgálati fogságban letöltött idejüket büntetésként elismerve, sza
badon bocsátották. 

A k. k. Militär-Bezirks- Stadt- und Festungs-Commando für Pest-Ofen ira
taiból származik a Prozess Stefan Nedeczky felirattal ellátott 2 csomó, amely
ben az Almásy Pál, Beniczky Lajos, Nedeczky István és mások részvételével 
megkezdődött 1863—1864-es függetlenségi szervezkedés felderítésére vonatkozó 
vizsgálat anyaga található.108 

Az ügy felgöngyölítésére vonatkozó hivatalos iratváltásokon felül megvannak 
Almásy Pál, Nedeczky István, Beniczky Lajos, Gáspár Lajos, Sebes Emil, d é 
mentis Gábor, Szelestey László, Lezsák Lajos, Zambelly Lajos, Horváth János, 
Máriássy Béla, Salamon Lajos, Nedeczky Jenő, Németh Albert, Nagy Jenő, 
Sponner Tódor, Asbóth Lajos és mások kihallgatási és tanúvallomási jegyző
könyvei, a házkutatási jegyzőkönyvek és a házkutatások során lefoglalt leve
lek, a hadbírósági előterjesztés és jegyzőkönyv, az ítélet, a nevezettek 1848/49-es 
tevékenységét rögzítő ítéletmásolatok és anyakönyvi kivonatok. Megtalálhatók 
az Országos Függetlenségi Bizottmány mellékletként csatolt, különböző sze
mélyekhez intézett fenyegető levelei; Asbóth Lajosnak Pálffy Mór altábornagy
hoz küldött levelei, közöttük a Nedeczky és a Jámbor—Somogyi-féle szervez
kedésről számot adó közlései;100 a Szilágyi Virgil-féle perből származó, Kos
suthtól eredő 2 darab 1861-es levél, amelyben a magyar nemzet lehetséges po
litikai állásfoglalásainak variációit taglalja; összefogásra felszólító olasz nyelvű 
röplapok stb. Az ügy természetéből következik, hogy sok adat található az 
emigráció tevékenységére és politikai törekvéseire, fegyverszállításra, a ma
gyar—lengyel—olasz kapcsolatokra, a dunai országok szövetségi tervezetére, 
gerillák szervezésére, a Szent István, illetőleg az Ister szabadkőműves páholy 
szerepére és egyéb témákra. 

Az iratokban való eligazodást és kutatást egy, a peranyag végéhez csatolt mu
tató és egyes iratokat felsoroló Tagebuch teszi lehetővé. 

A Nedeczky-féle peranyaggal állnak összefüggésben, de attól elkülönülő őr
zési egységbe gyűjtötték össze „Erhebungs Act über die Verbreitung Kossuth's 
Proclamationen" címen azokat az iratokat, amelyek az ország különböző he
lyein 1863. december 17—18-án talált, Kossuth nevében a nemzethez intézett 
felhívás nyomtatási helyének és a terjesztés módjának a tisztázására irányul
tak, kisebb mértékben pedig politikai demonstrációk körülményeinek a felde
rítésére. 

108 A szervezkedésről rész le tesebben í r Lukács Lajos i. m. 335—354. o. és Steier Lajos: Be
niczky Lajos bányav idék i ko rmányb iz tos és honvédezredes visszaemlékezései és je lentései az 
1848/49-iki szabadságharcró l és a tót mozgalomról , IV. Függelék, 705—744. o. 

109 A feljelentő Asbóthon k ívül Beniczky Lajos is kapcso la tban állott es. kir . ha tóságok k é p 
viselőivel. Egyik utólagos kiegészítő va l lomásában azt vallot ta, hogy csak azért csat lakozot t a 
szervezkedéshez, hogy felfedje az üze lmeket a ha tóságok előtt, és F ranz osztá lyvezetőnek szó
beli és í rásos t á jékoz ta tásoka t adot t . [HL absz. ko r i i ra tok, Mil i tär-Bezirks- Stadt - und Fes tungs -
Commanöo für Feslj-Ofen (a t ovább iakban — MBSuFC für Pes t -Ofen) , Prozess Stefan N e 
deczky, 266. sz.j Josef Rit ter F ranz von As t renberg — a feloszlatott Genera l -Gouvernement osz
tá lyvezetője — n e m c s a k igazolta Beniczky áll í tását , h a n e m kiegészí tet te azzal, hogy szolgálatai 
felajánlásán k ívül pénzt is kapo t t azokért . (Uo. 312. sz.) Beniczkyt ennek el lenére kötél általi 
ha lá l ra í tél ték, amit kegye lem folytán 10 évi vár fogságra vá l toz ta t tak át. 
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Az iratok egy részét a proklamációk nyomtatásával gyanúsított Gillemot Vil
mos 19 éves könyvkötő segéddel, illetőleg az azok terjesztésével vádolt Giuseppe 
Trusghach olasz származású házaló képkereskedővel, valamint az ügyükkel 
kapcsolatban kihallgatott tanúkkal felvett különböző jegyzőkönyvek teszik ki, 
továbbá a katonai állomásparancsnokságoknak, a megyei hatóságoknak és a 
postaigazgatóságoknak az üggyel kapcsolatos jelentései. 

Az anyaghoz mellékelve található az Országos Függetlenségi Bizottmány 
proklamációj ának 11 eredeti, nyomtatott példánya és annak 6 kéziratos máso
lata; a Sürgöny szerkesztőségéhez és gróf Zichy Jenőhöz intézett fenyegető le
vél az OFB pecsétjével ellátva; az OFB nevében Gáspár Lajoshoz és báró Pe-
rényi Zsigmondhoz intézett, ezeknek beszervezésére vonatkozó levél; levél Er
kel Ferenchez annak érdekében, hogy december 17-én, a tervezett színházi tün
tetés napján a Hunyadi Lászlót tűzze műsorra; 3 felhívó levél a pozsonyi diá
kokhoz politikai tüntetések szervezésére és végezetül egy B betűvel ellátott, 
Nedeczkyt feljelentő névtelen levél. 

Az iratokhoz egy iratjegyzék tartozik. 
Ugyancsak ebben az őrzési egységben találhatók a Volnhoffer Gyula makói 

csendbiztos ellen felségárulás címén indított eljárás iratai. Nevezettet —, akit 
a központi titkos forradalmi bizottmány a II. gerillacsapat ezredesévé nevezett 
ki — azzal gyanúsították, hogy embereket toborzott a rendszer megdöntésére, a 
vád alól azonban — terhelő adatok hiányában — felmentették. 

Az iratok zömmel kihallgatási jegyzőkönyvek, az üggyel kapcsolatos jelen
tések. Mellékelve a titkos forradalmi bizottmány Volnhoffer Gyulához és gróf 
Beleznay Ferenchez intézett levele, amelyben ezredessé nevezik ki —, illetőleg 
toborzásra szólítják fel őket. 

A Nedeczky-féle mozgalommal majdnem azonos időben folyt a Jámbor End
re szabómester és a Somogyi József volt honvédőrnagy vezette szervezkedés.110 

A 3 csomónyi vizsgálati anyag szintén a k. k. Militär-Bezirks- Stadt- und Fes-
tungs-Commando für Pest-Ofen irattárából származik. Jámboron és Somogyin 
kívül Hellmann József ügyvéd, Jeney Sándor ügynök, Kugyela György jöve
dékbeszedő, Berényi (Meixner) Ferenc Adolf gyári alkalmazott, Illovszky Ist
ván foglalkozás nélküli, Moser Sándor rajztanár, Hanák János foglalkozás nél
küli, volt őrmester és jegyző, Vidats János gépgyáros, Knesovitzky István fog
lalkozás nélküli, Fromhold (Szörényi) Artúr jogász, Krajczik János napidíjas, 
Emerich Gottfried seborvos, Fáy Sándor és Fáy Móric festő, Gréf Sándor órás, 
Váry Sándor volt községi jegyző, Fiiessen István tapétázó, Komlóssy Gábor 
szobafestő, dr. Rajner Gyula ügyvéd, Sógor György nyomdászsegéd ellen indí
tottak bűnvádi eljárást. A fentieken kívül összesen 44 személyt vontak be a 
vizsgálatba és hallgattak ki. 

A periratok között megtalálhatók a házkutatási és letartóztatási parancsok s 
jelentések, az összesített és a tagolt kihallgatási jegyzőkönyvek, a tanúvallomá-
si jegyzőkönyvek, a foglárinövedékbevételi jegyzőkönyvek, a hadbírósági jegy
zőkönyv, az ítéletek, egy leírás a felségárulási vizsgálat eredményeiről, egy or
vosi megfigyelési napló Jámbor Endréről, konfidensek jelentései és, az ügy fel
göngyölítésében részt vevő szervek és személyek iratváltásai. 

A terhelő adatként mellékelt iratok között megtalálhatók kéziratos és nyom
tatott formában a Honvédelmi Bizottmány által kiadott felhívás, eskü, kineve
zési űrlap, a Jámbor Endre által szerkesztett Férfidivat-Közlöny több száma, az 
ugyancsak tőle származó, bátyjához, Jámbor Lászlóhoz intézett levél, amelyben 
Árpád leszármazottjának vallja magát. Kiegészítő adatok találhatók az emigra

nt) A szervezkedésre lásd Lukács Lajos i. m. 332—335. o. 
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ció szervezkedésére, ügynökeire, levelezésére; magyarok részvételére a lengyel 
forradalomban;111 az olaszországi magyar légióra és más témákra.112 

A peranyaghoz tartozik egy Tagebuch, amely tételszerűen veszi lajstromba 
az iratokat. 

Külön van egy 113 oldalas bírósági előterjesztés, hadbírósági jegyzőkönyv, 
bizottsági indítvány és felmentő ítélet Vidats Jánosról, valamint egy jegyzék a 
Somogyi- és a Nedeczky-perben rá vonatkozó iratokról. 

A Somogyi-perhez tartozik a Confiscirte Correspondenzen feliratú iratcso
mó is, amely dr. Rajner Gyula, Almásy Pál, Gáspár Lajos, Clementis Gábor, 
Jámbor Endre, Windt Lajos, Moser Sándor, Kugyela György, Berényi Ferenc 
Adolf lefoglalt iratait tartalmazza. Zömük magántermészetű levél vagy feljegy
zés, de éppen e jellegük teszik őket arra alkalmassá, hogy — ellentétben a vizs
gálati iratok száraz, hivatalos ténymegállapításaival — kirajzolódjék előttünk a 
szervezkedésben részt vevő élő emberek karaktere, hazaszeretete, esetenként ra
dikális, forradalmi gondolkodása és a zömében volt honvédtiszteknek, kisem
bereknek a forradalom bukása következtében szinte reménytelenné vált egzisz
tenciális helyzete, amely szintén hozzájárul ahhoz, hogy szembe kerüljenek a 
fennálló kormányzati rendszerrel. 

A lefoglalt iratok közül említést érdemel a dr. Rajner Gyula neve alatt őr
zött, Gőcze István garibaldista főhadnagytól szármázó 8 levél, amelyekben ne
vezett a Garibaldi alatti harcaikról, helyzetükről, terveikről, az aqui tiszti te
lep állapotáról, a magyarországi expedíció lehetőségéről, vagy annak elmaradá
sa esetén Amerikába vándorlásukról ad számot. A katonai pályára való felké
szülés szükségességének tudatos felismerését fejtegeti az egyik levelében tiszt
társa és felettese, Kápolnay István kapitány. Rövid eszmefuttatásában annak 
adott kifejezést, hogy minden magyarországi intelligens fiatal embernek katonai 
ismeretekkel kell rendelkeznie, hogy a majdani felszabadító hadsereg gerincét 
képezzék. És mivel katonai akadémia hiányában ezeket az ismereteket az or
szágban nem lehet elsajátítani, részt kellene venni minden igazságos háború
ban és azokat önoktatásul kellene felfogni. 

Radikális gondolkodásra engednek következtetni a Kugyela Györgytől lefog
lalt írások. A „Garibaldi fohásza, mint fogoly, ha igaz, hogy elfogták" című 
prózai írás, egy cím nélküli, a „Garibaldi kedves leányához írott levele" és a 
„Garibaldi keservei, mint fogoly" című, feltehetően tőle származó versek, ha 
nem is költői remekművek és hellyel-közzel durva kifejezésekkel tarkítottak is, 
mégis értékesek a sorokat átforrósító zsarnoksággyűlölet miatt, és hozzájárul
hatnak a nincstelen értelmiségiek egy köre politikai felfogásának megrajzolá
sához. 

Itt kell megemlíteni a személyekre történő kutatás esetén hasznosan alkal
mazható rendőri nyilvántartási lapokat is, amelyeket az abszolutizmus idején 
vezettek a rendőri megfigyelés alatt álló 48^asokról, illetőleg a politikai szem
pontból megbízhatatlan egyénekről. A megbízhatatlan nyilvántartottak száma 
5572. De nyilvántartási lapokat készítettek a politikai szempontból meg
bízható hivatalnokokról, közalkalmazottakról, lelkészekről, tanárokról, tanulók-

111 A lengyelek között fegyverrel harcoló Somogyi Sándortól származó két eredeti levél ta
lálható a terhelő bűnjelek között. Az egyiket Somogyi Józsefhez intézte (HL absz. kori iratok, 
MBSuFC für Pest-Ofen, Prozess Josef Somogyi, 11/11. sz.), a másikat Maurer Gusztáv levéltá
roshoz. (Uo. 507. sz.) 

112 A vádlottak és gyanúsítottak közül dr. Rajner Gyula, Windt Lajos és Fromhold (Szörényi) 
Artúr állott kapcsolatban, illetőleg volt tagja az olaszországi magyar segélyseregnek. Windt 
Lajostól ebből az időszakból származó 5 levél található mellékletként, melyeket a szüleihez inté
zett. (HL ab sz. kori iratok, MBSuFC für Pest-Ofen, Prozess Josef Somogyi, 678 sz.) Fromhold 
(Szörényi) Artúr légionista ruhában és Garibaldi-ingben jelent meg Huszton. (Uo. 754/a ad 21. 
sz.) Érdekes Horváth Károly légiöbeli százados 1863-ból, Alessandriából Somogyihoz intézett 6 
oldalas levele, amelyben a légióbeli zavarokról számolt be. (Uo. 100. sz.) 
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ról és egyéb kategóriákba tartozó személyekről is. Ezek száma 13 355. 
A megbízhatatlanokról vezetett nyilvántartás tartalmazza a születés helyét, 

az életkort, a vallást és a családi állapotot, a lakhelyt, a foglalkozást, a szabad
ságharc utáni magatartást, kikkel érintkezik a nevezett, mivel kompromittálta 
magát és milyen volt a forradalom alatti magatartása, valamint egy megjegy
zés rovatot egyéb adatok rögzítésére. 

A megbízhatóak kategóriájába besorolt egyéneknél ez kiegészül az illető jel
lemére és képességeire vonatkozó utalásokkal. 

Egyéb jellegű iratok 

Nem személyekre, hanem témára gyűjtötték egybe a budai Landes General 
Commando elnöki irataiból és elkülönítve kezelték a magyar emigrációra vo
natkozó hírszerző iratokat. Az iratok keletkezési ideje 1861—1865; a mennyisé
ge 1 csomó. 

A különböző állomásparancsnokságoktól, várparancsnokságoktól, vezérkari 
részlegektől, a szerbiai osztrák konzulátustól, a rendőrminisztériumtól, a had
ügyminisztériumtól, az uralkodó főhadsegédi irodájától és egyéb helyről szár
mazó iratokat évenkénti csoportosításban 1865-ben utólagosan iktatták. ' 

Az iratok adatokat szolgáltatnak az emigráció helyzetére, szervezkedésére, 
kapcsolataira; vezetői és tagjai tevékenységére, utazásaira, levelezésére; hábo
rús készülődésekre, külhatalmak politikájára, emisszáriusoknak az országba 
küldésére, az olaszországi magyar légió helyzetére és egyéb témákra. 

A Radetzkyről elnevezett 5. számú huszárezred 1848—1859 közötti igazság
ügyi iratait tartalmazza egy őrzési egység. Jelentős mennyiséget tesznek ki kö
zülük az 1848—1849-ben történt szökések iratai. 

Bár nem es. kir. eredetű, de mivel az abszolutizmuskori iratok között nyert 
elhelyezést, meg kell említeni azt az iratcsomót, amelyben az olaszországi ma
gyar légió iratai 1860—1862-ből; a Türr István irathagyatékából származó, túl
nyomóan a magyar segélyseregre, és a magyar tiszti telepre vonatkozó iratok 
1851—1859-ből; a porosz segítséggel megalakult Klapka-légió néhány eredeti 
irata, illetőleg másolata találhatók. 

A légió iratai névjegyzékeket tartalmaznak, panaszbeadványokat, a segélyse
reg újjászervezésére vonatkozó javaslatokat, ütközetekről szóló jelentéseket, 
Klapka felhívását a légióból kilépett katonákhoz, Kunfy Adolf Itáliában a ma
gyar légiónál című és Szűcs Ivánnak szintén a magyar légióról szóló kéziratát. 

A Türr-hagyaték iratai szintén névjegyzékekből, fizetési kimutatásokból, át
helyezésekből, minősítésekből, elhelyezési kimutatásokból, a segélysereg pa
rancsnoksága rendeleteiből és az olasz hadügyminisztérium Türrhöz intézett 
különböző leirataiból állnak. 

Az olaszországi magyar légióra és a Klapka-légióra vonatkozó adatokat tar
talmaz Isléry (Hirschler) Zsigmond százados néhány személyes vonatkozású ira
ta, visszaemlékezése, amelyeket pár darab hozzá intézett levél egészít ki. Kö
zülük 4 Klapkától, 4 pedig Görgeitől származik. 

A sort a Novelly Antal légióbeli százados személyes jellegű iratairól, ille
tőleg Perczel Mórnak hozzá intézett leveleiről készített fotómásolatok zárják le. 

Végezetül 2 vegyes csomó is tartozik az abszolutizmuskori iratokhoz, amelyek 
különböző, f ondtöredékekből állanak, illetőleg különböző témákra vonatkoznak. 

Közülük említésre méltó a magyar hadügyminisztérium fegyverfelügyeleti 
osztályának néhány irata, közte fegyvergyártásra vonatkozó szerződésekről, 
fegyverek szállításáról és fizetéséről szóló kimutatások; Batthyány Lajos 2 da-
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rab és Mészáros Lázár 1 darab utasítása, valamint Marziani néhány jelentése a 
miniszterelnökhöz és az OHB'-hoz. Ugyanitt található egy Vasvári Pál nevével 
ellátott, a Rákóczi-féle szabadcsapat felállításáról szóló, Honpolgári Szózat fel
iratú, kéthasábos plakát. 

Egybegyűjtve található a vegyes anyagban az osztrák kézbe jutott Kossuth-
iratok jegyzéke, valamint a magyar kormány külföldi megbízottainak néhány 
levélmásolata, továbbá körrendeletek a külföldi magyar diplomaták számára és 
az oláh népfelkelők szerepére vonatkozó iratok. Ez utóbbiak között található 
egy Avram láncútól származó 33 oldalas jelentés, amelyet 18'49 novemberében 
az erdélyi polgári és katonai kormányzónak, Wohlgemuth Lajos altábornagy
nak állított össze a parancsnoksága alatt álló román népfelkelők szolgálatairól 
az 1848/49. évi erdélyi polgárháborúban.IJ:! 

A harmadik nagy egység a magyarországi General Commando, az Armee 
General Commando, a III. Armee Commando katonai osztályai, a Landes Mi
litär Commando és a Landes General Commando ez időszakban keletkezett ira
tait foglalja magában. 

A Kossuth által 1848 őszén-telén feloszlatott General Commando in Ungarn 
katonai, politikai, gazdasági és igazságügyi osztályaiban sok adat található a 
magyar hadügy kialakulására és szervezésére. Az elnöki sorozat az Udvari Ha
ditanáccsal, az osztrák és a magyar hadügyminisztériummal, a nádorral, a Mi
niszteri Országos Ideiglenes Bizottsággal, Batthyány Lajos miniszterelnökkel és 
másokkal folytatott iratváltásokat tartalmazza. Sok fontos okmány sajnos 
hiányzik, és a 301-től 500-ig terjedő számon iktatott iratok feltehetően a máso
dik világháború során pusztultak el. 

Az iratok mennyisége 42 csomó. 
Viszonylag nagy mennyiséget (73 csomót) tesznek ki a katonai adminisztrá

ciós ügyek intézésére a es. kir. hadseregfőparancsnokság mellett felállított, 
1848/49-ben működő Armee General Commando osztályainak iratai, amelyek a 
es. kir. hadsereg gazdasági, ellátási és belső igazságügyi tevékenységére vonat
koznak. 

A hadműveleti és adminisztrációs részre osztott cs. kir. hadsereg-főhadiszál
lás hadműveleti részlegéhez tartozott a Detail Kanzlei des Armee Ober Com
mandos, amely a hadseregfőparancsnokság politikai, közigazgatási és igazság
ügyi ügyeit intézte. Nem volt azonban annyira tiszta egyik osztály profilja sem, 
hogy ne találnánk bennük a legkülönbözőbb tartalmú iratokat. A Detail Kanz
lei anyagában például a bécsi Am Tabor-i gépgyári felkeléstől11'1 Bakunyin 
elfogásáig,115 a szegedi magyar sáncok vázlatától116 Rózsa Sándor elfogatásá
ra vonatkozó utasításig és körözési parancsig117 a legkülönbözőbb jellegű ira
tok találhatók. 

A Detail Kanzlei — különböző elnevezésekkel118 — 1859-ig állt fenn. Az ira
tok mennyisége 106 csomó, ebből 20 csomónyi az 1848/49. évi anyag. 

A főhadiszállás hadműveleti osztályát — Operations Abteilung — Haynau 
1849. június 5-én akként szabályozta,119 hogy külön részleg kezelte a tisztán 
hadműveleti jellegű ügyeket Ramming vezérkari őrnagy irányításával. Itt szer-

113 HL absz. kor i i ra tok, vegyes i ra tok , 228. cs. N. 3608 ,'MCG pr . 26/12 1849; ad P r ä s . N. 458/ 
CMG 1850. 

114 HL III. AC. DK. 1848/49:1—12. p r ä s 3'2. 
115 ÜO. 1849:1116. SZ. 
116 Uo. 1848/49:1—12. p r ä s . 11. sz. • 
117 Uo. 1849:2648. sz. ; 1853:1103. SZ. 
118 Detail Kanzle i -on k ívül III. A r m e e Commando I. Sekt ion és Genera l Adju tan tur e lneve

zése is volt. 
119 HL AOC In te r in secum (a tovább iakban — IS) , 1849:43/IS. 
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késztették nagyobb csapategységek valamennyi menetintézkedését és harcpa
rancsát, valamint" az ütközetekről és csatákról szóló jelentéseket. 

Az Operations Kazlei iratai 1849 novemberétől vannak meg. Főképpen me-
nettervekb"!- menetintézkedésekből, hadrendi és diszlokációs kimutatásokból, 
alárendelésekből, személvek és alakulatok áthelyezéséből és beosztásából áll. 

Az itt található néhány titkos jelzésű irat arra ad utasítást a es. kir. katonai 
törvényszékeknek és különböző katonai szerveknek, hogy a honvédtisztek ki
hallgatása során szerzett adatokat közöljék a hadjárat feldolgozása céljából. 

A hadműveleti osztály — elnevezem-változással120 — 1859-ig állt fenn. 1849-
ből egy csomó van. Az iratok, mennyisége 70 csomó. 

Az Operations Kanzlei mások részlegét, az Interinsecum der Armee-tm a 
hadsereg belső ügyeinek intézésére állították fel. Szerkesztette és nyilvántar
totta a hadrendeket és a diszlokációs kimutatásokat, a hadrendet csupán meg
változtató jellegű menetterveket és ; -.ne tu fásításokat egyes csapattestek szá
mára. Ide tartoztak a csapatok elhelyezésére, felderítésre és hírszerzésre vo
natkozó ügyek, valamint a vezérkart illető belső, adminisztrációs szolgálat va
lamennyi ügye. 

Az Interinsecum 1854-ig állt fenn. Az iratok mennyisége 8 csomó, ebből 1849/ 
50-es kettő. 

1848. december 15-től vannak meg a Feldkriegs Commissariat des Armee 
Ober Commandos iratai, amelyek főként pénzügyi, anyagi, ellátási és felszere-" 
lési ügyeket tartalmaznak. 1853-ig működött. Az iratok mennyisége 55 csomó, 
1848/49-ből 14 csomó van. 

A Feld Genie Direction der Donau Armee iratai 1849. április 1-ével kezdőd
nek. Mennyiségük jelentéktelen. Az iratok főként építési feladatok megjelölés 
séből, különböző műszaki alakulatok számára kiadott utasításokból, állomány-
és szolgálati táblázatokból, építési rapportokból állnak. Hadműveleti szempont
ból csupán a pozsonyi erődítések elfoglalásának a tervezete jelentős. 

Az Armee Verpflegs Direction 1849. április 21-ével kezdődő 7 csomónyi irat
anyaga a es. kir. osztrák hadsereg ellátására vonatkozó adatokat tartalmazza. 

Politikai, közigazgatási és igazságügyi szempontból figyelmet érdemelnek a 
hadseregfőparancsnokság elnöki Iktatásai iratai. Sajnálatos módon csak a Hay-
nau főparancsnoksága idején keletkezett elnöki iratok találhatók itt.122 A III. 
hadsereg elnöki iratai 1859-ig vannak meg, a csomók mennyisége 19. 1849-ből 
egy csomó van a levéltár őrizetében. 

A Genie Direction és az Armee Verpflegs Direction kivételével valamennyi 
szerv irataihoz — majdnem hiánytalanul — korabeli mutatók és iktatóköny
vek állnak rendelkezésre. » 

A Landes Militär Commando és a Landes General Commando, valamint a es. 
kir. III. hadsereg mozgósítása miatt 1854—1855 között felállított és működő 
Reserve Truppen Commando 1849 és 1867 közötti több száz csomót kitevő ira
tairól nehéz, de talán felesleges is részletes képet adni, ugyanis osztályai nagy 
része, így a katonai, a gazdasági, az élelmezési, az egészségügyi, a vezérkari és 
az építésügyi osztályok iratai elsősorban a hadsereg létezésével, fenntartásával 
és működésével kapcsolatos szakkérdésekre és ügyekre vonatkoznak. A kor po
litikai eseményeire vonatkozó adatok főként az igazságügyi osztály anyagában, 

120 1853-tól III. Armee Kommando II. Sektion. 
121 Windisch-Grätz főparancsnoksága idején Interinsecum der Donau Armee elnevezéssel 

működött. 
122 Az elnöki iratok iktatókönyvében a következő bejegyzés található: „Die Armee Ober 

Commando Akten des FM. Fürsten Windisch-Grätz erliegen beim k. k Kriegs Ministerium — 
die Präsidial Akten aus der Epoche des Armee Ober Commandos des FZM. Br. Weiden dürf
ten, wie dies mit Präsidiale Nro. 136 v. J. I8ö0 berichtet wurde, von diesem zur eignen Verwah
rung mitgenommen worden seyn.'" 
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az elnöki iratok között és a 3. Abteilung (General Stab) iratai között találhatók. 
Főképpen 1859-től kezd a kor politikai története szempontjából érdekessé vál
ni az iratanyag. Ekkor kezdenek szaporodni a különböző biztonsági intézkedé
sek: riadóparancsok kiadása és felújítása a pest-budai helyőrség számára, a 
riadórendelkezések felkelés esetére, magatartási utasítás a katonai állomáspa
rancsnokságok számára stb. Sok adat található menetintézkedésekre, csapatel
helyezésekre, katonai asszisztenciára, a budai helyőrség beszállásolására ka
szárnyák szerint. 1861-től 1867-ig havonkénti kimutatás formájában találha
tók meg a hadrendi és a diszlokációs kimutatások. 

Gazdag anyag van 1859-ből az újból felélénkülő szervezkedésekre, antimili
tarista brossurak, forradalmi röplapok terjesztésére, szabotázsoselekményekre, 
katonák közötti esküszegésre, szökésre való rábeszélésre, toborzásra az itáliai 
hadsereghez, fegyver, lőszer, ruházat becsempészésére, diákok demonstrációjára 
1848. március 15-e emlékére stb. 

Találhatók magyar származású tisztekhez intézett arra vonatkozó felszólí
tások, hogy szolgálják a haza ügyét, ha eljön annak az ideje. Érdekes doku
mentumai a kornak, a megyéknek és városoknak az 1861. január 16-i legfelsőbb 
kézirat nyomán készített óvási jegyzőkönyvei. 

A katonai törvényszék tárgyalta az 1860-as évek elején a különböző sajtó
vétségeket. 1862—63-ból megtalálhatók Jókai Mór, Kovács Lajos, Mészáros Ká
roly, Ormodi Bertalan, Tóth Kálmán, Vajda János, Vas Gereben és más írók, 
költők, lapszerkesztők és kiadók ellen indított eljárások.123 

1863—64-ből sok adat van a magyar—lengyel kapcsolatokra. Sok nyomozati 
adat és jelentés van itt is az 1863—1865-ös évekből az Almásy, Beniczky, Ne-
deczky-féle szervezkés szálainak a felgöngyölítésére. Említést érdemel a Gál 
Sándor által felkelés szervezése céljából Magyarországra küldött Viola Károly, 
valamint Hindy Árpád felségárulási pere.124 

Ha nem is gyakran, de itt is előfordul, hogy a forradalomra és a szabadság
harcra vonatkozó iratok bukkannak elő. Kovács Lajos már említett 1850. évi 
hadbírósági anyagán kívül az 1858. évi iratok között találhatók az 1848. május 
10-i macskazenét követő vérengzés vizsgálati iratai. Megtalálhatók a vérengzés 
elkövetésével vádolt tisztek kihallgatási jegyzőkönyvei, a Zoltán János elnök
letével működő bizottság 38 oldalas jegyzőkönyve és ehhez mellékelve 85 darab 
tanúvallomás, Perczel Mór és Hajnik Pál jelentése.125 

Az iratok között esetenként könyvritkaságok is rejtőznek. Potemkin Ödön 
volt huszárhadnagy 1862. évi vizsgálati anyagához126 például mellékelték an
nak Az 1849-ik évi magyar hadsereg feloszlásának okai című munkáját, amely 
a rendőrség által megsemmisített 1000 példány talán egyetlen fennmaradt da
rabja.127 

Az izgatás és a köznyugalom megsértése címén lefoglalt sajtótermékek kö
zött megtalálható Mocsáry Lajos 1862-ben kiadni szándékozott A kiegyenlítés 

123 A vizsgálati i r a tokhoz mel lékelve a Függet len . A Hon, a Bolond Miska, a Magyar Izraeli ta, 
a Repülő Lap, a Dongó, az Ország, az Üj Nemzedék , a Hor tobágy , a Tárogató , a Magyarország, 
a Nővilág, a Magya r Sajtó és m á s folyóiratok ink r iminá l t számai . 

124 HL LGC. 1865—2A. 39—1. 
125 HL AuLGC. 1858—1/2—19—17. A má jus 10-i e seményekrő l részletesebben í r Urbán Aladár 

Az 1848. má jus 10-i ka tona i vérengzés a buda i vá rban c ímű t a n u l m á n y á b a n . (Megj.: Hadtör té 
ne lmi Közlemények , 1968/1. sz. 71—92. o.) 

126 HL LGC. 1862—2A. 7—17/3. 
127 A könyv te r jede lme 103 oldal, a k iadás he lye és ideje Pest , 1862. 
Az 1867. évi k iadásból legújabban részle teket közöl a Magyar Századok sorozat Küzdelem, 

b u k á s , megtor lás c ímű szövegválogatása azzal a megjegyzéssel , hogy , , . . . az első k i a d á s n a k 
egyetlen pé ldányá t sem i smer jük . " (II. k. 415. o ) (A köte t anyagá t fe lkuta t ta , válogatta, szer
kesztet te , az előszót, a bevezetőket és a jegyze teke t í r ta Tóth Gyula.) Budapes t , 1979. I—II. k. 
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című 131 oldalas brosúrájának próbanyomata,128 vagy a Sarkady István által 
szerkesztett és kiadott Sárosy Album 164 oldalas próbanyomata.129 

Már a kiegyezés után keletkeztek, de feltétlenül itt kell megemlíteni a Ran
des General Commando für Ungarn 1868. évi 2. Abteilung 21/8. rovatának 12 
csomónyi iratait, mivel azok az 1848/49-es honvédsereg tisztjei tevékenységéhez 
és sorsához nyújtanak adalékokat. 

Ferenc József 1868. április 25-i leiratában ismertette 1867. június 9-i és au
gusztus 3-i legfelsőbb elhatározását, amelyben akként rendelkezett, hogy azok 
az egykori cs. kir. tisztek, akik az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc 
honvédserege tagjaiként a katonai törvényszékek számonkérése során elveszí
tették javaikat, illetőleg ellátási igényüket, visszakapják elkobzott javaikat, va
lamint tiszti szolgálatuk után nyugdíjban részesülnek. 

Mintegy 500 egykori cs. kir. volt honvédtiszt nyújtotta be a kérelmét nyug
díj folyósítása ügyében. A beadványokon felül minősítési lapokat, anyakönyvi 
kivonatmásolatokat, eredeti ítéleteket vagy azok másolatait is mellékelték az 
ügyekhez, amelyek így honvédtisztjeink történetének egyik jelentős kiegészítő 
forrásává váltak. 

A Landes Militär Commando és a Landes General Commando valamennyi 
• osztályának a segédkönyvei — szinte hiánytalanul — megvannak. 

Az abszolutizmuskori iratok ismertetésekor azt az elvet kívántam megvalósí
tani, hogy az egyes f ondókról adott általános jellegű tájékoztatás mellett be
mutassam a szabadságharc eseményeire, vagy személyeire vonatkozó, továbbá 
a korszak politikai története szempontjából általam kiemelésre érdemesnek 
ítélt egyedi iratokat is. Eközben természetesen tudatában voltam annak, hogy 
mind az általánosítás, mind a kiemelés szubjektív, s számos általánosítható té
ma és megemlítésre méltó egyedi irat a háttérben marad. Feltehető azonban, 
hogy egy levéltár meghatározott időszakra vonatkozó f Ondjainak keresztmet
szetét adó ismertetés — a szubjektivitás hibájával terhelten és a teljességre tö
rekvésről eleve lemondva is — felhasználható segítséget és tájékozódást nyújt 
a korszak történésze számára. 

128 HL'LGC. 1862—2A. 7—26/1. Worafka rendőrigazgató a kerületi, város- és várparancsnok-
sághoz küldött átiratában azt jelentette, hogy az 1000 példányban kinyomtatni szándékozott 
brosúrából csak a mellékelt próbapéldány készült el teljesen, a többi példányból pedig csak az 
első 7 ív, amelyeket lefoglaltak. 

129 HL LGC. 1864—2A. 7—6/1. Az album kinyomtatott 200 példányát a rendőrség elkobozta és 
megsemmisítette. 
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ZACHAR JÓZSEF 

POLLERECZKY JÁNOS ŐRNAGY 
AZ AMERIKAI FORRADALMI FÜGGETLENSÉGI HÁBORÚBAN 

Az Amerikai Egyesült Államok közvéleménye az 1775—1783 közt folyt pol
gári forradalom és függetlenségi háború 200. évfordulójáról folyamatosan em
lékezik meg. Tanulmányokban, ünnepi beszédekben idézik fel az egyes esemé
nyeket és a jelentősebb résztvevők cselekedeteit. Valamennyi Európából be
vándorolt népcsoport külön tisztelettel hódol saját hősei emlékének. így tet
tek az Egyesült Államokban élő magyarok 1979-ben, amikor kegyelettel meg
emlékeztek Kováts Mihály ezredes (1724—1779) — a lengyel Kazimierz Pulaski 
brigadéros (1748—1779) önkéntes légiója lovassági parancsnokának — hősi ha
láláról;1 1980-ban pedig Pollereczky János őrnagyra (1748—1830), a francia 
segélyhadak • kötelékében küzdő Lauzun-légió lovassági parancsnokára emlé
kezhetnek. , 

Pollereczky János életéről még ma is összehasonlíthatatlanul kevesebbet tud 
a közvélemény akár az Újvilágban, akár Franciaországban vagy Magyarorszá
gon, mint Kováts Mihályéról. Az eddigi szakirodalomban jóformán csupán a ne
ve fordul elő. Úgy véljük, Amerikába érkezésének 200. és halálának 150. év
fordulója megfelelő alkalom, hogy hazai és franciaországi alapkutatásaink tük
reiben bemutassuk életét. 

Az eddigi egyetlen Pollereczky-családtörténet csupán el tudta helyezni Polle
reczky Jánost a családfán.2 A két világháború közti amerikai kutatási ered
mények már szolgálnak néhány adattal, azonban ezek számos tévedéssel ter
heltek és ellentmondóak. így Rácz-Rónay Károly — tévedései mellett — négy 
Pollereczkyre vonatkozó különböző adatokat olvasztott össze két személlyé, ami
kor így írt 1922-ben: „Philadelphia magyar történelmének, Washington függet
lenségi harcainak másik magyar dísze mint Washington táborkari ezredese[!] 
szerzett hírt, becsülóst a magyar névnek. [...] A név egykori viselője azonos 
annak a zólyomi származásút!] Polareczfcy András ivadékával, aki II. Rákóczi 
Ferenccel emigrált Franciaországba[!], hol egy huszárezred parancsnoka és fran
cia gróf [!] lett. [...] A függetlenségi harc kitörésekor már Philadelphiában él, 
s onnan csatlakozik Washington seregéhez[!] [.,.] 1800-ban visszatért Magyar
országra, s Zólyonuban telepedett meg. [!] Halálozási éve ismeretlen."3 

Pivány Jenő, a magyar—amerikai kapcsolatok kiváló kutatója, további ada
tokat keresve, a Maine állambeli Történelmi Társulat 1890-es évkönyvében más 
megállapításokra bukkant: „Az 1780-ban gróf Rochambeau vezérlete alatt a 
gyarmatosok segítségére küldött francia hadsereg Polereczky János őrnaggyal 
járult hozzá Dresden régi telepeseihez. Tizenöt évig a község jegyzője volt és az 
Eastern River keleti partján lakott."4 

A kivándorolt magyarok történetének első krónikása, Kende Géza, az ellent-

1 A hazai megemlékezésekhez csatlakozva Kováts Mihály ezredes életútját a legújabb kuta
tási eredmények tükrében e sorok írója foglalta össze a Hadtörténelmi Közlemények 1979. évi 
2. számában 308—318. o. 

2 Jurkovich E.: Polereczky Mátyás és családja franciaországi ágáról. Besztercebánya, 1909. 
(A továbbiakban — Jurteovicn E.: Polereczky Mátyás) 29. o. Megjegyzés: A családnévvel kap
csolatosan különböző írásmódok fordulnak elő az egyes szakmunkákban. Mi ragaszkodunk a 
család valamennyi tagja által a 18. században következetesen használt Pollereczky névíráshoz. 

3 Rácz-Rónay K.; Az amerikai magyarok története. Külföldi Magyarság, 1922. Közli: Pivány 
J.: Magyarok az amerikai forradalomban. Különlenyomat az Amerikai Magyar Népszava 1925. 
évi naptárából, New York. 10. o. 

4 Alien, Ch. E.: Leaves from the Early History of Dresden. Collections and Proceedings of 
the Maine Historical Society, Portland, 1890. 313. o. Közli: Pivány J.: i. m. 28. o. 
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mondások feloldására sem törekedett, hanem mind Rácz-Rónay, mind Pivány 
megállapításait megismételte történelmi bevezetőjében.5 

Markó Árpád ezekről az adatokról mit sem tudott, amikor közzétette tanul
mányát a franciaországi magyar huszárokról. így írt — két fivért egy személy
nek vélve — a 18. század végi Pollereczkyékkel kapcsolatosan: ,,A Polereczky-
család egy része Luxemburgban telepedett le, de egy családtag, akit Janónak 
neveztek, (valószínűleg az, aki meg akarta szöktetni a királyi családot) Ameri
kában rejtőzött el, hogy megmeneküljön a köztársasági kormányzat bosszújá
tólt!]."6 

A fenti ellentmondásoknak a feloldása máig sem sikerült, és valamennyi nap
jainkban megjelent kisebb publikáció megelégedett azzal, hogy rögzítse azt a 
puszta tényt: a magyar Pollereczky János őrnagy a francia segélyhadak köte
lékében részt vett az amerikai forradalmi függetlenségi háborúban. 

Valóban nagy nehézségekkel kell megküzdenie a modern kutatásnak is. Már 
Pivány Jenő panaszkodott, hogy a Hammersly- és a PotueíZ-féle amerikai tisz
ti nyilvántartásokban nem szerepel a Pollereczky név.7 Ugyanígy nem szerepel 
ez, vagy hasonló név egy, az amerikai—francia vegyes bizottság által a francia 
segélyhadaikról kiadott névjegyzékben sem. Ez a munka azonban előszavában 
kimondja, hogy egyes alakulatokra vonatkozóan semmilyen forrást sem sikerült 
felkutatni, így hiányzik minden adat a Lauzun-légióra, továbbá egyes tüzér^- és 
utászszázadokra vonatkozóan.8 Ugyancsak hiányos az a levéltári fond is, amely 
a francia hadilevéltárban a függetlenségi háború után Amerikában maradt 
francia tisztek névjegyzékeit tartalmazza.9 

Már a múlt században megjelent összefoglaló munka is panaszkodott arra, 
hogy elkallódtak a Lauzun-légió névjegyzékei,10 de a függelékben közölt név
mutatóban mégis a következőre bukkanhatunk: „Polereski vagy Solereski, len
gyel tiszt, aki a Gloire nevű hajón 1782-ben jött át de Ségur-rel és de Broglie-
val."11 Ezt az újabb, a korábbiakban közölt adatokkal ellentétes 4— és feltéte
lezésünk szerint Pollereczky Ferenc francia tábornokra vonatkozó —, informá
ciót Pivány Jenő is ismerte, de nem tudta hasznosítani.12 

Th. Balch adatára hivatkozva az 19207as évekig az amerikai lengyelek tekin
tették magukénak Pollereczky Jánost. Ujabban pedig, figyelmen kívül hagy
va a két világháború között feltárt adatokat — szlávosan hangzó neve után és 
a család egykori származási helyének mai állami hovatartozása alapján —, szlo-

5 Kende G. : Magyarok Amerikában. Az amerikai magyarság története 1883—1926. Cleveland, 
1927. I. k. 23. O. 

6 Marko Á.: Les hussards hongrois en service de la France. Nouvelle Revue de Hongrie. Bu
dapest, 1936. 46. o. 

7 Pivány J.: i m. 11. o. 
8 Senat Document No. 77. Les Combattants Français de la Guerre Américaine 1778—1783. 

Washington, 1905. 
9 Archives du Service Historique de l'Armée, Paris—Vincennes (a továbbiakban — ASHA), 

Série Ya, Carton 307. 
10 Balçh, Th.: The French in America during the War of Independence 1777—1783. Philadelphia, 

1895. II. k. 22. o. 
11 Uo. 201. o. 
12 Pivány J.: i. m. 27. o. 
13 Nagy Cs.: Polereczky János László. Élet és Tudomány, 1979/28. 866. o. Megjegyzés: A 

New York-ban megjelenő Slovak Press Digest 1977/1. száma közölte, hogy az emigráns Amerikai 
Szlovák Kulturális Központ a szintén emigráns Szlovák Világkongresszus támogatásával és a 
helyi városi tanács hozzájárulásával a New York állambeli Yonkers városkában felállítandó em
lékművet készíttetett Pollereczky Jánosnak. A 10. szám szerint az emlékművet 1977. szeptember 
18-án leplezték le, rajta ez a felirat áll: „Ján L. Polerecký őrnagy, szlovák származású katona, 
a Forradalom hőse. George Washington oldalán 1781-ben ezen a környéken harcolt az amerikai 
függetlenségért." Csehszlovákiai történészek ismeretünk szerint eddig nem foglalkoztak Polle
reczky János személyével. 

Pollereczky Mátyás főhadnagy egy 1705-ös levelét, amelyet szlovák nyelven — bár magyar 
kifejezésekkel megtűzdelve — Besztercebánya városi tanácsához intézett, és amelyet 1885-ben 
Fraňo Sasinek a Slovenské pohlady c. folyóiratban tett közzé, magyar fordításban, a családra 
való utalás nélkül közli Csanda Sándor: A törökellenes és kuruc harcok költészetének, ma
gyar-szlovák kapcsolatai. Budapest, 1961. 24. o. 
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vaknak tartják az Amerikai Egyesült Államokban.13 Lengyeles nevét a család 
valójában a Turócz vármegyei Poleréka községből vezeti le, amelyet az 1262-es 
nemességre emeléskor kapott birtokul, és ahonnan a közérikorban egy időre 
Lengyelországba települt át. A családi iratok szerint 1563-ban a Polerékaiak 
közül első Pollereczkyként László tért vissza Magyarországra, aki Lengyelor
szágban grófi méltóságra is emelkedett, de ezt a magyar uralkodó nem is
merte el.44 

* 

Pollereczky János a család elszegényedett ágából származott. Nagyapjához 
kell visszanyúlnunk, mert a korábbi munkákban három generációra vonatkozó 
adatok szerepelnek, a különböző családtagokkal kapcsolatosan teljesen összeke
verve. 

Pollereczky Mátyás a Turócz vármegyei Mossóczon született, valószínűleg 
1662-ben. Nemesi származása ellenére 1695-ig a Révay-család jobbágyaként élt 
és kalmárkodott. 1696-ban áttelepült Besztercebányára és Badda Gábor posztó
kereskedésében nyert alkalmazást. Badda halála után elvette az özvegyet, Wag
ner Annát, és folytatta a kereskedést. 1701-ben azonban tönkrement, és előbb 
az adósok börtönébe került, majd városi fuvaros lett.15 

A Rákóczi-szabadságharc kitörésekor, még 1703-ban, Pollereczky Mátyás 
csatlakozott a kuruc sereghez, ahogyan 1704-ben maga írta Bercsényi Miklós 
generálisnak: „Én is Mingyárt eleinte Kegyelmes Fejedelem Urunk, Hivségére 
és Tekéntetes Nemzetes és Vitézleő Sretter János uram lovas Ezeribe állván 
Zászlómmal fegyveremmel most is Nemes Országunk Szolgálattyában fárado
zom."16 Később, főhadnagyból kapitánnyá előléptetve, a Győri Nagy János eze-
reskapitány alárendeltségében álló Bercsényi-dragonyosezredbe helyezték át. 
Kiváló helytállásáért II. Rákóczi Ferenc megerősítette nemességében és őrnagy-
gyá léptette elő. Több forrás szól a szabadságharc küzdelmeiben való részvé
teléről, az utolsó 1709. november 13-i keltezésű.17 

A családtörténet írója ehhez a tényhez kapcsolódva ezt állapítja meg: „De 
azóta nyoma veszett." Még egyértelműbben fogalmazva és határozott állítás
ként azután hozzáteszi a Gömör, vagy Szepes vármegyei eltűnéshez: „Jeltelen 
sírban pihen azóta a hős, mint annyi sok ezer más is."18 Jurkovich Emil sem
mivel sem indokolta meg, miért változtatta meg hat évvel korábbi történeti 
munkája állítását, amikor még ezt írta Pollereczky Mátyásról: ,,A felkelés le-

14 A Pollereczky-család történetét kutató G. Kabdebó Györgyi szíves közlése, amelyet számos 
iratmásolattal támasztott alá. Így egy, a Turócz vármegyei levéltárban őrzött 1391-es oklevél 
fordításában, amely az 1903. november 13-án kiállított nemességigazolás egyik melléklete, %z áll : 
,,Az 1262-ben IV. Béla király által Albert fiai András és Jakab turóczi jobbágy fiaknak adott és 
azelőtt Othmár és Leonard által bírt 4 ekényi fkb. 600 hold — Z. J.] területbe a későbbi Pralóka 
(ma Poleréka) beiktatását megerősítem." Ezekért és egyúttal a továbbiakban még jelzett más 
információiért ezúton is köszönetet mondok. 

15 Jurkovich E.: Polereczky Mátyás. 5—14. o. Megjegyzés: Pollereczky Ádámnak, Mátyás 
unokaöccsének másolatban G. Kabdebó Györgyinél levő családtörténete ezt írja a jobbágysorba 
süllyedésről: „Édes atyám nagyatyja, Péter, [. . .] egykor vadászatról haza jővén látta, hogy 
egy kánya galambjait üldözi, puskájával rá lőtt, de a töltés a válaljai convent csűrét, takar
mánnyal teli volt, felgyújtotta, amely teljesen leégett. Ettől megijedvén Selyméére [Selmecbá
nyára, z . J.] menekült, s ott városi hajdú lett titokban, s még katholikus vallását is lutheránus
sal cserélte fel. Midőn a tűzvész feledésbe ment, Selymééről visszatért Mossóczra, nem mintPole-
rékai, de mint új, egészen ismeretlen ember, s óvatosság végett a B. [báró — Z. J.] Révayaknál 
vállalt szolgálatot, s idővel ház építéséhez fogott.'' 

16 Közli: Jurkovich E.: Polereczky Mátyás. 17. o. Megjegyzés: Az egyes családtagok magas 
szintű íráskultúrájának bemutatására itt és á továbbiakban a saját kezű leveleket betűhíven 
közöljük. 

17 Uo. 19—26. o. 
18 Uo. 26—27. O. 
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veretése után ő is először Lengyelországba, azután Franciaországba[!] bujdosott, 
ahová nemsokára neje is követte első férjétől való gyermekeivel együtt bujdos
ván, ott huszár ezredessé, végre tábornokká lett, sőt XV. Lajostól kiváló szolgá
lataiért grófi címet is kapott!!]."19 Tegyük hozzá: ezeik a megállapítások tel
jesen tévesek, más Pollereczkyek adatait vonatkoztatta Pollereczky Mátyásra, 
ahogyan még bizonyítani fogjuk. E korábbi tévedését ugyan a családtörténet
ben elismerte Jurkovich Emil, de a hősi halálra vonatkozó — az alábbiak alap
ján téves — új állítását egyetlen hivatkozással sem kísérelte meg alátámasz
tani.20 

Jurkovich Emil forráshivatkozással közölte azt a tényt, hogy Pollereczky Má
tyás nevelt fia, Badda Gábor a szatmári egyezséget követően Lengyelországból 
hazatért szülőföldjére, és miután a család besztercebányai vagyonát a kincstár 
elkobozta, gróf Károlyi Sándor birtokán telepedett le, nyert alkalmazást.21 E 
nyomon elindulva, bebizonyosodott, hogy Badda Gábor valóban húsz esztendeig 
Károlyi személyi titkáraként tevékenykedett. 

A Károlyi-család levéltári anyaga azonban nemcsak ezt bizonyította, hanem 
megcáfolhatatlan ténnyé tette, hogy Pollereczky Mátyás nem hősi halált halt, 
hanem családjával együtt Lengyelországba távozott. Ez valószínűleg a harc
mezőről való eltűnésekor, 1709-ben, a Rákóczi-szabadságharc hanyatló szaka
szában következett be. 

Pollereczky Mátyás az 1720-as években több levelet írt Károlyi Sándorhoz. 
Fenti új állításunk bizonyítására ezekből több érdemi részt feltétlenül idéznünk 
kell. így közzétesszük a lengyelországi Szkolyáról (Skole) 1721. december 22-én 
keltezett levele második részét, amelyben a nevelt fia iránti kegy megköszönését 
követően saját hazatérési szándékáról szól : „Való dolog, hogy magamnak a király-
lyi Jószágban valami kevés Joszágocskát szerzettem, de inkább akarnik magam 
Országában meghalni Szegény Feleségemmel edgyütt. Azért és mint hogy Sze-
giny Fiam Gábor írja Visky Uramnak, hogy a Felséges Bellicumnál Excellen
ciád Gráciájábül Resolválva volna Gracionalisom, ezért Resolváltam énnis ma-
gamott azon Kegyelmességhez Folyamodnom bizván Excellenciád Grácziájában, 
hogy ottan Homagialis kötelesigemett letévén Lengyel Országban lévő kevés 
Joszágim Dispositiojára is bejövetelem meg engedtetik, mintt hogy az alatt csak 
Szegény beteges Felesigem marad melette, az hatvan Rhénes Forintokat penig 
ha mostani Szegénységem le tenni meg nem engedné reméllem hogy Gábor 
Fiam keres mondott megszerzisében, azértis én minden dolgaimnak Folásjátt 
ajánlom egészlen ExeeHentiád Grátiájában, az idő alatt penig míg Grationali-
som Expediáltatik, ha Excellentiád Méltóztatik kegyelmes Passussával Conso-
lálni, kész vagyok Excellentiád Parancsolattyára Compareálni Maradván az 
alattis Excellentiádnak jó kegyelmes Urh alázatos érdemetlen szolgája Polle
reczky Mátyás s. k."22 

Azt a tényt, hogy Károlyi Sándor közbenjárásával Pollereczky Mátyás való
ban vissza is érkezett szülőhazájába, Nagykárolyban 1722. október 14-én kelt 
újabb levele tanúsítja. A következőket írja Károlyi Sándornak: „Excellentiád 
Kegyelmes Patrociniuma által die 9a modo laventis szerencséssen Károlyba ér
kezvén, alázatossan resolváltam magamat Excellentiád ki adott Parancsolattya 
szerint az Méltóságos Asszonynál eő Excellentiájánál; az mint hogy akkoron 
Felséges Romai Császár Kegyelmes Urunk eő Felsége Excellentiád kegyelmes 

19 Jurkovich E. : Rákóczi Ferenc szabadságharca és Besztercebánya. Besztercebánya, 1903. (A 
továbbiakban — Jurkovich E.: II. Rákóczi Ferenc.) 258. o. 2. Íj. 

20 Jurkovich E. : Polereczky Mátyás. 27. o. 
21 Jurkovich E.: II. Rákóczi Ferenc. 25a. o. 2. Íj. 
22 Országos Levéltár, a Károlyi-család levéltára (a továbbiakban — OL Károlyi lt.), Missiles, 

P—398. fol. 59 549. 
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Fatrooinàuma által observait Grationáliissom eő Excellen tiá j átül kezemihez ada
tatott; mellyért Excellentiádnak mint kiváltképpen való nagy jó kegyelmes 
Uramnak szolgai alázatos Devotioval nagy alázatossan köszönöm, obligálván 
magamat holtig való Excellentiád hiv szolgálattyára." A továbbiakban hozzá
teszi, hogy Szatmár vármegye gyűlésén már ,a kötelező alattvalód hűségesküt is 
letette. Tevékenységével kapcsolatosan közli, hogy a birtok termékeinek érté
kesítésében segédkezik Károlyi Sándor hitvesének. Azután hozzáteszi még: ,,Eő 
Excellentiája irántam való tött Kegyelmes reflexióját, hogy tudniillik Excel
lentiátok magok szolgálattyára engemet applicálni kivannak, én ugyan maga
mat attul el nem vonom."23 

Egy következő, Nagykárolyban 1723. május 2-án kelt levél arról tanúskodik, 
hogy korábban Lengyelországba kimentett vagyona nélkül volt kénytelen haza
térni, de abba nem tudott belenyugodni: „Való dolog az én Lengyel Országban 
való visza menetelem hogy F. [felséges] Consiliom Bellicum hire nélkül 
esett felette bánom, remilvin rövid napok alatt által eshetek dolgaimon, visza 
jöhetek nem sokára de az reminsék meg csalván, mert az kevés joszágoeská-
mot (kit saját pinzemen Vettem) minden ok nélkül el akarták foglalni námely 
rossz Embereknek Sinistra Informaciójára, ki amiatt nem kevés bajom s köl-
cségem volt hogy F. Udvar után kétszer keletem Varsavára [Varsóban] jár
nom." Károlyi Sándornál való alkalmazására vonatkozóan is ez a levél nyújt 
felvilágosítást: „Való igaz hivsigemet meg mutatván mindeneket nagy károm
mal félben hagyván jötem Cselédimmel Károlyba Excellentiád szolgálatyára az 
mint hogy actu is Teremen ott való Major Tagnál Connmorálok sóhajtva várván 
Excellentiád Páranosolatyát és irántam való disposieióját tudhatom én s mihez 
tartani magamot."24 

Minden valószínűség szerint a Heves vármegyei Teremen élte le hátralevő 
életét Pollereczky Mátyás. Anyagi helyzete sem javulhatott. Erre utal özvegyé
nek keltezés nélkül Károlyi Sándorhoz intézett levele: „Alázatossan kelletitt 
Excellentiádot megh találnom; jelentvén Excellentiádnak alázatoson, Hogy a 
mint a Szegény jó Emlékezetű uramtól is Pollereczky Mátyás uramtól nem kér
tem bizonyosan láthassa Excellentiád: A micskénk volt, mind Lengyel ország
ban veszett; itt a migh a Szegény uram az Excellentiád Szolgálattyában Élt; 
Excellentiád méltóságos Grátiájából, magha szolgálattya után volt táplálódá
sunk. De mivel már a Szegény Pollereczky Mátyás uramat, Isten után való jó 
Gyámolomat Isten e világból ki szólította, és nagy Arvasághra marattam, ki
váltképpen Pollerecziky Mátyás kissebbik gyermekemmel együtt, nem Lévén már 
Isten után más bizodalmasabb gyámolom és Reménségem Excellentiádon kívül; 
annyivalis inkáb, hogy a Szegény uram Éltében, Egynéhány Levelivel Excellen
tiádnak, abban gyönyörködött, sött Előttem fel dicsekedet hogy hűséges Szolgá-
lattyát, az maradékinakis megh fogja jutalmaztatni Excellentiád: Annak okáért 
alázatoson folyamodom Pollereczky Mátyás fiammal együtt az Nagyságod mél
tóságos uri Grátiájához, hogy hozzám és meghirt gyermekemhez mutatandó 
méltóságos Grátiájábül vagy itt Teremen vagy pedigh Poroszlón a Szegény Pol-
lerecky Mátyás fiam számára Egy vagy két Telket kegyelmesen méltóztassék 
Excellentiád adni és Conferálni."25 

Pollereczky Mátyás halálának időpontját vejének, Szombathelyi Ferencnek 
Teremen 1727. március 28-án kelt, Károlyi Sándorhoz írt levele valószínűsíti. 
Ezek szerint nem sokkal előbb halhatott meg, mert a vő a jószágkormányzói hi
vatal átvételét tanúsítja, utóiratban pedig még ezt írja: „Szegény Pollereczkyné 

23 Uo. fol. 59 550. 
24 Uo. fol. 59 574. 
25 Uo. fol. 59 639. 
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Asszonyom Anyánknak is az Istenben el nyugodott Pollereczky Mátyás ura ha
lála után itt Poroszlón inscribált Excellentiád egy teleket."26 

Pollereczky Mátyásnak két fia volt, mindkettő a Francia Királyságba távo
zott és ott vállalt katonai szolgálatot. A korai francia szakirodalom elterjesz
tette azt a máig tovább élő állítást, hogy gyermekiként II. Rákóczi Ferenc hit
vesével érkeztek Lengyelországból Párizsba.27 A fenti és további magyar forrá
sok, valamint a francia hadilevéltári iratok ezt csak Pollereczky András eseté
ben erősítik meg.28 

Pollereczky Andrásra vonatkozóan maradt fenn egyébként több és pályáját 
telj esőbben bemutató forrás. Gyermek- és ifjúkorától Badda Gábornak, féltest
vérének Károlyi Sándorhoz intézett 1721. március 22-én Nagykárolyban kelt le
vele nyújt felvilágosítást: „Szegény öcsém Pollereczky András, a ki hét Eszten
dős korában az el múlt Revolutioban velem edgyütt Lengyel Országban ki ment 
vala, és ottan oskolát egynehány esztendeig járván azután Udvari Szolgálatra 
applicálta magát, most immár maga hazájában szándékoznék és általam Ex
cellentiád Lábaihoz borulván alázatosan instál, valamint az töb Exulans Ma
gyarokhoz ugy hozzá is maga Kegyelmességet mutatván kijövetelre való pas-
sussal kegyelmesen succurálni méltóztassék."20 Franciaországi tiszti személyi 
lapja szerint, amellyel a különböző ezredtiszti nyilvántartások megegyeznek, 
1700. november 14-én Besztercebányán született. A féltestvére által megjelölt 
„udvari szolgálat" azt jelentette, hogy II. Rákóczi Ferenc hitvesének, Charlotte 
Amálie Hessen-Rheinfelsi hercegnőnek (1679—1722) volt az apródja. Vele érke
zett 1719-ben Franciaországba, miután az 1718-as pozserováci béke értelmében 
a hercegnőnek Lengyelországból át kellett települnie. Fenti hazatérési szándéka 
nem teljesedhetett, mert patrónusának 1722. február 18-i halálát követően a 
franciaországi kuruc emigráció kiemelkedő egyénisége, gróf Bercsényi László 
(1689—1778) francia tulajdonosezredes vette pártfogásába. 1722. május 9-én ka
pitányi rendfokozatban kezdte meg franciaországi katonai szolgálatát a Bercsé
nyi-huszárezredben.30 

Az 1720-as években időlegesen Pollereczky András is hazatért Magyarország
ra, miután tartósan szabadságoltatta magát ezredénél. Magyarországi tartózko
dásáról tanúskodik Károlyi Sándorhoz intézett, Teremben 1724. augusztus 13-án 
kelt francia nyelvű levele, amelyben ez áll: „Uram! Szíveskedjék megengedni, 
hogy biztosítsam nagyon alázatos szolgálatomról és hogy bocsánatát kérjem, 
amiért megígértem tegnapi érkezésemet, de eszerint nem tudtam jönni."31 Pol
lereczky András magyarországi jelenlétének további bizonyítéka, s egyúttal for
rás arra vonatkozóan, hogy akkor még csak ő szolgált a francia hadsereg köte
lékében, öccsének, ifjabb Pollereczky Mátyásnak Besztercebányáról 1725. ja
nuár ll^én Badda Gáborhoz intézett levele: „Tiszta szívbül bánom hogy Bátyám 
Urammal és Kegyelmeddel minek előtte Francia Ország felé vette volna uttyát 
szemben nem lehettem."32 

Visszatérve Franciaországba, az 1733—1735 közt folyt lengyel örökösödési há-

26 Uo. fol. 71 801. 
27 Pajol C: Les guer res sous Louis XV. Par i s , 1891 VII. k. 377. o.; Reinach-Foussemagne, H.: 

Les hussa rds hongrois sous l ' ancien régime. Revue de Hongrie , Budapes t , 1910. 461. o. Megjegy
zés : Egyébkén t a kéc Pol lereczky-f iún és l eszármazot ta ikon k ívü l fé l tes tvérùk, Badda Gábor , 
sőt a n n a k h a s o n n e v ű fia is egy időben Franc iao r szágban ka tonáskodot t . 

28 Archives Nat ionales , Par i s (a tovább iakban — AN), Série M, Car ton 506., Série T, Car ton 
422. ; ASHA, Série Xc, Car ton 81., Série Brigadiers , Dossier Pol lereczky. 

29 OL Káro ly i lt., Missiles, P—398. fol. 01 925. 
30 ASHA Série Brigadiers , Dossier Pol lereczky, Série Xc, Car ton 81. A „ tu la jdonosezredes" 

kifejezést haszná l juk , mer t az ezredtula j donosí jogkör puszta gyakor l á sán túl t énylegesen is 
ezrede élén állva harcol t az egyes had já ra tokban . 

31 OL Káro ly i lt., Missiles, P—398. fol. 59 387. 
32 Uo. fol. 59 590. 
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borúban olyan derekasan küzdött Pollereczky András a Habsburg-seregek ellen, 
hogy 1735. május 5-én őrnaggyá léptették elő. 1736. szeptember 22-én az elzászi 
Haguenauban, ahol korábban tartósan állomásozott a Bercsényi-ezred, feleségül 
vette Françoise Marguerite de Hasselt kisasszonyt. Ekkorra már katolizálnia 
kellett, mert ez előfeltétele volt, hogy további érdemei alapján 1737. október 
29-én elnyerhesse a királyi és katonai Szent Lajos-rend lovagkeresztje kitünte
tést. A francia iratok ugyanis kiemelik, hogy a Magyar Királyságban protes
tánsként született. 1741-től a Bercsényi-huszárezred kötelékében részt vett az 
osztrák örökösödési háborúban, az ausztriai és csehországi hadjáratban, Prága 
elfoglalásában és közel egy évig való megtartásában.33 

Példamutató helytállása alapján és a császáriaktól átszökött magyarok nagy 
számára tekintettel, Bercsényi László tábornok, a huszárság főfelügyelője indít
ványára, Pollereczky Andrást XV. Lajos 1743. december 10-én tulajdonosezre
dessé nevezte ki és engedélyezte számára, hogy 12 századból álló saját huszár
ezredet állítson fel.34 Ezrede kezdetben 40 tisztből és 612 huszárból állt, fran
cia kutatók szerint tisztán magyarokból. A Pollereczky-ezred — hasonlóan a 
másik három franciaországi magyar huszárezredhez (Ráttlky-, akikor Des-
sewffy-, Bercsényi-, Esterházy-, akkor Dávid-) — az osztrák örökösödési hábo
rú további hadjárataiban a Rajna mentén, valamint Flandriában vett részt és 
•kiválóan bevált.35 

Katonai sikereinek köszönhette Pollereczky András, hogy e háború utolsó 
évében, 1748. január 1-i hatállyal, tulajdonosezredesi jogköre mellett brigadé-
rossá nevezte ki a francia uralkodó. Ettől kedztve nem mulasztotta el egyetlen 
anyanyelvén írott levelében sem „magyar franczia generális brigadírusnak" 
nevezni magát. A nem arisztokrata származású idegenekkel széniben meg
nyilvánuló udvari intrika azonban időlegesen őt sem kerülte el, és ezek 
hatására 1758-ban ezredét feloszlatták.36 Mivel személyes érdemei alap
ján már 1751-ben öccsével egyetemben honosította őt a francia uralkodó,37 az 
intrikák dacára, ezrede feloszlatásakor sikerült elérnie, hogy huszárait a Ber
csényi- és a Turpin- (a korábbi Esterházy-, majd Dávid-) ezredbe osszák be. 
Ezt követően 1759-ben elnyerte a hadügyminiszter személyi titkárának a beosz
tását,38 majd 1760-ban az elzászi Molsheim katonai kormányzóságát.39 51 évi 
katonai szolgálat után magas kegydíjjal 1773. június 16-án vonult nyugállo
mányba, 1783. október 9-én Molsheimben hunyt el/±0 

öccse, Pollereczky Mátyás, csak 1730-ban érkezett Magyarországról a Fran
cia Királyságba. A rá vonatkozó adatok lényegesen hézagosabbak. Még szüle
tésével kapcsolatban is felmerül, hogy 1701-ben, 1709-ben, 1711-ben vagy 1712-
ben született-e Besztercebányán; ezek az adatok vegyesen fordulnak elő. Az bi
zonyos, hogy francia földre érkezve, a Bercsényi-huszárezredben közhuszárként 
kezdte meg a szolgálatát. 1733. november 5-én kornétássá nevezték ki. A len
gyel örökösödési háborúban való helytállása 1734. június 1-én már főhadnagyi 
előléptetését eredményezte. Arra vonatkozóan újra ellentmondásosak a forrá-

33 ASHA Série Brigadiers, Dossier Pollereczky, Série Xc, Carton 81. ; AN Série T, Carton 422. 
34 Bibliothèque Municipiale, Meaux. Manuscrits, No. 109. ; ASHA Série Brigadiers, Dossier 

Pollereczky. 
35 Pajol, C. : i. m. VII. k. 373. és köv. o. ; Fieffé, E. : Histoire des Troupes Etrangères en ser

vice de France. Paris, 1854. I. k. 279. o.; Chalenda, C: Les Hussards de Chamborant. Paris, 1897. 
230. o.; Choppin, H.: Les Hussards. Les vieux régiments 1692—1792. Nancy, 1898. 173. és köv. o.; 
Fallon, L.: Nos hussards. Paris, 1902. 13. o.;Susane, L.: Historie de la cavalerie française. Paris, 
1874. III. k. 300. o. D'Ivry, O.: Historique du 1er Régiment de Hussards. Valence, 1901.19 és köv. o. 

36 ASHA Série Brigadiers, Dossier Pollereczky, Série Xc, Carton 81. 
37 AN Série T, Carton 422. 
38 ASHA Série Brigadiers, Dossier Pollereczky. 
39 Archives Départementales du Bas-Rhîn. Strasbourg (a továbbiakban — ABDR), Série C. 

Carton 538.. Série v n . Carton 280., Série AA, Carton 21 134. 
40 ASHA Série Brigadiers, Dossier Pollereczky. 
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sok, 1735-ben vagy 1739-ben kapta-e meg a kapitányi rendfokozatot. Vélemé
nyünk szerint az utóbbi adat lehet a helytálló. 1743-as ezredalapításakor bátyja 
alezredesként vette maga mellé.41 

Az osztrák örökösödési háborúban Pollereczky Mátyás olyan derekasan küz
dött, hogy 1748. február 1-ével ezredessé nevezte ki a francia uralkodó, de meg
hagyta alezredesi beosztásában bátyja mellett. 1754-től újra a Bercsényi-huszár
ezredben szolgált. 1756—1763 között a hétéves háborúban ismét kimagaslóan 
helytállt, számtalanszor megsebesült, több korabeli irat szerint „testét valóság
gal szétszabdalták és kilyuggatták". Csupán egyetlen csatában 12 szablyasebet 
szenvedett el. 1759-ben ellenséges fogságba is esett, de visszaszökött a franciák
hoz.42 

1768. április 20-án vonult nyugállományba úgy, hogy egyszer sem alkalmaz
ták ezredesi rendfokozatának megfelelő beosztásban. 1773. január 11-én bátyja 
azt is hiába kérvényezte, hogy a magasabb kegydíj érdekében léptessék elő Pol
lereczky Mátyást brigadérossá. Valószínűleg hű maradt protestáns hitéhez — 
bár a honosítási oklevél azt állítja, hogy katolizált —, mert kitüntetéséről sem 
maradt fenn feljegyzés. Eddig még halálának körülményei és leszármazottai is 
ismeretlenek.43 

Pollereczky András két fiáról, Pollereczky Ferenc András Fülöpről és Polle
reczky János Lászlóról viszont ismét bőségesen szolgáltat adatokat a francia 
hadilevéltár, mivel a családi hagyománynak megfelelően mindketten a katonai 
hivatást választották. Az amerikai vitéz nagyapja, apja és nagybátyja pályafu
tása után röviden felidézzük bátyjáét is. 

Pollereczky Ferenc, aki a keresztségben még a nem használt András és Fülöp 
utónevet is kapta, több forrásban pedig Ferenc helyett Frigyes néven szerepel, 
1737. szeptember 17-én Molsheimben született. Apja már 5 éves korában bizto
sította számára a tiszteletbeli kornétási beosztást a Bercsényi-huszárezredben, 
amelyben akkor maga is szolgált. így Pollereczky Ferenc szolgálatának kezdő 
időpontja 1742. október 30. Apja 1743-as önálló ezredalapításakor maga mellé 
vette tiszteletbeli kornétásnak, 1747. január 20-án pedig kapitánnyá léptette elő. 
Tényleges szolgálatát 1752-ben kezdte meg a.4. század parancsnokaként. 1758. 
június 1-vel, apja ezredének feloszlatása következtében, a Turpin- (a korábbi 
Esterházy-, majd Dávid-) huszárezredbe került át.44 

A hétéves háborúban kiválóan helytállt. Erre alapozva, apja, aki nem tudott 
belenyugodni ezrede feloszlatásába, kérvényezéssel elérte, hogy 1761. szeptember 
13-án Pollereczky Ferenc is tulajdonosezredesi kinevezést nyert, 1762. novem
ber 4-én pedig megkapta a Szent Lajos-rend lovagkeresztje kitüntetést. Magas 
megbecsülései ellenére továbbra is kapitányként szolgált, csak 1765. május 8-án 
léptették elő őrnaggyá, majd 1767. augusztus 25-én alezredessé az immár Gham-
borant nevet viselő huszárezredben. 1766. október 7-én házasságot kötött Pierre 
Thérèse de Trevet kisasszonnyal, akitől 1767. július 8-án született, Károly nevű 
fia szintén a katonai pályát választotta/'5 

Pollereczky Ferencnek nem volt módja önálló ezredet alapítani, de ideigle
nesen több ízben is ellátta a Chamborant-ezred parancsnoki tisztét, 1774. már
cius 14-től 1776. április 16-ig pedig folyamatosan ennek az ezrednek az élén állt. 

i 
41 ASHA Série Xc, Car ton 80., 81., Série Yb, Car ton o94., Série Br igadiers , Dossier Po l le reczky; 

AN Série ,T, Carton 422. ; OL Károly i lt., Missiles, P—398. fol. 02 369 és 59 527. 
42 Uo. 
43 Uo. 
44 ASHA Série MC, Car ton 2908/1, Série Xc, Carton 80., 81., 82., Série Y 8c, Car ton 20., Série 

Yb, Car ton 595.; ADBR Série C, Carton 538. fol. 63—66.; OL Károlyi lt., Missiles, P—398. fol. 
02 371 és 59 534. 

45 Uo. . ; 
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Akkor áthelyezték a Schonberg-dragonyosezred élére. Ott érte 1780. november 
1-én a brigadérosi kinevezés, miután már ugyancsak 1774-ben elnyerte az el
zászi Rosheim-kormányzóságot, amelyet apja 1767 óta igyekezett számára meg
szerezni. 1781. december 9-én jutott pályafutása csúcsára, amikor XVI. Lajos 
tábornokká nevezte ki.46 1770-től már grófként szerepelt, de e méltósága elnye
résére vonatkozóan még nem kerültek elő források. 

A francia udvar bizalmasaként feltételezésünk szerint már az amerikai for
radalmi függetlenségi háború kitörése előtt azok között a diplomáciai megbízot
tak között lehetett, aikiik jártak Amerikában. Egyes adatok azt valószínűsítik, 
hogy a francia—amerikai szövetség időszakában is megfordult az Újvilágban, 
de az erre vonatkozó hiteles forrásokkal nem rendelkezünk.47 Az azonban tény, 
hogy már 1770-ben apja és öccse nevében is kérte Mária Terézia udvari kancel
láriájától, hogy hazatérhessen Magyarországra, ősei földjére. Október 15-i dön
tésével az uralkodó ehhez hozzájárult, és 1771. március 11-én Párizsban a Habs
burg-birodalom követe előtt Pollereczky Ferenc letette az alattvalói hűséges
küt. Ez alapján hazatérhetett. Hazatérésének időpontja nem ismeretes, de 1787. 
augusztus 18-án Zólyomból keltezte levelét az alispánnak, amelyben Baczurban 
(Zólyom vármegye, zólyomi járás) szerzett birtoka kapcsán az adófizetésről ér
deklődött.48 1789. március 1-én azonban már bizonyosan az "Újvilágban volt, 
közjegyző előtt adásvételi szerződést kötött a Massachusetts állambeli Pownal-
borough-ban (ma Maine állam, Dresden város).49 Az Egyesült Államokban újra 
megházasodott. Feleségével, Pomerenze de Santo-Domingue-gal ezt követően 
újra visszatért Magyarországra. 1789. augusztus 27-i és szeptember 19-i kelte
zéssel ismét Zólyomból fordult az alispánhoz, hogy a szomszédos földbirtoko
sokkal az általa Baczurban vásárolt egy ekényi (kb. 150 hold) földbirtoka hatá
rának pontos kijelölésében folyó vitát segítsen lezárni.50 Hátralevő életét ott 
élte le és ott halt meg 1800-ban. özvegye Magyarországon maradt, 1816. decem
ber 2-án Sopronból intézett a francia udvarhoz özvegyi kegydíjat kérő leve
let.51 

Pollereczky Károly, Pollereczky Ferenc első házasságából származó fia is Ma
gyarországra került időlegesen. 1776-tól kadét volt az apja alárendeltségében 
állt franciaországi Schonberg-dragonyosezredben. 1783-ban áthelyezték a tüzé
rekhez, 1785-ben pedig hadnagyként az 1764-ben alapított újabb Esterházy-hu-
szárezredbe. Ott lett 1790-ben főhadnagy. 1791-ben apja után Magyarországra 
távozott.52 1796-ban Turócz vármegye közgyűlésének ajánlólevelével felvételt 
nyert a bécsi magyar testőrségbe.53 Francia források szerint apja halálát köve
tően 1800-ban újra Franciaországba távozott.54 

* 

Ebben a katonacsaládban született az idősebb Pollereczky Mátyás unokája, 
Pollereczky András kisebbik fia, ifjabb Pollereczky Mátyás unokaöccse, Polle
reczky Ferenc öccse és Pollereczky Károly nagybátyja, tanulmányunk tulaj-

46 Uo. 
47 Pivány J.: i. m. 10 o. ; Balch, Th.: i. m. II. k. 201. o. 
48 Jurkovich E.: Po le reczky Mátyás . 47. és köv. o., t ovábbá for ráshely megjelölése né lkül i h i 

te les la t in nye lvű levélmásola t G. Kabdebó György i b i r t okában . 
49 Közl i : Alien, Ch. E.: His tory of Dresden . Dresden, 1931. 443. o. 
50 For ráshe ly megjelölése nélkül i hi te les lat in nye lvű levé lmásola tok G. Kabdebó Györgyi 

b i r t okában . 
51 ASHA Série MC, Carton 2908/1. ; Jvrkovich E. : Po le reczky Mátyás . 45—54. o. 
52 ASHA Sér ie Yb, Car ton 602. ; AN Série T, Carton 1092. ; Čhoppin, H. : i m. 235. o. 
53 G. Kabdebó György i r ende lkezésemre bocsátot t ada ta , a Turócz v á r m e g y e i l evé l tá rban az 

1796. évi közgyűlési j egyzőkönyv 85. és 933. pont járól (363. ill. 394. o.) készült , b i r tokában levő 
1911. j a n u á r 28-i hi teles másolat . 

54 AN Série T, Carton 1092. 
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donképpeni hőse, Pollereczky János, aki a keresztségben még a László utónevet 
kapta. A családtagjaira vonatkozó és eddig sok esetben vele kapcsolatba hozott 
életrajzi adatok kiszűrése után világosabban áll előttünk életútja. 

Pollereczky János 1748. szeptember 8-án az elzászi Molsheimban látta meg a 
napvilágot.55 A családjában immár természetes franciaországi katonai szolgá
latot 1763. december 27-én a Bercsényi-huszárezredben kezdte meg hadnagyľ 

55 ASHA Série MC, Carton 2998/1. 
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ként. 1765. április 24-én áthelyezték a Chamborant-huszárezredbe.56 1770-ben 
látogatást tett Nagykárolyban az apjával és a családjával évtizedek óta kapcso
latban álló Károlyi-családnál. Erről a látogatásról tanúskodik Pollereczky And
rásnak gróf Károlyi Antalhoz (1732—1791) intézett, Molsheimban 1770. május 
27-én keltezett francia nyelvű levele: „Ifjabbik fiam ma, folyó év május 25-én 
visszaérkezett a szülői házba és hűségesen beszámolt arról a fogadtatásról, 
amelyben részesülnie mindenkor megtiszteltetés volt a számára az Ön kastélyá
ban, amikor önnek udvarolhatott, valamint a Grófné Asszonynak."57 

1771-ben, szolgálatát a franciaországi Chamborant-huszárezredben tovább 
folytatva, Pollereczky Jánost segédőrnaggyá léptették elő. 1772. július 13-án fe
leségül vette Antoinette d'Hausen kisasszonyt, akitől 1777. május 1-én született 
szintén János nevű és később ugyancsak a francia hadseregben katonáskodó 
fia, aki azután a napóleoni háborúkban bukkant fel. Pollereczky János 1774-
ben bátyja rosheimi kormányzóságában elnyerte a nemesi felkelés magyar me
gyei kapitányi tisztének megfelelő kormányzósági hadnagyságot. Ezredében 
egyúttal az év március 24-én kapitánnyá léptették elő.58 

Pollereczky János életében a változást az amerikai polgári forradalom és füg
getlenségi háború okozta. Az európai hatalmi viszonyokat és a gyarmati ver
senyfutást tekintve egyaránt rivális Angliával kapcsolatos minden hír élénk 
visszhangot váltott ki Franciaországban. A 13 észak-amerikai angol gyarmat 
politikai vezetői korán felismerték a francia orientációban rejlő lehetőségeket. 
Már 1776-ban megbízottakat küldtek át az Óvilágba, hogy előkészítsenek egy 
szövetségkötést. Bár az még késett, megindult az európai és köztük a francia 
önkéntesek jelentkezése, hogy fegyverükkel támogassák a születő új polgári ál
lamot.59 Elsőként azok ajánlották fel kardjukat egész Európából, akiknek a szá
mára drága volt a szabadság. Benjamin Franklin (1706—1790) már egyik 1777. 
májusban Párizsban kelt levelében lelkesedve és örömmel állapította meg: 
„Egész Európa a mi pártunlkon van. [.. .] Itt már közmondássá vált, hogy a mi 
ügyünk az emberiség ügye, és hogy mi saját szabadságunkért küzdve, Európa 
szabadságáért harcolunk."60 Nagy számban csatlakoztak a társadalmi haladá
sért, a polgári forradalom eszméjéért lelkesedő és ezért útra kelő önkéntesek
hez az események folyamán olyanok is, akik elsősorban a gyors karrier lehető
ségét látták és sikerélményre vágytak.61 A függetlenségét kimondott Ameri
kai Egyesült Államok kontinentális hadserege és a népfölkelés erős létszámhul
lámzást mutatott, ezért űz angolokkal, illetve az angolok által vásárolt német 
zsoldosseregekkel vívott háborúban az európai önkéntesek megjelenése első
sorban az erkölcsi hatás miatt volt fontos az amerikai politikai és katonai veze
tés számára. Ezért tekintettek el az összetétel vegyességétől és az alkalmazás 
különböző nehézségeitől.62'Az első néhány száz, 1777-ben áthajózott franciaor
szági önkéntes élén az ifjú arisztokrata, Marie Joseph Motier Marquis de La 
Fayette (1757—1794) állt.63 

Minőségi változás következett be a francia—amerikai kapcsolatokban az 1778. 

56 ASHA Série Xc, Car ton 81., Série Yb, Car ton 594., 595., Sér ie Y 8b, Car ton 6. 
57 OL Káro ly i lt. Missiles, P—398. fol. 59 548. 
58 ASHA Série Xc, Car ton 82., Sér ie Yb, Car ton 595. 
59 Eisner, H . : Bef re iungskampf d e r n o r d a m e r i k a n i s c h e n S taa ten . Stu t tgar t , 1835. 146. és köv. 

o.; Richter, W.: George Washington , Vater e iner n e u e n Nat ion. Er lenbach—Zürich, 1946. 62. és 
köv. o. 

60 Közl i : Laboulaye, E.: Az Egyesül t A l l amok tö r t éne te Második korszak , a függetlenségi 
ha r c 1763—1782. Pest , 1871. 332—333. o. 

61 ASHA Série A1., Car ton 3732. 
62 Worthington, C. F.: T h e Wri t ings of George Washington. N e w York, 1890. VI. k. 37. és 

KÖV. o. 
63 Mémoires , co r re spondence et manusc r i t s d u généra l Lafayette publ iés p a r sa famille. 

Par i s , 1837. I. k. 7. és köv . o. 
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február 6-i szövetségi szerződés megkötésével. Ez alapján a Versailles-i udvar 
elhatározta a segélyflotta mellett egy expedíciós hadsereg felállítását is. Ennek 
parancsnokává Noël de Jourda Comte de Vaux (1705—1788) altábornagyot ne
vezték ki, és 5 hadosztály megszervezését rendelték el.64 A hadügyminiszterrel 
való megbeszélése eredményeként Armand Louis de Gontaut Duc le Lauzun (ké
sőbb Duc de Biron, 1747—1793) is azok közé az arisztokraták közé tartozott, 
akik részt vehettek a szervező munkálatokban. Lauzun e hadsereg keretén belül 
önálló légió felállítására kapott engedélyt, amellyel könnyű csapatkötelékként 
az elővédet alkotandó hadosztályban kívántak számolni. Erős túlzással így emlé
kezett vissza erre emlékirataiban Lauzun herceg: „Egy 1800 gyalogosból és 600 
lovasból álló légió ezredesének és tulajdonosának kellett lennem".05 

Megmozdultak a különböző francia alakulatokban szolgáló katonák, most 
már ők is lehetőséget láttak az "Újvilágban folyó háborúban való részvételre. 
Több százan jelentkeztek az expedíciós hadseregbe, köztük Pollereczky János is, 
aki 1779. január 10-én lemondott a Chamborant-huszárezredbeli kapitányi be
osztásáról, mivel előzetes ígéretet kapott a Lauzun-légióba való felvételre. Rövid 
idő múlva jelentkezhetett a Le Havre körzetében gyülekező alakulatnál. Ott, őr
naggyá előléptetve, Lauzun ezredes kinevezte őt légiója 2. osztagának, a köny-
nyűlovasságnak a parancsnokává.66 

Pollereczky János alakulatát ,,Lauzun külföldi önkéntesei" (volontaires étran
gers de Lauzun) elnevezéssel illették, de hamarosan elterjedt a Lauzun-légió 
megjelölés.67 A Saint-Énogat körzetében gyülekező 1. osztag — a könnyűgya
logság — 26 tisztből, 523 fő altisztből és legénységből és 32 tisztiszolgából állt, 
áthajózásukra 8 hajóról gondoskodtak. A Pollereczky János alárendeltségébe 
tartozó 2. osztag — a könnyűlovasság — 6 tisztből, 156 fő altisztből és legény
ségből és 23 tisztiszolgából állt, 170 lóval rendelkezett, és Saint-Lunaire körze
tében gyülekezett, ahol 7 hajó állt készen behajózásukra. A 6 századra tagolt 
könnyűgyalogság elsősorban írekből, továbbá a franciák mellett németekből 
állt. A Pollereczky János őrnagy alárendeltségében álló könnyűlovasság 2 hu
szár- és 2 dzsidásszázadból tevődött össze. A huszárok között a franciák mellett 
magyarok és németek szolgáltak, míg a dzsidások elsősorban lengyelekből áll
tak.68 

Kisebb tengeri összecsapások után a francia hadvezetés 1780. március 9-én 
úgy döntött, hogy a már 1778 óta hadba vetett flottán kívül az átszállításra váró 
mintegy 40 000 fős expedíciós hadsereg egy részét is haladéktalanul amerikai 
szövetségesei megsegítésére küldi. A mozgósított hadsereg mind az öt hadosz
tályából egy-egy ezredet, tovább két újonnan mozgósított ezredet jelöltek ki az 
áthajózásra. A már korábban elővédnek kiszemelt 1. hadosztályból a Lauzun-lé-
gióra esett a választás, mivel elsősorban könnyű csapatokra volt szüksége a 
hadvezetésnek. Mindenesetre Lauzun ezredest kötelezték, hogy két könnyűgya
logos századot visszahagyjon, ezzel légiójának a létszámát ezrednyire csökkent
se. A hét ezredet hadtestté szervezték és élére az ez alkalomból altábornaggyá 
kinevezett Jean-Baptiste Donatieu de Vimeur Comte de Roohambeau-t (1725— 
1807) állították.69 Francia kortársainak általános véleménye szerint a hétéves 

64 ASHA Série A1, Carton 3732. 
65 ASHA Série LG, Carton 1270,1., Série Y 8c, Carton 17.; Lauzun: Der Günst l ing der Marie 

Antonie t te . Memorien . Dresden, é. n. 263. és köv. o. (Az idézet h e l y e : 280. o.) ; Constantini, A.: 
Le corps R o c h a m b e a u face a u x difficultés économiques du r o y a u m e et des Etats-Unis d 'Amé
r ique (1780—1782). Revue His tor ique des Armées , Par i s , 1976/4. 112. o. 

66 ASHA Série Yb, Carton 599., Sér ie Brigadiers , Dossier Pol lereczky. 
67 ASHA Série LG, Carton 1270/1. ; Mémoire du Duc de Lauzun publ ié pa r Louis Lacour. 

Paris , 1858. 253. o. 
68 ASHA Série A4, Car ton XLVII/b . ; Choppin, H.: i. m. 277. és köv o. ; Fonteneau, G.: La 

Dériode française de la gue r re d ' Indépendence (1776—1780). Revue His tor ique des Armées , Par i s , 
1976/4. 66. és köv. o. 

69 ASHA Série A1, Carton 3735., Série A4, Carton X L V I I / b . ; Constantini, A.: i m. 114. o. 
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háború küzdelmeiben szerzett nagy katonai tekintélye miatt került Rochambeau 
az expedíciós hadtest élére.70 Hadparancsa értelmében az amerikai kontinentá
lis hadsereg szövetségeseként küldendő erő élén csak George Washington 
(1732—1799) tábornok főparancsnoki alárendeltségébe kerülhetett, és az ame
rikai riangidősség elvi elismerése mellett egyetlen francia egységet sem vezé
nyelhetett közvetlenül amerikai parancsnok.71 

Az 573 főre redukált Lauzun-légió 1780. április 12-én hajózott be. A légió tör
zse a Provence fedélzetén várta az átkelést. A hadtest átszállítására ezen kívül 
7 sorhajót, 2 fregattot és 23 szállítóhajót alkalmaztak. Kedvezőtlen széljárás 
miatt csak május 2-án indult útnak a flotta. 72 napos hajóútjuk során június 
20-án és július 4-én is tűzharcba keveredtek angol hadihajókkal, de veszteség 
nélkül kötöttek ki július 12-én Rhode Islandon, Newportnál.72 A tengerészekkel 
együtt 4000 fős francia expedíciós hadtest jelentős erőgyarapodást jelentett az 
amerikai fél szempontjából. Korabeli becslések szerint a mintegy 34 000 fős ak
kori angol hadsereggel szemben álló kontinentális hadsereg létszáma maximáli
san 15 000 fő volt.73 A legújabb kutatási eredmény szerint 1780-ban az amerikai 
fél 22 000 reguláris katonával és 23 000 népfölkelővel számolhatott, de ez a lét
szám 1781-re újra 13 000, illetve 16 000 főre csökkent, harcértékük pedig messze 
a franciáké alatt maradt.74 

Partra szállva, a Rochambeau-hadtest Newportban rendezkedett be, míg a 
kikülönített Lauzun-légió feladata a kikötőhely biztosítása volt. A vezetés el
gondolása szerint a francia és amerikai erők egyesülése után a cél New York el
foglalása lett volna. Az Amerikai Egyesült Államok azonban az ott állomásozó 
jelentős angol erőkre tekintettel további francia segítséget, illetve ezzel eléren
dő erőfölényt igényelt. így az újabb francia erők, mintegy 2000 fő — köztük a 
Lauzun-légió Franciaországban hátrahagyott 194 könnyűgyalogosa — várt be
érkeztéig a Rochambeau-hadtest zöme — Washington és Rochambeau szeptem
ber 21-i hartfordi megbeszélésének értelmében — Newportban vonult téli szál
lásra, míg a Lauzun-légió kikülönítve Connecticutben, Lebanon körzetében.75 

A további francia segítségnek a sikeres angol kikötőzár miatti hosszas késése 
végül arra ösztönözte Washingtont, hogy az akcióba lépés érdekében 1781. má
jus 21-én Wethersfieldben újabb megbeszélést tartson Rochambeau-val. Ennek 
eredményeként a francia flotta Newportban maradt, a francia szárazföldi erők 
pedig a Hudson folyó partjára vonultak, a Lauzun-légió fedezése mellett. A légió 
ezt követően, ismét kikülönítve és aniierifcai könnyűlovas és -gyalogos erőkkel 
megerősítve, Washington tábornok közvetlen parancsnoksága alatt, az angolok 
megtévesztésére New York felderítését végezte. Lauzun ezredes így emlékezett 
erre vissza: „Néhány száz huszárral kísértem Washingtont. Bár kaptunk ágyú-
és flintalövéseket, mindent láttunk, amit látni akartunk." E felderítés so
rán július 3-án Pollereczky János őrnagy alól kilőtték a lovát. Ezalatt Washing
ton akkor mintegy 6000 fős amerikai seregteste White Plains körzetében egye
sült a francia erőkkel. Az egyesült erők az angolok meglepetésére Kings Brid
ge-en át Philadelphiába vonultak, ahová augusztus 20-án érkeztek be. A Lau-

70 Prince de Montborey : Mémoires autographes. Paris, 1826. n . k. 340. o. 
71 ASHA Série A1, Carton 3732. ; Constantini, A. : i. m. 114. o. 
72 Lauzun: i. m. 286. o.; Lafayette: i. m. I. k. 343. o,.; Constantini, A.: i. m. 116. o.; Latzko, 

A.: Laíayette, Biographie. Zürich—Leipzig—Stuttgart, 1935. 107. o.; Kenett, L.: L'expédition Ro-
ehambeau-Ternay : un succès diplomatique. Revue Historique des Armées, Paris, 1976/4. 87. o. 

73 ASHA Série A1, Carton 3733.; Eisner, H.: i. m. 634. o ; Sparks, J.: Washington élete. Pest, 
1845. 169. O. 

74 ílnoBAeB, H . : BauiHHt-TOH. MocKua, 1973. 250. O. 
75 ASHA Série A1, Carton 3733.; Lauzun: i. m. 288. és köv. o.; Lafayette: i. m. I. k. 343. és 

köv. o.; Eisner, H.: 631. és köv. o.; Constantini, A.: i. m. 118. o.; Kenett, L.: i. m. 87. o. Sparks, 
J.: i. m. 197. o.; Comte de Rochambeau: Mémoires militaires, historiques et politiques. Paris. 
1809. II. k. 314. és köv. o. 
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zun-légió elővédként ismét felderítő és biztosító feladatot látott el. Ebben újra 
csak a huszárok tűntek ki, és philadelphiai szemléje alkalmából Washington tá
bornok külön dicséretben részesítette őket. Ugyancsak felderítés és biztosítás 
volt a légió feladata a további menet során, a Delaware, a York és a James fo
lyón való átkeléskor, miközben La Fayette hadosztálya is egyesült az angolok 
ellen vonuló amerikai—francia erőkkel. Szeptember 26-án Gloucester körzeté
ben részt vett a Lauzun-légió a Yorktown bekerítését célzó virginiai hadműve
letben, majd biztosította az október 6-án megindított ostromot. Ez a kötelék is 
jelen volt október 19-én, amikor a várost védő utolsó jelentős amerikai angol 
erő, mintegy 8000 fő, élén Charles Mann Cornwallis (1738—1805) tábornokkal, 
letette a fegyvert. Franciaországba küldött jelentésében Rochambeau altábor-
ríagy a Lauzun-légió val kapcsolatosan szükségesnek tartotta, hogy kiemelje a 
huszárokról: „Szolgálatuk rendkívül nehéz volt, mivel nem volt más lovassá
gunk. Ezért minden pihenő nélkül, kíméletlenül be kellett vetnem őket, hogy fel
derítsenek, fedezzék az oldal- és utóvédet, biztosítsák a vonatoszlopot."76 

Bevezetőben utaltunk arra a sajnálatos tényre, hogy a Lauzun-légió irat
anyaga elveszett. Az expedíciónak azok az arisztokrata vezetői, akik megírták 
emlékirataikat, nem fordítottak gondot arra, hogy beosztott tisztjeik haditet
teit megörökítsék. így sem Rochambeau altábornagy, sem Chastellux tábornok, 
sem Laiuzun ezredes, de még az amerikai eseményekről sokkal bőségesebben író 
La Fayette brigadéros sem írta le Pollerecz'ky János nevét. Ezért a behajózással, 
a tengeri úttal és egyetlen amerikai eseménnyel kapcsolatosan seim maradt fenn 
forrásértékű feljegyzés, amely személyesen Pollereczky János őrnagyra vonat
kozna. Feltételezésünk szerint azonban, ahányszor a légióval kapcsolatosan a 
huszárokról van szó, név nélkül mindenkor róla, e légió lovassági parancsnoká
ról is megemlékeznek a források. 

A francia expedíciós hadtest lényegében csupán a fent felidézett öthónapos 
hadjáratban vett részt. Yorktown elfoglalása után a francia alakulatok Vir
giniában tértek téli szállásra, Rochambeau altábornagy főhadiszállását Wil-
liamsburgban ütötte föl. Lauzun ezredes visszatért Franciaországba, hogy beszá
moljon a hadtest addigi tevékenységéről. Légiója távollétében Nathanael Greene 
(1742—1786) tábornok, a déli csapatok parancsnoka seregtestének megerősítését 
kapta feladatul. Ez a légió azonban ugyanúgy nem vett már részt jelentősebb 
harccselekményben, mint a francia hadtestnek a Hudson folyó partján táborozó 
zöme; a komoly angol haditevékenység a múlté lett.77 

A hallgatólagos fegyverszünet 1782. november 30-án ténylegessé vált. A fran
cia expedíciós hadtest ezt követően Bostonban tért téli szállásra. Azután az 1783. 
január 20-i előzetes francia—angol békekötés értelmében francia—amerikai 
megállapodás született a francia expedíciós hadtest hazarendeléséről. A Lauzun-
légió a közben az amerikai földre visszaérkezett tulajdonosezredes személyes 
irányításával március 11-én Wilmingtonban hajózott be.78 Nem mindenki tért 
azonban vissza francia földre. Az Amerikai Egyesült Államokban maradottak 

76 Lauzun: i. m. 296. és köv. o.; Lafayette: i m. I. k. 480. és köv. o.; Eisner, H.: i. m. 244. 
és köv. o.; Kenett, L.: i. m. 87. o.; Constantini, A.: i. m. 121. és köv. o.; Rochambeau: i. m. 
II. k. 314. és köv. o.; Sparks, J.: i. m. 202. és köv. o.; Laboulaye, E.: i. m. 380. és köv. o.; 
Allén, Ch. E.: i. m. 447. c ; Richter, W.: i. m. 91. és köv. o.; Marquis de Chastellux: Voyage 
dans l'Amérique Septentrionale dans les années 1780—85. Paris, 1786. 7. és köv. o.; Mémoires de 
Mathieu Dumas. Paris, 1839. I. k. 89. o.; Blanchard, Cl.: Guerre d'Amérique 1780—1783. Paris, 
1881. VII. o.; Lauzun idézetének a helye: i. m. 300. o.; Rochambeau jelentése: ASHA Série A1, 
Carton 3734. 

77 Lauzun: i m. 309. és köv. o.; Lafayette: i. m. I. k. 471. és köv. o.; Kenett, L.: i. m. 79. o.f 
Constantini, A.: i. m. 132. és köv. o. 

78 Lauzun: i. m. 326. o.; Lafayette: i. m. n . k. 54.' és köv. o ; Eisner, H.: i. m. 253. o.; Cons
tantini, A.: i. m. 136. és köv. o. 
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közé tartozott Pollereczky János őrnagy is.79 Ott maradásának és a fegyveres 
szolgálattól való megválásának konkrét indítékai máig ismeretlenek. 

A mai Maine állambeli Dresden város története tartalmazza a további életpá
lyára vonatkozó legfontosabb adatokat. A Pollereczky Jánosra vonatkozó né
hány forrást bevezető rövid összefoglaló ezt közli róla: ,,Pollereczky János őr
nagy a Rochambeau gróf vezényelte francia hadsereg tisztje volt, amely azért 
jött ebbe az országba, hogy segítséget nyújtson a forradalomnak. Ebben a had
seregben őrnagyként szolgált az 1783-as békekötésig. Azután'Pownalborough-ba 
(a mai Dresdenbe) jött, és házasságot kötött egy Pochard nevű, néhány évvel 
korábban itt letelepült francia emigráns lányával." A továbbiakból kiderül, 
hogy a békekötést követően előbb az akkori Massachusetts állam keleti megyé
jében helyettes békebíró volt, és 1785-t>en érkezett Pownalborough-ba.80 

A várostörténet nyújt arra vonatkozóan is felvilágosítást, hogy Pollereczky Já
nos, e városban letelepedve, egy darabka földön farmerként gazdálkodni kez
dett. 1796-tól a közeli Seguin sziget világítótornyának őre lett, mivel állami 
nyugellátásban nem részesült. Arra vonatkozóan nincs forrásunk, vajon 1793-ig 
folyósítottak-e számára francia katonai szolgálata alapján nyugdíjat a Versail
les-i udvarból. Világítótoronyőri állásvállalása mögött nyilvánvalóan az hú
zódik meg, hogy Pollereczky János a hadimesterséghez értett és nem a gazdál
kodáshoz, így valószínűleg tönkrement. Egy 1850-ben papírra vetett családtörté
neti feljegyzés is azt emeli ki vele kapcsolatosan, hogy házában katonás rendet 
követelt meg, megjelenéséből, társalgásából sugárzott az egykori parancsnok 
magatartása. Franciás szellemességének, műveltségének hangsúlyozása mellett 
fontosnak tartotta a múlt századi névtelen dresdeni szerző annak kiemelését is, 
hogy Pollereczky János tökéletesen elsajátította az angol nyelvet.81 

Pollereczky János anyagi viszonyaival kapcsolatos adalékot rejt a Lincoln me
gyei Levéltár egyik irata. Ezek szerint 1789-ben még módja volt akkor szintén 
az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodó bátyjától megvásárolni annak 
— általa, vagy a felesége által, nem tudjuk — még a forradalom előtt vásárolt 
birtoktestét, aki ezt így nyugtázta: „Mindenkinek, akit illet! Én, gróf Polle
reczky Frigyes András, őfelsége a francia király szolgálatában álló dandártá
bornok, strasbourgi, Elzász megyei lakos igazolom, hogy megkaptam. 300 font 
törvényes összeget Pollereczky Jánostól, aki Pownalborough-ban, Lincoln megyé
ben lakos földbirtokos. Hírül adom és bizonyítom mindenkinek, hogy átadok 
egy darab földet Pollereczky Jánosnak, amely Pownalborough-ban van, Lincoln 
megyében, Massachusetts államban." Ezután következik a birtoktest leírása.82 

Pollereczky Ferenc András ezen az angol nyelvű iraton kívül francia források
ban is több ízben szerepel Pollereczky Frigyes András néven, holott bizonyítha
tóan róla van szó. Nem tudjuk, maga választotta-e inkább az utóbbi keresztne
vet, vagy pusztán fordítási tévedésről van-e szó. Az is figyelemreméltó, hogy eb
ben a nyugtában csak ő szerepel grófi méltósággal, mint „Andrie Frederick, 
Count de Pollereczky", míg öccse nem, vele kapcsolatosan ez áll: „John de Pol
lereczky". 

További figyelmet érdemel Pollereczky János második, amerikai házassága is. 
Nem tudjuk, meghalt-e franciaországi hitvese, vagy protestáns hitét megtartva 
ő elvált-e tőle, és így vette feleségül Nancy Pochard kisasszonyt. Utóbbi felte
vést támasztja alá az a tény, hogy letelepedvén a protestáns kongregációs egy-

79 ASHA Série Y 8c, Car ton 17, Série LG, Car ton 1270/1.; Kenett, L.: i. m. 87. o. 
80 Allen, Ch. E.: i. m . 441. és 447. o. 
81 Uo. 442. o. 
82 Közl i : Allen, Ch. E.: i. m. 443. o. 
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ház adófizetői közé tartozott. Gazdag gyermekáldásban volt részük, öt fiuk: 
John, Francis, Frederick, Edmund és Daniel, továbbá négy leányuk: Lucy, Nan
cy, Mary, és Elizabeth született.83 Csak egyetlen gyermek további sorsát ismer
jük. Pivány Jenő lelte fel a Saturday Evening Post 1828. augusztus 2-i számában 
a következő hírt: „Meghalt a Maine állambeli Dresdenben a 26 éves Pollereczky 
Ferenc kapitány, a hírneves gróf [!] Pollereczky fia, aki az amerikai forrada
lomban a lawsoni herceg [!] alatt a lengyel csapatok [!] őrnagya volt, és aki elő
rehaladott korban ma is életben van Dresdenben."8'1 

Fentebb már utaltunk arra a tényre, hogy Pollereczky János grófi méltóság 
nélkül szerepelt egy 1789-es forrásban. Miután 1785-ben letelepedett Pownalbo-
rough-ban, minden hivatalos bejegyzésben csupán a nemesi származásra utalás 
szerepel a grófi méltóság nélkül. így van ez az 1788. november 21-én kelt hono
sítási okiratában is: ,,John de Polerisky [!], született Molsheimban, Elzászban, 
Franciaországban". Egyszer csak minden indok nélkül még fivére életében azon
ban ^ezt a formulát kezdi használni hivatalos iratokban is: „polerékai gróf 
Pollereczky János László, Lauzun önkénteseinek egykori őrnagya, az elzászi 
Rosheim királyi hadnagya, aki 1748. szeptember 4-én [!] született és újabban 
Pownalborough-ban lakos".85 

Pollereczky János tekintélyes polgára lehetett Pownalborough-nak, mivel a 
városi képviselőtestület 1794. július 18-i megalakulásakor Edmund Bridge váro
si tanácselnök mellé főjegyzőnek választották. E tisztségében működött egé
szen 1796-ig. Miután valószínűleg tönkremenése következtében az év március 
29-én átvette a Seguin szigeti világítótorony őrének hivatalát, kénytelen volt 
megválni e tisztségétől. Rövid tevékenységének maradandó emlékét hagyta hát
ra. Hivatalba lépése harmadik napján, korát messze megelőzve, elrendelte a 
városban a kötelező polgári anyakönyvezést, elsőnek a város lakosságának ösz-
szeírását. Bizonyára jóval szerényebb körülmények közé került, a kongresszus 
ugyanis már korábban csak évi 300 dollár fizetést és évi 150 dollár szolgálati 
pótlékot szavazott meg a világítótorony őrének beosztására. 1798. június 7-én 
ezért társulásra lépett Francis Gound Seguin-i tengerésszel és Benjamin Em
mons Georgetown-i kereskedővel azzal a céllal, hogy hajót építenek és közösen 
foglalkoznak tőkehalfogással és -értékesítéssel. Gazdasági egyensúlyát sikerült 
helyreállítania, ennek következtében 1802-ben feladta a világítótorony őri hiva
talát. Vagyona segített abban is, hogy tekintélye mellett visszaszerezze Dresden, 
a korábbi Pownalborough lakosságának bizalmát. 1805-ben újťa^ a város fő
jegyzőjévé választották és ezt a tisztséget látta el 1828. március 3-ig.86 

Pollerecky János életének késői szakaszában a családjáról való gondoskodás 
került előtérbe, ahogyan azt eddigi egyetlen ismert hosszabb kézírása tanúsítja. 
Az itt-ott hibás angolsággal és helyesírással megfogalmazott levélben tulajdon
képpen áttekintést ad egész amerikai tevékenységéről is. Ezzel az életpályája 
amerikai szakaszának eddigi kisebb űrjeit is sikerül kitölteni, a leghitelesebb 
személy ad ezekre vonatkozóan felvilágosítást. Ez az írás egyúttal betekintést 
enged Pollereczky János gondolkodásmódjába is. Mindezek alapján feltétlenül 
szükségesnek véljük, hogy magyar fordításban teljes terjedelmében közzéte
gyük: j 

„A tiszteletreméltó Bial Woodnak és a Wiscasset-i urak július 4-i gyülekeze
tének. 

Uraim, nem lehetek elég hálás és nem fejezhetem ki kellő tiszteletemet azért, 
hogy megtudhattam, vannak még jóakarói a jövevényeknek. Három évig 

83 Uo. 444—445. O. 
84 Közli : Pivány J. : i. m. 23. o. 
85 Mindket tőt köz l i : Alien, Ch. E.: i. m. 444. o. 
86 Uo. 445—446. O. 
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ugyanúgy szolgáltam, mint La Fayette. Kilőtték alólam a lovamat, amelyért 250 
dollárt fizettem. Itt maradtam, amíg a békét meg nem kötötték. Akkor leköszön
tem a rangomról és ebben az országban maradtam. 

Honosítottak, Dearborn tábornok helyettes békebírójaként alkalmazott [!] a 
keleti megyében, és rám bízta, hogy számbavegyem a lakosságot. Ö szerezte meg 
a Seguin-i világítótorony őrének állását, ahol hat évig [!] maradtam. E minősé
geimben esküt tettem. 

Megházasodtam, és egy gyermekem volt, amikor Bonaparte kiadott egy prok-
lamációt, amelynek értelmében minden Amerikában élő francia köteles felke
resni egy francia konzult, aki biztosítja számára az átkelést, hogy Franciaor
szágba menjen az Ügyet szolgálni. Ellenkező esetben, ha van valami birtoka, el
kobozzák azt. 

Hát elmehettem volna én és megalázhattam volna magamat, eskümet szegve, 
gazemberként itt hagyva feleségemet és gyermekemet?! Mivel nem mentem el, 
elvesztettem birtokaimat, amelyek azóta, hogy atyám és anyám jobb létre szen
derült, tekintélyesek voltak, mivel csak egy fivérem volt, a dandártábornok, 
akivel osztoznom kellett. 

Már kétszer a kongresszus ülésszakához fordultam kegy díj ért, de kérelmemet 
elvetették. Szándékomban áll, hogy a következő ülésszakra újabb petíciót kül
dök, és annyi jóakarómmal iratom alá, amennyi csak megteszi. Ebben kérem a 
kormányt, hogy fizesse meg elvesztett lovam árát, azonkívül szolgálataimért 
annyi viszonzást szolgáltasson, amennyit jónak lát. 

Az a balszerencse ért, hogy kezeskedtem sógoromért, Charles Pochard-ért 
300 dollár erejéig, és amint önök bizonyára tudják, idősebb fia lezuhant egy ha
jó árbocáról, és néhány nap múlva Wiscasset-ben meghalt. Ezután Pochard ma
ga és kisebb fia Bostonba menve hajótörést szenvedett, és itt hagyta a városban 
feleségét és a három kis leányát, akiknek egy centjük sem maradt. Mikor en
gem felszólítottak, semmit sem tudtam kifizetni. Dehát bele kell nyugodnom eb
be a sorscsapásba, 77 éves leszek szeptemberben, és már csak néhány nap van 
vissza életemből. Boldog és elégedett lennék, ha családomat adósság nélkül tud
nám hátrahagyni, amikor meghalok. 

Tartozom Belay bírónak a kérelmekért, amelyeket nekem elkészített és Shep-
perd úrnak, aki hitelesítette ezeket, és már nem merek előttük mutatkozni, mi
vel nem tudok nekik fizetni. 

Uraim, mindannyian jól tudják, hogy a francia hadsereg, a francia flotta és a 
francia pénz nélkül milyen nagy nehézségekkel érték volna el függetlenségüket. 

Mindent, amire itt utaltam levelemben, tud Dearborn tábornok, tudja, hogy 
igaz és semmi más, csak az igaz. 

Uraim, maradtam kiváló tisztelettel: Pollereczky János. Dresden, 1825. július 
12."87 

Pollereczky János aláírásokkal alátámasztott kérvénye harmadszor is eljutott 
a kongresszushoz, de az ügyintézés lassúnak bizonyult. Akkor már lezárult a 
nyugellátási kérelmek felülvizsgálása, a függetlenségi háború résztvevői legfel
jebb kegydíjat remélhettek. Ezt is csak 1830. május 20-án ítélték meg a forradal
mi függetlenségi háború idején a francia segélycsapatok kötelékében harcolt 
magyar vitéznek, a Lauzun-légió egykori lovassági parancsnokának. Számára az 
már elkésett döntés volt, 1830. június 8-án örökre lehunyta szemét Dresdenben. 
Családjáról azonban szándéka szerint gondoskodhatott, mivel a kiutalt kegydí
jat — első kérelme benyújtásának időpontjától számítva — 1818. január 1-i 
visszamenőleges hatállyal állapították meg évi 240 dollárban.88 

* 
87 Uo. 447. o 
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A kutatások mai állásának a tükrében is egyértelműen áll előttünk Polle-
recky János életének fő érdeme. Amikor az amerikai forradalmi függetlenségi 
háború hírére kereste a szabadságért és a nemzeti önállóságért küzdőkhöz való 
csatlakozás lehetőségét, lemondott a francia hadseregben viselt rangjáról és ön
kéntesként csatlakozott a Lauzun-légióhoz, mindezzel méltóan folytatta a Rákó
czi-szabadságharcban harcoló nagyapjától, a lengyel és az osztrák örökösödési 
háborúban a császáriak ellen a francia hadsereg kötelékében küzdő apjától örö
költ családi hagyományt . 

Ha mindeddig fellelt források nem is szólnak a Lauzan-légió két huszár- és 
két dzsidásszázada élén állt lovassági parancsnok személyes haditetteiről, bizo
nyosak lehetünk, becsülettel helytállt mindenüt t . Csakis ez lehetett erkölcsi 
alapja, hogy a békekötést követően is az Egyesült Államokban maradhasson és 
mindenkor méltósággal hivatkozhasson háborús múltjára. Joggal domboríthat ta 
ki minden lehetséges alkalommal, hogy ő önkéntesként érkezett az Újvilágba, 
nem pedig királyi parancsra. 

Pollereczky Jánosnak a múlt által még elfedett tet tei is hozzájárultak ahhoz, 
hogy a forradalmi függetlenségi háború európai önkénteseiről szólva, az ameri
kai közvéleményben mindmáig — mások mellett — a magyar huszár képe eleve
nedik meg. A valóban jelen volt magyar huszárok közül Pollereczky János őr-» 
nagy három nép hőse. Joggal tiszteli őt őseinek hazája, Magyarország, különös 
tekintettel arra, hogy maga sem mulasztotta el minden alkalommal hangoztatni: 
„magyar nemes". Megilleti a tisztelet szülőföldje és ifjúkorának színtere, Fran
ciaország részéről is, hiszen az Újvilágban is a francia expedíciós hadtest köte
lékében folytatta korábbi francia katonai szolgálatát. Végül legindokoltabb a vá
lasztott haza, az Amerikai Egyesült Államok tisztelete, amelynek a megszületé
séért három esztendeig fegyverrel a kezében küzdött a Lauzun-légió ma már 
névtelen francia, magyar, lengyel és német lovas önkénteseinek ugyancsak ön
ként áthajózott parancsnoka. 

Az Újvilág máig élő tiszteletének látható jele van. A kétszázéves ünnepségek
re készülve felkutat ták és megjelölték az egykori harcosok végső nyugvóhelyét. 
Tanulmányunk hősének egyszerű síremléke fölött is, amelyen csak ez a felirat 
áll : „Pollereczky János őrnagy, elhunyt 1930. június 8-án 83 [!] éves korában", 
c t t lobog az Amerikai Egyesült Államok nemzeti zászlója. A zászlórudat a pol
gári forradalom és függetlenségi háború hőseinek kijáró, az ekéjét elhagyó és 
fegyverét megragadó farmert ábrázoló bronzplaket t díszíti. A plaketten ott van 
„Az 1775-ös amerikai forradalom katonája" felirat hivatalos angol nyelvű rö
vidítése: ,,SAR [Soldier of the American Revolution] 1775". 

Ehhez a tisztelethez csatlakoztunk jelen sorainkkal, amikor Pollereczky János 
Újvilágba távozta 200. és halála 150. évfordulóján megkíséreltük életpályája el
ső tudományos igényű és — az eddigi publikációk felhasználásán túl — elsődle
gesen a mindeddig figyelmen kívül hagyott magyar és francia levéltári forrá
sokra támaszkodó felvázolását. Úgy véljük, tar tozunk ezzel nemzeti önismere
tünknek. Egyúttal reméljük, e publikáció újabb ösztönzést jelent a más népek 
szabadságáért és függetlenségéért vívott harcokban részt vett, haladó eszméik
hez való ragaszkodásuk miat t hazájuktól kényszerűen távol élt magyar katonák 
életének kutatására . 
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CSONKARÉTI K Á R O L Y 

ÜJ ADATOK 1944. OKTÓBER 15. KATONAI ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ 

1944 nyarán Magyarország kormányzója a háborúból való kiválás megoldha
tatlannak tűnő dilemmája előtt állt, mert úgy akarta kivezetni az országot a 
háborúból, hogy a Szovjetunió győztes hadserege ne lépjen magyar területre. 

A fegyverletétel már 1943-ban sem okozott volna gondot a kormányzónak, ha 
határaink felé nem a Szovjetunió, hanem egy burzsoá hatalom, hadserege nyo
mult volna előre. Ennek egyetlen magyarázata lehet: a két ország társadalmi be
rendezkedésének különbözősége, expressis verbis: félelem a proletárdiktatúrá
tól. Ezért volt a kapitulációval kapcsolatosan minden intézkedés tétova, felemás 
és határozatlan. Pedig a fegyverszüneti tárgyalásoknak a nyugati hatalmakkal 
való előkészítésével megbízott volt berni magyar követ — Bakach-Bessenyey — 
augusztus 29-én leadott rádiógrammja világosan leszögezte, hogy „minden kí
sérlet az oroszok kizárására csak kudarcra vezethet."1 

Ennek ellenére szeptember 22-én az angolszászokhoz is útnak indították még 
a fegyverszüneti feltételeket kérő Náday István vezérezredest, remélve, hogy a 
nyugati hatalmak hajlandóak lesznek mégis fegyverszünetet kötni Magyaror
szággal a Szovjetunió nélkül.2 

Kétségtelen, hogy a fegyverszünetet kérő magyar diplomácia számára nehéz 
volt az eddigi kizárólagos angolszász orientációról átnyergelni a keleti vonalra. 
A katonai helyzet azonban sürgetett. A gyors cselekvést megvitató szeptember 
24-i bizalmas tárgyaláson Horthy úgy határozott, hogy fegyverszünetet kérő s 
azt aláíró delegációt indít Moszkvába. A küldöttség vezetésével a diplomáciai 
gyakorlattal rendelkező, náciellenes katonatisztet, dr. Hardy Kálmán vezérfő
kapitányt (altábornagy), a folyami erők parancsnokát kívánta megbízni s csak 
utóbb döntött Faragho Gábor altábornagy mellett.3 

Hardy Kálmán a kormányzó szűkebb köréhez tartozott.4 Naplók, visszaemlé
kezések az ő személyében egy, a német fasizmussal határozottan szemben 
álló férfiú portréját rajzolják meg.5 

A kormányzó már 1944 januárjában fontolgatta bevonását a kormányba, hon
védelmi miniszteri posztra. 1944. július 17-én a külügyminiszteri tárca vezetésé
vel akarta megbízni, de a németek nem egyeztek bele katonakabinet alakításá
ba. Külügyminiszterré történő jelölése augusztus 24-én — Sztójay Döme le-

1 Ránki György: 1944. március 19. Budapest, 1978. 311. O. 
2 Rozsnyói Ágnes: A Szálasi-puccs. Budapest, 1977. 48—49. o. Kétségtelen, hogy már szeptem

ber 24. előtt is történtek puhatolódzó kapcsolatkeresések a Szovjetunióval gr. Zichy Ladoméron 
keresztül. Br. Aczél Ede, Dudás József és Fauszt Imre szeptember 22-én a íronton át indult 
Moszkvába, de meghatározó a Faragho vezette küldöttség volt 

3 Korom Mihály: Horthy kísérlete a háborúból való kiválásra és a szövetséges nagyhatalmak 
politikája. Századok, 1974. 4. sz. 852. o. 

4 Rozsnyói: i. m. 59. o. Horthy szűkebb köréhez tartozott még a katonák közül Bakay Szilárd, 
Dalnoki Miklós Béla, Dalnoki Veress Lajos, akiket a német titkosszolgálat le akart tartóztatni, 
hogy Horthy elszigetelődjék, s ne legyen módja a fegyverszünet katonai előkészítésére. 

Dr. Hardy Kálmán 1892-ben született Pécsett. Az első világháborút mint a cs. és kir. hadi
tengerészet sorhajóhadnagya, tengeralattjáró szolgálatban fejezte be. 1923-ban államtudományi 
doktor. 1928-ig a kormányzó szárnysegéde. 1928—29-ben a római katonai attasé mellé vezényel
ve. 1934-től vezérkari szolgálatban. 1936—40-ig berlini katonai attasé. Ezután egy évig a honvéd 
vezérkar főnökének szárnysegéde, majd 1942-ig a dési 26. gyalogdandár parancsnoka. 1942. áp
rilis 1-től a honvéd folyami erők parancsnoka vezérkapitányi (vezérőrnagy) rendfokozatban. 
1944. január 1-től vezérfőkapitány (altábornagy). Meghalt 1980. június 21-én az Egyesült Államok
ban, Columbia városban. 

5 Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidáig. Budapest, 1978. 358. o. ,.Hardy . . . az egész 
nácikérdésről, a német életről, a német hadsereg felső vezetésében meglévő problémákról a 
valóságnak megfelelően, kitűnő információk és megfigyelések alapján jelentett." Andorka Ru
dolf: A madridi követségtől Mauthausenig. Budapest, 1978. 71. o. „Hardy. . . mint mindig, most 
is ridegen és reálisan vázolta a német helyzetet. Sztójayt röviden csak »parahtikus«-nak titu
lálja." 126. o. 
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mondatásakor — ismét napirendre került, de a németek tiltakozására Horthy 
elejtette.6 

Politikai gondolkodását az alábbiakkal illusztráljuk. 
Ifj. Horthy Miklós Tito marsall Jugoszláviáján keresztül, annak segítségével 

akarta megoldani a szakítást a németekkel. Ebben a kapcsolatfelvételben Hardy 
aktív részt vállalt. If j . Horthy Miklós ugyanis szeptember elején megállapodott 
a jugoszláv partizánokkal, hogy megbízottjuk ,,. . . átutazik Újvidékre, ott a 
Folyami Erők Parancsnokságán jelentkezik (folyamzárezred-parancsnokság) és 
onnét majd egy magyar tiszt kíséretében feljön Pestre (Bornemisza Félix lakására. 
— Cs. K.)7 Párhuzamosan evvel — írja Bornemisza —, érintkezésbe léptem 
Hardy Kálmánnal. Informáltam őt, hogy miről van szó és kértem, hogy bocsás
son egy tisztet rendelkezésemre, aki Ű j vidékre utazhat. Ö Gureczky Alfréd 
Ferenc folyamőr főkapitányt (ezredes) jelölte meg és mondta: utasítani fogja, 
hogy nálam jelentkezzen az irodámban. Következő nap Gureczky megjelent ná
lam, átadtam neki a kabinetiroda lepecsételt levelét avval, hogy azt biztos úton 
Újvidékről juttassa el Beográdba a magyar főkonzulhoz, majd maradjon Újvi
déken és ha egy horvát egyén rám való hivatkozással megjelenik az ottani fo
lyami erők parancsnokságánál, azzal utazzon rögtön Budapestre és vezesse iro
dámba."8 

A Budapestre érkezett megbízottal a kormányzó jelenlétében tartott meg
beszélésen megállapodtak abban, hogy rövidesen újabb küldött jön Titótól, aki
nek már konkrét meghatalmazása lesz a fegyverszünettel kapcsolatos részletek 
megtárgyalására, a megállapodás rögzítésére.0 

Ebben az ügyben talán ennél fontosabb szerepe is lehetett Hardynak. ami ab
ból gyanítható, hogy amikor Bornemiszát Mauthausenben a hadbíró a jugoszláv 
ügyre vonatkozóan faggatta, főleg Hardy tevékenysége érdekelte.10 

Visszatérve a fegyverszüneti delegációhoz, megállapítható, hogy Horthy szep
tember 24-i elhatározásából a folyami erők egységeinek adott parancsok a há
borúból való kiugrás katonai biztosítását szolgálták. Világosan kimutatható az 
összefüggés a delegáció tevékenysége, Moszkvából küldött információi, utasítá
sai stb. és a folyami erők csapatainak mozgatása között. Figyelemre méltó to
vábbá, hogy Hardy e célt (a kiugrás katonai biztosítását) szolgáló parancsai 
minden más katonai alakulat részére adott ilyen jellegű utasítást megelőztek. 

Horthyék feltételezték, hogy a fegyverszünet nyilvánosságra hozatalakor a né
metek erőszakkal is törekszenek majd a budai Várban székelő kormányzót és 
katonai vezetőit a háború folytatására bírni. Ezért megbízható katonai erőt 
akartak Budapest körzetében összevonni a főváros és különösen a Vár védelmé
re, amelyeknek a szovjet csapatok beérkeztéig kellett volna kitartaniuk. 

A folyami erők mozgatásával kapcsolatos állításunkat a következő tényekkel 
lehet alátámasztani. 

Mialatt a delegáció moszkvai útjának szervezése folyt, Hardy szeptember 
26-án szigorúan bizalmas parancsot bocsátott ki az Újvidéken állomásozó II. 
honi folyamzár pótzászlóaljnak, hogy azonnal vonuljon Dunaföldvárra, ahol a 
fegyvernem anyag-, lőszer- és aknaraktára volt, annak biztosítására. Magukkal 
kellett vinniük a 2. folyamzár zászlóalj Újvidéken maradt anyagát. Ez utóbbi 
zászlóalj ekkor már a Tisza mentén harcolt. Dunaföldvárra kellett még szállíta-

6 Kovács Imre: Kiugrás i k ísér le tek a második v i l ágháborúban . Üj lá tóha tár . 1963/3. 250—251. o. ; 
Ránki: i m. 279. o. ; Szálasi Naplója, összeál l í to t ta Kar sa i Elek. Budapest , 1978. 144. o. 

7 Hadtör téne lmi Levél tár (a t ovább iakban — HL) 2600. Tan . gy. Bornemisza Félix visszaem
lékezése. 15—16. o. 

8 HL uo. W. Hagren: Die Gehe ime Front . Linz—Wien, 1950. Hagen szerint m á r ez az első kül 
döt t is Ges tapo-ügynök volt. 

9 Korom: i. m. 826. o. 
10 HL 2600. Tan gy. 25. O. 
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niuk az I. őrnaszádosztály Újvidéken tárolt lőszerkészletét, amelyből előzőleg 
át kellett adniuk annyit, amennyit az úszóegységeken — a SOPRON és GYŐR 
őrnaszádokon — tárolni tudtak. Az l/l. őrnaszádosztály parancsnoka, Nickl 
Béla törzskapitány (alezredes) szeptember 29-én kelt jelentése szerint olyan 
mennyiségű lőszert vételeztek, amelynél többet már nem lehetett.11 

Az Alsógödön állomásozó l/II. őrnaszádosztály iratai hiányoznak (ide a DEB
RECEN és KECSKEMÉT őrnaszádok tartoztak), de bizonyosra vehető, hogy ott 
is megtörtént a lőszerfeltöltés. A folyami erők ötödik őrnaszádja, a SZEGED, 
ekkor még Újpesten, a Szertárnál állt tartalékban. Szolgálatba helyezése után, 
október 12-én, az I. őrnaszádosztályhoz vezényelték. 

A Moszkvába induló delegáció szeptember 27-én kapta meg az útleveleket, a 
meghatalmazást és az eligazításokat. Ugyanezen a napon a folyami erők pa
rancsnoka „tiszti gyűlést tartott a folyami erők parancsnokságánál, és felhívta 
a tisztikar figyelmét a titoktartásra, különösen a németekkel szemben. Saját sza
vai szerint : »sohasem lehet tudni, hogyan fordul a dolog, és mit fognak a néme
tek ellenünk felhasználni, ezért nem szabad előttük katonai dolgokat beszélni.« 
Felolvastatta a vezérkari főnök parancsát a tiszti fegyverhasználattal kapcsolat
ban, azzal a kommentárral, hogy mindenki hordjon lőfegyvert, és ha valaki le 
akarná fegyverezni, nyugodtan lőjön bele. Ö is így fog cselekedni (személyi se
gédtisztje szobájában géppisztoly van)".12 

11 HL Horthy kori csapatanyagok 44. doboz 239. i. 
12 Szálasi Naplója, i. m. 431. o. 
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Ugyancsak szeptember 27-i keltezéssel a következő szövegű parancsok mentek 
ki a folyamzár zászlóaljakhoz: „Zlj-a legyen menetkész, hogy menetét (vasúti 
v. gk. szállítással) Adony, Ercsi területére rövid pcs-omra bármikor megkezd
hesse. Menetkészültsége elérését jelentse. A pcs.-omat csak a zlj. pk. személyes 
tudomására küldöm meg. Ezt egyetlen katonai alakulattal sem közölheti és a 
pes. szükség esetén megsemmisítendő. Parancsnok helyett: Trunkwalter 
vörgy."13 

Hogy ez nem szokványos menetparancs volt, az kitűnik mindenekelőtt a kö
vetkező mondatból. , , . . . egyetlen katonai alakulattal sem közölheti és a pes. 
szükség esetén megsemmisítendő." 

A parancsokat két megbízható tiszt vitte, Elefánthy László torzsai kapitány 
(őrnagy), parancsőrtiszt és Arató István kapitány (százados). Október 1-én kapta 
kézhez az 1. folyamzár zászlóalj Baján és a 3. folyamzár zászlóalj Magyarkani
zsán, október 2-án pedig a 2. folyamzár zászlóalj Sajkáslakon és a tábori pót
zászlóalj Titelen. Ugyanekkor a két futártiszt szóban utasította a zászlóalj pa
rancsnokokat arra, hogy sem a német, sem a magyar parancsnokságoktól ne 
fogadjanak el semmiféle utasítást. A Duna jobb partjára érve kapják meg a fo
lyami erők parancsnokságától a további parancsokat.1'1 

A nyilasok a tiszti gyűlésen kívül ezekről a parancsokról is tudomást szerez
tek. Szálasi naplója szerint ,,Hardy intézkedései tehát: Nagyobb karhatalmi erő 
összevonását tervezi Budapest környékén. Intézkedést adott k i . . . azzal, hogy 
tartalmát senkivel sem közölhetik (tehát sem elöljáró ker. psággal, sem egyéb 
alakulatokkal)." Ezután majdnem szó szerint ismerteti a szeptember 27-i paran
csokat, majd így folytatja. „Ügy a túloldali, mint ez a hír a németek felé továb
bítható, azonban oly személyeknek, akik ezzel nem állnak elő magyar helyen 
mint értesülésekkel, mert pl. a zlj-akra vonatkozó parancs még útban van csak 
kifelé és annyira bizalmas, hogy okvetlen lebukáshoz vezethet."15 

A megdöbbentő, hogy a nyilasoknak vagy a németeknek úgyszólván minden 
magasabb honvéd parancsnokságon volt beépített emberük. Ebben az esetben 
— véli Karsai Elek — Hardy környezetének valamelyik magas rangú tisztje 
szolgáltatta az információkat.16 A későbbi események ismeretében feltételez
hető, hogy ez a tiszt Jászay Ferenc vezérkari őrnagy, a fegyvernem vezérkari 
főnöke volt. Maga Hardy is ismerhette politikai gondolkodását, mert Ugray Ká
roly mérnök-törzskapitánynak (alezredes) egyszer kijelentette: egyszer még ez 
az ember kitöri a nyakamat. Legszívesebben letartóztatna.17 (Jobboldali vezérkari 
tisztek leváltását a parancsnokok általában azért nem erőltették, mert nem tud
hatták, nem küld-e a vezérkar a leváltott helyébe még rosszabbat.) 

A szeptember 27-i parancsok közül csak a tábori pótzászlóaljé maradt meg, 
amelyet a zászlóalj parancsnoka, Kovács Imre törzsalkapitány őrzött meg és 
mentett át az utókornak. De hogy a többi zászlóalj is kapott hasonlót, azt a 
visszaemlékezéseken kívül Szálasi naplója is igazolja, amikor megjelöl két ál
lomáshelyet, ahová továbbították : Titel és Magyarkanizsa. 

13 HL Horthy kori csapatanyagok 44. doboz. Folyamőrség. A hivatkozott parancson még: 
,,M. kir. Honvéd folyamierők parancsnoksága. 2864/M. — 1944. szám Szigorúan Bizalmas! Tiszt 
— tisztnek! Futárral. Pk. sk. felbontásra. Menetről előzetes értesítés. M. Kir. Honvéd folyami
erők tábori pótzászlóalj parancsnokság. Titel 2. Budapest, 1944. évi szeptember hó 27-én." Meg
jegyezzük, hogy a mozgósítás után a hagyományos folyamőr rendfokozati elnevezéseket július 
1-től a honvédségnél általános elnevezések váltották fel, de tanulmányunkban továbbra is az 
eredeti jelölést használjuk. 

14 HL. Horthy kori csapatanyagok, Folyamőrség, Nagy Ernő és Kovács Imre zászlóalj parancs
nokok, valamim Tóth Antal főtörzshajómester, zászlóaljírnok viszsaemlékezése. 

15 Szálasi Naplója, i. m. 431. o. 
••6 Un. 
17 HL Horthy kori csapatanyagok, Folyamőrség. Ugray Károly visszaemlékezése. 1911-ben, 

törzskapitányi rendfokozatban a folyami erők műszaki parancsnoka volt. 
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Hogy a Szobon állomásozó, júliusban szervezett 4. folyamzár zászlóaljnak is 
fel kellett-e készülnie a Vár védelmére, nem tudjuk, de nem is valószínű. Ez a 
zászlóalj ugyanis örsökre tagozódva a nyugati országhatártól Dunaföld várig fi
gyelte s jelölte az angolszász repülőgépekről telepített indukciós aknákat, 
közreműködött azok felkutatásában és megsemmisítésében. Dunaföldvártól dél
re ezt az 1. folyamzár zászlóalj végezte. Az azonban bizonyos, hogy a zászló
aljban válogatott emberekből összeállítottak egy századnyi egységet Kiss—Cson
tos-század elnevezéssel és Óbudára vezényelték őket. Itt ezt az egységet roham
századdá szervezték s kiképezték utcai harcokra. A tisztikarban arról beszéltek, 
hogy ezt a kormányzó védelme indokolta.18 

A hatalomátvételre készülődő nyilasok tudták, hogy mindaddig, amíg Hardy 
Kálmán a folyami erők parancsnoka, az egész fegyvernemmel mint potenciális 
ellenféllel kell számolniuk. Ezen túlmenően, ahogy Szálasi a Veesenmayerrel 
folytatott megbeszélésén kifejtette, ,,a Kormányzó egy angolszász-zsidó cimbora
ság vak eszköze; végrehajtó szervei a következő személyek kezeiben összpon
tosulnak, veszélyességi sorrendben: Bakay, Lázár, Hardy és Vattay táborno
kok; . . . ezt a tábornoki cimboraságot minden körülmények között azonnal el kell 
távolítani a Kormányzó közeléből, és teljesen ki kell kapcsolni a magyar po
litikai életből; PV (pártvezető, azaz Szálasi) felajánlja, hogy Bakay és Hardy 
tábornokokat kikapcsolja, az erre vonatkozó tervek megvannak; . . . PV tudomá
sára adja a legszigorúbb titoktartás kötelezettsége mellett dr. Hallernak, hogy 
Bakay és Hardy személyének kikapcsolását azért merte vállalni, mert ezt olyan 
személyek fogják végrehajtani, akik a két tábornok legközvetlenebb törzsébe 
tartoznak és mindig*vele együtt vannak . . . " Ugyanezt írja — nyilván a nyila
sokkal történt konzultáció hatására — Winkelmann is Himmlernek tett jelen
tésében, Dar az sem kizárt, hogy Hardy személye inkább a németek szemében 
volt szálka, amire miniszterré történő megbízásának többszöri megvétózásából 
következtethetünk.19 

Állíthatjuk, hogy mind a németek, mind a nyilasok az eseményekre ko
moly befolyással bíró tényezőként számoltak egyrészt Hardyval, másrészt ma
gával a folyamőrséggel. 

Ezek után nézzük meg, vajon a folyami erők valóban számításba veendő ka
tonai erőt képviseltek-e. 

A fegyvernem harcoló része a folyamzárzászlóaljaikból, az őrnaszádezredből és 
a torpedószázadból állt. Az április után megkezdett mozgósításkor a folyamzárez
red-parancsnokság megszűnt, a zászlóaljak önállóakká váltak és közvetlenül a 
volt Fiume szálló épületében (Lánchíd, budai hídfő, Lánchíd utca) elhelyezett 
folyami erők parancsnoksága alá kerültek.20 

1944 nyarán az alábbi helyeken állomásoztak a zászlóaljparancsnokságok: 
1. folyamzár zászlóalj Baja, 2. folyamzár zászlóalj Űjvidék, 3. folyamzár zászló
alj Magyarkanizsa.21 

Az ikresítéssel történt mozgósítás után felállították a három honi folyamzár 
pótzászlóalj keretét ugyanott, ahol az anyazászlóaljak voltak. Rendeltetésük az 
anyazászlóaljak anyagőrzése, létszámkiegészítése volt, ezért sem löveggel sem 
nehézfegyverekkel nem voltak ellátva, s ezért e pótalakulatokkal, mint önálló 
harci egységekkel, nem számolhatunk. 

18 Kéthely Mátyás szóbeli visszaemlékezése. Kéthely, 1944-ben zászlós, a rohamszázadnál sza
kaszparancsnoki beosztásban volt. 

19 Szálasi Naplója, i. m. 465. o. ; Otto Winkelmann, Himmlerhez írt jelentése szerint, ifj. 
Horthy, Bakay, Hardy és Lázár őrizetbevételét maga Winkelmann rendelte el október 6-án. 
Lévai: A nyilas hatalomátvétel 1944. október 15-én. Üj élet, 1974. 20. szám. 

20 Az egész fegyvernem a FOEP-en (Folyami Erők Parancsnoksága) keresztül fővezérségköz-
vetlen csapat volt. 

21 HL HM 43 000/eln. l/a 17. csomó 2. melléklet. Hadrend. 
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Ellenben július elejére felállították a 4. folyamzár zászlóaljat és a szám nél
küli tábori pótzászlóaljat úgy, hogy a három anyazászlóalj leadta tényleges le
génységének és tisztjeinek 20%-át s ezekből, valamint a mozgósított tartaléko
sokból képezték a két új, teljes létszámú és fegyverzetű zászlóaljat. A 4. folyam
zár zászlóalj parancsnoksága Szobra, tábori pótzászlóalja Titelre került. Ugyan
ekkor mind az öt zászlóaljnál az eredetileg két lövegből álló szakaszokat 
négy löveges ütegekre bővítették. 

Augusztusban, a Románia kapitulációját követő fronthelyzet gyors változása 
után, a 2. folyamzár zászlóaljat a Duna—Tisza torkolatához vezényelték védőál
lásba, parancsnoksága Sajkáslakra került s így a bal szárnyával csatlakozott a 
tábori pótzászlóalj védővonalához. 

Az őrnaszádezred ugyancsak leadta tényleges állományának 20%-át, amelyből 
a honi őrnaszádezred pótosztálya alakult meg Óbudán.22 Az 1. torpedószázad 
körlete a Csepel-szigeten, a Kvassay-zsilipnél volt. Személyi állományának zöme 
a 4. folyamzár zászlóalj aknászszázadával az indukciós aknák hatástalanítását, 
elszállítását végezte a Dunaföldvártól északra fekvő folyamszakaszon. Attól 
délre az 1. folyamzár zászlóalj aknászszázada teljesített aknafigyelő—mentesítő 
szolgálatot Gombosig (Dunacsébig). 

A folyami erők csapatainak létszámát azért nehéz pontosan megadni, mert a 
szervezési és állománytáblázatok egyrészt a mozgósítás előtti állapotot, másrészt 
a rendszeresített — s nem a valóságosan meglevő — létszámot adják meg. Pél
dául az 1943. évi szervezési és állomány táblázat hat őrnaszádot tüntet föl, 
mindegyiken a rendszeresített létszámmal, holott csak öt őrnaszád volt üzem
képes állapotban. A hatodik és hetedik (a GÖDÖLLŐ és a BAJA) mindvégig 
(1927-től, illetve 1929-től) csak mint test létezett. Gépeik kiszerelve, mert a ha
jók átépítés — korszerűsítés — alatt álltak, de pénzügyi nehézségek miatt so
hasem fejezték be őket. A létező öt őrnaszád (a SOPRON, a DEBRECEN, a 
SZEGED, a KECSKEMÉT és a GYŐR) adatai ismertek. A régi és az 1944. 
évi adatok közötti eltérést a fegyverzet korszerűsítése, a mentőladikok Kováts-
motorokkal való ellátása adja, ami az evezős legénység létszámának csökkenésé
vel járt. Hogy az itteni adatok miért nem egyeznek a szervezési és állománytáb
lázatéval, annak illusztrálására álljon itt az alábbi példa. 

Augusztus 1-én az 1/1. őrnaszádosztályhoz a SOPRON és a GYŐR, valamint a 
BÜKK osztályparancsnoki gőzös tartozott. Az ezekre az egységekre rendszere
sített állomány 12 tiszt és 103 főnyi legénység volt. Ugyanekkor a valóságos ál
lomány 5 tiszt és 87 fő legénység. Ezzel szemben a szervezési és állománytáblá
zat szerint az osztály három őrnaszádból, a parancsnoki hajóból, valamint egy 
PM-ből (páncél motorcsónak) és négy AM-ból (aknász motorcsónak) állt s a 
rendszeresített személyi állomány 16 tiszt és 231 főnyi legénység lett volna. 
Ugyanennyi egység és létszám a II. őrnaszádzászlóaljnál is, holott az egész fegy
vernemnek összesen csak 11 AM-ja volt, azok is többségükben a folyamzár 
zászlóaljaknál. Az I. őrnaszádosztály csak szeptember 16-án kapta meg az AM 
9-et, PM-je pedig csak a II. őrnaszádosztálynak volt, a PM' l.23 

Mindezeket figyelembe véve a folyami erők valóságos összlétszáma 1944 nya-

22 HL Hor thy kor i c sapa tanyagok 44. doboz. 1. i. ; az ü t egek bőví tésére : Szigethy Zoltán visz-
szaemlékezése , ak i 1942—44 között a 2. fo lyamzár zászlóalj nehézfegyver századának volt kap i 
t ány i rendfokoza tban a pa rancsnoka , zász lóa l jparancsnok-he lye t tes , va l amin t Kovács I m r e tö rzs -
a lkap i tány , a t ábor i pótzászlóalj p a r a n c s n o k á n a k visszaemlékezése , mindegy ik a HL-ban, szám 
né lkü l 

23 HL uo. 10 i. A z - l / I . őrn. oszt. 24. számú harcé r ték je len tése 1944. augusz tus 1-én; HL HM 
43 000/eln. l /a 17. csomó 70. mel lékle te . A PM 1 és PM 2-re Ugray h iva tkozot t visszaemlékezése, 
va lamin t br . Schoenberge r Ernő , a k k o r ha jónagy, a PM 1 p a r a n c s n o k á n a k a szerző b i r tokában 
levő leírása, rajza a lap ján . 
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rán, a mozgósítás előtt 3059 főre rúghatott, amelyből 98 a csapattiszt, 18 az or-
vos-gazdász-tisztviselő száma.24 

Az 1., 2. és 3. folyamzár zászlóaljak összlétszáma ugyanekkor 48 tiszt és 846 
fő legénység.25 

A július l-re felállított 4. folyamzár zászlóaljból csak az Óbudára vezényelt 
rohamszázadot vesszük számításba, ahol 4 tiszt alatt 99 fő legénység szolgált. 
Az ugyanekkor felszerelt tábori pótzászlóaljban 9 tiszt és kb. 280 főnyi legény
ség volt. Miután az ütegeket bővítették, azok személyzete zászlóaljanként mint
egy 30 fővel, összesen 120 fővel gyarapodott. Tehát a tárgyunk szempontjából 
számításba jövő zászlóaljak és a rohamszázad létszáma hozzávetőlegesen 1400 
főre tehető. 

A torpedószázadban a mozgósítás előtt 2 tiszt és 69 főnyi legénység volt.26 

Az őrnaszádezred öt őrnaszád]ának személyi állománya 205 fő, amelyből 15 
a tiszt. A PM 1-en, az éppen elkészült és a próba járataira készen álló PM 2-n, 
az ugyancsak a nyáron szolgálatba állított PAM 21-en és PAM 22-n (páncélos 
aknász motorcsónak), valamint a TÜZÉR páncélos motorcsónakon és az AM 8 
és az AM 9 nevű egységeken a ténylegesen behajózottak létszáma kb. 65 fő, 
amelyből 5 tiszt.27 

Végeredményben a kiugrás biztosítására felhasználni szándékozott folyamőr 
csapatok összlétszáma 1747 főre tehető, amelyből 83 körüli a tisztek száma. 
Ebben már a mozgósítás után behívott tartalékosok is benne vannak.28 

Az ütőképességet a létszámon kívül a fegyverzet határozza meg. Az alábbi ki
mutatásból a kézi fegyvereket, az akna- és torpedóanyagot mellőzzük. Csak 
megjegyezzük, hogy egy őrnaszádon 12 puska, 3 pisztoly, 1 géppisztoly és több 
tucat kézigránát volt rendszeresítve. 

A folyamzár zászlóaljak nehézfegyverzete29 

Fogatolt tábori ágyú (80 mm) 16 db 
Ikergéppuska AM-ra szerelve (8 mm) 8 db 
Géppuska (8 mm) ŕ 64 db 
Nehézpuska (20 mm) 8 db 

A torpedószázadnak a 6 torpedón és a kézi fegyvereken kívül a MAROS ak-
nahajón volt egy légvédelmi ikergéppuskája is. 

24 HL HM 43 200/eln. l /a 18. csomó, 1113. melléklet . 
25 HL HM 43 000/eln. l /a 17. csomó, 71. mel lékle t . 
26 HL uo. 72. melléklet-
27 Ezeken az egységeken szolgálatot tel jesí tet t t isztek és legénységiek — köz tük e t a n u l m á n y 

szerzőjének — visszaemlékezései a lapján . Ez a lé tszám az öt ő rnaszád és a PM-ek , PAM-ok és 
a TÜZÉR vona tkozásában megegyezik az á l lomány táb láza tban megadot ta l . Az AM-okná l m a g a 
sabb lé tszámot a d t a k meg, m e r t hozzáve t ték az aknász legénységet . Hogy a felderí tő század 
ál lománjr táblázat szerint i 06 főnyi személyi á l lománya n e m volt tel jes, biztosra vehető , m e r t a 
felsorolt fo lyamharc i egységeken kívül — n é h á n y kis mo to rc sónako t k ivéve — több harc i eev-
ség n e m volt. Ezér t ve t t ük csak a felsorolt úszóegységeken rendszeres í te t t lé tszámot . 

Meg kell j egyeznünk , hogy ada t a ink e l t é rnek dr. Csima János: Magyarország részvétele a 
másod ik v i l ágháborúban c. t a n u l m á n y á b a n közöl tektől . [Hadtör ténelmi Köz lemények (a t o v á b 
b i akban — HK) 1966. 6S5—665. o.] , ame lyeke t Dézsányi Miklós ny . ezredes közlései alapjján áll í tott 
össze. Dezsényi azér t n e m i smer te az új úszóegységeket , m e r t 1942-től szolgálaton kívül i ál lo
m á n y ú kap i t ány volt . 

28 Ez a szám a mozgósí tás u t án i lé tszámot t ek in tve k b a f egyvernem 2/3-a. A FOEP mozgó
sí tás u t án i l é t s záma : legénység 153 fő, tiszt és tisztviselő (hasonál lású) 38 fő volt. HL HM 43 200/ 
ein. l /a 18. csomó, 63. mel léklet . 

29 HL HM 43 000/eln. l /a 17. csomó, 71. melléklet , va lamin t a Nagy Ernő , Szigethy Zoltán, 
Eper jesy Sándor és Tóth Antal v isszaemlékezése iben ta lál t mozgósí tás u tán i kiegészí tések. 

— 317 — 



Az őrnaszádezred harci egységeinek fegyverzete2 
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30 

GYŐR 2 — 3 — — — 2 1 kaliberhossz. 50 

SZEGED 2 1 — 1 1 — — 1 1 1 

1 
Toronylöveg 
kaliberhossz. 30 

DEBRECEN 2 — 1 3 1 — 1 

1 

1 

KECSKEMÉT 2 1 3 1 — — 1 — 1 

PM 1 — — — 2 2 2 2 — — — 
PM 2 — — — 2 2 2 2 — — — 
PAM 21 — — — 3 — — 3 1 1 — 

PAM 22 — — 3 — — 3 1 1 — 

TÜZÉR 2 

AM 8 — — — 1 — — 1 — — 
AM 9 — — — — 1 — — 1 — — 

Összesen : 10 2 25 4 10 7 5 
A SOPRON és a GYŐR fegyverzetét október 20-án négycsövű Vierling gá-val bő
vítették. A SOPRON november 21-én fiakot, majd 40 mm-es légv. gá-t is kapott. 

Megjegyzés: A GYŐR toronylövegjei Bofors 29 M légvédelmi gépágyúk. A többi 
őroaszádé egységesen 18 M tábori ágyú. Rövidítések: gá = gépágyú, npu = nehéz
puska, hk. á. = harckocsiágyú, gsz = golyószóró, gr. v. = gránátvető, gpu = 
géppuska, Geb. = Gebauer, Schw. = Schwartzlose, légv. = légvédelmi. 

A csapatok adó-vevő rádiókészülékei:3 1 

R/8 
Őrnaszádezred 2 

Folyamzár zászlóaljak — 

R/7 
5 
4 

R/3 

7 
9 

összesen : 
(A SZEGED R/7-e hibás) 

9 15 db 

30 HL HM uo., 70. melléklet; HL Horthy kori csapatanyagok 44. doboz, 546., 591., 281., 296. és 
310. o., 10. i.-ban a harcértékjelentés. A pc. mocsok fegyverzetére: HL Vkf. 1942. hdm. csf. 367/ 
ein. 658. i. ; itt található a fozár. zlj-k fegyverzete is. 

31 HL Horthy kori csapatanyagok 44 doboz, 124. 336. i., továbbá HL Vkf. 1942. hdm. csf. 
367/eln. 6. sz. „Tájékoztatás" a FOEP 41 408/eln. 1942. sz., a „Folyamierők jelenlegi helyzete, ja
vaslat a változtatásokra" tárgyú felterjesztéshez, 669—671. lapok. A rádiók, távbeszélők, akna
anyag stb. helyzetet feltüntető kimutatásban a meglévő és javasolt fegyverzetre is vannak 
adatok. 
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A viszonyítás kedvéért álljon itt néhány találomra kiragadott adat.32 

Egy négylöveges huszárüteget 2 géppuska biztosított. Ugyanekkor egy fo
lyamzár zászlóalj lövegjeit 2 nehézpuska és 4 géppuska biztosította. 

A 400 főnyi huszárosztály nehézfegyverzete 18 golyószóró, 4 géppuska, 4 ne
hézpuska és 4 gránátvető volt. 

A három lövész- és egy géppuskás századból álló, 1100 fős gépkocsizó lövész
zászlóalj fegyverzete 6 db 40 mm-es páncéltörő ágyú, 29 golyószóró, 10 állványos 
golyószóró, 7 nehézpuska, 12 géppuska, 4 aknavető és 6 gránátvető. Ezzel szem
ben a kb. 320 fős folyamzár zászlóalj 4 db 80 mm-es löveggel, 2 ikergéppuská
val, 16 géppuskával és 2 nehézpuskával rendelkezett. Szálasi naplója zászlóal
janként 24 géppuskát és 6 golyószórót ad meg, de ezt semmi más nem igazolja. 
Ha mégis így lett volna, akkor a folyamzár zászlóaljaknak 64+32 = 96 géppuská
juk volt.33 

Summázva: a kiugrás biztosítására igénybe vett folyami erők, a karhatalmi 
feladatok ellátásán túlmenően, nagy tűzerejük következtében, harci alakulatnak 
számítottak. Hareértéküket jelentősen növelték a folyamharci egységek, ame
lyek könnyen és gyorsan mozgó, erős páncélvédettségű, túzerős egységek vol
tak. 

A technikai-anyagi adottságokon túl az is kérdéses volt, hogy a folyamőr
csapatok parancsnokai hajlandóak lesznek-e követni Hardyt, teljesítik-e pa
rancsait, szembe tudnak-e majd szállni 180 fokos fordulatot véve a németekkel, 
csatlakoznak-e majd a Vörös Hadsereghez? Hardy Kálmán bízott parancsnokai
ban, aminek realitását igazolja, hogy a nyilasok megkérdőjelezték a folyam
őrök várható magatartását, mondván: „Parancsnokaik magatartása bizonyta
lan . . "?Á Ezért javasolták október 8-án Veesenmayérnek Hardy már említett 
likvidálását, hogy legalább a fegyvernem parancsnoka tűnjön el, remélve, hogy 
egy új fegyvernemi parancsnok őket fogja támogatni 

A választ az elkövetkezett események adták meg, igazolva a nyilasok aggodal
mát: az egységek parancsnokai végrehajtották Hardy parancsait. 

Október első hete kapitulációs törekvésekre vonatkozó politikai-diplomáciai 
eseményeinek lényege tárgyunk szempontjából a következő. 

A Moszkvában tárgyaló küldöttség október 8-ról 9-re virradóan kapta meg 
Molotovtól a fegyverszüneti szerződés előzetes feltételeinek a szövegét: Magyar
ország tíz napon belül vonja vissza csapatait a trianoni határ mögé és üzenjen 
hadat Németországnak. Faragho ezt 9-én hajnalban táviratozta meg Horthynak. 
10-én a kormányzó választáviratában ezeket elfogadta. Október 11-én, 19 óra 
57 perckor a Kremlben Magyarország képviselői aláírták az előzetes fegyver
szüneti egyezményt, amelyről Faragho haladéktalanul értesítette Budapestet, 
ugyanekkor írásbeli meghatalmazást kért a végleges fegyverszünet megköté
séhez. Ezzel a meghatalmazással Nemes József őrnagy október 12-én indult és 
15-én este ért Moszkvába.35 

Horthy a fegyverszünet nyilvánosságra hozatalának időpontját katonai és po
litikai bizalmi körével egyetértésben az október 20—22 körüli napokra időzítet
te, amikorra a főváros és a Vár védelmére rendelt csapatok mind beérkeznek.36 

32 HL HM 43 000/eln. l /a 17. csomó, 30., 33/a és 34. melléklet . 
33 Szálasi Naplója , i. m. 431. o. 
•54 U o . 
35 Korom: i. m. 868. és 876. o . ; Rozsnyói: i. m 72. o. 
36 A k iugrás eredet i leg tervezet t időpont já ra l á s d : Korom: i. m. 5—6., 1062., 1064. o., Veress 

Lajost idézve, akit ,,a p r o k l a m á c i ó n a k n e m a hang ja és t a r t a lma , de az időpont ja ér t vá ra t l a 
nu l " , továbbá a Vár ok tóbe r 13-án adot t t áv i ra tá t , amely szer int 8—10 n a p o n belül é rkezhe tnek 
csak meg Budapes t r e a fővárost védő csapa tok . Az 1069. l apon Szakas i t s Á r pád szer in t Hor thy 
a ki lépés 18-a körül i nap já ró l beszélt . Hennyey Gusztáv: Hogyan aka r t Magyarország k i v á l n i a 
másod ik v i lágháborúból? Üj lá tóha tár , 1964. 432. o. ; „Ezér t he lyez te á t az ok tóber 20-ra tervezet t 
fegyverszünetkérés t ok tóbe r 15-re." Az egész ké rdés rő l á l t a lános és jó t á jékoz ta tás t a d n a k 
Gosztonyi Péter m u n k á i , így kü lönösen : Hor thy és a hadse reg 44. ok tóber 15-én. Magyar Híradó, 
Bécs, 1969. n o v e m b e r 1. 
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A szeptember 27-i parancs vétele után a Tisza mentén harcoló három fo
lyamzár zászlóalj fokozatosan felkészült a menetre. 

Elsőként az Illey Tamás főtörzskapitány parancsnoksága alatt Magyarkani
zsán állomásozó 3. folyamzár zászlóalj kezdte meg a parancs végrehajtását. 
Azért tudtak azonnal indulni, mert akna- és anyagkészletüket még szeptember 
közepén a Ferenc-csatornán keresztül Bajára vontatták a két AM-jukkal. A 
zászlóalj valószínűleg október 2-áról 3-ára virradó éjszaka hagyta ott békehad
rendi körletét. Erőltetett gyalogmenetben siettek Dunaföldvárra, ahova 5-én ér
keztek be, kb. 120 km-t megvéte.37 

A 3. folyamzár zászlóalj tehát megnyitotta a frontot. Emiatt Baky László 
nyilas képviselő a képviselőház véderőbizottságának október 12-i ülésén kér
dőre vonta Csatay Lajos honvédelmi minisztert, mondván, hogy egy folyamzár 
zászlóaljat Törökkanizsáról (Törökkanizsa a Tisza bal partján fekszik, szemben 
Magyarkanizsával) felvezényeltek Budapestre s ennek következtében ott a szov
jet csapatok könnyen átkeltek. Csatay válaszában ezt az erőt jelentéktelennek 
minősítette.38 

A zászlóalj azonban nem jutott el Budapestre, mert a honvéd vezérkartól 
kapott közvetlen parancsra Dunaföldvárról vasúton Kelebiára, onnan gyalog 
Szabadka felé kellett menniük, hogy más csapatokkal együtt ellenlökést indít
sanak a várost 11—12-én birtokukba vett szovjet erők ellen. Illey néhány órás 
tűzharc után kivonta egységét a harcból. Visszavonult Mélykútra, majd tovább 
hátrálva 13—14-én Fájsz alatt átkelt a Duna jobb partjára.39 

A Nagy Ernő törzskapitány parancsnoksága alatt álló 2. folyamzár zászlóalj 
nem volt olyan szerencsés helyzetben, hogy azonnal indulhatott volna. Parancs
noksága Sajkáslakon, aknászszázada a Dunagárdony — Tiszatorok közötti sza
kaszon telepített megfigyelt és érintő aknazár, valamint torlasz mögött, ütege 
pedig a titeli fennsíkon volt. Nehezítette helyzetüket, hogy a tábori pótzászlóalj
jal együtt már szeptemberben harci érintkezésbe kerültek az előrenyomuló 
szovjet csapatokkal, amelyek a Béga-csatorna mentén Periasz községig jöttek 
előre és szakadatlanul támadták az onnan 6 km-re fekvő titeli hídfőállásukat. 
Ehhez járult, hogy mindkét zászlóalj német seregtestek közé ékelődve tartotta s 
védte a frontnak a rájuk eső szakaszát. Mindkét zászlóaljat kifejezetten e front
szakasz védelmére vezényelték Románia kiugrása után erre a mintegy 100 km 
hosszú, Duna—Tisza menti vonalra. 

Első lépésként a Dunagárdony—Tiszatorok között telepített É és M (érintő és 
megfigyelt) aknákat, valamint a torlaszt szedték fel, illetőleg robbantották. A 
munkával október 4-én végeztek. Akkor a hajósszakasz az akna- és egyéb anyag
gal elindult a Dunán Bajára. A tagokat, dereglyéket stb. itt is a zászlóalj két 
AM-ja vontatta. Nagy Ernő a szomszéd német parancsnokság kérdésére azzal 
indokolta a zárak felszedését, hogy a jugoszláviai Weichs-féle „F" hadseregcso
port hajóinak visszavonulása az aknazáron keresztül lehetetlen volna. Az aknász
századot Eperjesy Sándor kapitány parancsnoksága alatt átszervezték lövész
századdá. 

Ezekben a napokban a 2. folyamzár zászlóalj állandó rádiókapcsolatban volt a 
3. folyamzár zászlóaljjal, s így értesültek annak mozgásáról. Elindulni azonban 
még nem tudtak, mert a 6-án megindított szovjet offenzíva kemény elhárító 
harcokra kényszerítette őket. A titeli fennsíkon beásott ütegek mellett német 
tüzérüteg is harcolt, amely egyúttal ellenőrizte is őket s nem engedte elvonulá-

37 HL. Hor thy kor i c sapa tanyagok , Folyamőrség . Búzás Ká lmán — a k k o r kap i t ány a 3.' fo
lyamzár zászlóaljnál — visszaemlékezése . Ugyanígy adja elő Tóth Antal visszaemlékezése is. 

38 Szálasi Naplója , i. m. 468 o. 
39 HL Búzás Ká lmán hivatkozot t v isszaemlékezése. 
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sukat. Ez a négy löveg Szigethy Zoltán kapitány parancsnoksága alatt eredetileg 
az aknazárat volt hivatva védeni, de a fennsíkon olyan pozíciót foglaltak el, 
íiogy tűz alatt tudták tartani a Tisza bal partján, a Béga-csatorna mentén tá
madó szovjet erőket is. 

A tábori pótzászlóaljnak már felállításakor sem volt aknászszázada, hanem 
nelyette lövészszázadot szerveztek. Ez a század Szilágyi István hajónagy pa
rancsnoksága alatt a bal parti Rezsőházát és a titeli hidat védte a jobb parti 
hídfőállásban levő üteg támogatásával. Visszavonásukra csak 6-án kerülhetett 
sor, amikor a németek felrobbantották a hidat. Erre ugyan Kovács Imre törzs— 
alkapitány zászlóaljparancsnokot utasították a németek, de ő nem teljesítette, 
mint ahogy nem hajtotta végre az egyéb objektumok és uszályok felrobbantá
sára vonatkozó német utasítást sem.40 

A két zászlóalj azonban még ezután sem tudott indulni, állandó harcban 
álltak a támadó szovjet gyalogsággal. Ütegeinek visszahagyásával is csak 10-én 
tudott a két zászlóalj elindulni, megkezdeni Hardy parancsának végrehajtását. 

A két zászlóaljparancsnok a menetet egyeztetve, fokozatosan indította útnak 
zászlóalját. Először a parancsnokság, a törzs és a zászlóaljközvetlenek indultak: 
a gh., a híradó szakasz és a kerékpáros szakasz, Rencz hajónagy parancsnoksá
ga alatt.41 Őket követte a lövészszázad. A 2. folyamzár zászlóalj útvonala: 
törzs és közvetlenek: Sajkáslak—Sajkásgyörgye—Zsablya—Tiszaistvánfal va— 
Temerin ; a lövészszázad : Tündéres—Sajkáslak—Sajkásgyörgye—Zsablya—Bol
dogasszonyfalva—Temerin. Ez mintegy 40 km hosszú út. Nagyjából ezen az út
vonalon követte őket a tábori pótzászlóalj is október 11-én: Szenttamás—Bács-
feketehegy (kb. 20 km), majd vissza Szenttamásra,42 ugyanis német páncélos 
egységek feltartóztatták őket. A Zsablyán állomásozó német páncélos hadosztály 
parancsnoka, Kühlwein altábornagy, magához kérette a két, Bácsfeketehegyen 
összetalálkozott zászlóaljparancsnokot. Nagy Ernő és Kovács Imre 12-én vissza
ment oldalkocsis motorkerékpáron Zsablyára, ahol az altábornagy követelte, 
hogy páncélosaival együttműködve vegyenek részt Óbecse visszafoglalásában. 
A zászlóaljparancsnokok arra hivatkozva, hogy egyrészt nincsenek a németekkei 
alá-fölérendeltségi viszonyban s így tőlük nem kaphatnak parancsot, másrészt, 
csapatuk műszaki alakulat, nincs gyalogsági harcra kiképezve, az altábornagy 
utasításának majd kérésének teljesítését megtagadták. Éles szóváltás, fenyege
tőzések után elváltak és visszatértek alakulatukhoz.43 

Ezidáig egyik zászlóalj ütege sem ért be Szenttamásra, azok nélkül azonban 
nem akartak már távolabbra menni, mert attól tartottak, hogy akkor végérvé
nyesen elveszítik tüzérségüket. Az általános katonai helyzet ekkor már rendkí
vül bizonytalanná és zavarossá vált a Bácskában a szovjet csapatok gyors Du
na—Tisza közi térnyerése (Szabadka elfoglalása) miatt. Az ütegeknek csak R/ 
3-as rádiójuk volt, ezért a zászlóalj parancsnoksággal megszakadt az összekötte
tésük. Ha a zászlóaljak nem várják be az ütegüket, egy-egy zászlóalj nem csu
pán a négy lövegét veszíti el, mint legnagyobb tűzerejű alegységét, hanem az 
egész nehézfegyver századát is. Ugyanis az üteg tagozódása a következő volt: 
minden löveghez tartozott egy géppuskás félszakasz, két löveghez egy nehézpus
kás raj, valamint a lőszerlépcső az I. tiszt parancsnoksága, és a vonat a fogatos 
tiszt parancsnoksága alatt. Maga az üteg parancsnoka mint főfigyelő volt be
osztva, a 2. folyamzár zászlóaljnál Szigethy kapitány, a tábori pótzászlóaljnál pe-

40 HL Hor thy kor i c sapa tanyagok , Fo lyamőrség . Kovács I m r e h iva tkozot t v isszaemlékezése . 
41 HL uo. 
42 HL Hor thy kor i c sapa tanyagok , Folyamőrség . Eper jesy kap i t ány ál tal a t é r k é p e n vezetet t 

ú tvonalbejegyzések, d á t u m o k k a l . 
43 HL uo., Nagy Ernő , Szigethy Zoltán, Eperjesy Sándor , Kovács Imre , Tóth Anta l v i sszaem
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dig Gálos Miklós kapi tány. Az egynapi tüzérségi javadalmazás csövenként 120 
lövés volt. Egy üteg személyzete kb. 120 főből állt. A lövegeket és a lőszeres 
szekereket 57 ló vontat ta . Ezek a számszerű adatok is jól mutat ják, hogy mind
két zászlóaljat nagyon érzékenyen érintet te volna a nehézfegyver század — s 
abban az üteg — elvesztése.44 

Október 12-re v i r radóan azonban a ti teli fennsíkról el tűntek a német tüzérek. 
Szigethy kapi tány azonnal mozdonyoztatott s elindult a törzs után. 13-án érkez
tek meg Szenttamásra. A 2. folyamzár zászlóalj tehát már együtt volt, harcbizto
sítással folytatták ú t jukat Baja menetcéllal. A nehézfegyver század az üteggel 
14-én Szeghegyen, a törzzsel 15-én Bácsfeketehegyen volt, a lövésszázad Óbe-
cse felé biztosított és felderítést végzett. 

A tábori pótzászlóalj ütegét is visszafogták a németek, és csak október 14-én 
este tudtak elindulni jobb part i hídfőállásukból. Kovács zászlóaljparancsnoknak 
be kellett várnia ütegét. 

Az üteg útjáról az üteg fogatos tisztje, dr. Szökőcs Lajos hajónagy a követ
kezőképpen számol be: „ . . . Később bennünket is elengedtek, s október 15-én é j 
szaka Zsablya felé mentünkben ü tegünket vára t lanul német géppisztolyos egysé
gek körülfogták s bekísértek bennünket Zsablyára. Lévén egész n a p menetel
tünk, nem tudtunk a Horthy-féle proklamációról, (!!) a németek szokatlan ma
gatartása határozottan meglepett bennünket . Ezért tör tént az, hogy mikor Gálos 
Miklóst bevitték a községházára, ahol, azt hiszem a Brandenburg hadosztály par-
sága székelt, én tényleg azt mondtam, hogyha egy órán belül nem jönnek vissza, 
én a négy lövegemmel szétlövöm a községházát, de gondolhatod, hogy mit te
het tem volna, hisz géppisztolyos német egységek vettek körül bennünket , egy 
nagy piactér közepén; azt hiszem, az első lövés leadása előtt lekaszáltak volna 
bennünket . Amint a szerencsére kellő időben visszatért Gálosék elmesélték, a 
németek a harc továbbfolytatására szólították fel őket, s ők egyéb információk 
híjján azt természetszerűen vállalták. Ki is mentünk azonnal tüzelőállásba . . .'"'5 

Ez az üteg tehát október 15-ig sem tudot t csatlakozni a zászlóaljához, ami 
mutatja, hogy milyen nehéz volt a németek közé ékelt csapatoknak teljesíteni 
a visszavonulási parancsot. 

Tudomásunk szerint az 1. folyamzár zászlóalj (parancsnoka Zoltay Endre 
törzsalkapitány) október 15-ig nem indult el, csupán menetkészütsége elérésére 
tette meg a szükséges intézkedéseket: a nélkülözhető anyagot behajózták és 
úszóegységeiket a bajai híd fölött csoportosították. 

Az l/II. őrnaszád osztály (parancsnoka Jasper József törzskapitány) Alsógödön 
állomásozván, fővárosba érkezése a riasztás után csak néhány órát vet t volna 
igénybe, ezért nem kapot t október 14-ig semmilyen parancsot. 

A Nickl Béla törzskapitány parancsnoksága alatti I I . őrnaszádosztály októ
ber 3-án még "Újvidéken állt/ ,(i Az egységek személyzetének zömét azonban 
szeptember 30-án kihajózták és vasúton Budapestre szállították/'7 mert a hajók
nak a Szertárba kellett menniük (Űjpest, Csáky laktanya) karbantar tásra . A 
naszádokat kötélre vet ték és vontat ták. Indulási időpontjuk ismeretlen, de me
net közben vett parancsra Érden október 8-án kikötöttek/ '8 A személyzetet 
10-én visszavezényelték az őrnaszádokra és parancsot kaptak tűzfegyvereik 
készenlétbe helyezésére/ '9 

44 HL uo. Szigethy Zoltán visszaemlékezése. 
45 HL, uo. Dr. Szkócs Lajos levele. 
46 HL Hor thy kor i c sapa t anyagok 44. doboz, 256. i. 
47 HL uo. szám nélkül , a GYÖR-ről k iha józot tak névsora . 
48 HL uo. 258. i., va lamin t Riedl László visszaemlékezése, HL Hor thy kor i c sapa tanyagok 
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49 HL uo. 262. o * 
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Október 11-én, a fegyverszünet aláírásának napján, 22 órakor a folyami erők 
parancsnoka azonnali hatállyal elrendelte az együttartást az őrnaszádezrednél 
(parancsnok Virányi Ferenc főtörzskapitány), a Szertárnál (parancsnok Gévay 
József főtörzskapitány) és a torpedószázadnál (parancsnok Nagy Sándor ka
pitány).50 

Október 12-én szolgálatba helyezték és az l/l. őrnaszádosztály kötelékébe ren
delték a SZEGED őrnaszádot, ideiglenesen az első tiszt, Lukács Béla főhajónagy 
parancsnoksága alatt. A SZEGED ugyanekkor átvette a 80 mm-es lövegeinek lő
szerjavadalmazását, majd másnap a 40 mm-es légvédelmi gépágyú és a többi 
nehézfegyver lőszerét.51 

Bár az l/II. őrnaszádosztály iratai ez idáig nem kerültek elő, bizonyosra vehe
tő, hogy egységei, a DEBRECEN (Kirchner Frigyes törzsalkapitány), a KECS
KEMÉT (Czigler Arnold kapitány) és a PM 1 (Schoenberger Ernő hajónagy), 
ugyanígy felkészültek a harcra. Ugyanez vonatkozik a többi, osztályba nem so
rolt harcegységre is. 

Október 14-én már csak a két bácskai zászlóalj volt távol a fővárostól, 
bár ütegeik beérkezése után még mindkettő időben — vagyis a kiugrás tervezett 
időpontjára, október 20—22-re — beérkezhetett volna, csakúgy, mint Bajáról a 
hajón-vasúton 24 óra alatt felszállítható 1. folyamzár zászlóalj. 

A fegyvernem parancsnoka tehát kellő időben intézkedett, beosztott egységei
nek parancsnokai pedig a legnagyobb nehézségek közepette is teljesítették a fel
adatukat. Hogy október 15-én mégsem állhattak rendelkezésre Budapesten, az 
nem rajtuk múlott. 

Tulajdonképpen ezt a tanulmányt itt be is fejezhetnénk, mert ami ezután kö
vetkezett, az már nem tartozik a katonai előkészítéshez. Minden a befejezetlen
ség állapotában maradt. 

Az ok ismert. Horthy kormányzó érthetetlen hirtelenséggel, katonai vezérka
rának meghallgatása, s főleg a fegyveres egységek élén álló parancsnokok elő
zetes értesítése nélkül, az eredeti tervtől eltérően, annál jóval korábban, október 
15-én olvastatta be fegyverszüneti proklamációját a rádióba. 

Nem feladatunk tisztázni, hogy mi késztette a hetvenhat esztendős államfőt a 
kiugrás időpontjának előre hozatalára. A kutatás több, különböző eredetű té
nyező együttes hatásának tulajdonítja lépését. Véleményünk szerint, bár önma
gában mindegyik nyomós ok, gyors és határozott ellenintézkedésekkel azokat 
talán ki is lehetett volna védeni.52 

Pontosabban: október 14-én, amikor Horthy végérvényesen eldöntötte a cse
lekvés időpontját, azonnal értesítenie kellett volna erről megbízható parancsno
kait. Tájékoztatásuk azonban elmaradt, s a kiugrás kudarcának egyik oka két
ségtelenül itt keresendő. (A két hadseregparancsnokra gondolunk.) De a buda
pesti katonai erő parancsnokai sem kaptak értesítést, mert az ezzel megbízott 
Vattay Antal, vagy kisbarnaki Farkas Ferenc altábornagy ezt elmulasztották. 
Senki sem ellenőrizte, hogy teljesítették-e ilyen irányú feladatukat. így történ
hetett, hogy olyan kulcsemberek, mint Csatay Lajos honvédelmi miniszter, Agg-
teleky Béla altábornagy, a budapesti 1. hadtest parancsnoka, valamint Hardy 
Kálmán is csak 15-én délelőtt értesültek a tervezett akció új időpontjáról. 
(Pedig Hardyt már csak azért is tájékoztatni kellett volna, mert az ő feladata 
lett volna a csepeli munkásság felfegyverzése is.)53 

50 HL uo. 277. i. 
51 HL uo . 281. i. 296. i. 
52 Hennyey: i. m. 432. o. ; Korom: i m. 1072., 1074. és 1075. o., vagyis a nyilas puccs megaka 

dályozása, szovjet sürgetés , s tb . 
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Hardy még ekkor is megpróbált tenni valamit. Késlekedés nélkül parancsot 
adott az őrnaszádezrednek, hogy induljon Budapestre. És itt érkezünk el ahhoz 
a pillanathoz, amikor nyilas érzelmű vezérkari főnöke, Jászay őrnagy, csupán 
negatív magatartásával is, a leadott parancs késleltetésével, keresztül tudta 
húzni Hardy számítását. 

A parancs szövege a következő: „Helyőrségi riadó azonali hatállyal elrendel
ve. Helyzetjelentés: harcérték, megszállás, események 2 óránként. Első jelentés 
12 órakor. Úszóegységeket felfűteni. FOEP pság. 398."5/1 

A szövegből egyértelműen következik, hogy annak déli 12 óra előtt kellett 
volna az őrnaszád osztályokhoz eljutnia. Az 1/1. osztály rádiósa azonban csak 
jóval a proklamáció beolvasása után, 13 óra 35 perckor vette a távmondatot. 
Tehát Jászay visszatartotta azt. Mint ahogyan a vezérkar a két hadsereghez, 
dalnoki Miklós Bélához és dalnoki Veress Lajoshoz sem továbbította a kor
mányzóságról érkezett fedőszövegű táviratot, amelynek alapján a két hadsereg
parancsnoknak intézkednie kellett volna. Miután Hardy tudta, de legalábbis 
sejtette, hogy Jászay milyen politikai beállítottságú, s ennek ellenére sem váltatta 
le — hogy miért nem, nem tudjuk —, felelősségét nem lehet kizárni sem abban, 
hogy a nyilasok tudtak intézkedéseiről, sem pedig az őrnaszádezred késésében. 

Az l/II. őrnaszádosztály — csakúgy, mint az l/L — szintén késve kapta meg 
a riadóparancsot, amiről azonban csak szóbeli visszaemlékezésből tudunk. 

Az l/L osztály harckészültségének gyors elérését az is késleltette, hogy a tisz
tikar ezen a napon Érden ebédmeghíváson volt. Az l/I. osztályhoz 15 óra 05 
perckor futott be a következő távmondat: „I. őrn. o., To. szd-al Érd lépjen érint
kezésbe és a 150/1944 távmondatban jelzett szállítást azzal bonyolítsa le. FOEP 
401."55 A távmondat blankettájára az osztályparancsnok rájegyezte: „150/1944 
távmondat itt nem ismeretes. Nickl." 

A 150/1944 számú távmondat azóta sem került elő és miként akkor Nickl Bé
la, mi sem tudjuk, mi lehetett a tartalma, értelme. De valószínűleg ez lehetett az 
a fedőszöveg, amely folyamőrségi megfelelője volt az 1. és 2. hadsereghez nem 
továbbított távmondatnak („Az 1920. III. 1. rendeletem végrehajtandó.")50 Értel
méről Hardy valószínűleg azért nem tájékoztatta eladdig beosztottait, mert a 
kiugrás tervezett eredeti időpontjának ismeretében azt korainak vélte. Viszont 
akkor felmerül a kérdés, egyáltalán miért adták le? 

E távmondathoz még annyit fűzünk hozzá, hogy a To. szd (= torpedószázad) 
akkor már Érden állomásozott, ahova a bombázások elől helyezték a Csepel
szigeti Kvassay-zsilip mellől. 

Visszatérve az l/II. őrnaszádosztályhoz, ott Jasper törzskapitány a parancs 
vétele után azonnal felfűttette és riadóztatta egységeit. Indulásuk előtt Virányi 
főtörzskapitány, ezredparancsnok a Felsőgödön állomásozó parancsnokságra ren
delte az osztály tisztikarát. Az ezredparancsnok ugyanis közben arról értesült, 
hogy a németek egy üteget (négy löveg) állítottak föl a Margitsziget északi ré
szén, a galamblövő pályán, hogy feltartóztassák a hadihajókat. A két őrnaszád-
nak pedig egy tűzharc esetén semmi esélye sem lett volna az üteggel szemben. 
A tisztigyűlésen Virányi ismertette azt, amit tudott. A helyzet bizonytalanságát 
a vezérkar főnökének, Vörös Jánosnak tétlenséget elrendelő parancsa még csak 
tetézte. Ezért Virányi úgy döntött, hogy ebben az élen álló helyzetben várakozó 
álláspontra helyezkedik és a hajók nem futnak ki. A FOEP-höz küldött rádió-
gramjában azt jelentette, hogy a nagy köd miatt nem tud elindulni. 

54 HL Hor thy kor i c sapa tanyagok 285. i. 
55 HL uo. 286. i. 
56 Korom: i. m 1064. o.; Rozsnyói: i. m. 88. oldalon közölt szöveg: Március 20-án kel t r e n d e 

le tem ha ladék ta l anu l végreha j tandó . Vigh Károly: Ugrás a sötétbe. Budapes t , 1979. 114., 136. ol
dalon közölt szöveg lányegében megegyezik Koroméval . 
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Az l/L őrnaszádosztály azonban az úszóegységek felfűtése után 19 óra 50 perc
kor kifutott Érdről.57 (SZEGED, parancsnokhelyettes Lukács Béla főhajónagy, 
GYŐR, parancsnok Halmay Lóránd kapitány és SOPRON, parancsnok Márkus 
Aurél törzsalkapitány. Az osztályparancsnok a SOPRON-ra szállt, törzsét a 
BÜKK gőzös vitte az oszlop mögött, amelynek az élén az AM 9 haladt Bajáni 
Márton hajómester parancsnoksága alatt.) A hajók 21 óra 20-kor haladtak el az 
1639-es folyamkilométernél, a Szabadkikötő alsó bejárata előtt és 22 órakor fu
tottak be Budapestre.58 

A SOPRON egyik tisztjének, Riedl László főhajónagynak a visszaemlékezése 
szerint a Vár alatti alagútnál, a jobb parton kellett volna kikötniük, de menet 
közben kapott parancsra a pesti oldalon vetettek horgonyt. Ezután Nickl Béla az 
AM 9 fedélzetére szállt s átvitette magát a jobb partra. Ott Hardynál jelent
kezett, majd egy civil ruhás, katonaköpenyes férfival tért vissza a SOPRON-ra. 
A civil rögtön kiment a partra s eltűnt.59 Az idegen személyt Riedl is említi, de 
ő a szolgálatos tisztes beszámolója alapján. Az osztályparacsnok a visszaérkezé
se után „sem tájékoztatást, sem parancsot nem adott, de magatartása feltűnően 
ideges volt" — írja Riedl László. 

Hogy ki lehetett ez a titokzatos civil, nem tudjuk. De az esetet ismerő folyam
őrök szerint Tito partizánjai, vagy a magyar ellenállás vezetői közül volt. Min
denesetre, hogy valamilyen formában az ellenállási mozgalommal lehetett kap
csolatban, arra nem minden alap nélkül következtethetünk abból, hogy másnap 
Nickl Béla törzskapitányt a németek letartóztatták, s csak hosszabb idő után 
engedték vissza. Leváltották osztályparancsnoki beosztásából s a folyami erők
nél házi őrizetbe helyezték. Nickl Bélát ez annyira megviselte, hogy egy al
kalommal, amikor az ezredparancsnok magához rendelte, főbe lőtte magát. 

Az óbudai Horthy Miklós laktanyában elhelyezett. rohamszázad is a rádióból 
értesült a fegyverszünetről. A laktanyában ezután órákon át bizonytalanság és 
tanácstalanság uralkodott. A rohamszázad Hardytól nem kapott semmiféle pa
rancsot. 

A Várat végeredményben csak a maroknyi testőrség védte. 
15-én délutánra Hardy úgy látta, hogy az ügy elveszett, mert hajói még nem 

futottak be Budapestre. Nem is sejtette, hogy parancsát késve továbbították, in
kább arra gyanakodott — alaptalanul —, hogy az őrnaszádezred nem akar 
egy esetleges harcba keveredni a németekkel — nyilasokkal, vagy talán már 
csatlakozott is hozzájuk. Ezért elhatározta, hogy védekezik. 

Mindenekelőtt kiküldte Elef ánthy törzsalkapitány t a két Tigris típusú német 
harckocsi parancsnokához, aki a tankokat a parancsnoksági épület kapuja elé 
állította, hogy távozásra szólítsa fel őket. A német tiszt ezt természetesen meg
tagadta. Erre Hardy bezáratta a kapukat és gépfegyverekkel megerősített őrsé
get állíttatott az előcsarnokba. (Az épületben század erejű őrszemélyzet tartóz
kodott). Este 11 óra tájban Jászay őrnagy az őrséget parancskihirdetés ürügyén 
elparancsolta a kapuból és az előcsarnokból. Ezután — az SS parancsnoksággal 
előzetesen megbeszélt időben — beengedett néhány német tisztet, akik hangta
lanul, anélkül, hogy az épületben tartózkodó folyamőr tisztek bármit is hallot
tak volna, Hardy előszobájáig lopakodtak. Az ajtót felrántva lefegyverezték az 
ott tartózkodó Trunkwalter Ödön vezérkapitányt, (vezérőrnagy), Pápay Ignác 
törzskapitányt, Elef ánthy László és Vörös Lajos törzsalkapitány t. Mielőtt ezek 
jelt adhattak volna, berontottak Hardy dolgozószobájába, ahol a vezérfőkapi-

57 HL UO. 289. i. 
58 HL uo . 289/82., 83. és 84. i. 
59 Bajáni Már ton szóbeli v isszaemlékezése. 
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tány már zubbonyát levetve, pisztolyát az asztalra kitéve, éppen lefeküdni ké
szült a bőrdíványra. Hardy ekkor felkapta pisztolyát, de a fegyver nem dördült 
el. Jászay őrnagy előzőleg kivette belőle a csapszeget.. .m 

A németek dr. Hardy Kálmán vezérfőkapitánnyal együtt elhurcolták Trunk-
water Ödönt, dr. Pápay Ignácot, Elefánthy Lászlót és1 Vörös Lajost is. 

' Epilógus 

Dr. Hardy Kálmánt — az egyetlent az október 15-i eseményekkel kapcsolat
ban letartóztatott tábornokok közül — a Nemzeti Számonkérő Szék hadbírósága 
halálra ítélte. Kegyelmi kérvényének elutasítására Szálasinak már nem volt 
ideje, így a folyami erők utolsó törvényes parancsnoka életben maradt. 

És mi lett a fegyvernemmel? 
Az október 15. utáni események leírása már túlnőne e tanulmány keretein. 

Annyit azonban meg kell állapítanunk, hogy ha a fegyverszüneti proklamáció, 
illetve maga a fegyverszünet nem is érte el végső célját, a katonai morálra erő
sen hatott. Általában hatott a proklamációban megfogalmazott kijelentés a há
ború elvesztéséről, hatott az a tétele, hogy egy nemzet sem áldozhatja fel magát 
a szövetségi hűség oltárán; hatott a németek viselt dolgairól szóló kijelentése. 
A folyami erőknél pedig, amely összetételénél fogva — a legénység zömmel az 
ipari munkásság soraiból verbuválódott, a tisztikarnak magasabb rendfokozatú 
tagjai pedig a Horthy-kori honvédségnél dívó szellemtől és mentalitástól lénye
gesen liberálisabb és a nagypolitikában jártasabb gondolkodásmodú, volt hadi
tengerészek voltak —: nem állt az egyoldalú (jobb oldali) kizárólagos hatás 
alatt, és amelynek legfőbb parancsnokát és több tisztjét letartóztatták, különösen 
hatottak a proklamációban hallottak. 

Ettől a naptól kezdődtek, majd váltak rendszeressé a szökések, a megadások 
és az átállások. A szándék a harc további folytatására elpárolgott. A zászlóaljak 
egy része még október 15. után is Hardy parancsához tartotta magát s konokul 
menetelt a Duna jobb partjára; legénységük fogyton fogyott, nem egyszer a 
tisztjeik tudtával és beleegyezésével, azoktól elbúcsúzva hagyták ott csapatukat, 
s szöktek haza. Október végétől aztán nem egy esetben tisztjeik vezetésével, 
zárt egységben adták meg magukat vagy álltak át, mint pl. Szigethy Zoltán 
kapitány az egész nehézfegyver századával a 2. folyamzár zászlóaljból, vagy 
Mándy Pál hajónagy a 3. folyamzár zászlóalj kötelékéből a szakasza élén. Nagy 
Ernő törzskapitányt azért tartóztatták le, mert Hardy parancsára hivatkozva 
megtagadta Baja védelmét. Sem Illey Tamás főtörzskapitány, sem Kovács Imre 
törzsalkapitány nem tette le és legénységével sem tétette le a hűségesküt Szála
sinak. 

Az őrnaszádezred egységeit német haditengerészek szállták meg, hetekig né
met lobogó alatt kellett járniuk. Bár később visszakapták a magyar lobogót, a 
német tengerészőrség a háború végéig rajta maradt a hajókon. A folyami erő
ket teljes egészében megbízhatatlannak nyilvánították s minden csapathoz (Szer
tár, torpedószázad, stb.) német őrséget vezényeltek. 

1945 tavaszán, amikor az öt folyamzár zászlóalj nyugat felé elhagyta az orszá
got, összlétszámuk nem érte el az 500 főt. 

Reméljük, e feldolgozás hozzásegít a valóság jobb megismeréséhez, az október 
15. körüli kérdéskomplexum katonai részének árnyaltabbá tételéhez. 

60 HL Horthy kori csapatanyagok, Folyamőrség. Ugray hivatkozott visszaemlékezése. 
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BÜKI PÉTER 

A Z S—221 L A J S T R O M J E L Ű J U — 5 2 - E S R E P Ü L Ő G É P S Z E M É L Y Z E T É N E K 
A T A L L A S A A V Ö R Ö S H A D S E R E G O L D A L A R A 

„A magyar hadsereg átállítása nem sikerült 1944 októberében, de az esemé
nyek hatására egyre több lett az egyéni szökés és a kisebb kötelékek alkalom
szerű átállása."1 E folyamat részeként a magyar katonai repülők közül többen 
gépeikkel együtt mentek át a felszabadítókhoz.2 „Merész tettet hajtott végre 
1945 január 6-án a Ju—52 típusú S—211 számú3 hárommotoros gép személyzete 
is."4 András Sándor vezérőrnagy, a Honvédelmi Minisztérium V. légügyi osztá
lyának vezetője 1945. május 26-án kelt nyilatkozatában erről az eseményről a 
következőket írta:5 

„Igazolom, hogy Stifter János tart. repülő százados, aki a Főv. száll. rep. 
szd.-nál, mint repülőgép vezető teljesített tényleges katonai szolgálatot, 1944. 
október 15-én 4 fő gépszemélyzet bajtársával (Molnár János t. hdgy. rádiós 
tiszt,6 Pintér József t. törm. másodpilóta, Szeghalmy Mihály tiz. hajózó géppus
ka lövész, Kiskéry János örv. hajózó szerelő) arra szövetkezett, hogy a hazaáruló 
Szálasi-kormány valamely esetleg gépükbe szálló tagjával a szövetségesekhez 
átrepülnek. 

Miután Budapest körülzárásával megszűnt a reménye annak, hogy ezek vala
melyike gépükbe szálljon, 1945. január 6.-án éjjel az S—221. jelű Ju—52. typusú 
3 motoros szállítógéppel 4 fő gépszemélyzetével Pápáról — a körülzárt Budapest 
helyett — a Vörös Hadsereg által felszabadított magyar területre, Szolnokra7 

önként átrepült. Átrepülés után azonnal jelentkezett katonai szolgálatra az új 
magyar demokratikus hadseregbe. 

A gép rakománya 118 puska, 40 láda.lőszer és magyar—orosz nyelvű röp-
cédulák voltak. Ezt a rakományt a bevetési parancs szerint a körülzárt Budapest
re kellett volna vinni (leszállás éjjel a Csepel-i repülőtéren) és itt a Pestet védő 
németeknek kellett volna átadni. E parancs helyett a fenti átrepülést tartotta 
kötelességének. 

E hazafias tettével megrövidítette Budapest ostromát és ezzel sok magyar és 
szövetséges életet és vagyont mentett meg a pusztulástól." 

Az átrepülés tényének fenti módon való megtörténtét igazolja a honvédelmi 
miniszter katonapolitikai csoportfőnöke, Pálffy György vezérőrnagy által Stifter 
János tartalékos repülő százados, MASZOVLET forgalmi pilóta részére kiadott 
204.063. szám/eln. kat. pol. — 1947. iktatási számú. 1947. április 28-án keltezett 
igazolvány,8 valamint Dinnyés Lajos miniszterelnök 1947. február 6-án kelt nyi
latkozata is.9 

Ezen hitelt érdemlő dokumentumok ismeretében 1977 januárjától kezdve több 
alkalommal is felkerestem az átállás két főszereplőjét, Stifter János volt géppa-

1 Magyarország felszabadítása, Budapest, 1975. 377. o. 
2 Repülés, XVIII. évfolyam 3. szám, 1965. március. Dr. Gazsi József írása. 
3 A fellelt iratok, valamint a gépszemélyzet volt tagjainak egybehangzó állítása alapján á 

gép száma: S—221. 
4 Repülés, XVIII. évfolyam 3. szám, 1965. március. 
5 Hadtörténelmi Levéltár HM 1945. 26099/Elnöki. 
6 Ugyanott található az az irat, mely Molnár János tettét igazolja, hasonló szöveggel. 
7 A leszállást nem Szolnokon, hanem a Tószeg és Jászkarajenő közti terepszakaszon hajtot

ták végre. 
8 Stifter János tulajdonában. 
9 Stifter János tulajdonában. 
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HONVÉDELMI MINI&2U \ 
g KATONAPOUttKAJ CSOPORTFŐNÖK 

• i • m.^ 

204.063.száa, 
IIB. » t IyÜT-1947, 

Stifter Jaß<?s tsrep.szds,-nak, 

B u d a p e s t « 

I g a t o I v á n y. 

Fenti csoportfőnök a beérkezett jegyzi könyvek alapján 
hivatalosan igazolja, hogy Stifter János t.rep.3zd3.!ÍAS2GVLKT for-
-gslai p l ia is , aki Budapest, XI.»Szent Imre hg.ut fi.sí.alatt lakik 
1945.avi január hó 6.-án éjjel az S-221,jelzésű Ju-52 't y pusu háro«-
«otoros szál l í tó géppel Pápáról a körülzárt Budapest helyett Szol
nokra, a Vörös Hadsereghez önként átrepült rakománnyal együtt. Át
repülés után azonnal jelentkezett katonai szolgálatra az uj magyart 
demokratikus hadseregbe, 

Budapsst,1947.évi áprUis hó 28.-án. 

rancsnokot és Molnár János egykori rádióstisztet, hogy visszaemlékezéseik, a 
személyes tulajdonukat képező iratok, fényképek alapján rekonstruálhassam át-
repülésük körülményeit.10 

•is;ïê^v.^.,. 
Az előzményekről 

Stifter János — akkor már tartalékos főhadnagy — a forgalmi pilótakiképző 
tanfolyam befejeztével, 1939. június 26-án vizsgázott le a forgalmi repülő- és 
vakrepülő kiképzésből.11 Ugyanezen a napon tette le Molnár János is a szikra-
távírász tanfolyam vizsgáit. Attól kezdve Stifter János repülőgépvezető és Mol
nár János hajózó rádiótávírász gyakran került egymás mellé a Magyar Légi
forgalmi RT nemzetközi járatain. A katonai behívóparancsot is csaknem azonos 
időben küldték a címükre. Háborús szolgálatuk kezdetére Stifter János a követ
kezőképp emlékszik: „A MALERT-pert követően, 1942 nyarán az egész polgári 

10 A Néphadsereg XXXI. évfolyam 2. számában 1978. január 14-én megjelent Virradat című 
riport alapanyagának feldolgozása, újabb adatokkal történt kibővítés nyomán. 

11 Csanádi—Nagyváradi—Winkler : A magyar repülés története. (Második, bővített kiadás) 
Budapest, 1977. 223. o. 
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légiforgalmi társaság gépeit és pilótáit bevonultatták a hadseregbe.12 A pilóták 
többsége tartalékos tiszti rendfokozatot kapott, de ettől még egyikünk sem lett 
vérbeli katona. Molnár egy ideig őrmesteri rendfokozatot hordott, majd a tiszti 
vizsga letétele után, 1942. szeptember 1-ével előléptették zászlóssá . . . Bennün
ket, forgalmi pilótákat az 1. szállító repülő századba osztottak be. Az volt a fel
adatunk, hogy postát és futárcsomagokat vigyünk a keleti frontra, s szállítsuk 
haza a 2. magyar hadsereg sebesültjeit. A harci alakulatokkal nem volt közvet
len kapcsolatunk, csupán a repülőtereken találkoztunk a frontra küldött va
dászrepülőkkel." 

Molnár János ezekről a találkozásokról szólva elmondta: „Tőlük hallottunk 
először a kíméletlen pusztításról, a hadifoglyok és polgári lakosok megkínzásá-
ról, a tömeges kivégzésekről, a földig rombolt városokról és falvakról. . . És ve
lük együtt keseregtünk a magyar katonák értelmetlen pusztulását okozó intéz
kedések miatt. Rengeteg volt a sebesültünk. Sajnos, csak igen keveset tudtunk 
közülük hazaszállítani... A budaőrsi repülőtéren még a háború kezdetén megis
merkedtem Szenes István őrnaggyal, aki szintén baloldali beállítottságú ember 
volt. Ha ketten maradtunk, gyakran beszélgettünk a hatalmon levő kormány
zat politikájának veszélyességéről. De az öreg, első világháborús tisztek között 
is voltak józan gondolkodásúak, akik megjegyzésekkel, célozgatásokkal fejezték 
ki véleményüket.. . A doni katasztrófa után néhányan titokban hallgatni kezd
tük Moszkva és London nlagyar nyelvű adásait. Bár itthon a hivatalos propa
ganda a németek győzelmét ígérte, Sztálingrád után már sejtettük, hogy a hit
leri Németországgal kötött szövetség súlyos katasztrófával fenyegeti országun
kat. Aztán elkövetkezett Magyarország német megszállása . . . s ez tovább fo
kozta a fasizmus iránti ellenszenvünket." 

A dezertálásra, a Horthy-hadsereg elhagyására azonban egyikük sem gondolt 
komolyan. Szavaikból ítélve ezt a szándékot valójában csak a kormányzó meg
buktatása, a nyilas hatalomátvétel híre érlelte meg bennük. Molnár emléke
zetében így maradt meg az a nap : „Az évek során eléggé megismertük Stif térrel 
egymást ahhoz, hogy a legbizalmasabb dolgokat is megbeszéljük. Valószínűleg 
ez is hozzájárult ahhoz, hogy a német megszállást követően legtöbbször engem 
választott rádiótávírásznak a gépére . . . 1944. október 16-án a Berlin közelében 
levő werderi repülőtéren tartózkodtunk. Ott értesültünk a rádióból, hogy Szá-
lasiék átvették a hatalmat és a háborúnak, melyből addigra már nagyon ele
günk volt, mégsem lesz vége. Stifterrel ketten voltunk a pihenőszobában, s így 
nyugodtan beszélhettünk. Pontosan már nem emlékszem arra, hogy melyikünk 

12 I. m. 223. o. A Magyar Légiforgalmi RT és a polgári alapon működő légiforgalom lelett 
felügyeletet gyakorló Kereskedelmi Minisztérium Légiforgalmi Főosztálya között kezdettől fogva 
erősödtek az ellentétek. Ezt a feszült légkört tovább élezték az 1941-ben bekövetkezett balesetek, 
melyek következtében a szerződtetett személyzetek hozzátartozói, nyugdíjjogosultság hiányában, 
támasz nélkül maradtak. A MALERT vezetői ezért 1942 januárjában memorandumban hívták 
fel a kormány és az illetékesek figyelmét a szerződéses gépszemélyzetek státusának rendezésére, 
valamint a műszaki állapotok régi rendjének visszaállítására. A szerződtetett pilóták egy része 
úgy csatlakozott a memorandumhoz, hogy repülés előtt nem írták alá a gép karbantartási iga
zolását. A minisztérium műszaki biztosai — biztosítási hiányosságoktól tartva — ennek követ
keztében nem engedélyezték a repüléseket. A Tanácsköztársaság leverését követő fehérterrorban 
vezető szerepet játszott főosztályvezető ekkor elrendelte a MALERT öt vezetőiének, valamint az 
érintett pilóták azonnali felfüggesztését, illetve elbocsátását és katonai behívását. Ugyanakkor 
javasolta, hogy a vétkesek ellen statáriális eljárást folytassanak, mivel azok a „hadban álló 
nemzet hadipotenciálját igyekeztek aláásni." A gépek ugyanis ekkor már többször szállítottak 
tábori postát és hoztak sebesülteket a Szovjetunióból (a fent említett gépek egyike is egy ilyen 
feladatra indulás közben zuhant le). A katonapolitikai osztály a letartóztatásokat és a statáriá
lis eljárást azonnal megkezdte, s csupán a miniszterelnök és a légierő-parancsnok közbelépése 
tette lehetővé, hogy végül mégsem a statáriális bíróság, hanem a vezérkari főnök külön bírósága 
vette át az ügy kivizsgálását. Ezt követően, 1942 márciusában került sor az úgynevezett MALERT-
perre, mely két hétig tartott. A tárgyaláson repülési szakemberek és a légierő szakértői egyaránt 
a vádlottak mellett foglaltak állást, így a bíróság kénytelen volt felmentő ítéletet hozni. A há
ború miatt azonban szükség volt a szállítógépekre és a jól képzett forgalmi pilótákra. Ezért a 
már behívott személyzetek továbbra is katonai szolgálatban maradtak, s 1942 júniusától már 
csaknem az összes gépet bevonultatták, rejtőszínre festették és ellátták a légierő jelzéseivel. 
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vetette fel a cselekvés szükségességét, de az biztos, hogy néhány mondat után 
mindketten egyetértettünk abban: valamit tennünk kell! Arra viszont tisztán 
emlékszem, hogy Stifter Zsóri13 kijelentette: a fennállá rendszer gyengítése 
minden becsületes magyarnak é rdeke . . . s ha valami fejessel áttévednénk oda-
átra, akkor ezen az oldalon egy főnyilassal és egy repülőgéppel kevesebb lenne, 
számunkra pedig véget érne a háború. Persze, ehhez az akcióhoz ketten keve
sek voltunk. Meg is kérdeztem tőle, hogy ki lesz a másik kettő, akiket beavatha
tunk terveinkbe. Hiszen olyan hajózó szerelőre és géppuskalövészre volt szüksé
günk, akikben biztosak lehetünk, hogy nem ijednek be a döntő pillanatban, 
és lesz elég merszük végigcsinálni. . . Stifter megnyugtatott, majd ő körülnéz, 
csak énrám számíthasson biztosan. Ezt rögtön megígértem." 

E beszélgetés részleteire már Stifter sem emlékezik határozottan, de Molnár
tól függetlenül, tartalmában ugyanezt mondta el arról a napról. Elhatározá
sánál a következőket vette számításba: ,,Amikor Horthy a kormányzói szó
zatban arra utalt, hogy a németek becsapták a magyarokat, attól fogva nem 
éreztem kötelezőnek az eskünket, s ezt azonnal megmondtam Molnár Johnny-
nak14 is. ő ebben szintén egyetértett velem. Az átrepülés végrehajtása pedig 
csak rutinmunkának ígérkezett kettőnk számára . . . Azt meg biztosra vettük, 
hogy az oroszok nem fognak bennünket sem Szibériába vinni, sem tarkón lő
ni . . ." Megjegyzem, ők ugyan így nem fogalmazták meg, de akkori magatartá
sukból, terveikből kitűnik, hogy gépükön kívül mindenképp akartak vinni még 
valamit a szovjetekhez, amivel majd egyértelműen bizonyíthatják előttük, hogy 
önként álltak át, s ne tekinthessék őket egyszerű hadifoglyoknak. Ezért is sze
rették volna a kormány egyik emberét magukkal vinni. Ez a tervük azonban, 
mint később kiderült, megvalósíthatatlannak bizonyult. Stifter főhadnagyot és 
személyzetét ugyanis ezekben a hónapokban már csak szállítási feladatokkal 
bízták meg. A gépszemélyzet kiválogatása sem bizonyult olyan egyszerűnek, 
mint azt kezdetben remélték. Molnár zászlós aggodalma nem volt teljesen alap
talan, amikor a gépparancsnok „toborzási" módszereit kifogásolta: „Stifter ket
tőnk beszélgetése után jobban odafigyelt a háború- és nyilasellenes kiszólásokra. 
S akiket tervének véghezviteléhez számításba vett, azok előtt többször is meg
említette, hogy kacérkodik az átrepülés gondolatával. Néha nagyon meggondo
latlan volt. Még szerencse, hogy nem akadt köztünk besúgó, mert biztos lebuk
tunk volna a vakmerő kijelentései miatt. Persze, az is igaz, hogy legtöbben azt 
hitték, csak ugratja őket. . ." 

Először — november végén — Kiskéry János őrvezetőt, az S—22l-es gép ha
józó szerelőjét avatták be titkaikba.15 Decemberben, egy véletlen találkozás 
nyomán, még másodpilótájuk is akadt. Igaz, ilyen beosztás akkor nem volt ná
luk rendszeresítve, de a másik szállító repülő századnál szolgáló Pintér József 
törzsőrmester örömmel kapott a lehetőségen, hogy egykori motorosrepülő-okta
tója segítségével megszabaduljon a hadseregtől. Századparancsnoka nem fogott 
gyanút, amikor arra hivatkozott, hogy volt oktatójával éjszakai bevetésre sze
retne menni, így az adott napon ő is velük tarthatott. A gépparancsnok egyéb
ként készségesen magával vitt volna másokat is, ha erre megkérik. Ha kedve
zőbben alakulnak a dolgok, akkor egy polgári személyt is befogadott volna a gé
pébe. Erről az esetről Stifter János tartalékos repülő százados az események 
többszöri felidézése során a következőket mondta :16„1944 novemberének köze
pén Budapesten, a Negresco kávéházban összetalálkoztam egy régi jó ismerő-

13 Stifter János beceneve a repülők között. 
14 Molnár János beceneve a repülők között. 
15 A dokumentumokban feltüntetett időpont és létszám tehát nem egészen azonos Stifter és 

Molnár által a közös szervezkedés körülményeiről mondott adatokkal. 
16 Erről az esetről Molnár János is többször tett említést. 
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sömmel, Erdődi Mihállyal, aki korábban is célozgatott rá, hogy valakit át kelle
ne segíteni a szovjetekhez. Ezen a bizonyos novemberi napon aztán személye
sen is bemutatta a szóban forgó férfit, dr. Keleti Dezső jogászt. Erdődi szerint, 
aki szoros kapcsolatban állt a baloldaliakkal, Keleti a kommunista párt tagja 
volt, s valami fontos megbízatással küldték a fronton túlra. Aztán valami olyas
mit is mondott, hogy zsidó származása miatt is menekülnie ke l l . . . Nos, én 
nem faggattam Keletit, hogy miért akar átjutni a fronton, ő pedig nem részle
tezte. Elvállaltam, hogy segítek. Néhány napig a Mészáros utcai lakásomon rej
tegettük — Budán —, majd a repülőtéri busszal levittük Csákvárra. Ő addigra 
valahonnan karpaszományos tüzér egyenruhát szerzett magának, nehogy gya
nút keltsen polgári öltözékével, ha majd be kell jönnie a repülőtérre. Keleti 
egyébként nagyon művelt, rokonszenves ember volt, jól beszélt németül és szí
vesen politizált. Sajnos, egy hetet sem töltött Csákváron, ahol egy kis falusi ház
ban húzta meg magát, amikor üzenetet kaptam Bánhidi Tónitói, hogy aznap nyi
lasok kerestek a lakásomon, majd a budaőrsi repülőtéren. Még jó, hogy éppen 
vidéken tartózkodtam akkor . . . Ezek után Keletivel úgy döntöttünk, hogy át
menetileg különválunk, nehogy őt keresve fényt derítsenek a tervünkre. Azóta 
sem hallottam róla . . . " 

Legvégül, szinte az utolsó percekben, Szeghalmi Mihály tizedessel, a kisze
melt Junkers—52-es repülőgép soros géppuskalövészével közölték szándékukat. 
Erre a beosztásra ugyanis általában csak a felszállás előtt szokták kijelölni a 
szolgálatot teljesítő katonák egyikét-másikát. Szeghalmi rövid gondolkodás után 
szintén csatlakozott a többség elhatározásához. Ám eredeti elképzelésük irreális 
voltáról ekkor már valamennyien meggyőződhettek. Az idő viszont egyre job
ban sürgette őke t . . . 

Időközben a 3. Ukrán Front csapatai átkeltek a Dunán, s megkezdték a fővá-
• ros bekerítését. Szállítórepülő századukat a Fővezérség áttelepítette Pápára, s 

beosztotta a német 4. légiflottába, Conrad tábornok alárendeltségébe. December 
26-án a szovjet egységek felszabadították Esztergomot, ezzel közel százezer ma
gyar és német katona körül zárult be a gyűrű. A bekerítésben harcolók számára 
létkérdéssé vált a légi utánpótlás folyamatossága.17 

„Stifter Zsóri javaslatára ekkor megváltoztattuk az eredeti tervet — mondta 
erről Molnár János . . . Ügy döntöttünk, ha valamelyik éjjel Budapest fölé kül
denek bennünket ellátó tartályok ledobására, akkor egyenesen továbbrepülünk 
a szovjet vonalak mögé, s ezer méterről kiugrunk ejtőernyővel a gépből. 
Őszintén szólva, egyikünk sem lelkesedett ezért a változatért, de beláttuk, hogy 
nem maradt más választásunk. Nappal nem szállhattunk fel parancs nélkül, s 
ha netán mégis megtettük volna, a szovjet és amerikai vadászgépek már az első 
félórában szitává lövik nagy felületű, nehézkes mozgású szállítógépünket.ÍS 

Éjszaka pedig képtelenség leszállni a terepen. A leszállást csupán egyetlen eset
ben kísérelhettük meg a siker reményében: ha a hajnali órákban küldenek ben
nünket bevetésre. Erre viszont ritkán került sor. A hírek pedig egyre terjedtek 
arról, hogy rövidesen az egész repülőköteléket áttelepítik Drezdába . . . " 

A magyar repülők többsége már Budapest körzetét sem szívesen hagyta el. 
Attól pedig egyenesen irtóztak, hogy Németországba vonják vissza őket. Emel
lett a szállító repülők egyre növekvő veszteségei, a harc értelmetlen volta is 
égetően sürgette Stifteréket, hogy szánják rá magukat a döntő lépésre. „Buda
pest körülzárása után — mondta a volt gépparancsnok — a szovjet csapatok 
rendkívül erős elhárítótűz alá vonták a főváros légterét. Tudtuk, már nagyon 

17 Csanádi—Nagyváradi—Winkler : i. m. 271. o. 
18 Uo. 

- r 331 — 



közeledik a háború vége, ezért egyikünk sem lelkesedett a bevetésért. Jól em
lékszem arra a napra, amikor egy német őrnagy odajött hozzánk és megkér
dezte tőlünk, hogy kik vállalkoznak önként erre a veszélyes feladatra. Csak Bán
hidi Antal főhadnagy jelentkezett. De ő is csak azért, mert meg akarta mutatni 
a vaskeresztjeiket fitogtató, öntelt német pilótáknak, hogy mások is képesek úgy 
repülni, mint ők — ha akarnak. Századunk többi repülőgép vezetője viszont már 
kevésbé törődött a németek megjegyzéseivel. Sorra kijelentettük, hogy csak pa
rancsra vagyunk hajlandók Budapest fölé repülni és ott leszállni. Persze, erre a 
parancsra nem kellett sokáig várnunk. A MALERT-től bevonultatott, volt for
galmi pilótákon kívül ugyanis más magyar szállítórepülők nem rendelkeztek az 
éjszakai repülések végrehajtásához nélkülözhetetlen vakrepülő-kiképzéssel és 
gyakorlattal." 

A szökés 

Január 5-én már éjjel is rendkívüli kockázatot jelentett az utánpótlást tartal
mazó tartályok ledobása Budapest felett.19 Erre a délutánra a következőképp 
emlékezik Stifter János: „A délutáni órákban Bánhidi főhadnagy, megbízott 
századparancsnok azzal a hírrel tért vissza a németek harcálláspontjáról, hogy 
az SS-egységeknek sikerült visszafoglalniuk a csepeli repülőteret, s ezért az éj
szaka folyamán meg kell kísérelnünk a leszállást. Amennyiben mégsem tudnánk 
leszállni, a fegyverekkel és lőszerekkel teli fémtartályokat ejtőernyővel kell ki
dobni a németek állásai fölöt t . . . Szótlanul néztünk magunk elé. Egyikünknek 
sem tetszett ez a kockázatos feladat. Aztán Bánhidi szólalt meg ismét. Meg
nyugtatott bennünket, hogy kérésére a németek engedélyezték, hogy mi men
jünk utoljára. Ebből pedig rögtön tudtuk, hogy mi már aligha szállhatunk le 
a repülőtérre, mert az első néhány gép megjelenése után az oroszok olyan tü
zet zúdítanak a leszállómezőre, hogy számukra csak a dobás lehetősége ma
rad . .. Magamban gyors számvetést végeztem, aztán megkértem Bánhidi Tónit, 
hadd szálljak fel én utoljára. Egy vállrándítással beleegyezett. Senki sem kér
dezte, hogy miért akarok a végére maradni . . . " Másfél óra múlva már a gépsze
mélyzet többi tagja is tudta: elérkezett a nagy lehetőség! Molnár erről így be
szélt: „Ebéd után azt a parancsot kaptuk, hogy fegyverrakománnyal repüljünk 
Pestre. Az eligazítás után néhány perc alatt megbeszéltük a többiekkel is, hogy 
az éjjel átmegyünk. Stifter külön felhívta Kiskéry figyelmét, hogy a rossz idő
járási viszonyokra való hivatkozással teljesen töltse fel a benzintartályokat. Ha
józó szerelőnkkel már a polgári légiforgalomban is sokszor repültünk együtt, így 
tudtuk, megbízhatunk a gép kellő műszaki előkészítésében. Stifter nagyon bi
zakodó hangulatban volt. Azt mondta, ha éjfél utánig sikerül elhúznunk a star
tot, akkor nyert ügyünk van, mert az üzemanyagunk körülbelül hat órás repü
lést biztosít, az pedig elég ahhoz, hogy virradatig a levegőben maradhassunk. 
Az időjárás is kedvezően alakult, mivel a meteorológusok tartós borultságot, 
vastag felhőzetet és 4—500 méteres felhőalapot jeleztek a Dunántúlra. Tehát 
könnyen elbújhattunk a saját és az ellenséges légi felderítés elől. A hőmérséklet 
mínusz nyolc—tíz Celsius fokon stagnált, ami csökkentette a jegesedés veszélyét, 
s egyben fokozta a leszállás biztonságosságát a keményre fagyott talajra." 

A terepre történő leszállás sikerének kilátásait jelentősen fokozta, hogy a tel
jesen fém építésű, hullámlemez-borítású hárommotoros Ju—52-es repülőgép 
már számos kényszerleszállásnál bizonyította: személyzete még komolyabb gép-

19 Veress D. Csaba: A ba la toni csata. Veszprém, 1976. 87—88. o. 
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törés esetén is biztonságban érezheti magát. A németek bizonyára ezért is ked
velték annyira, hogy „Tante—Ju"-nak, azaz Ju-néninek becézték. 

A szökés közvetlen előzményeihez tartozott még egy érdekes epizód. Stifter 
Jánost idézem: ,,A késő délutáni órákban kétmotoros Focke—Wulf ereszkedett le 
a pápai repülőtérre. A gép pilótaüléséből Wittinger Kálmán,20 régi kedves is
merősöm szállt ki. Amint meglátott, felvidulva hozzám sietett, s a kölcsönös üd
vözlés után rögtön elmondta, hogy Csákánydoroszlóról azzal a paranccsal küld
ték át hozzánk, hogy valamelyik Pestre menő szállítógéppel küldje tovább 
Keksz Edgár alezredesnek, a légierő akkori parancsnokának Werth Henrik ve
zérezredeshez címzett ajándékát. A leszállás helyétől majd teherautóval fogják 
átvinni Budára a küldeményt. Rögtön meg is kérdezte tőlem, hogy elvinném-e. 
Persze, készségesen beleegyeztem, mert láttam, hogy a ládák tele vannak son
kával, szalámival, és más élelmiszerekkel. Azonnal intézkedtem, hogy a ládákat 
mielőbb rakják át az S—221-es gépbe. Az átrakodásnál Kun Miklós tartalékos 
repülő hadnagy odajött hozzám. A gép személyzetén kívül csak ő tudott a szán
dékunkról, s ezért arra kért, hogy adjak neki is valami harapnivalót, hisz ezzel 
mi már úgysem fogunk elszámolni. Természetesen megengedtem neki, hogy né
hány rúd téliszalámit feltűnés nélkül magával vigyen." Ezekről az élelmiszerek
ről Molnár és Stifter az átrepülés utáni napok elbeszélésekor is többször tett 
említést, mivel a szovjet katonák meghagyták a tulajdonukban, s ők nemegyszer 
ezzel vendégelték meg hadifogoly társaikat. 

„Jócskán elmúlt éjfél, amikor Stifter jelt adott az indulásra — idézte fel Mol
nár János az indulás előtti perceket. — Sötét éjszaka volt, esett a hó. A mi pihe
nőszobánkban világos volt, 10—15 ember tartózkodott benn. Azokban a napok
ban keveset aludtunk, a jövő, a háború menete foglalkoztatott valamennyiün
ket . . . A többiek látták, hogy csomagokkal megyünk ki a gépünkhöz, de nem 
törődtek vele.21 Senkit sem érdekelt, hogy hová megyünk. Végigmentünk a ki
világított folyosón, majd a lépcsőházon, s közben újabb emberekkel találkoz
tunk, de azok sem kérdezték, hogy miért ilyen nagy késéssel indulunk a német 
és magyar kötelékek után . . . Tábori csendőrség egyébként nem volt a repülőté
ren . . . Ekkor már senkit sem akartunk magunkkal hívni. Kötelékben úgysem 
mehettünk volna át, akikben pedig jobban megbíztunk, azok már korábban el
hárították a javaslatunkat. Persze, a felszabadulás után már sokan jöttek hoz
zánk azztal, hogy miért nem szóltunk nekik is, mert szívesen csatlakoztak volna 
hozzánk . . . De egyébként mások nem vállalkoztak Pápáról az átrepülésre. Mi 
voltunk onnan az elsők és az utolsók .. . Körülbelül két óra lehetett, amikor fel
szálltunk. A maximálisan megterhelt Ju—52-est Stifter egyenletesen, lapos szög
ben emelte el a földtől. Ügy 500 méteren értük el a felhőalapot, s attól kezdve 
végig felhőben repültünk. A foszforeszkáló műszereken kívül semmit sem lát
tunk . . . Először elrepültünk keletre, Szolnok irányába, mert így biztosak lehet
tünk, hogy nem ütközünk bele a hazatérő gépekbe, sem a hegyekbe. A földi rá-
dióirányító-állomás jelzéseihez igazodva — hátsó irányítással — másfél órát re
pültünk, majd visszafordultunk ismét Pápa irányába. Az iránymérés morze-je-
lek adása, illetve vétele útján történt. A »QTR< jelzés azt jelentette: mérjen 
irányt! A »QTG« pedig: nyomja le a billentyűt! Amikor hosszan megnyomtam 
a billentyűt, akkor a földi iránymérő állomás bemért, s közölte az általa mért 
irányunkat. Én pedig a gépünkből kinyúló keretantenna síkját kézzel forgattam 
rá.a földi állomás felől érkező jelekre, s úgy ellenőriztem adatainak helyessé-

20 1939-ben ugyanazon a n a p o n te t t ék le a pi lótavizsgát . Stifter ér tesülései szerint n é h á n y éve 
mint az egészségügyi repü lők íőpi lótája men t nyugdí jba . 

21 Stifter János szerint Molnárral már korábbi útjaikra is rendszeresen magukkal vitték bő
röndjeiket, s személyes holmijaikat ezúttal is jóval a felszállás előtt berakták a gépbe. Ez azért 
sem kelthetett gyanút, mert hosszabb repülőutak előtt mások is így cselekedtek. 
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g é t . . . Tervünk szempontjából igen kedvező volt, hogy Pápa felől nézve nem 
volt különösebb eltérés a csepeli és a szolnoki irány között, bár a földi iránymé
rő távirászt egyébként sem érdekelte, hogy mi valójában milyen úticéllal tartóz
kodunk a levegőben. Már repülésünk kezdetén kiszámítottam, hogy milyen erős 
az ellenszél, mekkora lehet a föld feletti sebességünk. A műszer szerint órán
ként kétszáz kilométerrel repültünk. A szél délről fújt, s ezt szintén figyelembe 
kellett vennünk. A magasságunk általában 1500 méter volt, de időnként fel
mentünk 2000-re is . . . Budapest légterében egészen hajnalig sok gép lehetett, 
melyre a rádiózás rendkívüli sűrűségéből következtettem. Ez számunkra azért 
volt kedvező, mert egy órányi repülés után beszüntettem az adást, s csak a pá
pai rádióirányítás jelei alapján tájékozódtam, hogy bennünket ne tudjanak be
mérni, így nem tűnhetett fel senkinek sem, hogy mit keresünk Pápa felett, ha 
nem akarunk leszállni.. . Mivel a rádiókulcsot előre megkaptam, hiába változ
tatták két óránként a jeleket, mindig tudtam azok jelentését. Számomra te
hát nem okozott különösebben nehéz feladatot a pilóta rádiónavigációs segí
tése." 

Beszélgetéseim során újra és újra rákérdeztem az átrepülés megtervezésében 
és végrehajtásában döntő részt vállalt két emberre: mire gondoltak ez alatt a 
több mint ötórás repülőút alatt? Stifter János, aki ezúttal is tárgyilagosan 
igyekezett felidézni az eseményeket, a következőket mondta: ,,A ihárom motor 
zúgása lehetetlenné tette a beszélgetést. Molnár, aki nagyon buzgó lélek volt, fá
radhatatlanul ömlesztette az adatokat. De ez is úgy történt, hogy egészen a fü
lemhez hajolt, s belekiabálta mondandóját. Én pedig többnyire vagy bólintot
tam rá, vagy kérdő pillantással jeleztem, hogy ismételje meg, vagy egészítse ki. 
Gondolatainkat legfeljebb néhány felkiáltással, kézmozdulattal fejeztük k i . . . 
Engem teljesen elfoglalt a vezetés, nem éreztem fáradtságot. Különösebben nem 
izgultam. Feleségem akkoriban Veszprémben volt, s tudtam, hogy őt aligha ta
lálhatják meg ebben a zűrzavarban. Meg aztán miért is keresték volna . . . Mire 
kiderül, hogy átálltunk, az országot úgyis felszabadítják a szovjet csapatok. 
Tervünkről egyedül Kun Miki tudott biztosat, de vele tisztában voltam, hogy 
hallgatni fog. Egyébként már nem emlékszem, hogy mire gondoltam, vagy mit 
éreztem akkor . . . " 

Molnár János is csak beszélgetésünk elején használt nagy szavakat. Később 
beismerte, hogy őt is elsősorban közvetlen tennivalói kötötték le. Korábban töp
rengtek eleget, de amikor már a cselekvésen volt a sor, minden idegszálukkal a 
cél elérésével törődtek. A másik három társukkal nem tartottak közvetlen kap
csolatot: „Pintér nyugodtnak látszott, s bár értett ő is a repüléshez, Stifter nem 
adta át neki a kormánykereket. így csak ült és vagy a műszereket nézte, vagy 
maga elé bámulva tűnődött valamin. Kiskéry a tehertérben üldögélt, s csak a le
szállás előtti félórában állt végig a pilótafülke ajtajában, hogy figyelje a fejle
ményeket. Szeghalmi viszont egészen a leszállásig fenn gubbasztott a gép tete
jére épített nyitott géppuskás-ülésben .. . Szegény ember rettenetesen összefa
gyott . . . Mi nem fáztunk, mert a kabintér fűthető volt. . . Biztos voltam az átre
pülés sikerében. Nagy gyakorlatom volt már az éjszakai tájékozódásban, s min
dent pontosan kiszámoltam. Egyedül a jegesedéstől és a motorhibától kellett 
tartanunk . . . Egy kényszerleszállás a Dunántúlon akkor is végzetes lett volna, 
ha életben maradunk. Mert a tábori csendőröknek és a nyilasoknak nehezen 
tudtuk volna megmagyarázni, hogy miért nem hajtottuk végre a parancsot, s 
miért vittük magunkkal a bőröndjeinket..." 

A pápai repülőtérről a reggeli órákig szikratávírón többször is hívták az 
S—221-es számú gépet, de az nem jelentkezett. Az 1. szállító repülő század 
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pilótái között különféle hírek terjedtek el Stifterek eltűnéséről.22 Végül hozzá
írták gépüket az éjszakai veszteséglistához. Bánhidi Antal volt repülőtiszt, az 
események egyik tanúja, 1979 nyarán így emlékezett vissza pilótatársa eltűnésé
re: „Hajnalban valaki azt mondta, hogy egy sérült Ju—52-est látott a csepeli 
repülőtéren. A sötétben nem látta a felségjelzést, ezért arra következtettünk, 
hogy Stif terek mégis leszálltak. Ezt a hírt azonban hamarosan megcáfolták, 
mert kiderült, hogy az egyik német gépről van szó. Ekkor már csak arra gon
dolhattunk, hogy lelőtték őke t . . . Néhány nap múlva aztán a német repülőktől 
megtudtuk, hogy Szolnok közelében magyar felségjelű Junkerst láttak a szán
tóföldön, melyet a felfedezést követően teljesen szitává lőttek a levegőből. 
Benzin már nem lehetett a tartályokban, mert a gyújtólövedékektől sem fogott 
lángot. Stifter korábbi viselkedése után előttem sem volt kétséges, hogy az ő gé
péről van szó. Persze, őket nem érdekelte, hogy dezertálásukat esetleg rajtunk 
fogják megtorolni. . . Ha jól emlékszem, februárban, vagy márciusban a »Szent 
László« hadosztály hadbírósága távollétükben halálra ítélte őke t . . . " Erről az 
ítéletről később Stifter és Molnár is hallott az amerikai hadifogságból visszatért 
volt bajtársaiktól, de konkrét bizonyíték azóta sem került elő. 

Az átrepülés legkritikusabb mozzanatának a leszállás bizonyult. Stifter Já
nost idézem, mivel a rádiótávírásznál jóval pontosabban emlékezett a részletek
re: „Reggel fél hétkor kezdett világosodni-az égboít. A szárnyvégek azonban 
teljesen belevesztek a sűrű felhőzetbe, így nem láttunk sokkal többet. Több mint 
öt órája ingáztunk kelet-nyugati irányban Budapesttől délre, amikor az üzem
anyagmérő mutatója elérte azt a jelet, amelynél sürgősen leszállóhelyet kellett 
keresnünk. Molnár Johnnyhoz fordultam, aki meg sem várta, hogy kérdezzem, 
rögtön diktálni kezdte az adatokat : a következő irány 97 fok . . . nyolc perc 
múlva Szolnok légterébe kell érnünk .... a szél déli irányú, Ötös erősségű . . . je-
gesedési veszély továbbra sincs! Rábólintottam, aztán süllyedésbe vittem a gé
pet. Kétezer méterről csökkentett gázzal siklottunk . . . Közben azon drukkol
tam, hogy minél alacsonyabban legyen a felhőalap. Ha ugyanis véletlenül a vá
ros fölött bukkanunk ki a felhőből, a szovjet légvédelmi tüzérek pillanatok alatt 
leszednek bennünket a négycsövű gépágyúikkal. Másrészt számítanunk kellett a 
frontvonalon túl kis magasságon járőröző szovjet vadászgépek megjelenésére, 
akik nem tudhatták, hogy mi már nem vagyunk az ellenségeik . . . Emellett ki
sebb magasságon fokozódott a más gépekkel való összeütközés veszélye is . . . 
Hét óra múlt, amikor észrevehetően ritkulni kezdett körülöttünk a felhőzet, 
ötszáz méteren voltunk. Azt reméltem, hogy valahol ezen a magasságon lesz a 
felhőalap, de nem így történt. Bár tovább világosodott körülöttünk a levegő, .az 
összefüggő párafüggöny csak nem akart véget érni. Molnár, Pintér és Kiskéry 
lélegzetvisszafojtva figyeltek engem és a műszereket. Tudtam, egyedül tőlem 
függ a leszállás sikere, ezért velük nemigen törődtem. A felhőnek 300 méteren 
sem értem az aljára, s ez már komolyan aggasztott. Mi lesz, ha 100 méteren sem 
látom meg a földet?! Tovább még ezen a sík vidéken sem ereszkedhetek, hi
szen egy domb, vagy templomtorony bármikor elém kerülhet . . . Tovább csök
kentettem a gép sebességét, s szinte méterről méterre ereszkedtem lejjebb. Bal
jós előérzetem támadt. Előfordulhatott, hogy a légköri viszonyok megváltozása, 
vagy a szintkülönbség elszámítása miatt még a műszer által mutatott értéknél 
is alacsonyabban repülünk. . . -Micsoda balszerencse lenne épp az utolsó pilla
natban fűbe harapni! Én ugyan nem vettem észre, de a többiek utólag azt állí
tották, hogy ezekben a percekben szokatlanul sápadt voltam, verejtékezett a 
homlokom és a szám szélét harapdáltam . . . Meglehet, hogy így tö r tén t . . . Csak 

22 Veress D. Csaba: i m. 88. o. 
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arra emlékszem, hogy 150 méter alatt már alig tudtam levenni a tekintetem a 
barometrikus magasságmérő számlapjáról. Néztem a műszert és mondogattam 
magamban: 135 . . . 130 . . . 125 . . . s ebben a pillanatban a ködfoszlányok között 
néhány tizedmásodpercre felvillant a föld egy parányi foltja. Szinte egyszerre 
kiáltottunk fel örömünkben: Föld! Föld! Ennyi nekem épp elég volt ahhoz, hogy 
megnyugodjak. Annyit ugyanis rögtön f elmértem, ^hogy még legalább 100 méter 
van alattunk! Persze, a magasságmérő mutatója már a 100-as jel alatt járt, 
amikor végre kikerültünk a felhőből, de addigra már annyira megritkult a fel
hőzet, hogy vállalhattam a további süllyedés kockázatát. Igaz, más választásom 
már nem is nagyon lehetet t . . . A felhők alatt teljesen világos volt. Abból a ma
gasságból a látótávolság elérte a másfél-két kilométert. A szovjet vadászgépek
től és a légelhárítástól való sok éves rettegés belülről azt parancsolta: minél 
előbb földet érni! Persze, a benzinem miatt is igyekeztem, de akkor még az 
üzemanyagmérőről is megfeledkeztem. Egy ritkás facsoport mögül széles ku
korica-tarló rohant elénk. Sietve helyesbítettem a leszállás irányán, aztán már 
ott volt alattunk a keményre fagyott tarló. A Ju—52-es szerencsésen ért földet, 
s ha rázkódva, erősen lengő szárnyakkal is, de sérülés nélkül állt meg a szántó
földet keresztülszelő lövészárok mellvédje előtt. Talán soha nem éreztem ma
gam olyan boldognak, mint akkor. A hónapok óta húzódó készülődés, a hosszú 
repülőút, a leszállás izgalmai után szinte megrészegedtünk az örömtől. Ujjong
tunk, kiabáltunk, egymást ölelgettük. Számunkra véget ért a háború !" 

A felszabadult országrészben 

„Miután jóllaktunk a vezérkari főnöknek szánt élelmiszerekből, mely között 
még konyakos és pálinkás üvegeket is találtunk — folytatta Stifter a sikeres 
földet érést követő események ismertetését —, láttuk, hogy a közeli országúton 
egy idős parasztember közeledik. Ez nagyon kapóra jött nekünk, mert azt ugyan 
tudtuk, hogy valahol Szolnok közelében lehetünk, de hogy pontosan hol, azt 
nem tudhattuk. S arról sem lehettünk teljesen meggyőződve, hogy valóban a 
szovjetek birtokában van ez a terület. Megszólítottuk az öreget, s tőle tudtuk 
meg, hogy az a két távoli templomtorony, amelyet már a gépből is észrevettünk 
Jászkarajenőt, illetve Tószeget jelenti. Érdeklődésünkre azt is elmondta, hogy 
Tószegen látott két orosz katonát, akiknél rádiókészülék is volt. Mivel a gépet 
nem mertük elhagyni, nehogy egyszerű katonaszökevényeknek nézzenek ben
nünket, megkértük a bácsit, forduljon vissza és értesítse a szovjet katoná
kat, hogy hozzájuk jöttünk és küldjenek értünk." Molnár János visszaemléke
zésében itt annyi eltérést tapasztaltam, hogy szerinte egy szovjet katona ment 
arra, és annak mondták el, hogy átálltak. A továbbiakban pedig Stiftertől el
térően, alezredesi rendfokozatot látott Szolnok légvédelmi parancsnokának a 
kabátján. Véleményem szerint egyikük sem jegyezte meg pontosan a szovjet 
tiszt rendfokozatát, de valószínűbb, hogy Stifter János volt gépparancsnok állí
tása áll közelebb a valósághoz: „Kettő és fél, három óra is eltelt, amikor egy 
nagy, amerikai gyártmányú személyautó és egy szovjet teherautó tűnt fel az 
úton. A személyautóból magas, erős testalkatú ezredes lépett ki, és katonái élén 
hozzánk jött. Azonnal felsorakoztattam a gép személyzetét, s a magyar hadse
regben előírt formaságok szerint jelentettem, hogy négy fő gépszemélyzettel 
együtt átálltam a Vörös Hadsereghez. Egy parasztgúnyás férfi tolmácsolta a sza
vaimat, aki aztán közölte velünk, hogy az ezredes elvtárs a Szolnokot védő lég
védelmi tüzérek parancsnoka, s ő is helyeselte, hogy nem a repülőtéren kísérel
tük meg a leszállást. Aztán a szovjet ezredes legnagyobb meglepetésemre hoz-
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zámlépett, megölelt és arcon csókolt, a többiekkel pedig kezet fogott. Erre a fo
gadtatásra még legbizakodóbb pillanatainkban sem számítottunk! Fél óráig tar
tott, amíg a szovjet katonák átvizsgálták a gépünket, s az ezredesnek is mindent 
elmagyarázhattunk. Azt hiszem, szavainknak igazán akkor adott hitelt, amikor 
jelentették neki, hogy a Junkers—52-es rádiója, navigációs műszerei kifogásta
lanul működnek, s bőröndjeinkben magunkkal hoztuk a személyes holmijainkat 
is. No meg ott voltak a fémtartályokba csomagolt fegyverek és lőszerek is . . . 
A második kellemes meglepetés az indulásnál ért bennünket. A szovjet ezredes 
ugyanis az autójára mutatva azt mondta: a tiszt urak szálljanak be az én ko
csimba ! Ezt Molnárral együtt igen nagy megtiszteltetésnek éreztük. . . Ebéd 
után Hevesre, a 2. Ukrán Front főhadiszállására vittek valamennyiünket. Mol
nárt és engem egy szovjet tiszthez, Lurije főhadnagyhoz vezettek, aki mint meg-

Magyar repülők ! 
Mir« vártok még? Ázt hiszitek, hogy 

tétlenségetekkel, a magyar önérzetről való 
lemondással, hazátok eladásával megmenti* 
rek életeteket? 

Az idő sürget ! Utolsó alkalom, hogy ( 
a magyar életbe beilleszkedhessetek. ) 

A z o n n a l j e l e n t k e z z e t e k g é p e t e k 
k e l , v a g y a n é l k ü l i s . Magyar szeretet- i 
tel várunk benneteket, az új magyar légi- I 
erőbe. De gondoljátok jól m e g : I 

Az idő gyorsan múlik! Az | 
idők gyorsan változnak! 

I 
Debrecen, 19Í5. évi február hó 13-án. 

André, »l. .„.d« I 
a magyar honvédelmi minisztérium 

légügyi csoportjának főnöke. 
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tudtuk, Malinovszkij marsall közvetlen környezetéhez tartozott . . . Viselkedése 
már az első percekben megnyerte rokonszenvünket. Ö hallgatott ki bennünket, 
s legnagyobb csodálkozásunkra mindent tudtak a pápai repülőtérről. Csak azt 
nem tudták eldönteni, hogy a légifelvételen látható laktanyaépület előtt mi le
het az a hatalmas ládaszerű dolog. Ezen aztán ugyancsak jót nevettünk, mert 
az a szemétláda vo l t . . . Arra a kérdésre, hogy miért mentünk át, azt válaszol
tuk, hogy hallottuk, hogy megalakult az Ideiglenes Nemzeti Kormány, s Vörös 
János új magyar hadsereget szervez. Azért jöttünk, hogy beálljunk az új ma
gyar hadseregbe és harcoljunk a németek ellen." 

Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy valóban ezt mondták akkor, de az 
biztos, hogy ők csak repülőgépen képzelték el ezt a harcot! S az is valószínű, 
hogy erre a kijelentésre csupán napokkal, esetleg hetekkel később került sor. Az 
viszont aligha kétséges, hogy amikor február első napjaiban kezükbe kapták az 
Ideiglenes Nemzeti Kormány felhívását az új, demokratikus magyar hadsereg 
megalakításáról, mind az öten jelentkeztek. Február elején ugyanis már vala
mennyien Debrecenben voltak. Ismét Stifter Jánost idézem: „Ott találkoztunk 
először Dajka Miklós főhadnaggyal és Török József főhadnaggyal, akik szintén 
repülőgépen tették meg az utat a Vörös Hadsereghez. Fekete Rezső őrmester si
keres átrepüléséről is ott szereztünk tudomást,23 de vele azért nem ismerked
hettünk meg személyesen, mert őt leszállása után tévedésből valamelyik hadi
fogolytáborba vitték. Később újabb átrepülések híre jutott el hozzánk, de ezek
ről nem tudtunk meg többet. Viszont hallottunk néhány meghiúsult kísérletről, 
melyek résztvevőit lefogták . . . A többi repülőhöz hasonlóan, mi is türelmetlenül 
vártuk, hogy repülőgépen harcolhassunk. Erre azonban az idő rövidsége miatt 
nem került sor. Volt azonban egy emlékezetes megbízatásom. András ezredes 
megbízásából én vittem nyomdába azokat a röplapokat,2'1 melyeket aztán a 
szovjet repülőgépekről a magyar repülőterekre szórtak, és mi is rendszeresen 
osztogattunk toborzó körútjaink során." 

Az újonnan alakult hadseregben 1945. április elsejével Stifter János főhadna
gyot századossá, Molnár János zászlóst hadnaggyá léptették elő,2' s egy vadász
repülő század szervezését bízták rájuk. „Óriási ambícióval láttunk feladatunk 
teljesítéséhez — mondta Stifter ezekről a hetekről. — Több mint kétszáz em
bert gyűjtöttünk össze a hadifogolytáborokból és az átallok közül, akik harcolni 
akartak a fasiszták ellen, és a repülőgépekhez is értettek." 

Bevetésükre a szervezés és a technikai felszerelés körüli problémák miatt 
már nem kerülhetett sor. Magyarországon a háborút követően a demokratikus 
átalakulásért vívott küzdelem került előtérbe.2(í 

Egy évi „irodai beosztások" betöltése után Stifter és Molnár leszerelését kér
te, hogy beléphessenek a magyar—szovjet polgári légiforgalom hajózói közé. 
1946 őszén ismét repülhettek.27 

23 Mindhárom á t rapülés t az övékénél lényegesen k i sebb , mozgékonyabb , s legfeljebb ké tü lé 
ses r epü lőgépekke l ha.itották végre . 

24 A m a g y a r r epü lőkhöz szóló röplapokból , me lyek szövegét András ezredes ír ta , s az első 
i lyen le ih ívás , melye t a repü lőkhöz in téz tek az ú j , d e m o k r a t i k u s m a g y a r hadse reg mega lak í tá 
sáról hozott döntés u tán , az e lmúlt hónapokban , Stifter J á n o s révén ke rü l t ek a Hadtör téne lmi 
Múzeum, va lamin t egyéni gyűj tők tu la jdonába is. 

25 A Had tö r t éne lmi Levél tár HM 1945. 26099/Elnöki 35 102 számú i ra ta , va lamin t a Stifter J á 
nos tu la jdonát képező HM 25 154. szám/Eln. szü.—1945. ik ta tás i számú kivonat . 

26 Stifter J á n o s t „a Magya r szabadság kivívása és a demokrác ia k iépí tése körü l szerzett k i 
váló é rdemeinek e l i smeréséü l" k i tün te t t ék a Magyar Szabadság É r d e m r e n d ezüst fokozatával . 
A Stifter J á n o s tu l a jdonában levő, 15 762 számú k i tünte tés i o k m á n y t 1947. december 31-én Diny-
nyés Lajos minisz te re lnök í r ta alá. Á tadásá ra 1948. m á r c i u s 9-én kerü l t sor. 

1970. ápril is 4-én a Magyar Népköz tá rsaság Elnöki Tanácsa „a függetlenségért , szabadságér t 
a demokrác iáé r t és a szocial izmusért vívott küzde lemben kifejtett t evékenységéé r t " a Felszaba
dulási Jub i l eumi E m l é k é r e m ki tünte tés t adományoz ta Stifter Jánosnak^. 

27 A MASZOVLET-nél töltött évek u tán a pi lótából taxisofőr, a hajózó rádiótávírászból a 
Magyar Rádió műszak i a lkalmazot t ja lett . Stifter J ános , Kiskéry János és Szeghalmi Mihály ma 
is élnek, nyugdí jasok . P in té r József az 1950-es évek elején, min t motorcsónak-versenyző , baleset 
áldozata lett, Molnár J ános pedig 1977. ok tóber 15-én hal t meg. 
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SZEMLE 

MUCS SÁNDOR—ZÁGONI ERNŐ 

A MAGYAR NÉPHADSEREG TÖRTÉNETE 1945—1959 

(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1979. 317 o., 8 t.) 

1980-ban három egymásba kapcsolódó 
világtörténelmi jelentőségű évfordulóról 
emlékezik meg a szocialista világ, köz
tük hazánk szocializmust építő népé. 
Harmincöt évvel ezelőtt a Vörös Had
sereg véres és dicsőséges, óriási áldoza
tokat követelő harcok során felszabadí
tott több kelet- és közép-európai orszá
got a fasizmus kegyetlen elnyomása 
alól, majd saját országában döntő csa
pást mért a német fasizmusra. A hitleri 
fasizmus meghódolásának napját, má
jus 9-ét a Győzelem Napjaként ünneplik 
a világ haladó erői. A harmadik jelen
tős évforduló az imperialista törekvések 
megvalósítása céljából az Egyesült Ál
lamok vezetésével és a nyugat-európai 
kommunistaellenes kapitalista államok 
részvételével összekovácsolt agresszív 
tömb, a NATO ellensúlyozására, a szo
cializmus vívmányainak, a világ népei 
békéjének és biztonságának védelmére 
létrehozott védelmi szervezet, a Varsói 
Szerződés 25. születésnapja. 

Ezek a nevezetes és örökké emlékeze
tes évfordulók néphadseregünkkel, lét
rejöttével, fejlődésével, a közös felada
tokban vállalt szerepével szorosan ösz-
szefüggnek. Az ezen évfordulókkal kap
csolatos események és összefüggések be
mutatása, vizsgálata történelmi múltunk 
felidézése történészeink, íróink, katonai 
könyvkiadásunk rendkívül fontos fel
adata. Ezért üdvözöljük a Zrínyi Kato
nai Kiadó gondozásában, szerkesztésé
ben megjelenő, évfordulókhoz kapcsolódó 
történelmi műveket, szak- és szépiro
dalmi kiadványokat. 

Katonai és polgári sajtónk, a Magyar 
Néphadsereg vezetése és személyi állo
mánya a közelmúltban emlékezett meg 
hazánk felszabadulása 35. évfordulójá
nak jegyében a demokratikus magyar 
hadsereg létrejöttéről. Ennek során 
megállapítást nyert, hogy az elmúlt 35 

év egyik nagy történelmi vívmányának 
tekinthető szocializmust építő és meg
valósító hazánk fegyveres erőinek meg
teremtése és folyamatos fejlesztése. Ezt 
a megemlékezést a fegyveres erőnk 
megteremtéséért, fejlesztéséért vívott 
küzdelemnek a modern történelemtudo
mány követelményeit teljességgel kielé
gítő bemutatása teszi teljessé. 

Ilyen irányú történelmi irodalmi mű 
Mues Sándor és Zágoni Ernő A Magyar 
Néphadsereg története 1945—1959 című 
könyve. Ez . a számunkra nagy értékű 
munka a néphadsereg létrejöttével, fej
lődésével összefüggő másfél évtizedes 
történelmi folyamatokat a maguk bonyo
lultságában, sokrétűségében, sorrendjé
ben, keletkezési és fejlődési kapcsolatai
ban veszi szemügyre, elemzi és követi 
nyomon. 

A könyv tartalma hűen tükrözi azt, 
hogy írói jó felkészültségű történészek, 
politikusok, nemcsak egyszerű tanúi a 
vizsgált történelmi eseményeknek, ha
nem kitűnően elemző és helyes követ
keztetésre jutó tudományos kutatói is. 
A hadseregünk megalakulásával, fejlő
désével összefüggő dokumentumok tar
talmára és az azokhoz fűzött értékelő 
megállapításokra jellemző a leírások és 
a magyarázatok egysége, amely előse
gíti az események lényegének, belső ér
telmének a feltárását, dialektikus össze
függéseinek és törvényszerűségeik meg
értését. 

Az események időrendi tárgyalása, 
1945-től 1959-ig, lehetővé teszi — rész
ben okmányok, részben személyes élmé
nyek, tapasztalatok és a tudományos 
kutatómunka során kialakított követ
keztetések alapján — a néphadsereg tör
ténetének reális reprodukálását. A szer
zők következetesen és hűen vizsgálják a 
történelmi folyamatokat, eseményeket és 
tényeket, legyenek azok véletlenek, vagy 
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törvényszerűek, objektívek, vagy szub
jektívek; követik a történelem cik
cakkjait, ugrásait. Néphadseregünk fej
lesztési útjának és <az ebben aktív szere
pet betöltő nemzedék harcának történel
mileg hű, reális végigkövetése a szerzők 
magas színvonalú munkásságát, kutatói 
képességét mutatja. 

A könyv fejezetei és alfejezetei logi
kus tartalmi felépítésben utalnak arra, 
hogy az új magyar állam fegyveres ere
jének megteremtése szervesen illeszke
dett abba a folyamatba, amelynek ered
ményeképpen hazánkban a munkásosz
tály vezette dolgozó nép vette kezébe a 
hatalmat. A könyv címe és tartalma is a 
szerzők állásfoglalását tükrözi néphad
seregünk nevét, megalakulásának idejét 
illetően. 

Az első fejezet a Magyar Néphadsereg 
megszervezését és tevékenységét, az 
1944. december és 1945. május közötti 
kezdeti, de sorsdöntő lépéseket ismer
teti. 

Három és fél évtized távlatából — a 
szerzőkkel egyetértve — meggyőződés
sel állíthatjuk, hogy a vizsgált hat hó
napnyi időköz népünk történelmének 
egyik legjelentősebb időszaka volt: új 
haza, új ország született. Szabadságunk 
tavaszán a kommunista párt ösztönzésére 
létrehozott demokratikus néphadsereg a 
népi demokratikus forradalom kiemel
kedő vívmánya volt. 

A szerzők az új hadsereg létrehozása 
történelmi körülményeinek tárgyalását 
követően azt az óriási erőfeszítést mulat
ják be, amit a magyar nép progresszív 
erői tettek az ország és népe becsületé
nek megmentése, a „gyalázat lemosása" -
érdekében. Részletesen feltárják a Vö
rös Hadsereg oldalán, a fasizmus elleni 
küzdelemben részt kérő magyar csapa
tok szervezésének és felszerelésének fo
lyamatát, nehézségeit és problémáit, va
lamint vázolják tevékenységeik jellegét. 
Ismertetik az Ideiglenes Nemzeti Kor
mány hadseregszervezési programjának 
tartalmát, a forradalmi erőknek az új 
demokratikus néphadsereg megszervezé
séért folytatott küzdelmét, valamint an
nak következményeit, eredményeit. 

Az eseményekre, tényekre, a társadal
mi tapasztalatokra támaszkodva a szer
zők e fejezetben egy egységes keretbe 
foglalják azt a sokirányú erőfeszítést, 
amit a baloldali erők — elsősorban a 
kommunisták irányításával, a Szov
jetunió és hadserege hathatós segítsé
gével —, népünk legjobbjai tettek a nem
zet megmentése, szabadságunk, teljessé 
tétele, az új demokratikus hadsereg 
szervezése és a szovjet hadsereg oldalán 

történő mielőbbi harcba léptetése érde
kében. 

A második fejezetben, amely A Ma
gyar Néphadsereg a munkáshatalomért 
vívott harc időszakában címet viseli, a 
szerzők részletes áttekintést adnak a Ma
gyar Kommunista Párt katonapolitikájá
ról. Tájékoztatnak a hadsereg szerveze
tének kialakításáról, személyi állománya 
részvételéről az ország újjáépítésében, a 
hadsereg népi demokratikus jellegének 
erősítéséért folyó küzdelemről, a hadse
reg jellegének, belső tartalmi összetevői
nek, a szocialista vonásainak kibonta
kozásáról. Ez a fejezet — 1945 májusától 
1948 közepéig — az európai háború ve
gétől a két munkáspárt egyesüléséig, a 
munkáshatalomért vívott harc időszaká
ban mutatja be a Magyar Néphadsereg 
fejlődését, szervezetének tökéletesedését, 
valamint az e téren — a néppel és a tár
sadalmi haladással szemben álló erők 
tevékenysége következményeként — 
megnyilvánuló fogyatékosságokat. 

Ebben az időszakban nemcsak a hata
lom kérdése dőlt el, hanem ezzel együtt 
megváltozott hadseregünk jellege is. A 
munkás'hatalom létrejötte, a tisztikar 
összetételének megváltozása, a hadsereg 
pártirányításának fokozott erősödése 
megteremtette a szocialista jelleg teljes 
kifejlesztésének lehetőségét. Néphadse
regünk annak a proletárdiktatúrának a 
hadseregévé, fegyveres erejévé vált, 
amelyben a vezető szerepet a dolgozó 
parasztsággal szövetséges munkásosztály 
töltötte be. 

Nekünk, az ötvenesek nemzedékének 
ehhez a korhoz fűződik a legtöbb emlé
künk, ehhez kapcsolódik mozgalmi éle
tünk kezdete. A szubjektív élmények, 
emlékek felidézése, és a szerzők írásai
val történő összevetése újból segít a kor 
eseményeinek átélésében, az objektív 
valósággal való összevetésben. 

A harmadik fejezetben a Magyar Nép
hadsereg történetéből a proletárdiktatúra 
kiépítése és megvédése időszakát, mint
egy 11 évet (1948-tól 1959-ig) elemez a 
szerzőpáros. 

Közeli történelmünknek ebben az idő
szakában — mint ismeretes — az egész 
társadalommal együtt súlyos megpróbál
tatásokon ment keresztül néphadsere
günk is. A szektás-dogmatikus torzulá
sok, a személyi kultusz következményei 
súlyos károkat okoztak politikai, társa
dalmi és gazdasági életünkben, ami a 
hadseregre is rávetette árnyékát. Végül 
is mindez, más egyéb tényezőkkel együt
tesen, ellenforradalmi lázadáshoz veze
tett. 

A szerzők ennek a kényes, nem eléggé 
feldolgozott időszaknak az elemzésére is 
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vállalkoztak és azt sikeresen teljesítet
ték, sőt megfelelő következtetéseik ki
fejtéséről sem feledkeztek meg. Olvastam 
olyan véleményeket is a könyvről, ahol 
e fejezet rövid terjedelmét, a nagyobb 
léptékváltásokat kifogásolják. Ezt ismert 
okok miatt nem lehet a szerzők rovására 
írni, ők mindazt kifejtették e kér
déssel kapcsolatban, ami erről ma ki
fejthető. 

A mintegy 11 év fő folyamatainak 
összefoglalásával — a magam részéről 
— elégedett vagyok. Ismert a lenini 
állítás: a hatalom megtartása, megvé
dése sokkal összetettebb, nehezebb, bo
nyolultabb feladat, mini; a proletárdik
tatúra kivívása. Valóban a közelmúlt 
nagyon sok vonatkozásban bizonyítja e 
tétel igazságát, s ebben sokat segítenek 
a szerzők, emlékeztetve bennünket erre 
a nagyon kemény megpróbáltatásokkal 
teli időszakra. A Magyar Néphadsereg 
építésével, fejlesztésével összefüggő fel
adatok, a külpolitikai helyzet és az or
szág gazdasági állapota stb. olyan té
nyezők, amelyek reális értékelésével, kü
lönösen a Magyar Néphadsereg helyze
tének alakulásával 1953. június—1956. jú
lius között, majd az ellenforradalom 
időszakában a • hadsereg tevékenységé
nek megítélésével, a leverésében és a 
konszolidáció időszakában játszott szere
pével, ilyen átfogó történelmi értékű 
vizsgálat még nem foglalkozott. 

A szerzők nem csak a tárgyalt időszak 
eseményeit tárják az olvasó elé, hanem 
azok politikai hátterét, a párt általános 
politikáját, ezen belül a társadalom fej
lődéséből, a gazdasági lehetőségekből 
eredő honvédelmi politikáját is. Hű ké
pet adnak a hadsereg politikai arcula
tának, életének, útjának, tehát fejlődése 
egészének az alakulásáról. Az általuk 
áttekintett kor számunkra saját törté
netünk része, amelyet nemcsak jó érzés, 
hanem rendkívül tanulságos magunké
nak tekinteni. Dicséretes a történész
szerzők azon törekvése, hogy a beveze
tőmben vázolt évfordulóhoz kapcsolódva 
az új tiszti nemzedék számára is írták 
könyvüket, mivel e generáció számára 
ezek az évtizedek már a történelmet je
lentik. Szólásmondás, hogy a múlt nél
kül nincs jelen, még kevésbé jövő. S 
valóban, az új nemzedék és az azt kö
vető nemzedékek számára néphadsere
günk története, az elődök munkája pél
dakép lehet szocialista vívmányaink tisz
teletében, ösztönző továbbfejlesztésében, 
valamint védelmének erősítésében. 

A társadalomtudósok és a politikai ve
zetők körében élénk eszmecsere folyik 
arról, hogyan lehetne hatékonyabban, 
korszerűbben végezni azt a nevelőmun

kát, amelynek célja (elsősorban a fiata
lok körében) a szocialista hazafiság, az 
internacionalizmus és a nemzeti felelős
ségtudat egységének erősítése, továbbá, 
hogy miként lehetne a jelenleginél ösz-
szehangoltabban és tudatosabban előse
gíteni a reális nemzeti önismereten és 
honvédelmi szemléleten alapuló helytál
lást. 

Nyilvánvaló, hogy ennek több módja 
van és kell, hogy legyen. Ezek egyike a 
célirányos könyvkiadói tevékenység. 
Olyan könyvekre van szükség, amelyek 
helyesen világítják meg múltunkat, nem
zeti történelmünket. Jóleső érzéssel le
het megállapítani hogy a Zrínyi Kato
nai Kiadó gondozásában 1979-ben meg
jelent Mues—Zágoní: A Magyar Nép
hadsereg története 1945—1959 című mű 
— ilyen könyv. 

A hadtudomány tárgyával és struktú
rájával kapcsolatos (kutatások igazolták 
— és ebben a testvéri szocialista orszá
gok teljes mértékben egyetértettek —, 
hogy az egyes szocialista országok fegy
veres erőinek, története a marxista—le
ninista hadtudomány szerves részét ké
pezi. A fegyveres erők fejlődésével ösz-
szefüggő témák kutatása pedig min
den ország fontos nemzeti és interna
cionalista feladata. Mues és Zágoni elv
társak könyve tehát tematikailag nem
csak jelentős, hanem fontos is, mind 
nemzeti, mind nemzetközi értelemben 
egyaránt. 

Ez a tudományos történelmi mű fel
tétlenül hézagpótló kiadvány. Már régeb
ben is napvilágot láttak kisebb történel
mi leírások a Magyar Néphadseregegyes 
alakulatairól, fejlődésük szűkebb idősza
kairól, egyes kérdéseiről, de ilyen tel
jességre törekvő mű ebben a tárgykör
ben még nem született. Elismerés illeti 
az írókat, akik összefoglalták a korábban 
megjelent részanyagok időtálló gondola
tait, saját és mások több évtizedes ered
ményes kutatásának termését egy olyan 
műben, amelynek feltétlenül a kézikönyv 
szerepét kell betöltenie tisztképzésünk
ben és a tisztek történelmi ismereteinek 
gyarapításában. 

A könyv a Magyar Néphadsereg fej
lődésének első 15 éves időszakát tekinti 
át. Ma, amikor már a 35 éves évfordu
lón is túl vagyunk, biztatjuk íróit, hogy 
ezt a nagyszerű munkát folytassák to
vább, s egy kerekebb évfordulóra, talán 
a negyvenedikre a könyvben új fejezet
ként kapjon helyet néphadseregünk 1958 
utáni fejlődésének új minőségi szakasza 
is, amely legalább olyan gazdag és ta
nulságos, mint korábbi fejlődésének sza
kaszai. 

Damó László 
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ISZTORIA VTOROJ MIROVOJ VOJNI 1939—1945 

(Vojenizdat, Moszkva, 1978. 9. k. 544 o.) 

A második világháború történetét fel
dolgozó népszerű sorozat kilencedik kö
tete az 1944-es év második felének ese
ményeit tárgyalja. Ez az időszak kétség
telenül döntő lépést jelentett az Európa 
és Ázsia területén folyó pusztító és nagy 
véráldozatokat követelő háború győzedel
mes befejezése felé. A fasiszta Németor
szág által összekovácsolt agresszív kato
nai tömb a hitlerellenes koalíció fegy
veres erőinek hatalmas csapásaitól szét-
hullófélben volt. A fasizmus ellen össze
fogott népek és államok szövetsége to
vább erősödött, bővült. Egyre fokozódó 
erővel léptek fel a gyűlölt ellenséggel 
szemben a megszállt országok népei is. 
Az antifasiszta koalíción belül a fő sze
repet és a legnagyobb terhet továbbra is 
a Szovjetunió vállalta. 

A második világháború tárgyalt idő
szakának egyik meghatározó sajátossága 
volt, hogy Németország a nagyerejű an
gol—amerikai csoportosítás normandiai 
partraszállása következtében kénytelen 
volt kétfrontos harcra berendezkedni 
Európa területén. Ennek ellenére, a szov
jet—német arcvonal maradt a 'fasizmus 
elleni küzdelem döntő frontja. Ezt bizo
nyítja, hogy a hitleri hadvezetés az 1944. 
évi nyári-őszi hadjárat kezdetekor vala
mennyi rendelkezésre álló erőinek és esz
közeinek több mint 60 százalékát itt al
kalmazta. Ez az arány a szövetségesek 
franciaországi partraszállását követően 
sem változott. Ezt bizonyítják továbbá a 
szovjet hadseregnek a hadászati támadás 
sikeres végrehajtása révén elért eredmé
nyei is, amelyekre a kötet szerzői tény
szerűen mutatnak rá. 

A hadjárat katonapolitikai céljait I. V. 
Sztálin legfelsőbb főparancsnok május 
1-én kelt parancsa határozta meg: meg 
kell tisztítani a fasiszta területrablóktól a 
teljes hazai földet, meg kell szabadítani a 
testvéri lengyel és csehszlovák népet a 
fasiszta önkénytől, fel kell szabadítani 
Nyugat-Európa más szövetséges népeit a 
német elnyomás alól. A kötet szemlélte
tően ábrázolja a hadjárat főbb esemé
nyeit. 

Külön részt szentelnek a szerzők a 
Nyugat-Európában, a Csendes-óceánon és 
Ázsiában vívott fegyveres harc esemé
nyeinek, majd politikai, gazdasági, diplo
máciai kérdéseket tárgyalnak, értékelik a 
szemben álló koalíciók országai fegyve
res erőinek és hadművészetének helyze
tét és fejlődését ebben az időszakban. 

A nyugati polgári történészek állítása 
szerint a háború győzelmes befejezésé
nek döntő tényezője a szövetséges csapa
tok franciaországi partraszállása és a né
met fasiszta csapatok elleni kontinentális 
támadása volt. A háború tárgyalt idősza
ka főbb hadműveleteinek objektív meg
világítása lehetővé teszi az olvasó számá
ra, hogy összevesse a keleten és nyuga
ton folyó küzdelem arányait és eredmé
nyeit, helyes következtetéseket vonjon le 
a Szovjetunió döntő hozzájárulásáról a 
fasizmus leveréséhez. Ugyanis éppen a 
szovjet csapatoknak az 1944. évi nyári
őszi hadjáratban aratott győzelmei ered
ményeként került a fasiszta Németország 
a katasztrófa szélére. Ezért a szovjet had
művészet lényegének és fölényének be
mutatására a szerzők nagy súlyt helyez
tek. 

A hadjárat gerincét képező belorussziai 
hadászati hadművelet nagyban meghatá
rozta a szovjet—német arcvonalon soron 
következő hadműveletek sikerét és lé
nyeges hatást gyakorolt a második világ
háború egészének további menetére és 
kimenetelére. Végrehajtásában, a négy 
front erőin és eszközein túl, Belorusszia 
partizánjai is részt vállaltak. A hadászati 
hadművelet elgondolásának eredetisége, 
a front- és hadseregparancsnokok magas 
szintű hadvezéri művészete, a harcászati 
szintű parancsnokságok és törzsek kiváló 
katonai mesterségbeli tudása és a szovjet 
harcosok tömeges hősiessége és helytállá
sa biztosította az ellenség nagyerejű cso
portosításának rövid idő alatti szétzúzá
sát és a belorusz földek felszabadítását. 
Az eredmény: a szovjet csapatok hatal
mas erejű csapásai alatt a német „Közép" 
hadseregcsoport 17 hadosztálya és 3 dan-
dára szenvedett megsemmisítő vereséget, 
50 hadosztálya pedig állományának több 
mint felét veszítette el. 

Méltó helyet kapott a kötetben a iasi— 
kisinyovi támadó hadművelet is, amelyet 
a 2. és 3. Ukrán Front csapatai 1944 
augusztusában hajtottak végre a Fekete-
tengeri Flottával és a Dunai Katonai 
Flottillával együttműködésben, amely 
körültekintő elgondolása és mesteri meg
vívása révén megváltoztatta a politikai 
és hadászati helyzetet a Balkánon, 
amely az erőknek a frontok főcsapásai 
irányában való maximális összpontosí
tása, az ellenség mélyen lépcsőzött vé
delmének gyors ütemű áttörése és az el
lenséges csoportosítás rövid idő alatti 
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bekerítése, majd annak szervezett fel
számolása kimagasló hadművészeti pél
dájaként szolgál. 

Figyelemre méltó az a tény, hogy a 
szovjet—német arcvonal déli szárnyán 
soron következő hadműveletek már koa
líciós jelleget öltöttek, azokban aktívan 
vettek részt a felszabadított Románia és 
Bulgária csapatai, valamint Jugoszlávia 
Népi Felszabadító Hadserege is. Ez a har
ci együttműködés tovább erősítette ezen 
országok és a Szovjetunió fegyverbarát
ságát. 

Románia felszabadítását követően Ma
gyarország még továbbra is a fasiszta Né
metország szövetségese maradt. Az or
szág belpolitikai helyzete azonban egyre 
inkább kiéleződött. Augusztus 29-én meg
alakult a Lakatos-kormány, amely egyfe
lől vállalta az előző kabinet politikai 
irányvonalának folytatását, másfelől pe
dig szükségesnek tartotta, hogy tárgyalá
sokat kezdeményezzen az angolokkal és 
amerikaiakkal, de a Szovjetunióval is. 
A szovjet csapatok közeledtével az or
szág vezető körei megértették, hogy Né
metország már nem képes azok lendüle
tes támadását feltartóztatni. Horthy arra 
törekedett, hogy elhárítsa a szovjet csa
patok bevonulását Magyarországra, ezért 
különbéke megkötésének ajánlatával for
dult az amerikai és angol kormányhoz. 
Javaslatát ismételten elutasították, így 
arra kényszerült, hogy Faraghó tábor
nok vezetésével küldöttséget menesszen 
Moszkvába a tárgyalások megkezdésére. 
Sztálinhoz intézett levelében olyan kikö
téseket tett, amelyeket a szovjet kormány 
elfogadni nem tudott. A fegyverszüneti 
tárgyalások így elhúzódtak, majd amikor 
Horthy megtagadta a Németország elleni 
hadbalépést, teljesen megszakadtak. A 
németek, kihasználva az országban el
uralkodó fejetlenséget, október 15—16-án 
politikai fordulatot szerveztek és a nyi
laskeresztes párt képviselőit juttatták ha
talomra. Válaszul erre a 2., 3. és 4. Ukrán 
Front csapatai parancsot kaptak a Ma
gyarország elleni hadművelet megindí
tására. 

Az országban egyre erősödött az ellen
állási mozgalom, mely akkor tudott kel
lően kibontakozni, amikor a szovjet csa
patok a haditevékenység színterét Ma
gyarország területére helyezték át és 
megkezdték az ország felszabadítását. A 
német megszállók ellen folytatott parti
zánharc a magyar történelem jeles lapjai 
közé tartozik. A szovjet csapatok hősies
sége a debreceni csatában, majd a Buda
pest térségében végrehajtott támadó had
műveletben visszavetette az ellenséget és 
előre vetítette végső vereségének árnyé
kát. December 28-án a megalakult Ideig

lenes Kormány hadat üzent Németor
szágnak. 

Szeptember-novemberben zajlottak le 
a hadműveletek a Baltikumban. Ezekben 
az elgondolásukat és megoldásukat te
kintve újszerű, komplex, frontszintű had
műveletekben a Vörös Zászló Renddel 
kitüntetett Balti Flotta is részt vett. Je
lentősen fejlesztették a szovjet hadmű
vészetet, különösen a memeli manőver 
végrehajtásával, amelynek során az 1. 
Balti Front főerőit gyors ütemben és rejt
ve átcsoportosították az új irányba és itt 
mértek váratlan csapást az ellenségre. A 
Baltikum térségében folytatott sikeres 
támadás a német „Észak" hadseregcso
port vereségével végződött. Több mint 
30 ellenséges hadosztályt szigeteltek el a 
szovjet csapatok Kelet-Poroszországtól és 
szorítottak a tengerhez, majd itt blokád 
alatt tartottak egészen a háború végéig. 

A kötet második felében a szerzők a 
más hadszíntereken folyó haditevékeny
ségeket vizsgálják, amelyekre kétséget 
kizáróan lényeges hatást gyakorolt a 
Szovjetunió Fegyveres Erőinek győzelmes 
támadása. Az 1944. évi téli hadjárat ke
retein belül végrehajtott, mesterien meg
szervezett, sikeres hadműveletek kedvező 
feltételeket teremtettek az angol—ame
rikai csapatok franciaországi partraszál
lása előkészítésének befejezéséhez és 
1944. június 6-án bekövetkezett megvaló
sításához. 

Érdekes összehasonlítani, hogy a nor
mandiai deszanthadművelet befejezése 
pillanatában a szövetséges csapatok arc
vonalának kiterjedése Franciaországban 
kb. 100 kilométer volt, ugyanakkor a 
szovjet csapatok több mint 1000 kilomé
teres arcvonalon bontakoztatták ki táma
dásukat. Amikor pedig augusztus 25-én a 
szövetséges csapatok 500 kilométeres sza
kaszon kijutottak a Szajna folyóhoz, ke
let felől a támadás már a Finn-öböltől a 
Fekete-tengerig terjedő 3000 kilométeres 
arcvonalon folyt. A tények és események 
egyszerű összevetése is bizonyítja, meny
nyire nevetséges a nyugatnémet történé
szek azon állítása, hogy a szovjet hadsereg 
mintegy learatta a szövetségesek győzel
mének gyümölcseit és úgy tudta támadá
sát kifejleszteni Lengyelországon át, hogy 
valamennyi ütőképes néimet hadosztályt 
a nyugati irányban folytatott haditevé
kenység kötötte le. 

A kötet szerzői méltóan emlékeznek 
meg a szövetséges hadvezetés hadművé
szetéről, amellyel a tengeri és légi de
szantok alkalmazásának bonyolult kérdé
seit megoldották. Leszögezik ugyanakkor, 
hogy ebben az időszakban a nyugati arc
vonalon számos olyan lehetőséget elsza
lasztottak, amelyek kihasználásával meg-
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gyorsíthatták volna a német csapatok fel
számolását. Ennek okai a túlzott módsze
rességben és óvatosságban, a kockázat
vállalás kerülésében keresendők. 

Gazdag dokumentumanyagra támasz
kodva adnak képet a szerzők a francia 
ellenállás erőinek küzdelméről, amelyek 
jelentős segítséget nyújtottak a támadó 
szövetséges csapatoknak, hozzájárultak 
hazájuk gyorsabb ütemű felszabadításá
hoz a fasiszta megszállás alól. Az ellen
állási mozgalom sokkal nagyobb eredmé
nyeket is elérhetett volna, ha a szövetsé
ges hatalmaktól több segítséget kap. 

A hazai és nyugati levéltárak anyagai 
alapján bizonyít j áks a szerzők, hogy a hit
leri hadvezetés által 1944. december 16-
án az Ardennekben indított ellentámadás 
meglepetésszerűen érte a szövetséges pa
rancsnokságot, zűrzavart idézett elő az 
amerikai csapatok soraiban, helyenként 
rendezetlen visszavonuláshoz is vezetett. 
Ekkor — az angol miniszterelnök kéré
sére — Sztálin a szövetségesi kötelezett
ségekhez híven, meggyorsította a szovjet 
csapatok találkozó irányú támadását a 
Nyemantól a Kárpátokig. 

Érdekes megfigyelni, hogy az esemé
nyek kibontakozását az olasz fronton is 
nagymértékben befolyásolta a szovjet 
csapatok támadásának kifejlődése, főleg 
az ellenséges csapatoknak a Balkán terü
letén bekövetkezett szétzúzása. 

A haditevékenység a Csendes-óceánon 
és Ázsia térségében 1944. közepén döntő 
szakaszába lépett. A militarista- Japán 
végleges leverését azonban a szövetséges 
vezérkari főnökök egyesített bizottsága 
csak azutánra tervezte, amikor már a 
Szovjetunió is hadbalép ellene.-

Érdeklődésre tarthat számot az a feje
zet is, amelyet Kína és Délkelet-Ázsia 
népei felszabadító mozgalmainak szentel
tek. Bemutatják a szerzők a japán hódí
tók elleni küzdelmet Vietnam, Burma, 
Indonézia, a Fülöp-szigetek és Malájföld 
területén. A tények egy olyan meggyőző 
következtetés levonását teszik lehetővé, 
hogy ott, ahol a kommunisták élére tud
tak állni a nemzeti front szervezeteinek, 
a felszabadító mozgalom sokkal nagyobb 
lendületet kapott és nagyobb méreteket 
öltött. 

Bőséges tényanyagra építve, alaposan 
elemzik a szerzők az SZKP tevé
kenységét a hiteleri Németország fe
letti győzelem kivívása érdekében. 
Széles perspektívában szemléltetik a párt 
katonai szervezőmunkáját, az arcvona
lakon folytatott ideológiai tevékenységét, 
a hátországban végzett mozgósító-szer
vező munkáját, amely a szovjet nép 
erkölcsi-politikai egységének további 
megszilárdítását tűzte ki célul. A párt 

nagyarányú katonai mozgósítási akciókat 
szervezett. 1944. június-december közötti 
időben kb. 750 ezer embert küldött a 
hadrakelt sereg feltöltésére. A csapatok 
soraiban 138 ezer politikai munkás foly
tatott különböző szinteken állandó párt
politikai munkát, ezek erőfeszítése a ka
tonáknak a kitűzött harcfeladatok mara
déktalan teljesítésére való mozgósítására, 
a harcoló hadsereg pártszervezeteinek 
megszilárdítására irányult. Ebben az idő
szakban a párttagok és tagjelöltek ará
nya a hadseregben 23 százalékos, a flot
tánál pedig 31,5 százalékos, volt. Ez több 
mint 3 millió párttagot jelentett a fegy
veres erők soraiban, vagyis a párt összes 
taglétszámának 52,6 százalékát. Az SZKP 
a szó szoros értelmében harcos párt volt. 

Bőséges teret szentelnek a szerzők a 
gazdasági helyzet elemzésének. Elsősor
ban a hadigazdaság kérdéseit vizsgálják 
a Szovjetunió, az USA, Anglia, Francia
ország, Olaszország, Kína, Németország 
és Japán viszonylatában. A fő figyelmet 
a Szovjetunió hadigazdasági potenciálja 
további erősödésének szemléltetésére for
dították. A különböző adatok arról tanús
kodnak, hogy a szovjet népgazdaság 1944 
második felében kimagasló sikereket ért 
el a gazdaság valamennyi fő ágazatában. 
Gyors ütemben folyt a népgazdaság hely
reállítása a xnár felszabadult országok
ban. Töretlenül fejlődő tendenciát muta
tott a legújabb típusú harci technikai 
eszközök és fegyverrendszerek gyártása, 
ami lehetővé tette a fasiszta Németor
szággal szembeni fölény elérését minden 
alapvető mutató vonatkozásában. 

A szövetséges hatalmak közül ebben 
az időszakban a legnagyobb fejlődést az 
USA gazdasága érte el. Az országot nem 
érintette a háború pusztító hatása, így az 
év végéig a háború előtti évekhez viszo
nyítva megkétszerezhette ipari termelé
sét, nagy erőket köthettek le az atom
fegyver kikísérletezésére, amely lényegé
ben 1944 októberében vette kezdetét. 

A fasiszta Németország hadigazdasági 
lehetőségei számos nyersanyagokban gaz
dag terület elvesztése, valamint a semle
ges országok részéről élvezett hadászati 
nyersanyagszállítás beszüntetése követ
keztében lényegesen beszűkültek. Mind
ezek ellenére is a fegyver- és hadianyag
gyártás 1944. második felében még emel
kedő tendenciát mutatott, amit a köz
szükségleti cikkek gyártásának csökken
tése, a szigorúan takarékos nyersanyag
felhasználás és számos más „totális" 
rendszabály bevezetése révén értek el. 
Mindez azonban nem biztosította a 
Wehrmacht egyre növekvő igényeinek 
kielégítését. Hasonló helyzet alakult ki 
Japánban. A gazdasági nehézségeket még 
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a két ország politikai rendszerében mu
tatkozó válság elmélyülése, a lakosság 
körében erősödő háborúellenes hangulat 
is tetézte. 

Széleskörű megvilágítást kaptak a kö
tetben Közép- és Kelet-Európa országai
nak népi demokratikus és szocialista for
radalmai, ezek okai, az itt végbemenő 
gyökeres társadalmi-gazdasági és. politi
kai átalakulás kezdődő folyamatai. A 
szovjet hadsereg győzelmei elősegítették 
e forradalmi tendenciák meggyorsítását. A 
forradalmi folyamat vezető ereje ezek
ben az országokban a kommunista és 
munkáspártok vezette munkásosztály 
volt. A Szovjetunió, nemes felszabadító 
küldetését teljesítve, jelentős segítséget 

(Zrínyi Katonai Kiadó, 

Kálmán Dániel nagyértékű kéziratában 
— A m . kir. honvédség a második világ
háborúban — összeállította a Horthy-
hadsereg tábornokainak rövid életútját. 
31 olyan generális van közöttük, akik a 
háború valamelyik időszakában, s a leg
különbözőbb megfontolások 'alapján, 
szembefordultak a Hitler-barát politiká
val. Volt aki átállt a szövetségesekhez, 
mások csupán nyilatkozataikban ítélték 
el a nácik szolgálatát. Néhányat koncent
rációs táborba hurcoltak közülük, töb
bek viszont már ott voltak az új magyar 
államiság és a demokratikus hadsereg 
megszületésénél. 

De az Agteleky Bélától Vörös Jánosig 
húzódó névsorban tudtommal egyetlen 
katona sem volt, aki olyan áldozatot ho
zott volna elveiért, tetteiért mint Kiss 
János altábornagy. A felső katonai réteg
ből ő volt az egyetlen, akit a fasiszták 
azért gyilkoltak meg, mert egy ellenük 
irányuló szervezkedés élére állt. Van 
ugyan egy másik, töredékes adat is, mely 
szerint a németek az auswitzi koncentrá
ciós táborban kivégeztek egy magyar tá
bornokot is. A Kraus—Kulka szerzőpáros 
könyvében, a Halálgyárban olvashatjuk: 
.,Szemtanúi voltunk annak is, amint egy 
magyar tábornoki egyenruhás férfi ha
ladt büszkén a krematórium felé." (237. 
o.) De azt, hogy ki lehet az a férfi, máig 

nyújtott ezen országok dolgozóinak a for
radalmi átalakulás megvalósításában. 

A kötet záró fejezete alapos vizsgálat 
alá veszi a háború fő résztvevőinek fegy
veres erőit és hadművészetét az adott 
időszakban. A fő figyelmet a hadviselő 
felek katonai erejének és hadászati elvei
nek feltárására fordították. 

összességében az ismertetett kötet je
lentős lépés a szovjet történettudomány 
munkájában. A szovjet és a külföldi 
szaktörténészek és olvasók olyan újabb 
segédletet kaptak kézhez, amelynek se
gítségével folytathatják a második világ
háború valós tényekkel alátámasztott ta
nulmányozását. 

Nádor Tibor 

), Budapest, 1979. 218 o.) 

sem. tudjuk. Mindez semmiben sem csök
kenti Kiss János történelmi érdemeit. 

Én a jóemlékű Dezsényi Miklós ezre
destől hallottam róla számos történetet. 
Ma is fülembe cseng, ahogy a rohamki
képzésről mondott szavait idézte: „ . . . a 
szuronyok döntik el a háborút". Kiss 
Sándor könyvét olvasva most látom csak, 
hogy e mögött ott volt a 2608-as szikla
csúcsot elfoglaló rohamcsoport parancs
nokának, a kézitusában személyes bátor
ságot tanúsító tisztnek arany vitézségi 
éremmel igazolt fedezete is. 

Kiss Sándor régi adósságot törlesztett 
most megjelent könyvével. Törlesztett he
lyettünk, a történelem kutatói helyett is. 
Dezsényinek a Vasi Szemle 1959/2. szá
mában közzétett rövidke tanulmánya volt 
csupán eddig az egyetlen megbízható for
rás Kiss János életéről. A későbbi szer
zők valamennyien ebből éltek. Tartsay 
Vilmosról jómagam írtam, de a katonai 
szervezkedés legtevékenyebb vezetőjéről, 
Nagy Jenő ezredesről, mindmáig egyetlen 
életrajzi feldolgozás sincs. Pedig a ma
gyar katonai ellenállás története hármó
juk nélkül nem írható meg. 

Az „Emlékeim. .." c. kötet nem arra 
vállalkozott, hogy a 61 esztendős életút 
részletes krónikáját adja. A leírt esemé
nyek, mint a patak medréből felbukkanó 
sziklakövek, csupán a megélt évek egy-

KISS SÁNDOR 

EMLÉKEIM KISS JÁNOS A L T A B O N A G Y R Ó L 
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egy állomását jelzik, amelyek közül vala
ha ott habzott a gyors folyású élet. Az 
életútnak ezek a kövei mégis jellemzőek, 
s rajtuk, mint biztos kapaszkodókon, a 
századelőtől a második világháború 
éveiig botorkálhatunk. 

A könyvben én szüntelenül azokat az 
okozati, jellembeli tulajdonságokat, a ha
zához, a néphez fűződő vonásokat keres
tem, amelyek Kiss János személyiségébe 
épülve lehetővé tették, sőt eleve az irány
ba terelték, hogy képes legyen felismer
ni, s vállalni a történelmi szükségszerű
séget. 

A „cőgeráj" verekedő, konok akaratú 
fiatal legénykéje nem ugyanazon férfi-e, 
mint aki sebesülten is tovább vezeti csa
patát, később béna testét mozgásra kény
szeríti, s a csontig tépett hús fájdalmát 
ugyanolyan méltósággal viseli mint a 
nyilas Számonkérő Különítmény testet-
lelket megalázó tortúráit? 

A megszokott ábrázolási módból min
dig azt látjuk, hogy a „HŐS" gyakran 
emberfeletti magasságban lebeg, rendkí
vüli tulajdonságokkal bír, s a hétközna
pitól eltérő dolgokat cselekszik. Itt azon
ban megjelenik előttünk egy férfi, aki 
szereti az életet, akit testi szerelem hevít, 
rátarti, néha hiú, adósságba keveredik, 
verekedéssel tisztázza becsületét. Éli a 
Monarchia tisztjeinek megszokott életét. 
Kiss János botlásai és gyengéi ellenére 
az ábrázolás mégis így igaz és emberi. 

Érdeklődést kelt a katonaiskola, a vi
déki garnizon, a társasági élet bemuta
tása. Különös világ ez a maga szokásai
val, erkölcseivel, jogrendjével. Látjuk, 
hogyan próbál hú maradni önmagához 
egy kispénzű, Erdély zárt világából jövő, 
magyarságát hűségesen őrző fiatal tiszt. 

Követjük őt az első világháború vérzi
vatarában, az orosz és az olasz front pok
lában. A szerző, Kiss János féltestvére, 
maga is katonaember volt, így belső át
éléssel, szakmai ismeretekkel rendelkez
ve, hűen adja vissza a háborús éveket. 
Kár, hogy az ellenforradalmi korszak 
negyedszázada — ami Kiss János kato
nai pályájának mégis csak nagyobb ré
szét jelentette — csupán vázlatosan je
lent meg a könyv hasábjain. Pedig Kiss 
János — úgy tudom — azidőben figye
lemre méltó elméleti tevékenységet is 
folytatott. 

A könyv egynegyede az 1939—44-es 
éveket fogja át. így is van az rendjén, 
hiszen minden ami előzőleg érlelődött, 
ekkor válik történelemmé. Izgalmas, ér

dekes olvasmány egy, az árral szembe
forduló tábornok életéről. Részvétele a 
tragikus újvidéki események kivizsgálá
sában, helyzetelemzései, kapcsolatai Baj
csy Zsilinszkyvel — mindezek már egy, 
a háborúval, a német szövetséggel tuda
tosan szembeforduló hazafi képét rajzol
ják elénk. 

Bár az itt tárgyalt események a tudo
mányos kutatás számára nem jelentenek 
újat, mégis figyelemre méltó, ahogy a 
szerző ezeket szorosan, családi közelség
ből szemlélve, összekapcsolja Kiss János 
sorsával, életével. Ez a közelről, belsőleg 
történő látásmód az egész könyvön végig
vonul, s annak egyik nemes erénye. 

A nagy magyar katonák életrajzi soro
zata tehát új darabbal gyarapodott. 
Mindazok, akik Kiss János életével, a 
Felszabadító Bizottság, vagy a katonai 
ellenállás történetével kívánnak foglal
kozni, bátran támaszkodhatnak a forrás
értékű könyvre. Kiss Sándor a testvér 
emlékét óvó, féltő gonddal gyűjtötte és 
rendszerezte az adatokat, tényeket, s tet
te hozzá személye és a család emlékeit. 
Igen szép nyelvezettel ír, amely mind
végig érdekes, vonzó olvasmánnyá teszi 
a biográfiát. 

Nem sok értelmét látom viszont az utó
szónak. 

Hiszen mi újat is mondhat a szerző a 
maga 3 lapján a téma egészét kimerítő 
könyv 211 oldala után? Űj ismereteket 
alig kapunk, s a könyv alanya sem szo
rul rá, hogy holmi eszmei vázat rakjunk 
élete és tettei alá. 

Még jól emlékszem rá, hogy valamikor 
az 50-es években ügyes kezű retusőrök 
tüntették el kiállításra kerülő képéről az 
első világháborúban szerzett kitünteté
seit. Mintha azon bármi restellni való 
lett volna. Pedig ő ezeket vitézségéért 
kapta és nem pedig azért, hogy ott leb
zselt az előkelők sátorponyváinál. 

Ez a könyv már nem retusál. Erényei
vel és hibáival, tétovázásaival és küszkö
déseivel együtt hűen adja vissza szá
munkra egy jeles történelmi személyiség 
életútját. Kiss altábornagy — 1945 után 
vezérezredes — ma már az egész nemze
té. Ápolni emlékét valamennyiünk köte
lessége. Beteljesednek azok a szavak, 
amelyeket 1944 decemberében az illegális 
Szabad Nép írt róluk: „Kiss János és hős
társainak nevét a magyar dolgozók mil
liói örökre szívükbe zárták." 

Gazsi József 
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SUGÁR ISTVÁN 

A BUDAI VÁR ËS OSTROMAI 

(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1979. 375 o.) 

A Zrínyi Katonai Kiadó régi várainkat 
bemutató könyvsorozatában jelent meg 
Sugár István szép kiállítású, gazdagon 
illusztrált munkája hazánk legjelentő
sebb várának 'hadi krónikájáról. 

Budavár története minden más várun
kénál szorosabban kapcsolódik egész tör
ténelmünkhöz, elvesztését az egész or
szág siratta, visszafoglalása szabadságunk 
visszanyerésével volt egyenértékű — és 
a vár hadi krónikája nem korlátozódik a 
régebbi évszázadokra, elér a második vi
lágháborúig. 

Indokolt tehát, hogy a sorozat ezen 
kötetének terjedelme messze meghaladja 
a korábbiakét. 

Legjelentősebb várunk történetének 
megírására Sugár István egri kutató vál
lalkozott, aki e sorozatban harmadszor 
jelentet meg vármonográfiát. A szerző 
már első, Eger váráról írt kötetével bebi
zonyította, hogy uralja a régebbi korok, 
főként a XVI—XVII. század kiadott for
rásait és szakirodalmát, jól eligazodik 
eme időszak hadi viszonyai között, és he
lyenként kifejezetten élvezetes stílusban 
képes írni. 

Budáról most megjelentetett munkájá
nak is fő erénye a nagy gonddal tanul
mányozott forrás- és szakirodalmi bázis, 
a nagy mennyiségű, jelentős részében a 
tárgyalt korhoz igazodó képanyag, a sok 
szöveg közti vázlat. 

Kevésbé dicsérhető a könyv tartalma. 
Az érdemi mondanivaló három részre 
szakad: magva a terjedelmesre sikerült, 
széles körű ismeretanyagot bemutató tö
rökkori rész. Ezt fogja közre a hézago
sabb forrásanyagra és még kevesebb 
szakirodalomra épített/ középkori és új
kori rész. 

A könyv túlnyomó része a vár XVI— 
XVII. századi történetére esik. (21— 
260. o.) Ekkora terjedelem alighanem 
aránytévesztés, amely még inkább szem
betűnik, ha a tényleges ostromok leírá
sának arányait vesszük szemügyre. 
Emeljük ki Buda várának négy, általános 
történeti szemszögből is legfontosabb ost
romát: 1541, 1686, 1849, 1945. Oldalszám 
szerinti terjedelmük: 1541: 29, 1686: 55, 
1849: 23, 1945: 17 oldal. 

Talán nem túlzás leírni, hogy feltétle
nül magvasabb kifejtést érdemelt volna 
Buda hadtörténetének legjobban doku
mentált, legismertebb, leginkább feldol

gozott, napjaink történelmét iis leginkább 
befolyásoló eseménye! A ráfordított 17 
oldal pontosan annyi, amennyit a szerző 
a lényegesen kisebb jelentőségű 1684. évi, 
kudarcba fulladt visszafoglalási kísérlet
ről írt. Kevesebb, mint a Buda ostromai
hoz nem sorolható, Windisch-Grätz ve
zette 1848 őszi hadjárat leírása! Ha még 
azt is figyelembe vesszük, hogy Buda 
fényképekkel és vázlatokkal leginkább 
dokumentált és dokumentálható ostro
mára mindössze két fényképet és egy — 
hibás — vázlatot szánt a szerző, aligha 
leplezhetjük csal ódásunkat. 

Rátérve a tartalmi ismertetésre, helye
selhető a könyv szerkezete, amennyiben 
egy-egy időszak bemutatása két részre 
taglódik. Előbb megismerkedünk Buda
vár építéstörténetével (helyenként tele
pülés- és általános történetével), majd 
hadi krónikájával. A két szerkezeti rész 
arányainak kialakításával már nem ér
tünk egyet. Rendkívül szűkre szabott az 
építéstörténeti rész. Főleg a középkori fe
jezet tartalmaz számos, pontatlanul és 
felületesen megfogalmazott, nem kiérlelt 
részletet. így például az utóbbi évtized 
régészeti szenzációja, a Zolnay László ál
tal feltárt gótikus szoborlelet említetle-
nül marad a könyvben. Annak dacára, 
hogy a lelet egyik legszebb töredékét 
fényképen látjuk. Miután nem csupán 
hazánkban, de Közép-Kelet-Európában is 
páratlan szépségű és gazdagságú leletről 
van szó, legalább a képaláírás tartalmaz
hatott volna némi adatszerű ismertetést. 
Legalább annyit, hogy a szobor Zolnay 
1974. évi ásatásai során, Buda királyi 
palotája udvarán került napvilágra, és 
része a feltáró régész által Nagy Lajos 
korára keltezett gótikus leletanyagnak. 

Kevéssé érthető, hogy miért elégedett 
meg a szerző egy sor olyan megfogalma
zással, mint például ez: „a Szent Miklós 
utca .. . nevét a . . . mai Hess András té
ren épült domonkosok Szent Miklós 
templomától nyerte — ma a Hilton Szálló 
áll ezen a helyen". Csaknem ugyanilyen 
tömörséggel, de adatszerű közléssel azt is 
leírhatta volna, hogy a templom — és a 
kolostor! — tekintélyes, részben helyre
állított maradványait foglalja magába a 
szálló. Ebből az is egyértelműen kiderül
ne, hogy ma látható romokról, sőt város
képet meghatározó méretű templomto
ronyról van szó, amely utóbbin látható 
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Mátyás király bautzeni domborműves áb
rázolásának másolata. Ez utóbbit, sajnos, 
nem említi a könyv. 

Az sem érthető, hogy ha a szerző egy
általán (bár nagyon is indokoltan) meg
említi a „Boldogasszony templomot", 
miért nem nevezi meg szabatos nevén: 
Nagyboldogasszony templom, és miért 
hagyja említetlenül ma használatos ne
vét: Mátyás-templom? Miért bukkan elő 

• a budai vár eme legszebb középkori mű
emléke, hazánk legszebb és legjelentő
sebb gótikus székesegyháza csupán a XV. 
században, holott építésének kezdete a 
XIII. század? 

Nem folytatva a hasonló észrevétele
ket, úgy ítélhető meg, hogy Sugár Ist
vánnak ezúttal nem sikerült megfelelően 
felépített, szakszerű fejezetet írnia a kö
zépkori Budáról, 

Szembeszökő tévedések találhatók 
1848—49-cel kapcsolatban. Némely váz
latfelirat nincs összhangban a hozzá tar
tozó szöveggel, eléggé áttekinthetetlenek a 
könyvben közölt adatok, az egyik össze
gezés pedig egyértelműen tévedés. Azt 
találjuk ugyanis, hogy 1848 vége felé az 
osztrák haderő létszáma 365 000 fő lett 
volna. A feltüntetett számítások egyik 
részeredménye azonban nem 275 000 fő, 
hanem csupán 85 000, de mégsem puszta 
elírás (vagy esetleg gépies másolás) az 
oka a hibának. Fel kellett volna, hogy 
tűnjön a szerzőnek, vagy legalább — ha 
volt — a lektorának: ekkora haderő ab
ban az időben nem föltételezhető. 

Nem csupán e fejezetek adatbázisa kelt 
az olvasóban jogos kételyeket, de egyéb 
tartalmi részek is. Sőt, amint ez már fen
tebb érzékelhető volt, mintha a szerző 
nem eléggé ismerné magát a budai várat. 
A 266. oldalon például az található, hogy 
Táncsics Mihályt a Fehérvári-kapu mel
letti kazamatabörtönben tartották volna 
fogva! Valójában a Hess András teret a 
Bécsi-kapuval összekötő utcát éppen 
azért nevezték el Táncsicsról, mert mai 
9. számú épülete, az egykori József-lak
tanya volt a politikus (és nem is melles
leg Kossuth Lajos) börtöne, amint erről 
emléktábla is tájékoztatja az arra járó
kat. 

Még ennyire sem sikerült az 1944— 
45-ös tárgyaló, méltatlanul rövidre sza
bott fejezet. A Budapestért vívott harcok 
leírása eleve nem lehetne azonos Buda
vár hadi krónikájával! A hadműveletek 
leírásán túl mennyi lehetőség nyílt volna 
a Vár szerepének tárgyalására! Ez ugyan 
nem több hiányérzetnél, de az már a 
ténylegesen megírt fejezet hibája, hogy 
nem ad kellő tájékoztatást a Budapes
tért vívott harcokról. Ezek a hadművele
tek mind szovjet, mind német oldalról 

több szakaszra tagolódnak, és ezeket a 
szakaszokat hadtörténetírásunk régen 
feltárta, leírta, kiváltképp a Sugár István 
által hivatkozott munkában. (Tóth Sán
dor: Budapest felszabadítása. Budapest, 
1976.) A szerző mégsem tünteti fel e had
műveletek kezdő és záró időpontját, nem 
törekszik a részletek kibontására, a dön
tések ismertetésekor pedig megelégszik 
néhány kiragadott és felületesen ismer
tetett érvvel. Sajnálatos, hogy említés 
nélkül maradt a budapesti antifasiszta 
fegyveres ellenállás (kivéve a Budai ön 
kéntes Ezredet), jóllehet valamennyi had
történeti munkából megfelelő tájékozta
táshoz jutott volna a szerző. (Nem is szól
va a helytörténeti vonatkozásokról!.) 

Azoknak a fejezeteknek a kidolgozása, 
amelyek Sugár István kutatási területé
hez tartoznak, vagy ahhoz közel állnak, 
lényegesen jobban sikerült. De a bennük 
is megtalálható számos tévedés, pontat
lanság miatt színvonaluk — a szerző ko
rábbi könyveihez képest — egyenetlen. 
E hibák jelentős része kiküszöbölhető lett 
volna a kézirat figyelmes átnézése, vagy 
lektorálása során. Másként aligha marad
tak volna benn olyan hibák, mint pél
dául ez: ,, 1593-ban Győr három eszten
dőre török kézre jut." Valójában Győr 
1594-ben került török kézre, és 1598-ban 
szabadult fel, Adolf Schwarzenberg és 
Pálffy Miklós hadjárata eredményekép
pen. Az utóbbi dátum a könyvben is 
szerepel, de vajon miért maradt el a 
„győri hős". Pálffy neve? 

A tartalmi észrevételekről áttérve a ki
dolgozás módjára, nem hallgatható el a 
kötet általános gyengéje, amely volta
képpen a szerző egyik erényéből fordult 
a visszájára. Túlontúl sok és terjengős 
az egykorú források idézése. Ez részint 
aránytalanul megnöveli a könyv terjedel
mét, részint elfoglalja a helyet olyan 
kérdések kidolgozása elől, amelyek hiá
nyában Buda történetéről nem alkotha
tunk helyes ismereteket. Maradva a tö
rökkori fejezeteknél, teljességgel hiány
zik Buda várának jelentőségével arányos 
bemutatása politikai és stratégiai szem
pontból. Akár fejezetet lehetett és kellett 
volna szentelni annak a kérdésnek, hogy 
miért volt rendre sikertelen a szövetsé
gesek törekvése Buda visszafoglalására 
1541—1686 között, mekkora és milyen 
természetű szerepet játszott Buda a tö
rök közigazgatásban és stratégiában, 
miért omlott össze 1686 után oly hamar 
a török uralom Magyarországon? Ezekre 
a kérdésekre a szakirodalom kellő felvi
lágosítással szolgál. Kevésbé hiányzik, de 
helye lett volna a budai vár helytörténeti 
„séta" keretében történő bemutatásá
nak is. 
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Bármekkorára nyúlt is a terjedelem, 
nem volt helyes a hivatkozások, vagy leg
alább a tájékoztató bibliográfia esetleges 
néhány oldalával takarékoskodni. Hiá
nyuk nagy mértékben csökkenti a kötet 
használhatóságát. 

Terjedelmi következmények mellett az 
olvasmányosságnak is sokat árt a forrá
sok ilyen túlságig vitt idézgetése. Sugár 
István korábbi köteteiben jótollú szerző
nek bizonyult. Most a források gyakorta 
nehézkes stílusa rendre megtöri a szerző 
gondolatmenetét, és minduntalan eltereli 
az olvasó figyelmét az események fona
láról. 

Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy 
különböző eredetű hibák élvezhetetlenné 
teszik a legtöbb fejezet olvasását, és nem 
is csupán a legújabb koriakét. Hibák ter
helik mind a vázlatokat, képaláírásokat, 
mind a főszöveget. 

Valószínű, hogy a nyomda, illetőleg a 
szerkesztés tévedése, hogy fölcserélték az 
1686. évi ostroma és az 1848-as őszi had
járat vázlatait, de netm a képaláírásait. 
Még talán az is a szerkesztés terhére ír
ható, hogy a vár 1686. évi ostromának le
írásához 1684. évi metszetet csatoltak. De 
az már a vázlatokat tervező és a képeket 
bizonyára szöveggel ellátó szerző felelős
sége, hogy „Német újságlap Buda 1526. 
évi elfoglalásáról" címmel jól láthatóan 
1541-ben kelt újság képét közli. Az igen 
nagy számú pontatlan képaláírás közül 
egyet idézzünk: felvétel mutatja be az 
Országos Hadtörténeti Múzeum (és nem 
az, ami a belső borítón olvasható: Ma
gvar Hadtörténeti Múzeum) bejárata 
előtti két, kerekes ágyút. Aláírása szerint, 
és 1686-ra vonatkoztatva olvassuk: „A 
Budát ostromló császári hadsereg két 
nagyöblű (sic!) ágyúja a vársétányon." 
Valójában a 'múzeum kapuja előtt két 
kínai löveg áll. Ezeket az 1900. évi boxer-
lázadás alkalmával zsákmányolták az 
osztrák—.magyar hadiflotta hajói Taku 
erődjének elfoglalásakor. (Görgey Ala
dár: Nemzetvédelmi emlékek Pantheon-
ja a M. kir. Hadimúzeum. A M. kir. Ha
dimúzeum kiadványai, XVIII., Budapest, 
1943. 5. o.) 

A vázlatokkal kapcsolatban feltűnő, 
hogy eleinte jelzi a szerző anyagának le
lőhelyét, később ezt nem teszi. Több 
helytelenül átvett ill. szerkesztett vázlat 
közül megemlíthetjük a Budapest felsza
badításáért vívott harcok térképét. A va
lószínűleg alapul vett könyvhöz, Tóth 
Sándor idézett munkájához képest ez a 
vázlat megváltoztat több elnevezést és 
hadrendi számot. / 

Számos vázlat szövege nincs összhang
ban a fejezettel, amelyre vonatkozik. 

így például a 192. oldalon közölt térkép 
hadjáratainak iránya nem egyezik a szö
vegben foglaltakkal. Ellentétben a kép- > 
aláírással, a térkép nem 1685—86 hadjá
ratait, hanem 1685-éit ábrázolja. A 245. 
oldal ábrája — összhangban a fejezet 
tartalmával — a Budát 1686-ban ostromló 
szövetséges csapatok circumvallatio-ját 
(külső körsáncát) ábrázolja, aláírása mé
gis „contravallatio", tehát a vár ellen "lé
tesített belső körsánc. 

Áttérve a fejezetek kidolgozására, saj
nálatosan nagy számú elírás, pontatlan
ság található; az idegen nevek nagy több
sége vagy pontatlanul, vagy helytelen 
formában szerepel. Az talán csupán 
nyomdahiba, hogy a Batthyány-tér régi 
neve „Bonab-tér" Bomba-tér helyett, 
Sziklambria szerepel Sicambria helyett, 
vagy Piano Caprini Piano Carpini he
lyett, erdőváros erődváros helyett (bár 
ez utóbbi szakszerűtlen kifejezés). De 
már névtévesztés, hogy Fráter György 
mint „Usztyeszenovics György" szerepel, 
Utjeszenovics helyett. Serényi János va
lójában Serényi Károly, Ruppert Ecken-
berg helyesen Rupprecht von Eggenberg, 
Abdulrahman pasa valójában Abdur
rahman, teljes neve azonban sehol sem 
szerepel a könyvben (Abdurrahman Abdi 
Arnaud). Michèle d'Asti a Nagyboldog
asszony templom szentélyének külső ol
dalán elhelyezett sírtáblája szerint Mi
chèle d'Aste. Rukowina valójában Georg 
Freiherr von Rukavina. Többször is sze
repel a budai vár 1849. évi parancsnoká
nak neve, minden alkalommal pontatla
nul. Nem Artúr Hentzi, nem is Henrik 
Hentzi, hanem Heinrich von Heintzi.,kli
noch dandárezredes" helyesen Alois All-
noch von Edelstadt ezredes.1 Heinz Friess-
ner vezérezredes neve Hans Friessner 
volt, Zechener SS Brigadeführer neve 
helyesen Zechender, Pfeffer-Winden-
bruch valójában Pfeffer von Wilden
bruch, Wienerstadt helyesen Wiener 
Neustadt. 

A pontatlanságok java része elkerülhe
tő lett volna, ha az írásmódot egyezteti 
a szerző valamely német nyelvű kézi
könyvvel. 

A könyv szerkezetére, tartalmára vo
natkozó észrevételek alapján úgy látszik, 
Sugár István ezúttal erejét meghaladó 
feladatra vállalkozott. A sorozat legke
vésbé sikerült kötetének is vannak azon
ban olyan részletei, éspedig a XVI— 
XVII. századdal kapcsolatban, amelyek 
értékesen hozzájárulnak hadtörténetírá
sunk eredményeihez. 

Marosi Endre 
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FRANCISZEK BERNAS— JULIETTA MIKULSKA BERNAS 

MERÉNYLET HITLER ELLEN 
(1944. július 20.) 

(Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1978. 122 o., 4 t.) 

A második világháborúról, a fasizmus 
térhódításáról és az ellene folytatott vi
lágméretű harcról szóló irodalom könyv
tárnyi munkát ölel fel, de a már megírt 
események új szempontokból való feldol
gozása, vagy csoportosítása korántsem te
kinthető lezártnak. 

A szerzők által újra összefoglalt téma 
a Hitler elleni merénylet gyökereit, a 
szervezkedést és a merénylet okait tag
lalja, amelyek nem egy történetírót fog
lalkoztattak már. Munkájuk, bár nem lép 
fel oknyomozó igénnyel, mégis rávilágít 
az összefüggésekre. Az olvasót a munka 
nem hagyja kétségben: az újraéledő né
met nagytőke a kommunizmus kísérteté-
től rettegő Nyugattal szövetkezve pénzel
te a Kelet irányába terjeszkedni vágyó 
német militarizimust, amelynek szolgála
tában ideológiát is alkotott a felsőbbren
dű faj jogáról, a szolganépek sorsáról, 
Európa, sőt a világ újrafelosztásáról. A 
Führer rikácsolta ideológiát szajkózták a 
goebbelsi propaganda, a harmadik biro
dalom politikusai, tollnokai, a csatlósor
szágok Quislingjei, hogy a leigázottak 
hullarablóivá váljanak. 

A könyvet olvasva felmerül a gondo
lat: mégis mi lett volna, ha sikerül? 
Hiszen a véletlenen múlott, hogy az idő
zített bombát Hitler személyi segédtiszt
je odébb rúgta az asztal alatt. Erre 
a könyv nem ad, nem is adhat választ. 
A rémuralomtól megcsömörlött arisztok
rata-junker katonatiszti csoport, viszony
lag szűk rétegű polgári és szociáldemok
rata politikussal együttműködve, békére 
és félelem nélküli életre áhítozva, csak 
abban értett egyet, amit nem akart foly
tatni. A véres háborút, a koncentrációs 
táborokat, az egymástól való rettegést. 
Együttműködni azonban csak a nyugati 
tőkés hatalmakkal akart fenntartás nél
kül. A Szovjetunióval, a kommunistákkal 
való kapcsolat megteremtésére még ko
rántsem voltak kidolgozott elképzeléseik. 
Pedig hát a Szovjetunió nélkül akkor, 
1944-ben ez már nem mehetett volna, 
így a válasszal magunknak is adósak va
gyunk. Mindez nem von le semmit a me
rényletet kitervelők személyes bátorságá
ból. A világ addig legördögibben szerve
zett és konspirált szervezete az SS, a 
Gestapo; az SD egymást is többszörösen 
ellenőrző hálózatát áttörve kellett volna 

sikerülnie a zsarnok végleges elhallgatta
tásának. Akik vállalkoztak rá, tudták, 
hogy bukás esetén mi lesz a sorsuk. így 
is lett, Hitler még haláltusájukat is látni 
akarta, mint Néró gyönyörködött pusztu
lásuk láttán. Ezért vétette filmre a vész
bírósági pert, az ítéletet és a kivégzés 
végrehajtását. 

Hitlert, az első világháborús kis őrve-
zetőt, a félbemaradt festőt a nagytőke 
vezérei és az arisztokrácia, a tiszti kaszt 

; mélységesen lenézték. Az első világhábo
rút követő gazdasági nehézségek miatt, a 
kommunista párt befolyásának vissza
szorítása érdekében, a sztrájkok megaka
dályozására, a nagyipar fellendülésére és 
a munkásság szociális nemzeti jelszavak
kal való ködösítésére — felfigyeltek Hit
ler programjára. A marxizmus gyűlölete 
egyesítette őket és nyitotta meg a nagy
ipari monopóliumok urai, a Tthyssenek, 
Vöglerek, Kirdorffok, Schröderek mil
lióinak az utat a náci pártkasszába, az 
SA megszervezésére. Nem volt csoda te
hát a náci párt, a NSDAP előretörése, 
amely még az agg elnök-marsall, Hin
denburg kapuját is kinyitotta a söpredék 
előtt. A német tőke vállán és az SA szu-
ronyain így lett Hitler kancellár, majd 
egyszemélyben vezérkancellár, Führer, 
elevenek és holtak ura. Ilyen hatalom 
nem tűri meg az osztozkodást, le kellett 
számolni az SA vezérkarával, akiket a 
„hosszú kések éjszakáján" program sze
rint likvidáltatott. Volt harcostársai fü
rödtek vérben ezen az éjszakán, 1934. jú
nius 29-én. Ezrek hulltak el, mint lelep
lezett összeesküvők, homoszexuális orgiák 
részvevői stb. A puccs végrehajtói azon
mód meg is szervezték a még félelmete
sebb terrorszervezetet, az SS-t, Himmler-
rel az élén. Létrejött az igazi állam az 
államban, a fekete egyenruhás gyilkosok 
hada, akik céljaik érdekében mindig és 
mindenkivel, még korábbi főnökeikkel is 
hajlandók voltak leszámolni. A nyers 
pogromoktól az úri rétegek iszonyodtak 
ugyan, de a versaillesi békeszerződés 
semmibe vétele, a nyílt fegyverkezés és 
hadseregépítés bejelentése megnyitotta a 
militarista német karriert. A tábornokok 
erős hadseregnek akartak parancsolni, a 
tisztek tábornokok akartak lenni, erre 
Hitler programja lehetőséget adott. Hit
ler hazárd játékos volt, a nyugati halogató 
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politikusok és az agressziót a Kelet irá
nyába tolni akarók lapjára tett és nyert, 
legalábbis egyelőre. Minden agresszióját 
tudomásul vették. Ennek tudatában a 
Führer igyekezett megválni azoktól a ka
tonai és polgári vezetőktől, akiknek fenn
tartásaik voltak politikájával és módsze
reivel szemben, de még azoktól is, akik 
karrierjüket nem neki köszönhettek és 
bizonyoís fölénnyel szemlélték az alulról 
jött embert. Ezért kellett mennie pl. 
Blomberg marsall, honvédelmi minisz
ternek, akiről kiderítették, hogy ifjú fele
sége korábban prostituált volt. Kényesek 
lettek a náci urak, pedig a Blomberg-
esküvőn a tanúk Hitler és Göring voltak. 

Az újjáépített Wehrmacht, a Birodal
mi Véderő immár támadó erővé felsze
relve és kiképezve, Hitler kegyeiért ver
sengő tábornokok parancsnoksága alatt 
és Himmlertől ellenőrizve, egymás után 
csapott le áldozataira. A Ruhr-vidék visz-
szacsatolása után, amely a főpróba szere
pét töltötte be, 1938 márciusában Auszt
ria, 1938 októberében Csehszlovákia Szu-
déta-vidéke, 1939 márciusában Prága kö
vetkezett az áldozatok listáján. Megannyi 
bevonulási induló és még több áldozat és 
koncentrációs fogoly. 

Ezek az események az óvatos polgári 
közvélemény előtt is megvillantották a 
csúfos bukás lehetőségét. Churchill Ang
iiában már készülődött ellenakcióra. Carl 
Goerdeler, Hjalmar Schacht, Ulrich von 
Hassel a polgáriak közül, Ludwig Beck. 
Erwin von Witzleben marsallok kezdték 
keresni a háborúból való kilépés lehető
ségét. Nagyszámú követőjük nem akadt. 
Az Abwehr, a katonai elhárítás, élén 
Canaris tengernaggyal, tudott puhatolód-
zásukról, de félelmük és óvatosságuk sa
ját szervezetük felszámolásához is veze
tett. 

Az események a hitleri koncepció meg
döntésére nem voltak kedvezőek. 1939-
ben Lengyelország számítóan kiagyalt 
megsemmisítése, 1940 tavaszán Dánia és 
Norvégia lerohanása, ugyanebben az év
ben a Compiègne-ben színpadiasan meg
rendezett fegyverletétel, az első világhá
borús német kapitulációknak fordítottjá
ra írt színjáték a francia ellenállás meg
félemlítésére a temetők csendjét ered
ményezte. Ilyen körülmények között a 
vezérkar mindenféle fantázianévvel ellá
tott „Fali" terveket dolgozott ki a brit 
szigetek megszállására, Gibraltár, Portu
gália, Franciaország addig meg nem 
szállt területeinek meghódítására stb. 
Ezek között megkülönböztetett súlya volt 
a Fali Barbarossának, a Szovjetunió elle
ni háború tervének. A sok elejtett terv 
közül sajnos az utóbbiból valóság lett, a 
nem sokkal korábban megkötött barátsá

gi és megnemtámadási szerződés ellenére. 
Az eredményes villámháború korszaka 
után a fasiszta hadseregnek meg kellett 
ismerkednie a szovjet nép honvédő had
viselésével. A hátország partizánjai a 
Vörös Hadsereggel szorosan együttmű
ködve védték ki az agresszor csapásait és 
gyűjtötték erejüket a leszámolásra. 

A moszkvai csata sikertelensége miatt 
Hitler több régi gondolkozású marsallt, 
így Rundstedtet, Ritter v. Leebet, Bockot 
és Listet leváltott, de a megbízhatóbbnak 
tartott utódok is tehetetlennek bizonyul
tak a szovjet haderő csapásaival szem
ben. Paulus tábornagy sztálingrádi fegy
verletétele után megkezdődött az agresz-
szor agóniája. 

A katonai események bomlasztó hatá
sa a fasiszták hátországában sem maradt 
következmények nélkül. A kommunisták, 
koncentrációs táborban sínylődtek. Veze
tőik likvidálását meggyorsítottak, de íté
let nélkül is sokat kegyetlenül legyilkol
tak. Minden elnyomás ellenére mégis 
megkezdődött a céltalan háborúból a kiút 
keresése. A szövetségesek kémszolgálata 
megtalálta a kapcsolatot Németország 
becsületesebb rétegeivel, akik szerették 
volna utódaik előtt lemosni a fasiszták 
gyalázatát. 

Goerdeler, Lipcse volt főpolgármestere 
kapcsolatokat igyekezett kiépíteni egy 
későbbi összeesküvés hátterének biztosítá
sára. A hadseregben megnőtt a kiváló 
katonai vezetőkként ismert Rommel, 
Witzleben, Kluge marsallok befolyása, 
irányvonalukat követték Stülpnagel, 
Fallgiebel, Falkenhausen, Ulbricht, Wag
ner és Treschkow tábornokok, az utóbbi 
vállalta magára a legfőbb parancsnokok 
megnyerését az esztelen háborúból való 
kilépésre, ami csak Hitler merénylet út
ján való félreállításával látszott elérhető
nek. Kétszer megkíséreltek Hitler külön-
repülőgépébe ajándék konyakdobozba 
tett angol szerkezetű időzített bombát el
helyezni (ez nem ketyegett, a gyújtózsi
nór nem sistergett), de robbanás nem 
történt, rosszul szerelték össze. Végül 
Stauffenberg gróf, a háborúban többször 
és súlyosan megsebesült, félszemű, félke
zű ezredes vállalta magára a merénylet 
végrehajtását. A régi arisztokrata csa
ládból származó katona, aki kezdetben 
lelkesedett Hitlerért, kiábrándulva, az el
lenállók legradikálisabb csoportjához 
sodródott. A végrehajtás sikere hajszálon 
múlott. Tragikomikusnak tekinthető 
Himmlerék magatartása, akik tudván a 
merényletről, abból is saját maguknak 
akartak tőkét kovácsolni az esetleges si
ker esetén, kudarcnál pedig megtorlási 
tervüknek engedtek szabad folyást. Hit
ler legfelsőbb tájékoztatóját az utolsó pil-
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lanatban a bunker helyett fabarakkban 
tartották meg, mely már nem adott a tel
jes sikerre lehetőséget. Az adjutáns által 
továbbrúgott bomba pedig arra volt jó, 
hogy mások haljanak meg Hitler helyett. 
A barakkból kijutott összeesküvők a rob
banás hallatán azt hitték, minden sike
rült, a hatalom átvételére tett lépéseik 
csak arra voltak jók, hogy a hóhérok 
még több információ birtokába jussanak. 
A megtorlás ezrek életét követelte. 

A fájdalmas tanulságokat a túlélők már 

A második félévi számokban közölt 
cikkek közül először M. Kipjan: „Néhány 
tanulság és következtetés azokból a had
műveletekből, amelyeket az Egyesült Ál
lamok és Anglia fegyveres erői folytattak 
a második világháborúban." c. tanulmá
nyát említjük meg (1979. 7. sz. 70—77. o.) 
A tanulmány természetesen csak a leg
fontosabb hadműveletekkel foglalkozik, 
s emellett ezeknek a hadműveleteknek 
az értékelése vitákat vált ki a hadtörté
nészek körében. 

Az El-Alamein térségében lefolytatott 
hadművelet. 1942. október végén—no
vember elején a brit csapatok két hétig 
tartó támadás folyamán szétverték a né
met—olasz hadseregcsoportot és kiűzték 
őket Egyiptomból. A következő három 
hónapban elfoglalták Kireneikát, Tripo-
litániát és elérték Tunisz határát. A hely
zet Észak-Afrikában és a Földközi-ten
geren a szövetségesek javára változott 
meg. Különös figyelmet érdemel a várat
lanság biztosításának. módja. Mivel a 
nyílt sivatagi terepen az álcázás nehéz 
volt, a főcsapás irányát és a támadás idő
pontját nehéz volt titokban tartani. A 
balszárnyon folytatott építkezésekkel, is
mételt erő- és anyiagösszpontosítással el
vonták a figyelmet és a főcsapást a jobb
szárnyon mérték, ahol jelentős erőfölényt 
biztosítottak. 

Az áttörés 9 km-es szakaszán több 
mint ezer löveget összpontosítottak, ame
lyeknek több mint fele 76 mm-es és en
nél nagyobb kaliberű volt. A támadást 
okt. 20—23. között nagyerejű légi előké
szítés előzte meg. Ugyanakkor a 20 perces 
tüzérségi előkészítés nem volt elég haté-

csak az emlékirataikban fejthették ki. 
Csakis a legfelsőbb katonai vezetők let
tek volna képesek Hitlert félreállítani, 
ők ehelyett majdnem az összeomlásig az 
esküjükkel összeegyezhetetlennek tartot
ták a szakítást a tömeggyilkossal. 

A meghiúsult kísérlet megmutatta, 
hogy Hitler jóval korábbi félreállítása 
embermilliókat szabadíthatott volna meg 
az iszonyú pusztulástól, a hiábavaló vér
áldozattól. 

Windisch Aladárné 

kony. A védelem tűzrendszerét nem zi
lálta szét kellően, a támadó csapatok el
maradtak a tűzhengertől, a műszakiak a 
támadás időpontjáig nem fejezték be az 
átjárók elkészítését az aknazáron. Mindez 
lassította a támadás ütemét. A siker ki
fejlesztéséhez túl korán vetették be a 
páncélosokat, amikor még az elhárító tü
zérség nem volt megsemmisítve, s ennek 
következtében nagy veszteségeket szen
vedtek. Mindez azt eredményezte, hogy 
a támadást le kellett állítani, s csak no
vember 2-án kezdődött újra, amikor is a 
4. indiai hadosztálynak sikerült beékelőd
ni az ellenséges védelembe 8 km mélyen. 
A résbe törtek be a főerők a siker kifej
lesztése céljából. 

Az El-Alamein alatti hadműveletet a 
polgári történetírásban hallatlanul túlér
tékelik. Egyes hadtörténészek szerint ez 
volt a „szövetségesek legjelentősebb szá
razföldi hadművelete", sőt azt is állítják, 
hogy azonos jelentőségű a sztálingrádi 
csatával. Valójában a támadást itt egy, a 
légierőktől és a flottától támogatott had
sereg folytatta viszonylag keskeny, 60 km 
széles part menti sávban. Rommel had
serege mindössze 80 ezer emberből állt, 
míg a Sztálingrád alatti hadseregcsoport 
több mint 1 millióból. A német—olasz 
csapatok vesztesége El-Alamein alatt 
55 ezer embert, 320 páncélost és kb. ezer 
löveget tett ki, míg Sztálingrád alatt több 
mint 800 ezer embert 2000 páncélost, 
10 ezer löveget és aknavetőt, 3000 katonai 
repülőgépet. 

Az 1943. július-augusztusi szicíliai de-
szanthadművélethez egyesített angol— 
amerikai erőket hoztak létre. 1943. július 
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10-én éjjel kezdődött a deszantok partra
szállása. A gyenge ellenállás következté
ben az angolok már az első napon 100 km 
széles és 12—15 km mély hídfőt foglaltak 
el, az amerikaiak pedig három 12—13 km 
széles és 12—15 km széles és 3—5 km 
mély hídfőt. Augusztus 17-re a szigetet 
megtisztították az ellenségtől. 

A szicíliai hadműveletet három hóna
pig készítették elő. A hadseregcsoport 
478 ezer emberből állt, akik közül az első 
lépcsőben 160 ezer ember, 600 páncélos, 
1800 löveg és 14 ezer gépkocsi szállt part
ra. A partraszállást 4 ezer harci és 900 
szállító repülőgép, több mint 3 ezer hajó 
biztosította. Az olasz—német hadsereg
csoport Szicíliában 255 ezer emberből 
állt. 

A támadás előkészítésénél nagy figyel
met fordítottak a váratlanság tényezőjé
nek biztosítására. Az ellenség megtévesz
tése céljából a főcsapást Szardínia ellen 
imitálták, s ennek a hadműveletnek a 
terve „az ellenség kezébe került", amely 
végre is hajtatta a szükségesnek vélt át
csoportosításokat. Ennek ellenére a had
művelet lassan folyt, az ellenségnek sike
rült evakuálni alapvető erőit. 

A polgári történetírásban, különösen 
egyes angol és nyugatnémet szerzők túl
értékelik a szicíliai hadműveletet és azt 
állítják, hogy ez arra kényszerítette a né
meteket, hogy beszüntessék a támadást 
Kurszk alatt és ide összpontosítsák a fő 
figyelmet. A tények azonban mást mu
tatnak. Július 10-én, vagyis közvetlenül a 
partraszállás után, Hitler főhadiszállása 
olyan utasítást adott ki, hogy a ..Citadel
la" hadművelet folytatódik és a végleges 
döntés a támadás leállításáról csak 19-én 
született meg, amikor már az a veszély 
fenyegetett, hogy az orjoli kiszögellésnél 
szétzúzzák a német csapatokat. Továbbra 
is a szovjet—német fronton maradt a né
met hadsereg zöme (a hadrakelt sereg 
72%-a). Július folyamán innen egyetlen 
hadosztályt sem vontak el, sőt egyet át
irányítottak Nyugatról. 

A normandiai partraszállás és az azt kö
vető támadás Nyugat-Európában nagyon 
kedvező körülmények között zajlott le. 
A szovjet hadsereg nagy támadó hadmű
veletet folytatott az egész arcvonalon és 
lekötötte a Wehrmacht alapvető erőit 
(228 hadosztály és 23 dandár). Két évig 
halogatták a partraszállást, és akkor ke
rült rá sor, amikor bebizonyosodott, hogy 
a szovjet hadsereg egyedül is legyőzi a 
németeket. A hadműveletre a nagy erő-
és anyagi fölény volt a jellemző. 

A hadművelet 1944. június 6-án éjjel 
kezdődött. A néhány óráig tartó közvet
len légi előkészítés folyamán a német vé
delemre 9400 tonna bombát dobtak, majd 

ezt követte három légideszant hadosztály 
ledobása a parttól 10—15 km-re, hogy 
együttműködjenek a partraszállókkal. Az 
első napon mintegy 5 lövészhadosztály 
szállt partra. Június 6—12 között a szö
vetséges csapatok egyesítették a hídfőket 
egy 80 km széles és 17 km mély híd
főbe, majd június végére ezt kitágítot
ták 100 km szélesre és 20—40 km mélyre. 

A normandiai partraszállás a második 
világháború legnagyobb deszanthadmű-
velete volt. A hadvezetésnek sikerült 
megoldani olyan kérdéseket, mint a de
szant előkészítésének álcázása, a kiszállí
tás váratlansága, a flotta, a légierő és a 
szárazföldi csapatok nagy erői együttmű
ködésének megszervezése a partraszállás
kor, nagy mennyiségű csapat és anyag 
átszállítása a csatornán és partraszállítá
sa nem kiépített parton. A váratlanság 
tényezőjének biztosításában nagy szere
pet játszottak a hadműveleti álcázás ér
dekében végrehajtott intézkedések, ame
lyek megtévesztették az ellenséget a 
partraszállás helyét és idejét illetően. 
Külön figyelmet érdemel, hogy a hadmű
velet tervét titokban készítették elő, ha
mis adatokat terjesztettek, más helyekre 
imitálták a „nagy" partraszállás előkészí
tését, megsemmisítették az ellenség hír
adó eszközeit. A partraszállás sikerét 
nagyban meghatározta a szövetségesek 
túlereje (gyalogság 2—2,5-szeres, páncé
losok 4—6-szoros, légierő 10—20-szoros). 

A védelmi hadművelet az Ardennek
ben, 1944 decemberében zajlott le. A n é 
met támadás célja az volt, hogy szétzúzza 
a szövetségeseket Belgiumban és Hollan
diában, s arra kényszerítse az Egyesült 
Államokat és Angliát, hogy különbékét 
kössenek. Ezzel Németország erői felsza
badultak volna a Szovjetunió elleni harc
ra. A támadás váratlanul érte a szövetsé
geseket. Csapataik szét voltak húzva. A 
németek december 16. és 18. között nagy 
csapással áttörték a védelmet és decem
ber 25-re 90 km-t nyomultak előre. A 
szövetségesek vesztesége 77 ezer embert 
tett ki. December végére a német táma
dást sikerült megállítani, de a szövetsége
sek helyzete súlyos maradt. Ilyen körül
mények között került sor a közismert, 
Churchill—Sztálin levélváltásra, amely
nek eredményeként a szovjet hadsereg 
általános támadásának időpontját előre
hozták, Ez a támadás arra kényszerítette 
a németeket, hogy nagy erőket dobjanak 
át a keleti frontra. Ez lehetővé tette a 
szövetségesek számára, hogy március 
10-ig a Rajna és a Maas közötti területet 
megtisztítsák, elérjék a Ruhr-t és beke
rítsék az ellenség 325 ezer katonáját. 
Ezek hamarosan megadták magukat. Et
től kezdve a szövetségesek gyakorlatilag 
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ellenállás nélkül nyomultak előre, április 
végén—május elején elérték az Elbát és 
találkoztak a szovjet csapatokkal. 

Befejezésül a szerző röviden még a 
távolkeleti hadszíntérrel is foglalkozik. 

V. Nyikitin: „A csapatok üzemanyaggal 
való ellátása a Kurszk alatti ellentáma
dásnál" c. írása (1979. 8. sz. 25—30. o.) a 
nagy hadművelet hátterének egy érdekes 
részletét mutatja be. 1943 tavaszán, a 
nyári hadjáratot megelőzően, az Állami 
Védelmi Bizottság nagy figyelmet fordí
tott a támadó hadműveletekhez szükséges 
anyagi eszközök, köztük az üzemanyag
tartalékok létrehozására. Kurszk—Orjol 
térségében pl. hatalmas mennyiségű har
ci technikát összpontosítottak. Itt volt 
mind az öt harckocsihadsereg a harc
kocsi- és gépesített hadtestek, valamint a 
védelem áttörésére szánt nehéz harci ez
redek jelentős része (kb. 5 ezer harckocsi 
és önjáró löveg), kb. 5 ezer repülőgép. 
Ezenkívül a Nyugati, Brjanszki Központi, 
Voronyezsi és Sztyeppéi Front csapatai
nak volt 150 ezer gépkocsija, sok traktora 
és más technikája. Ilyen hatalmas meny-
nyiségű gépet csak akkor lehetett haté
konyan kihasználni, ha idejében és kellő 
mennyiségben biztosították a benzint, a 
dízelolajat és az olajat 

Az üzemanyagtartalékok biztosítása 
mindig attól függött, hogy az ország 
ezekből mennyit tudott adni a hadsereg
nek. Az olajipar lehetőségei 1943-ban 
korlátozottak voltak mert a nehézipar 
más ágazataitól eltérően itt a termelés 
még nem érte el az 1941-es szintet. 
Ugyanakkor az új technika beözönlése a 
hadseregbe állandóan emelte a mennyisé
gi és minőségi követelményeket. 

Az Állami Védelmi Bizottság 1942 
szeptemberében határozatot hozott, hogy 
növelni kell a kőolajtermelést a Volga, az 
Ural, Kazahsztán és Közép-Ázsia térsé
gében, de 1943-ban ennek ellenére nehéz
ségek voltak. Ezért 1943 tavaszától a 
szükségleteket részben helyettesítő anya
gokkal elégítették ki. Pl. dízelolaj helyett 
kerozin-ásványi olaj keveréket használ
tak, az autóbenzinhez kerozint, sőt dízel
olajat kevertek. Az autókhoz használtak 
benzin-szesz keveréket is. 

A tartalékok létrehozásának egyik esz
köze a szigorú takarékosság volt. A Vé
delmi Bizottság arra kötelezte az Üzem
anyag Ellátó Főnökséget, hogy az emlí
tett frontoknál több mint 100 ezer tonna 
üzemanyag- és kenőanyagtartalékot hoz
zon létre. Ilyen kis területen ennyi anya
got tárolni igen nehéz volt. A frontoknak 
nem volt ennyi tároló kapacitásuk, a 
népgazdasági bázisok ritkák voltak, és az 
ellenség jelentős részüket tönkretette. Az 
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anyagot messziről kellett odaszállítani, és 
a vasúti szállítás korlátozott volt. 

Végül is az üzemanyaig tárolását, a tá
rolás lépcsőzését minden fronton más
ként oldották meg. Az Üzemanyag Ellátó 
Főnökség a Sztálingrád alatti ellentáma
dás tapasztalatait figyelembe véve a 
Moszkva alatti raktárakban és repülőte
reiken jelentős repülőbenzin tartalékot 
hozott létre (kb. 10 ezer hordó), amit légi 
úton sürgősen célhoz lehetett juttatni. 
Ezenkívül tartalékoltak 150 tartályautót 
és 200 teherautót abból a célból, hogy a 
támadó csapatok rendkívüli szükségleteit 
ezekkel elégítsék ki. 

A legnagyobb nehézségek mind a köz
pontban, mind pedig a frontoknál a re
pülő- és autóbenzintartalékok létrehozá
sa terén alakultak ki. A tavaszi nagy tá
madó hadműveletekben és a hajózó le
génység felkészítése idején a benzintar
talékok erősen lecsökkentek. Ezért a tá
madás kezdetekor az öt frontnál csak 
13 ellátmány benzin volt a Védelmi Bi
zottság által előírt 20 helyett. Az ellen
támadás idejére csak úgy sikerült a szük
ségletet kielégíteni, hogy lecsökkentették 
azoknak a frontoknak az ellátását, ame
lyek nem vettek részt a támadásban. 

Az ellenséges légierő a tartalékok gyűj
tésének legfeszültebb időszakában nagy 
mennyiségű autóbenzint semmisített meg 
a szaratovi raktárakban és tönkretette a 
szaratovi kőolajfinomítót. Az így kiesett 
22 ezer tonna benzint részint más üze
mek termelésének emelésével, részint a 
frontok ellátmányának csökkentésével si
került a kurszki irányban pótolni. 

A második világháború egyik igen fon
tos kérdését tárgyalja I. Krupcsenko: „A 
harckocsicsapatok fejlődésének és alkal
mazásának jellemző vonásai" c. tanulmá
nya, (1979. 9. sz. 25—32. o.). A második 
világháború harcainak egyik legjellem
zőbb vonása az volt, hogy állandóan nőtt 
a harckocsik száma és jelentősége. Míg a 
Moszkva alatti ellentámadásban szovjet 
részről csupán 774 harckocsi vett részt, a 
sztálingrádi csatában szovjet részről már 
1463 harckocsi és önjáró löveg, a belo-
rusziai hadműveletben 5200 harckocsi és 
önjáró löveg, 1945 elején pedig számuk 
csupán az 1. Belorusz és az 1. Ukrán 
frontnál több mint 7 ezer volt. A Hon
védő Háború végére a szovjet hadsereg
nek volt 6 harckocsihadserege, 23 önálló 
harckocsi- és gépesített hadteste, 59 ön
álló harckocsidandárja, 55 önálló harcko
csi- és 128 önjáró tüzérezrede. Ekkor a 
harckocsik és önjáró lövegek száma meg
haladta a 21 ezret. 

Gyorsan nőtt a többi államok páncélo
sainak és páncélos alakulatainak száma 
is. Míg az El-Alameini csatában angol 



részről csupán 1440 egység vett részt, a 
normandiai deszanthadműveletben a szö
vetségesek részéről már 6 ezer páncélos 
és önjáró löveg harcol/t. A háború végén 
az angol—amerikai hadseregnek Európá
ban 27 páncélosezrede és 30 önálló dan
dárja tevékenykedett, amelyekben több 
mint 13 ezer páncélos és önjáró löveg 
volt. 

Az Ardennekben végrehajtott ellentá
madásban a németeknek 900. páncélosa 
és rohamlövege vett részt. 1944-ben a 
fasiszta Németország hadseregének 31 
páncélos- és 16 gépesített hadosztálya 
volt. Még a kapituláció előtt két hónap
pal is, 1945 márciusában a Balatonnál 
kb. 900 páncélost és rohamlöveget dob
tak be egy viszonylag szűk sávon a szov
jet csapatok ellen. 

A harckocsik ilyen arányú növekedése 
megváltoztatta a fegyveres harc feltéte
leit, jellegét és folytatásának módszereit. 
A harckocsik tömeges alkalmazása a légi
erők támogatása mellett a harci cselek
ményeknek nagy lendületet, manőverezé
si lehetőséget, gyorsaságot biztosított, s 
ugyanakkor teljesen véget vetett a pozí
cióharcnak. A harckocsik alkalmazásá
nak két alapvető módszere volt: egy
részt az összfegyvernemi csapatokkal 
együtt alkalmazták őket, másrészt pedig 
önállóan, a siker kifejlesztésére az ellen
ség védelmének mélységében támadásnál, 
vagy ellencsapások mérésére és ellentá
madások végrehajtására védelemben. A 
háború folyamán a harckocsik tömeges 
alkalmazásának méretei egyre növekedt-
tek egészen a hadműveleti csoportosítá
sokig. Az utolsó szakaszban egy-egy front 
között gyakran két, időnként három 
harckocsihadsereg és néhány önálló harc
kocsi- és gépesített hadtest is tevékeny
kedett. Ez megnövelte az összfegyverne-
mi csapatok mozgékonyságát és ütőere
jét, lehetővé tette nagy csoportosítások 
gyors létrehozását a kiválasztott irány
ban, megnövelte a fegyveres harc üte
mét. A front most már nem egyenletesen 
haladt előre teljes szélességében, mint 
korábban, hanem nagy távolságokra elő
redobta bizonyos irányokban a mélységi 
csapásmérő harckocsikat, miközben a 
fegyveres harc tűzfészkei ezek mögött 
maradtak. 

A szárazföldi csapatok összes fegyverei 
közül a harckocsik és az önjáró lövegek 
fejlődtek a leggyorsabb ütemben a máso
dik világháború éveiben. A második vi
lágháború alatt a harcoló országok ipara 
kb. 300 ezer harckocsit és önjáró löveget 
gyártott. A technikai tökéletesítés a tűz
erő, a védőpáncélzat és a mozgékonyság 
növelését eredményezte. 

A védelem növelésének módszerei: a 
differenciált páncélzat, a páncélzat vas

tagságának növelése, az optimális hajlás
szög meghatározása, a páncélzat minősé
gének javítása. A háború alatt a közepes 
és nehéz harckocsik páncélzatának vas
tagsága 2—3 szorosára növekedett. 

A manőverező képesség növelését a ha
tótávolság és a gyorsaság növelésével ér
ték el. A támadó hadműveletek mélysé
gének növekedése maga után vonta a 
hatótávolság 1,2—1,5-szeres növekedését. 
Németországban a hatótávolság nem nö
vekedett, sőt egyes típusoknál csökkent. 
Ez annak a következménye, hogy az új 
páncélosok kialakítása arra az időre esik, 
amikor Németország áttért a hadászati 
védelemre. A fő figyelmet ekkor a védő
páncélzatra és a tűzerőre, és nem a ható
távolságra fordították. 

A háború alatt új harckocsikat és ön
járó lövegeket hoztak létre, a Szovjet
unióban pl. a T—44, JSz—1, ISz—2, 
ISz—3 típusokat. A Szovjetunióban, Né
metországban és Angliában megszüntet
ték a könnyű harckocsik gyártását. A 
páncélos technika fejlődésében új irány
zat volt a háború alatt az önjáró tüzér
ségi lövegek létrehozása. 

A háború folyamán a szervezeti for
mák is változtak. A szovjet csapatoknál 
a feladatoknak megfelelően a következő 
formák voltak: önálló harckocsi (önjáró 
tüzér) zászlóaljak, ezredek és dandárok, 
valamint harckocsi- (gépesített) hadtes
tek és harckocsihadseregek. 

A harckocsiegységek és magasabbegy
ségek fejlesztésének fő iránya az volt a 
számbeli fejlesztés mellett, hogy harci 
önállóságuk biztosítva legyen. A hadmű
veleti mélységben ténykedő harckocsi- és 
gépesített hadtestek tüzérségi biztosításá
hoz hozzájuk tartozott három önjáró tü
zérezred, a harckocsihadseregnek pedig 
több mint 800 lövege és aknavetője volt. 
A harckocsi- és gépesített hadtestek és 
harckocsihadseregek alkalmassá váltak 
arra, hogy önálló harcot folytassanak 
messze elszakadva a front erőitől. Szer
vezeti kereteik közé harckocsik, gyalog
ság, önjáró és tábori tüzérség, ellátó rész
legek tartoztak. 

Mivel a háború alatt a védelem szilárd
sága egyre növekedett, az áttörés egyre 
nehezebbé vált. Ennek következtében a 
gyalogságot közvetlenül támogató harc
kocsik és önjáró lövegek száma is egyre 
nőtt. 

A háború tapasztalata azt mutatta, 
hogy a megerősített védelem gyors áttö
réséhez 1 km-es szakaszon 30—40 közvet
len támogató harckocsi és önjáró löveg 
volt szükséges. Ezt azonban csak egyes 
hadműveletekben sikerült biztosítani. Ha 
a harckocsik száma ennél sokkal keve
sebb volt, a frontparancsnokok kénytele
nek voltak igénybe venni a harcászati 
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övezet áttörésének befejezéséhez a harc
kocsihadseregek erőit is. 

Viszonylag ritkán érintett kérdést tár
gyal V> Szozinov: „A légvédelmi csapa
tok alkalmazásának hadműveleti formái 
és azok fejlődése" c. cikke (1979. 10. sz. 
17—25. o.) 

A légvédelmi csapatok alkalmazásának 
hadműveleti formái a Honvédő Háború 
első szakaszában születtek meg. Ehhez 
megvoltak az objektív feltételek: a szov
jet parancsnokság nagy légvédelmi erő
ket összpontosított azoknak a kerületek
nek és objektumoknak a védelmére, 
amelyek az ország gazdasági és katonai 
potenciáljának az alapját képezték, és 
amelyek ellen legvalószínűbb volt az el
lenség hadműveleti jellegű támadása; a 
háború előtt létrehozták a légvédelmi 
csapatok nagy' hadműveleti-harcászati 
egységeit, a háború menetében pedig 
a hadműveleti és hadműveleti-hadászati 
egységeit, a légvédelmi hadseregeket és 
frontokat, amelyeknek a parancsnoksága 
biztosítani tudta a stratégiai fontosságú 
körzetek és objektumok védelmét ellátó 
összes légvédelmi csapatok és eszközök 
irányítását; a légvédelmi egységek és ma
gasabbegységek keretei között nagy va
dászrepülő erők voltak (vadászrepülő 
hadosztályok, hadtestek és hadseregek), 
amelyek az akkori követelményeknek 
megfelelő, jelentős hatósugarú (300 km) 
gépekkel rendelkeztek; a légvédelmi csa
patok fel voltak szerelve rádiólokátorok
kal. 

A hadműveleti forma alkalmazásának 
alapelemei a kezdeti időszakban Moszk
va, Leningrád, Voronyezs, Sztálingrád és 
más nagy városok védelmének megszer1 

vezésénél mutatkoztak meg. Az egységes 
elképzelés és terv szerint működő légvé
delmi egységek és magasabbegységek 
rendszerint meg tudták akadályozni azo
kat a határozott céllal indított német tö
megtámadásokat, amelyeket egy-két légi
flottával (760—2000 repülőgép) hajtottak 
végre. 

Különösen értékesek a Moszkva védel
ménél szerzett tapasztalatok. 

1941 júliusának második felében a LP 
moszkvai övezetéhez tartozott 602 va
dászrepülőgép, 1044 közepes és kiskalibe
rű légelhárító löveg, 336 légelhárító gép
fegyver. Ez az erő nemcsak a város vé
delmét tette lehetővé, hanem több, a vá
roson kívül levő objektum védelmét is. 

A moszkvai védelem tervének alapját 
a körkörös, mélyen tagolt védelem kiépí
tése képezte, amely a legfontosabb irá
nyokban meg volt erősítve, és amelyben 
szorosan együttműködtek az összes fegy
vernemek: a vadászrepülők, a légelhárí
tó tüzérség, a légelhárító gépfegyverek, 

a fényszórók és a léggömbzárak. Az ob
jektumvédelemről áttértek az övezet-ob
jektum módszerre, amikor a nagy terüle
ten elhelyezkedő objektumok védelme 
egységes csoportosításban valósult meg. 

Leningrád védelménél is létrehozták a 
blokád idején a Légvédelmi Parancsnok
ság csapatainak hadműveleti csoportosí
tását, amelybe beletartozott a LP 2. had
teste, a hadműveleti szempontból neki 
alárendelt 7. vadászrepülő hadtest. Ezek
ből jött létre 1941 novemberében a LP 
leningrádi hadtest-körzete, 1942 áprilisá
ban pedig létrehozták a légvédelem le
ningrádi hadseregét. Ezzel kialakult a 
hadműveleti méretű, e'gységes védelmi 
rendszer. Szoros együttműködés alakult 
ki a LP leningrádi hadserege, a Lenin
grádi Front és a Balti Flotta légierői kö
zött. Az 1. német légiflotta Leningrád 
lerombolását célzó hadműveletei 5 hóna
pig (1941. július-november) tartottak. A 
nagy veszteségek végül arra kényszerítet
ték a németeket, hogy jelentősen csök
kentsék a berepülések számát. A hitleris
ta hadvezetés többször megpróbálkozott 
a Balti Flotta Kronstadtban állomásozó 
hajóinak megsemmisítésével is. Az ellen
séges légifelderítés jellegéből kiindulva 
az elhárítás felkészült a támadásra, je
lentős erőket összpontosított a hajók vé
delmére. A hadműveletben 300 bombázó
gép vett részt vadászrepülők fedezete 
mellett. Ennek ellenére nemcsak hogy 
nem sikerült megsemmisíteni a hajókat, 
de még jelentős kárt sem okoztak, ugyan
akkor a támadók jelentős vesztességeket 
szenvedtek. 

A továbbiakban a szerző még részlete
sen tárgyalja a sztálingrádi légvédelmet, 
és a légvédelmi erők alkalmazásának sa
játosságait a kurszki csata idején. 

Ugyancsak viszonylag ritkán tárgyalt 
kérdést taglal I. Tretyjak: ,.A csapatok 
átcsoportosításának hadműveleti biztosí
tása a mandzsúriai hadművelet előkészí
tése idején*' c. írása (1979. 11. sz. 10— 
15. o.). A mandzsúriai hadműveletet olyan 
hadszíntéren kellett előkészíteni, amely 
természeti körülményeit, méreteit, mély
ségét és infrastruktúráját tekintve jelen
tősen különbözött a nyugatitól. 

1945 tavaszáig a Bajkálontúli és a Tá
volkeleti Fronton hét összfegyvernemi 
hadsereg volt, amelyek keretei közé 40 
hadosztály tartozott. A csapatok összeté
tele és csoportosítása megfelelt a védelem 
követelményeinek. Nagy támadó hadmű
veletekhez azonban ezek az erők nem 
voltak elegendőek. Jelentős erőket kellett 
átcsoportosítani és csapásmérő csoporto
kat kellett létrehozni a bajkálontúli, az 
amúrmelléki és tengermelléki irányban. 

1945 májusában—júliusában a Legfel-
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sőbb Főparancsnokság megvalósította a 
2. Ukrán Front és a volt Karéliai Front 
tábori parancsnokságának átirányítását. 
A Bajkálontúli Frontra irányították a 
39. hadsereget Königsberg térségéből, az 
53. és a 6. gárda-harckocsihadsereget Prá
ga alól, az 1. Távolkeleti Frontra pedig 
az 5. hadsereget Kelet-Poroszországból. 
Ezenkívül a Távol-Keletre irányítottak 
sok harckocsi, tüzér-, repülő-, és műszaki 
és más egységet, magasabbegységet. Az 
átirányított csapatok és eszközök számát, 
az átszállítás távolságát tekintve ez volt 
a háború történetében az első hadászati 
átcsoportosítás, amely 9—11,5 ezer km 
távolságra történt. 

A Japán elleni háború előkészítése ide
jén kb. 136 ezer vagon ment nyugatról a 
Távol-Keletre és a Bajkálon túlra. 

Ezzel egyidejűleg a távol-keleti vasuta
kon és vizi utakon végrehajtatták a csa
patok frontok közötti átcsoportosítását is. 
Ez az említetteken kívül még kb. 30 helyi 
lövész-, lovas- és harckocsihadosztályt 
érintett, beleszámítva a Mongol Népi 
Forradalmi Hadsereg lovasságát is. 

Mindezek az átcsoportosítások alapjá
ban véve rejtve történtek. Ha a japánok
nak sikerült is megállapítani azt, hogy 
fokozatosan növekszik a csapatok száma 
a mandzsúriai határ mentén, és hogy 
megkezdődött a csapatok átcsoportosítá
sa, nem tudták felfedni a támadás idő
pontját, a csapások irányát és erejét. A 
fogságba esett japán tábornokok szerint a 
támadás augusztus 9-i időpontja teljesen 
váratlan volt számukra. 

Az átcsoportosítás biztosítása érdeké
ben kidolgozott komplex intézkedések, 
betartásuk szigorú ellenőrzése, elérte a 
célt. Sikerült titokban tartani a hadászati 
átcsoportosítás méreteit és jellegét, sike
rült időre befejezni. 

A szovjet csapatok csoportosítása és 
szétbontakoztatása idején a japánoknak 
komoly erőik voltak a határ mentén, je
lentős haditengerészeti és légierők álltak 
a rendelkezésükre. Csak a tengermelléki 
irányban ott állt a Kvantung Hadsereg 
1. frontjának 200 ezer fős csoportja, 
amely jelentős csapást mérhetett a felvo
nuló szovjet csapatokra. Ezért intézkedé
sek történtek arra vonatkozóan, hogy ha
tár megfelelően védve legyen egy esetle
ges japán támadással szemben. A tenger
melléki irányban 70 km mély védelmi 
rendszert építettek ki májustól kezdve, 
amely három védelmi övezetből állt. A 
védelmi munkákat a határ iménti övezet 
csapatai végezték, amelyek állandó harc
készültségben voltak. A frontok csapatait 
közelítették a határhoz, ahol azok előre 
elkészített erődítményeket foglaltak el. 
Minden hadseregnek pontosan kidolgo
zott terve volt az esetleges támadás visz-

szaverésére. 1945. júliusának elejére ezek 
a védelmi rendszerek a tengermelléki ha
tár mentén mindenütt kiépültek és kel
lően biztosították a szovjet csapatok össz
pontosítását, majd szétbontakoztatását. 

Befejezésül megemlítjük még V. Kler-
cov: „A szovjet hadsereg és flotta tech
nikai ellátása a Nagy Honvédő Háború
ban" c. érdekes adatokat tartalmazó ösz-
szesítését. (1979. 12. sz. 22—29. o.) A má
sodik világháború veszélyének növekedé
sével rövid idő alatt kellett sürgős intéz
kedéseket foganatosítani annak érdeké
ben, hogy modern haditechnikával és 
fegyverekkel tudják ellátni a hadsereget. 
1941 júniusára elkészültek az új típusú 
géppisztolyok, nagy kaliberű géppuskák, 
a nagyhatású csöves és reaktív tüzérségi 
rendszerek, a világ legjobb nehéz harc
kocsija a KV, és a legjobb közepes harc
kocsija a T—34, a világszabványnak meg
felelő JAK—1, MIG—3, LAGG—3 va
dászgépek, az IL—2 csatarepülő, a PE—2 
bombázó. 

A Nagy Honvédő Háború kezdetére a 
hadsereg megkapta az első szállítmányo
kat ezekből a modern fegyverekből: 
105 ezer különböző típusú géppuskát, 
100 ezer PPS géppisztolyt, 82 ezer külön
böző típusú löveget és aknavetőt, 1861 
harckocsit, 2739 repülőgépet stb. 

A háború kezdeti időszakában evakuál
ni kellett a nyugati területek ipari be
rendezéseit és az egész ország iparát át 
kellett állítani haditermelésre. Bár a leg
fontosabb gazdasági területek kiestek, 
1942 végére sikerült elérni a hadiipar-
korábbi kapacitását. A hadra kelt sereg 
egyre fokozódó méretekben kapta a tech
nikát és a fegyvereket. Ennek következ
tében a legfontosabb fegyverek száma 
1941 decembere és 1942 novembere kö
zött a következőképpen alakult: a löve
gek és aknavetők száma 21 983-ról 72 505-
re, a harckocsik és önjáró lövegek meny-
nyisége 1731-ről 6014-re, a repülőgépeké 
2495-ről 3088-ra nőtt. 

A fasiszta Németország és szövetségesei 
1942 novemberében a következő techni
kai eszközökkel rendelkeztek a szovjet— 
német fronton: 51 680 löveg és aknavető, 
5080 páncélos és rohamlöveg, 3500 repü
lőgép. 

1942 végére tehát a szovjet csapatok 
az alapvető fegyverfajták tekintetében 
fölényben voltak. 

A hadászati védelemből hadászati tá
madásba való átmenet azonban új köve
telményeket állított, és szükségessé tette 
azt, hogy a csapatokat tömeges méretek
ben lássák el legújabb fegyverekkel és 
technikával. Emellett figyelembe kellett 
venni azt is, hogy 1942 végétől a német 
hadvezetés is lázas igyekezettel látta el a 
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hadsereget új technikával. A modernizált 
közepes T—III és T—IV páncélos helyett 
rendszeresítettek két új nehézharckocsi 
típust, a T—V („Párduc")-ot és a T—VI 
(„Tigris")-t. Ezenkívül rendszeresítették a 
88 mm-es „Ferdinánd" rohamlöveget, a 
105 mm-es „Arstrum" önjáró tarackot és 
a 150 mm-es tábori tarackot, amelyet a 
T—IV páncélos alvázára szerelték. Ezek 
homlokpáncélzata 55 és 100 mm volt. A 
légierőnél megjelentek az új Focke— 
Wulf—190 A és a Heinkel—129 gépek. 
A technikai fölényt visszaállítani azon
ban nem sikerült. 
• 1943-ban és 1944 első felében a szovjet 

csapatoknál is megjelennek az új techni
kai eszközök. A szerző által felsorolt tí
pusok közül megemlítjük a 45 és 
57 mm-es tarackot, az 1943-as mintájú 
120 és 160 mm-es aknavetőt, az 1943-as 
mintájú állványos Gorjunov géppuskát. 

Gyökeresen megváltozott a harckocsik 
összetétele is. A T—60 és T—70 könnyű 
harckocsit, a KV—1 és KV—2 nehéz 
harckocsit kivonták. Alapvető típussá a 
közepes T—34-es vált, amelyen komplex 
modernizálást hajtottak végre. 1943 vé
gén jelent meg az új T—34—85, hatlapú 
öntött toronnyal, hosszú csövű, 85 mm-es 
ágyúval, amely 1000 méterről átütötte a 
100 mm-es páncélzatot. A KV , helyett 
rendszeresítették az ISZ—1-et (85 mm-es 
ágyúval és az ISZ—2-t (122 mm-es ágyú
val). Ez az utóbbi védőpáncélzatban 1,2-
szer meghaladta a „Tigris"-t és könnyebb 
volt nála 11 tonnával. A szovjet harcko
csigyártás nagy eredménye volt, hogy eb
ben az időben megjelent az önjárólöveg
család első nemzedéke: a könnyű T—70 
alapzatán kifejlesztett könnyű SZU—122 
és SZU—85, valamint a KV—1-ből kifej
lesztett nehéz SZU—152. 

Rohamosan fejlődött a légierő is. A va
dászgépek első nemzedékét, a JAK—1-et, 
JAK—7-et, LAGG—3-at, MIG—3-at fel
váltotta a második nemzedék: JAK—3, 
JAK—9, LA—5, LA—7; az IL—2-es csa
tagépet az IL—10; a PE—3, PE—8, IL—4 
bombázókat a tökéletesebb PE—2, TU—2. 
A vadászgépek repülési távolsága 
1500 km-re, gyorsaságuk 20—30%-al nőtt, 
minden gépet rádióval szereltek fel. 

1944 elejére a hadseregben, 94,9 ezer 
löveg és aknavető, 5,2 ezer harckocsi és 
önjáró löveg, 10,2 ezer harci repülőgép 
volt. Az új típusok aránya a gyalogsági 
fegyverekben 42,3%, a harckocsinál több 

mint 80%, a lövegeknél 83%, a légierők
nél 67% volt. 

A háború harmadik szakaszában a 
technika és a fegyverek tovább tökélete
sedtek. A páncéltörők területén megje
lent az 1944-es mintájú 100 mm-es 
BSZ—3 nehéz tábori ágyú, a 85 mm-es 
D—44 és ZISZ—3. Ezek 500 méterről 
160 mm-es páncélzatot tudtak átütni. 

Megjelent a 85 mm-es ágyúval felsze
relt közepes T—44, és a 122 mm-es ágyú
val felszerelt ISZ—3 nehéz harckocsi. 
Erre az időszakra kifejlesztették az 
önjáró lövegek második nemzedékét, 
az SZU—100-at, az ISZU—152-t, az 
ISZU—122c-t. Ezen két utóbbi a korábbi 
60 mm-es homlokpáncélzat helyett 
120 mm-essel rendelkezett. 

A németek megkísérelték, hogy az 
újonnan kifejlesztett szovjet technikával 
új típusokat állítsanak szembe. Kifejlesz
tették a szupernehéz „Tigris—B"-t, vagy 
a 68 tonnás „Királytigris"nt, amelyek 
150—180 mm-es páncélzattal rendelkez
tek, valamint az önjáró páncéltörő löve
geket, az „Elefánt"-ot, a „Vadász—Párdu
cot" és a „Vadász—Tigrist", amelyeket 
88—120 mm-es lövegekkel szereltek fel. 
Ezekkel azonban már elkéstek. 

A háború végére világossá vált, hogy 
a légcsavarral hajtott repülőgépek elér
ték fejlődésük csúcspontját. A vadászgé
pek 600—700 km-es óránkénti sebesség
gel repülték, és 12—13 km magasra 
tudtak emelkedni. A régi elveken való 
továbbfejlesztésnek nem voltak pers
pektívái. A fejlődés a reaktív hajtó
erő irányába haladt tovább. A háború 
végén megjelentek a szovjet reaktív re
pülőgépek első típusai. Ekkorra a németek 
is elkezdték a reaktív vadászgépek gyár
tását, megjelent a ME—262, a ME—163, 
HE—219 stb. A Szovjetunióban a reaktív 
hajtóművek kidolgozása már a háború 
előtti években elkezdődött. 1941 augusz
tusában kezdődött az első reaktív harci 
repülőgépek tervezése V. F. Bolhovityi-
nov vezetésével. G. J. Bahcsivandzsi pi
lóta 1942. május 15-én repült először 
reaktív géppel. 1945 márciusában kezdő
dött meg A. I. Mikoján tervező I—250 
és P. O. Szuhoj SZ—5 típusú reaktív va
dászgépeinek a gyártása. A háború végé
re kidolgozták Sz. V. Iljusin IL—22 Sz 
reaktív csatarepülőgépének és a LA—7p 
reaktív vadászgépnek és a PE—2p reak
tív bombázónak a tervét is. 

Lengyel István 
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Sin, Z.: A csehszlovák á l lam védelmi 
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9. sz. 390—392. p. 

A 72 mm-es Gorjunov nehéz géppuska. 
— MTT, 1977. 2. sz. 84—85. p. 
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—RRH, 1977. 3. sz. 507—515. p. 

és a m a r k o m a n n háborúk . — RRH, 
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ha rca Viddin té rségében (1877). — 
RIHM, 36. sz. 1977. 114—129. p. 

Boev, R.: A Balkán népe i a z 1787— 
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vo t t 1877—1878. évi hábo rúban . — 
— RIHM, 36. sz. 1977. 44—56. p. 

Guillemin: A k r ím i háború . Tenger i h a d 
művele tek a Csendes-óceánon. — RHA, 
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évfordulójára) . — AP, 1977. 6. sz. 26— 
31. p. 

Romanescu, Gh. : Az 1877—1878. évi füg
getlenségi h á b o r ú dokumen tuma i . — 
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lésben. — RM, 1977. 3. sz. 121—125. p. 
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me. Tör ténet i példa a t e rü le tvéde lem
re. — TR, 1977. 4. sz. 279—282. p. 
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története. — RHA, 1977. 1. sz. 69—96. p. 
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— VIZS, 1977. 8. sz. 69—73. p. 

Menger, M. : A fasiszta német Finnor
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a szovjet segítség. — MR, 1977. 1. sz. 
26—33. p. 
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Stugar, V. : Megszállási rendszerek a má
sodik világiháborúban. — OZ, 1977. 1— 
2. sz. 87—91. p. 

Sugar, P. F.: Arthur B. Lane, az Ameri
kai Egyesült Államok meghatalmazott 
miniszterének küldetése Belgrádban, 
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