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Az első világháború hadtörténetírásának fejlődése és feladatai 

,,Az imperializmust. . . vagyis a monopólkapitalizmust — írta Lenin —, 
amely végleg csak a XX. században érett meg, alapvető gazdasági sajátos
ságai folytán a legkevésbé a béke és szabadságszeretet, s leginkább a mi-
litarizmusnak igen nagyfokú és mindenütt észlelhető fejlődése jellemzi.114 

Az emberiség történetében ez az imperializmus szülte az első világhá
borút, amely 1914—1918 között zajlott le és amelyben a résztvevők agresz-
szív célkitűzéssel vettek részt — így az Osztrák—Magyar Monarchia kere
tében Magyarország is. 

Egyben ez a háború volt a gépi korszak első modern és a tömegpusztító 
eszközök felé való fejlődést mutató világháborúja is. 

A háború tartalma, katonai lefolyása, ennek tapasztalata alapján a még 
korszerűbb és tömegpusztítóbb hadviselés lehetősége, az imperialista béke
kötés, a világ első proletárhatalmának, Szovjet-Oroszország létrejöttével 
a kapitalista világrendszer osztatlanságának megbontása — mind olyan té
nyezők voltak, amelyek meghatározták az első világháborút feltáró burzsoá 
hadtörténeti kutatás és feldolgozás irányát és módszerét. 

Az első világháború hadtörténeti irodalma — marxista irodalmát kivéve 
— a háború tartalmát és célkitűzését a harcias burzsoá nacionalizmus érde
kében „honvédő" háborúnak ábrázolta. Elrejtette a saját tömege előtt a 
háború imperialista jellegét, s a háború, a hadsereg és a társadalom, a haza 
viszonyának ilyen ábrázolásával, vagy a revanš szellemében, vagy az impe
rialista győzők gloire-jának jegyében szította a sovinizmust. 

Ugyanakkor a korábbi korokkal foglalkozó irodalomhoz viszonyítva sok
szorosan megnövekedett a hadművészet-történeti feldolgozások száma. Az 
első világháború katonai tapasztalatainak publikálása jelentősen hozzájá
rult a két világháború közti hadtudomány ugrásszerű fejlődéséhez. 

114 Lenin Művei . 28. köt . Budapes t , Szikra, 1952, 242. o. 
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A tervtanulmány a hadtörténeti világirodalom jellegét ilyen összesített 
módon azért tekintette át, mert ezzel a magyar polgári, illetve ellenforra
dalmi hadtörténet-tudomány kutatási és feldolgozási iránya, valamint mód
szere is ekvivalens. Sőt a dicsőséges Tanácsköztársaság emlékétől való féle
lem, a szov j etellenesség és a szomszéd népek elleni revizionizmus a fasiszta 
magyar hadtörténetírást még intenzívebben vitte a fent vázolt irányba. 

A magyar polgári és az ellenforradalmi hatörténetírás irodalmát több 
száz tanulmány, monográfia, emlékirat, ezredtörténet és napló alkotja. 

A tervtanulmány ennek a hadtörténetírásnak néhány főbb problematiká
ját kívánja érinteni. 

Ezek a munkák egyértelműen állítják, hogy a hadsereg a világháborúban 
„Magyarország történelmi életét, ezeréves jogait, a magyar faj supremació-
jának jövőjét" védte.115 Az árnyalt eltérés a szerzők között — érzelmi beál
lítottságuktól függően — csak abban volt, hogy kiket, miért tettek fele
lőssé a háborús vereségért és a Monarchia összeomlásáért. Az irodalom he
ves vitát tárt fel a politikusok és a katonai vezetők között. 

A katonai vezetők a politikusokat hibáztatták, hogy nem tettek semmit a 
forradalmi mozgalmak ellen, a „liberális sajtó" megfékezésére,116 és ezért 
vesztették el a háborút. A politikusok viszont a háború elvesztéséért a ka
tonai vezetést okolták tehetetlenségük és tehetségtelenségük miatt.117 

Végső kövekeztetésként azonban mindkét tábor magáévá tette a német 
hadtörténetírás „Dolchstoss" legendáját. Csupán az a kérdés — szerintük —, 
hogy a katona vagy a politikus hibái adták-e meg ezt a lehetőséget. E 
koncepció elhintésére a 20-as években, valamint a 30-as évek közepéig szá
mos levéltári forrást kutattak fel és szelektáltak, vagy csoportosítottak 
bizonyításra. 

A gazdag osztrák és magyar levéltári állagok, amelyek alapján Magyar
országnak az első imperialista világháborús szerepét a maga teljes mély
ségében meg lehetne rajzolni, sajnos még ma sincsenek" teljes egészében 
feltárva. Ezzel együtt rétegezetten, de egyben átfogóbb képet kellene adni 
arról, hogy a Monarchia hadseregének összeomlása az adott történelmi 
helyzetben, a konkrét gazdasági, társadalmi, politikai és katonai viszonyok 
sajátos összejátszása folytán, a háború végső kimenetelét meghatározó ob
jektív és szubjektív tényezők hatása alatt elkerülhetetlen volt. 

A korábbi hadtörténeti irodalom igen tendenciózusan, felületes forrásap
parátussal tárgyalta a Monarchia-Németország politikai és katonai vezetési 
ellentétét. A tendenciozitása abban nyilvánult meg, hogy iebből az ellen
tétből Ausztria egyoldalú elítélésének és a német politikai és katonai veze
tés elfogult felmentésének szintézisét mutatta ki, mégpedig a Horthy-fasiszta 
rendszer — különösen a felső katonai vezetés — német orientációjának tör
téneti igazolására.118 

115 A különböző szerzők ezen közös eszmei alapjának megfogalmazását foglalta össze 
Nagy Károly: „Magyarország fegyverben. JefLlemtanulmány a .nemzetnevelés szolgálatában" 
című 2 kiadásit megért munkájában. Budapest, Vitézi Rend Zrínyi Csoportja, 1939. 

116 Pl.: Cottl Jenő—Mojzer László: Hadseregünk ellátása a világháborúban i(1914—18). Bu
dapest, Gsathy, 1932. 3 köt.; Doromby József: Adattok a magyar ősapátok szerepléséhez az 
1918-i összeomlásban. Hadtörténelmi Közlemények, (a továbbiakban HK.) 1939 évf. XL. köt. 
205—212. o. 

117 Pl.: Kristóffy József: Magyarország kálváriája, az összeomlás útja. Budapest, Wodia-
ner Kiadó, 1927.; Supka Géza: A nagy dráma. Miskolc, Reggeli Hírlap. Klein Ludvig Sze-
lényi. 1924. — Mindkét nézfet felé hajlik Ari Antal: 1914—1918, a központi monarchiák harca 
és összeomlása. Budapest, 1942. 

118 Vö.: Czékus L.: Az 1914—18. évi világhábrú összefoglaló törtérielme, Budapest, Stá
dium, 1930.; Hadtörténelem a m. kar. honvéd Ludovika Akadémia számára. Budapest, Stá
dium, 1935. — Figyelemre méHtó, hogy burkait célzással hasonló tendencia lelhető fel 
Stielly Walter tollából megjelent: „Monarchiánk hadseregének jelenlegi szervezete. A szövet
séges hadseregekkel való együttműködés" c. könyvében. Budapest, Pallas, 1917. 
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Az 1916. május 15-én megindított osztrák—magyar déltiroli támadás cél
jának és irányának, valamint a hadművelet tervezésének részleteiben való 
feltárása és kritikája üres foltja eddigi hadtörténetírásunknak. Pedig had-
művészetileg ezek az ütközetek az erdős-hegyes terepen vívott korszerű 
harc történeti fejlődésvizsgálatához fontos adatokat szolgáltatnának. 

E kutatások helyett azonban az ellenforradalmi hadtörténeti munkák te
kintélyes része azt a katonapolitikai következtetést vonta le, hogy az elkö
vetkezendő háborúban az olasz szövetség megváltoztatja a katonai poten
ciált a magyar és a szövetséges hadseregek javára. A déltiroli ütközetek 
eredménytelenségét nem harcászati és hadászati okokban látták — ennek 
elemzése hiányában, vagy tudatosan mellőzték ezt —, hanem kizárólag az 
olasz katonai erő puszta szembenállásában, ami viszont a Monarchia hely
telen olasz politikájának volt a bűne. (!)119 Ez az anakronisztikus álláspontja 
a korábbi hadtörténetírásnak igazolásul szolgált a Horthy-korszak ellent
mondásos politikájához. 

Az 1914—18-as világháború volt az első, amely megmutatta, hogy az im
perialista korszak háborúit nem lehet a XIX. század fegyveres harcainak 
mércéjével mérni — figyelmen kívül hagyva a hadviselés feltételeinek meg
változását. 

A fegyveres harc ütemének és időtartamának helytelen meghatározásá
ból adódott az a hibás következtetés, hogy a hadviseléshez elegendőek lesz
nek a mozgósítási tartalékok és a hadiipar folyamatos termelése. Az oszt
rák—magyar vezérkar a tüzérségi mozgósítási tartalékát lövedékekből 5 és 
félmillió darabban határozta meg, viszont a háborúban kb. 55 millió da
rabot lőttek ki. Ez a téves számítás a háború alatt különös nehézséget oko
zott a hadiipar nem várt kapacitás növekedésének biztosítására. 

Az ellenforradalmi hadtörténetírás ontotta az ezredtörténeteket.120 Ám 
sem az ezred történetek, sem a világháború általános katonai tapasztalatai
val foglalkozó művek nem elemezték reálisan és nem vonták le nyilváno
san a háború során megváltozott fegyvernemek fejlődésére és arányának 
problematikájára vonatkozó tanulságokat. 

Az első világháborúban valamennyi hadba lépő hadsereg fő fegyverneme 
a gyalogság volt. Ügy gondolták, hogy alapjában véve a gyalogsággal — 
tehát a tüzérséggel, lovassággal és utászcsapatokkal támogatott élőerők tö
megével — mérik majd a csapást. 

A háború során megváltoztak a fegyvernemek arányai. A gyalogság és a 
lovasság létszáma csökkent, viszont a tüzérség, a műszaki csapatok és a 
légierő létszáma jelentősen növekedett. így például 1915 májusában a fran
cia hadsereg 71,8%-át a gyalogság, 4,8%-át a lovasság, 18,l°/0-át a tüzérség, 
4,9%-át a műszaki csapatok és 0,4%-át a légierő alkotta. Ezzel szemben 
1918 októberében a gyalogság már csak 40%-ot, a lovasság 3,5%-ot, a tüzér
ség 40%-ot, a légierő 10%-ot, a harckocsi fegyvernem 2%-ot és a vegyi 
csapatok 0,5%-c-t tettek ki.121 

A fegyvernemek közötti arány megváltozásától függően megváltozott a 
csapás jellege és az azt mérő erők összetétele is. Már az a törekvés is je
lentkezett, hogy a harcban ne embertömeggel, hanem tűzzel mérjék a csa
pást. 

A világháborúnak ezt a tanulságát — tárgyilagosan megállapítva — a 

119 Hadtörténelmi előadások a m. kir. honvéd Ludoviika Akadémia részére. 16 sorozat. 
Budapest, 1939 (sokszorosítva). 

120 Szinte valamennyi, a háborúban részt vett ezred töntérietét feldolgozták. 
121 A. Zajoncskovszkij : Az 1914—18-as világháború. Moszkva, Voenizdat, 1938. II. köt. 

271. o. (oroszul) 
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Horthy-hadsereg felső katonai vezetése a kor hadtudományi színvonalának 
megfelelően látta is. Az erre irányuló törekvésük megvolt. Ám az oťszág 
elégtelen gazdasági kapacitását, a hadsereg korszerűsítésének segítésében a 
német szövetségesek elzárkózását a közvélemény, sőt az alacsonyabb beosz
tású tisztek előtt — a háborús katonapolitika érdekében — a hadtörténeti 
munkák teljes egészében nem tükrözhették vissza. 

Az első világháborúra vonatkozó hadtörténeti munkák a jelenségeket ál
talában a központi hatalmak oldaláról viszgálták, és ezt az antant oldaláról 
elnagyoltan tették meg. 

A tervtanulmány az első világháborúra vonatkozó polgári hadtörténeti 
irodalomnak csupán néhány fő kérdését vázolta fel, de ez is megmutatja, 
hogy a mennyiségileg nagy számú munkák tudományosságukban mennyire 
csökkent értékűek; eszmei állásfoglalásukat illetően pedig zömükben a 
Horthy-fasiszta rendszer ideológiáját, kisebb részükben pedig a liberális 
burzsoázia politikai nézeteit szolgálták. 

Marxista hadtörténetiírásunk e körszak kutatását és feldolgozását illetően 
a húsz esztendő alatt elmaradt a szocialista katonai tudat alakításának, a 
katonai tudományos tapasztalatok marxista összegezésének és kritikájának 
követelménye mögött. Ezt a korszakot történetírásunk is egyoldalúan áb
rázolja, mert sok esetben a társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeket 
a háború katonai történeti lefolyásából kiszakítva vizsgálja. 

Az első világháború hadművészet-történetének feldolgozásában jelentősek 
azok a részeredmények, amelyeket az egyes fegyvernemek, a hadműveleti 
vezetés és a harcászat területén a Zrínyi Akadémia hadművészet-történeti 
tanszéke ért el.122 Sajnos a szerzők nem támaszkodtak levéltári forrásokra, 
ily módon az egyes feldolgozások bizonyos korlátozottságot tükröznek. 
Ugyanakkor a következtetések se térnek ki az általánosról az egyedi prob
lémák területére. 

Az egyetemes és a magyar hadművészet története 1/2. kötete rövid mar
xista összefoglalást ad az első világháború katonai történetéről és hadmű
vészet-történetéről. A levéltári kutatás hiánya miatt e műnek is megvannak 
a fent említett korlátai.. 

Balázs József tanulmánya123 marxista értékelést ad, elsősorban a már 
feltárt források alapján, az osztrák—magyar hadsereg felbomlásáról. 

A marxista történetkutatás közel 20 éves eredményeinek szintézise, a 
„Magyarország története" c. munka a világháború katonai eseményeit nem 
egészen három oldalon tárgyalja. A frontok alakulásának, valamint a had
seregnek a társadalmi és politikai életre gyakorolt hatása, illetve annak 
visszahatása hiányzik a szerzők munkájából.124 Nem beszélve azokról a pon
tatlan terminológiákról, amelyek fogalomzavarokhoz vezetnek, összekever
ték az ellenlökést az ellencsapással, a frontot az arcvonallal, az ellenlökés 
sikerét felnagyították hadászati sikerre stb.125 

A könyv II. kötete végén megadott bibliográfiai tájékoztató elmulasztja 
még a hadtörténeti feldolgozásokra való utalást is.126 

Galántai József a világháború kitörésének 50. évfordulójára megjelent 
könyvében127 — amely komoly értékű munka — a fenti összefüggéseket 

122 Zrínyi Miklós Katonai Akadémia hadművészet-történeti tanszéke előadássorozatai az 
első világháború témaköréből. 

123 „Az osztrák-magyar hadsereg felbomlása és a magyar polgári demokratikus forra
dalom győzelmének katonai vonatkozásai 1918-ban". HK. 1958. 3—4. sz. 3—17. o. 

124 M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e . B u d a p e s t , G o n d o l a t , 1964. I I . k ö t . 259—262, 268. o. 
125 i . m . 261. o. 
126 i . m . 609—610. o. 
127 Galántai József: Magyarország az első világháborúban. Budapest, Gondolat, 1964. 
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már jobban érzékelteti, de a katonai vonatkozások nélkülözik a levéltári 
forrásanyagokat. 

A világháború áttekintő katonai történetével foglalkozik Balázs József 
most elkészült könyve.128 A szerző az áttekintést a központi hatalmak olda
láról végezte. Éppen ezért az ábrázolt hadműveletek, haditervek részletes
sége csak a központi hatalmak oldaláról található meg, míg az antant há
borús terveinek, hadműveleteinek stb. felvázolása háttérbe szorult. 

Egyébként ez a centralisztikus szemlélet található meg a többi, már em
lített marxista munkában is. Ez egyrészt politikailag aláhúzta azt a helyes 
megállapítást, hogy a világ újrafelosztására törekvő új imperialista hatalom, 
Németország, főszereplője volt az első világháború kirobbantásának, de 
ugyanakkor ez az ábrázolási mód egysíkúságot is teremt. 

Hadtörténetírásunknak törekednie kellene arra, hogy 1965—70 között az 
első világháború katonai történetét, elsősorban hadművészet-történetét — 
különös tekintettel Magyarországra, de széles egyetemes aspektussal — 
gazdag forráskutatáson alapulva fel tudja dolgozni.129 A kutatásoknak olyan 
szintet kellene elérniük, hogy 1970 után az addig elért eredményeket fel
használó marxista szintézis elkészülhetne. 

Hadtörténetírásunk fejlődése és feladatai a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
és az 1918—19-es magyarországi forradalmak 

hadtörténetének feldolgozásában 

A magyar nép forradalmi történetének egyik legnagyszerűbb fejezete a 
magyar internacionalisták fegyveres részvétele a Nagy Októberi Szocia
lista Forradalomban és az intervenció elleni harcban. Népünk fiai százez
res tömegben vettek részt az emberiség történetének leghaladottabb forra
dalmában — a szocialista forradalomban. Ez a magyar forradalmi mozgalom 
többek között meghatározta azt az új utat, amelyet az egész magyar nép 
1919-ben a Magyar Tanácsköztársaságban megkezdett és tragikus intermezzo 
után 1945-ben a Vörös Hadseregtől kapott felszabadulás után folytatott és 
diadalra vitt. 

Az ellenforradalmi hadtörténetírás kísérletet tett, hogy a százezres tömegű 
magyar katonák részvételét a Vörös Hadsereg harcaiban elhomályosítsa. 
Dr. Lukinich Imre, Zilahy Lajos, Baja Benedek és Pilch Jenő szerkeszté
sében megjelent kétkötetes munkában130 és Pogány Sándor Gábor tanulmá
nyában131 centrális téma volt a K.u.K. magyar tisztek szemben állása a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalommal és azok a törekvések, hogy a hadi
foglyok minél hamarabb hazatérjenek. A Vörös Hadseregben részt vevő 
magyar katonák számát csökkenteni igyekeztek és az útszéli gyalázkodás 
hangján hazaárulásnak nevezték cselekedetüket. 

A kétkötetes munka a magyar hadifoglyok számának megállapításában, 
a hadifogolytáborok feltérképezésében adott használható adatokat. 

A magyar internacionalisták történetének hadtörténelmi feldolgozása 
marxista hadtörténetírásunk egyik legfontosabb feladata. 

128 N é g y év ig v a s b a n é s v é r b e n 1914—1918. B u d a p e s t , K o s s u t h , 1966. 
129 Az utóbbi években a nyugati hadtönténe*kiás figyelme ismét erőteljesebben fordult az 

első világháború felé. 
130 Hadifogoly magyarok története. 2 köt. Szerk. Dr. Lukinich Imre, Zilahy Lajos, Baja 

Benedek, Pilch Jenő. Budapest, Athenaeum, 1930. 
131 Pogány Sándor Gábor: Magyar vörös katonák Oroszországban. HK. 1919—1921. XX— 

XXII. köt. 137—147. o. 
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1945 elején még harcolt Magyarország területén a Vörös Hadsereg a fa
siszta német csapatok ellen, amikor a Vörös Hadsereg lapja, az Űj Szó, 1945 
februári számában Garasin Rudolf, magyar internacionalista, a Vörös Had
sereg őrnagya, cikksorozatot írt az internacionalisták 1917—1922-es har
cairól. 

Ezeknek az írásoknak tudományos jelentőségük nem volt, de fontos po
litikai értékkel rendelkeztek. Ráirányították a figyelmet, hogy a magyar— 
szovjet barátság nemcsak az 1944—45-ös felszabadító harcokban gyökere
zik, hanem annak már a korábbi időkből származó, mélyrenyúló alapja van. 

Sajnos a nemzeti köztudatban ez a kapcsolat nem lett általános, nem vált 
a magyar nép internacionalista és nemzeti büszkeségévé, a személyi kultusz 
ugyanis elhallgatta történelmünknek e nagyszerű forradalmi mozgalmát. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt lenini politikája tette lehetővé, hogy a 
Hadtörténelmi Intézet munkatársai: Józsa Antal és Györkéi Jenő, valamint 
a Párttörténeti Intézet munkatársa, Milei György, 1957-ben megkezdhették 
az internacionalisták történetének kutatását és feldolgozását. A Hadtörté
nelmi Intézet 1957 novemberében meg is jelentette e témáról szóló első fel
dolgozást.132 A könyvet újabb kutatások alapján, átdolgozott formában orosz 
nyelvre is lefordították és a moszkvai Katonai Kiadó gondozásában megje
lentették.133 

E kezdeményezés után megindult a marxista hadtörténészek és történé
szek szervezett kutatómunkája. Az utóbbi nyolc év alatt Józsa Antal, Györ
kéi Jenő, Milei György, Zsilák András, Sziklai Sándorné tollából több ta
nulmány és monográfia jelent meg.134 

A magyar internacionalisták történetének további részletes feldolgozásá
hoz nélkülözhetetlen forrásanyagot fog adni az a kétkötetes dokumentum 
kiadvány, amelyet szovjet, osztrák és magyar levéltárak anyagából, gazdag 
jegyzetapparátussal ellátva a Hadtörténelmi Intézet, a Párttörténeti Intézet, 
a Levéltárak Országos Központja, a moszkvai Marxizmus—Leninizmus In-
Intézet és a szovjet Levéltári Főigazgatóság közös kiadásában 1967^ben fog 
megjelenni. A dokumentumkötet paralell orosz és magyar nyelven hagyja 
el a sajtót. 

A magyar internacionalisták története gazdag kutatási eredmények elle
nére még mindig nem kap kellő súlyt néhány összefoglaló marxista törté-

132 Magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban. Előszót írta: 
Dr. Münnich Ferenc. Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: Józsa Antal és Györkéi 
Jenő. Budapest, Kossuth, 1957. 

133 Az idézet t m ű orosz nyelven. Moszkva, Voenizdat , 1959. 
134 Györkéi Jenő — Józsa Antal: Adalékok a Nagy Október! Szocialista Forradalomban 

részt vett magyar internacionalisták történetéhez (1917—1922). HK. 1957. 21—69. o.; Józsa An
tal: Adalékok az oroszországi magyar hadifoglyok történetéhez. I. rész. HK. 1961. 2. sz. 625— 
669. o.; II. rész. HK. 1963. 2. sz. 105—144. o.; ugyanő (a továbbiakban Uő.): Ukrajna Kommu
nista (bolsevik) pártja I. kongresszusának néhány magyar vonatkozása. HK. l. sz. 336—346. o.; 
Uő.: Az internacionalisták katonai szerepe a Nagy Októberi Szocialista Forradalom orosz
országi és ukrajnai harcaiban. (1917. november 7—1918. március 3.) [kézirat]; Uő.: A breszt-
litovszkl béketárgyalások és a hadifogolyosere. HK. 1965. 2. sz. 256—282. o.; Miilei György: 
A magyar hadifoglyok kommunista szervezeteinek kialakulása és tevékenysége Szovjet-Orosz
országban. Magyar—orosz történelmi kapcsolatok. Szerk. Kovács Endre. Budapest. Művelt 
Nép, 1956.; Uő.: A szovjet-oroszországi magyar kommunista hadifogolymozgalom eszmei ar
culatának néhány kérdése. Pátittörténetó Közlemények (a továbbiakban PK.): Uő.: A MKP 
megalakulásának történetéhez. PK 1958. 4. sz. 23—82. p.; Zsilák András: Az OK(b)P magyar 
csoportjának szerepe a Vörös Hadsereg inteimacionalisrta egységeinek szervezéósben. TSZ. 
1961. IV. évf. 3. sz. 347—360. o.; Uő.: Külföldi Munkások és Földművesek Kommunista Pártja 
a Turkesztán! Szövetséges Tanácsköztársaság területén 1918—1919. PK. 1962. 3. sz. 62—89. o.; 
Sziklai Sándorné: A magyar hadifoglyok forradalmi mozgalma és internacionalista alakula
taik Szovjet-Turkesztánban (1918—1921). Kandidátusi disszertáció [kézirat] ; Az egyetemes és a 
magyar hadművészet története. BudarJest. Hadtörténelmi Intézet és Múzeum—Zrínyi Kiadó, 
1960, II. köt. idevágó fejezeteit Józsa Antal írta. 
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neti munkában. A már többször idézett „Magyarország története" című 
munka az egész kérdésről csak egy 11 soros bekezdésben emlékezett meg. 
Adatközlése is általánosságban mozgott és a forradalmi mozgalom jelen
tőségének ábrázolására még vázlatosan sem tett kísérletet.135 

Marxista hadtörténetírásunknak tehát fontos feladata, hogy e korszak rész
letes feltárását és feldolgozását 1965—1970 között maradéktalanul elvé
gezze. . -íj 

Ennek megvalósítása érdekében szükséges lenne részletkutatásokat vé
gezni a szovjet hadműveleti anyagokban és konkrétan a harccselekmények 
ábrázolásával a magyar internacionalisták 1917—1922 közötti szerepét szí
nesen bemutatni. 

Az eddig megjelent munkák szerzőinek elkerülte a figyelmét az a fő 
momenntum, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia 1918 őszén omlott össze 
és 1917—18-ban Oroszországban a magyar hadifoglyok a soknemzetiségű 
Monarchia katonáival éltek együtt, s mozgalmuk is ebben a keretben bon
takozott ki. Ily módon megértése is csak ezen az alapon lehetséges. Ezért 
abból a célból, hogy a magyarok tényleges szerepét a nacionalizmustól 
mentesen tudjuk megmutatni, a kutatást és a feldolgozást a Monarchia 
valamennyi nemzetiségére ki kellene terjesztenünk. 

Az internacionalisták forradalmi mozgalmának mélyebb elemzése meg
követeli az oroszországi osztrák—magyar hadifoglyok történetének feldol
gozását. Ezt a munkát azonban — véleményünk szerint — nem szabad csak 
e témára korlátozni, hanem az orosz front eseményeivel és ezek történeti 
elemzésével kívánatos összekapcsolni. 

A magyar internacionalisták oroszországi forradalmi mozgalma szer
ves kapcsolatban van az 1918—1919. évi magyarországi forradalmakkal. 

Hadtörténetíránusknak e kor kutatása és feldolgozása az előbbi témából 
is fakadó feladata. 

Az 1918-as polgári demokratikus forradalom időszaka a magyar nép 
történelme egyik legpozitívabb korszakának, a Magyar Tanácsköztársaság
nak mintegy előcsatája volt. Ezt már a katonai szempont is bizonyítja. 
A Magyar Tanácsköztársaság kezdeti hadászatát ugyanis meghatározta a 
megelőző időszakban kialakult katonai helyzet. Döntő befolyással volt a 
proletárdiktatúra első heteinek katonai eseményeire, a Vörös Hadsereg kez
deti szervezésére, mely egyenesen folytatása volt a korábbi elképzelések
nek. 

A polgári demokratikus forradalom katonai kérdéseiről egyetlen össze
foglaló munka sem jelent meg. A forradalmakat követően elsőként a világ
háborúért felelős uralkodó osztály tagjai nyilatkoztak. József főherceg, 
Andrássy Gyula gróf, a katonák közül Szurmai, Lukachich tábornok és 
mások tették közzé memoárjaikat.136 

Valamennyien érintették 1918—1919 kérdéseit, mindenekelőtt az össze
omlás, a fegyverszünet, Magyarország integritásának, a forradalmak vélt 
okainak problémáit. Saját szerepük magvarázgatásán azonban nem léptek 
túl. 

Néhány kérdéscsoportot érintve, az ellenforradalmi hadtörténetírás bő
vebb magyarázatra törekedett, de alapállása az elutasítás, a szembehelyez

ik Magyarország íörténete. Budapest, Gondolat. 1964. II. köt. 271—272. o. 
136 József főherceg: A világháború amilyennek én láttam. Budapest, MTA. 1926—34. 7 köt.\ 

Julius Andrássy: Diplomatie und Weltkrieg. Berün—Wien, Veii-Ulstein, 1920; Szurmay Sándor: 
A magyar ikatona a Kárpátokban. Élmények és tapasztalatok a világháborúból. Budapest, 
Egyetemi Nyomda, 1940. 
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kedés, ahisztorikus visszatekintés és — útszéli gyalázkodással — a gyűlöl
ködő hang volt.137 

A helyesebb magyarázatra irányuló törekvés, szembeszállás az ellenfor
radalom vádjaival — ez volt a legfőbb jellemzője a polgári, köztük az ok
tóbrista irodalomnak. Egy részük azonban ugyanolyan kommunistaellenes, 
mint az ellenforradalmi hadtörténetírás bármely munkája. A korszak had
történelmi problémáinak tisztázásához kevés adattal és értékeléssel szol
gáltak.138 

Külön helyet foglalt el Károlyi Mihály emlékirata,139 amely a forrada
lomhoz vezető utak és okok mélyreható elemzését nyújtotta. 

A felszabadulás előtti irodalomban két jeelntősebb munka — Szántó Béla 
és Böhm Vilmos tollából — érintette a polgári demokratikus forradalom 
katonai kérdéseit.140 

Szántó könyve kiemelkedő forrásértékű mű. A szerző a 19-es forradal
mat megelőző időben sokoldalúan ábrázolta és elemezte a hadsereg forra-
dalmasodását, a forradalmi szervezeteket, a KMP és a hadsereg viszonyát 
stb. 

Böhm alkotása memoár és történeti feldolgozás ötvözete. Könyvében 
egyes kérdések és események erősen szubjektív megvilágításban szerepel
nek. Tevékenységét és történelemszemléletét egyaránt a kommunistaelle-
nesség jellemzi. A „jobb- és baloldali ellenforradalom" terminológia tőle 
származik. 

Az elmúlt 20 évben nem történt kísérlet az 1918-as forradalom összes, 
lényeges katonai problémáinak feldolgozására. A megjelent munkák csak 
több-kevesebb részletességgel érintettek egy-egy katonai részkérdést. 

Juhász Nagy Sándor monográfiája141 foglalkozott és bírálta a hadsereg
szervezést, de történetfelfogása túlhaladott és hibás. 

Károlyi Mihály a már említett emlékiratának Londonban megjelent kö
tete több hadtörténelmi kérdésre adott magyarázatot. 

Fontos katonai dokumentumokat tett közzé a Párttörténeti Intézet.142 

Sajnos, a magyar hadtörténetírás még a forradalom 40. évfordulójára 
rendezett akadémiai ünnepi ülésszakon is csak egyetlen igényesebb tanul
mánnyal jelentkezett Balázs József tollából,143 de ez is megrekedt az előz
ményeknél. 

Ugyanebben az évben jelent meg Hajdú Tibor könyve, mely összefoglalta 
a katonatanácsok működését.144 

A személyi kultusz korában Rákosi Mátyás irányította történelmi hami
sítással szemben 1958-ban megjelent Kun Béla: „A Magyar Tanácsköztársa
ságról" című gyűjteményes kötete. A magyar kommunista mozgalom egyik 
legkiválóbb vezetőjének és megalapítójának korábban keletkezett tanul-

137 P l . : Rubint Dezső: Az összeomlás 1918. Budapes t , Globus, 1922.; Nyékhegyi Ferenc: A 
Diaz-féle fegyverszüneti szerződés. Budapest, Táltos, 1922.; Gratz Gusztáv: A forradalmak 
kora. Magyarország.története 1918—1920. Budapest, Magyar Szemle, 1935.; Bánlalcy (Breit) Jó
zsef: A magyarországi 1918—1919. évi forradalmi mozgalmak és a vöröis háború története. Bu
dapest, Hadtörténelmi Levéltár — Grill, 1925—1929. 

138 P I . : Búza Barna: Hogy veszet t el Magyarország . Budapes t , 1922. S e h i m k ó ; Supka Géza: 
A nagy d r á m a . Budapes t , 1924. 

139 Károlyi Mihály: Egy egész világ ellen. München , Verl . für Kul turpo l i t ik , 1923; folyta
t á s a : Memoirs of KM London, Gape, 1956. 

140 Szántó Béla: Uimriss der Geschichte der ungarischem proletarischen Revolution im 
Jahre 1919. A 30-ias években írta a szerző Böhm Vilmos: Két forradalom tüzében. Bécs, Bécsi 
Magyar Kiadó, 1923. München, 1924, Budapset, Népszava, 1946. 

141 Juhász Nagy Sándor: Az októberi forradalom története. Budapest, Cserépfalvi, 1945. 
142 A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai. Budapest, Szikra, 

1956 5 köt 
143 Balázs József: i. m. HK. 1958. 3—4. sz . 3—17. o. 
144 Hajdú Tibor: Tanácsok Magyarországon 1918—1919-ben. Budapest, Kossuth, 1958. III. rész. 
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mányai érintették a magyar polgári demokratikus forradalom katonai kér
déseit, különösen a forradalom és a hadsereg viszonyát. 

A forradalom egészének történetébe ágyazva több katonai kérdésre mar
xista magyarázatot nyújtott az egyetemi tankönyvek sorában Siklós And
rás.145 

Az utóbbi években megjelent munkák szerzői közül Hajdú Tibor és Hetes 
Tibor foglalkoztak marxista módon a forradalom több katonai kérdésé
vel.146 

1965—70 között hadtörténetírásunk egyik központi feladata az 1918 októ
bere és 1919 márciusa közti időszak hadtörténelmi feldolgozása. 

A monografikus feldolgozásoknak az összeomlás magyarázatán túllépve, 
a forradalom meglehetősen bonyolult katonai kérdéseinek tudományos érté
kelését kell megadniuk. De megbízható képet kell rajzolniuk a fegyver
szüneti tárgyalásokról — a Diaz-féle és a belgrádi tanácskozásról éppen 
úgy, mint az erdélyi és felvidéki demarkációs vonalakra vonatkozó meg
beszélésekről — is. Enélkül ugyanis megoldhatatlan a nacionalizmus elleni 
tudományos harc, az imperialista békekötések marxista kritikája és a ma
gyar uralkodó osztályok nemzetárulásának leleplezése. 

A forráskritika sokoldalú alkalmazásával feltárhatjuk az emberi és anyagi 
leszerelés statisztikai adatait, végleges képet alkothatunk az országnak az 
összeomlást követően meglevő hadigazdasági bázisáról — a Vörös Hadsereg 
harcai szempontjából is. 

Ezek alapján pontosabb és részletesebb áttekintést adhatunk a hadsereg
szervezésről, amelynek végső kimenetele fontos a forradalom megrekedé
sének okozati elemzéséhez is. 

Szinte majdnem érintetlen kutatási terület a Kommunisták Magyaror
szági Pártjának a katonatömegek megnyeréséért vívott harca. Ennek tema
tikus megrajzolása nemcsak az összképet tenné teljesebbé, hanem a jelen 
számára is nélkülözhetetlen. 

A forradalom története számos különleges katonai kérdéssel fonódott 
össze —* a Mackensen-hadsereg magyarországi átvonulása, a Vyx-jegyzék 
katonai mérlegelése stb. —, amelyek ugyancsak megválaszolásra várnak. 

A tervtanulmány csak néhány kérdést vet fel, de ez is bizonyítja, mi
lyen alapos és széles körű kutatómunkát kell hadtörténetírásunknak végez
nie a korszak feldolgozására. 

Az emberiség történetében Oroszország munkásosztálya után a magyar 
proletariátus vívta meg a leghaladottabb forradalmat — a szocialista for
radalmat. 

A Magyar Tanácsköztársaság történetével, katonatörténetével számos 
munka foglalkozott. 

Mint ismeretes, egyetlen korszak történeti irodalmában sem jelentkezett 
akkora erővel egyrészt az ellenforradalmi gyalázkodás, másrészt a személyi 
kultusz szubjetivizmusa és torzitása, mint itt. 

A Magyar Tanácsköztársaság leverése után sorra megnyilatkoztak az 
események különböző árnyalatú, ellenforradalmi beállítottságú alakjai. 

Emlékiratok, szubjektív élményekkel teli történetírói próbálkozások je
lezték azt a törekvést, hogy a Tanácsköztársaság forradalmi honvédő hábo
rúját, a Vörös Hadsereg eredményes harcait, hősies tömegeit és egyes alak-

145 Siklós András: Az Osztrák—Magyar Monarchia összeomlása, polgári demokratikus for
radalom és szocialista forradalom Magyarországon. Budapest, Tankönyvkiadó, 1961. 

146 Hajdú Tibor: Az őszirózsás forradalom. Budapest, Kossuth, 1963.; Hetes Tibor: Stromfeld 
Aurél és .a imagyar polgári demokratikus forradalom. HK. 1963. 1. isz. 112—152. o.; Uő.: Strom
feld Aurél biográfia idevonatkozó fejezete. (Kandidátusi disszertáció) 1965. 
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jait bemocskolják, s megalapozzák az ellenforradalmi rendszer ,,létjogo 
sultságát", katonai törekvését.147 

JuMer könyvében —148 mint a Vörös Hadsereg vezérkari főnöke — hadmű
vészeti kérdéseket is érintett. 

Breitnek a már idézett könyve 1925-ben jelent meg. Műve félbemaradt 
munka, az eseményeket ugyanis — nem véletlenül — csak május 3-ig, tehát 
a Tanácsköztársaság katonapolitikai válságának időpontjáig tárgyalta. 

Bőségesen merített a Vörös Hadsereg hadműveleti iratanyagából és ten
denciózusan idézte a negatív jelenségekre vonatkozó adatokat. Ellenforra
dalmi beállítottságánál fogva katonai értékelésében erősen torzított. 

A Magyar Tanácsköztársaság hadtörténelmére vonatkozó irodalomban 
külön helyet foglalnak el a sokárnyalatú hazai és emigrációs szociáldemok
rata írások. Közös jellemzőjük a proletárdiktatúra elítélése. Észrevételei
ket is ebből az aspektusból tették meg. 

Jelentős Böhm Vilmosnak a már említett könyve, illetőleg az azt meg
előző és New Yorkban 1921-ben megjelent műve: A Magyar Tanácsköztár
saság keletkezése és összeomlása. 

Sok forrásanyag csak Böhm könyvében idézett formában maradt fenn. 
Böhm könyve nem ítélte el a proletárdiktatúrát, de antikommunista. Hamis 
nézőpontja ellenére is az első, a Magyar Tanácsköztársaság hadtörténelmét 
összefüggésében tárgyaló munka. 

A proletárdiktatúra forradalmi honvédő háborújának és a vele kapcso
latos kérdéseknek valósághű marxista feldolgozása elé számos akadály gör
dült. Az emigrációt fojtogató belső egyenetlenség, a tényanyag hozzáférhe
tetlensége, a mozgalom újjászervezésének elsődlegessége és más problémák 
gátolták a történetírói feladatok elvégzését. 

Ennek ellenére Kun Béla, Münnich Ferenc, Landler Jenő, Szántó Béla 
a hadtörténetírás számára is értékes tanulmányokban foglalkoztak a Ta
nácsköztársaság történelmének egy-egy katonai kérdésével.149 

Rudas László is írt ilyen tanulmányokat, de ezek alapállása a szektás 
frakcióharc Kun Béla és csoportja ellen.150 

A Magyar Tanácsköztársaság hadtörténelmének feldolgozása közvetlenül 
a felszabadulás után sem vehetett nagyobb lendületet. A fordulat évéig a 
párt nem állította előtérbe a munka elvégzését. Ezután pedig az első ma
gyar proletárdiktatúra forradalmi honvédő háború történetének széles körű 
reális feldolgozását az eluralkodott személyi kultusz légköre akadályozta 
meg.131 Ebből fakadt az olyan torzítás, hogy a forradalmi honvédő háború
ban középszerű szerepet játszó Rákosi Mátyásból zseniális katonai szerve
zőt formált, ugyanakkor Kun Béla személyét elhallgatta, sőt rágalmazta; 
Landler, Stromfeld, Szamuely, Vágó stb. érdemeit kisebbítette. 

147 P L : Gömbös Gyula: Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forradalomról és 
ellenforradalomról. Budapest, Hírlap Nyomda, 1920; Kozma Miklós: Az összeomlás 1918—1919. 
Budapest, Athenaeum, 1933.; Kratochwill Károly: A székiely hadosztály 1918—19. évi bolsevista 
ellenes és ellenforradalmi harcai a székely dicsőségért, Erdélyért, Magyarország területi ép
ségéért és Európáért. . . Budapest, Székely Hadosztály Egyesület, 1922. 

148 Julier Ferenc: Ellenforradalmi lélekkel a Vörös Hadsereg élén. Budapest, 1927. 
149 Kun Béla: A magyarországi proletárforradalom évfordulójára (Üj Március, 1929. már

ciusi külön szám). „Előszó Szamuely Tibor «Riadó» című könyvéhez, „Miért győzött Magyar
országon a proletárforradalom?" (Bratislava, 1934),; Münnich Ferenc: Die Ungarische Rote 
Armee; Landler Jenő: A Vörös Hadsereg háborúja a csehekkel. (Proletár, 1921. március 17.)r 
Uő.: A Vörös Hadsereg diadalmas útja és bomlása (Uj Március, 1926); Szántó Béla: A magyar 
Vörös Hadsereg sikerei (Üj Március., 1929). — De ekkor már befejezéséhez közeledett a már 
említett összefoglaló munkája. (Ebből részleteket közöl a HK. 1959. 1. sz. 39—55. o.) 

150 Rudas László: Miért bukott meg a magyar proletár diktatúra? (Proletár, 1920); Uő.: 
„Emlékiratai" (Proletár, 1921); Uő.: Abenteurer und Liquidatorentum. Wien, 1922. 

151 vö.: Siklós András: Az 1918—19. évi magyarországii forradalmak. Források, feldolgozá
sok. Budapest, Tankönyvkiadó, 1964. 
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Az 1954-es év fordulatot jelentett. Ekkor jelent meg Münnich Ferenc: 
„A Magyar Tanácsköztársaság Vörös Hadserege" című tanulmánya.152 

A szerző összefoglalta a hadsereg megalakulását, első harcait, majd rész
letesen tárgyalta az újjászervezett Vörös Hadsereg első sikereit és az északi 
hadjáratot. Elemezte a tiszti ellenforradalom szerepét, a jobboldali szociál
demokrácia árulását és a vöröskatonák hősiességét. A tanulmányt az 1956-os 
ellenforradalom leverése után a Hadtörténelmi Közlemények ismét közzé
tette153 külön lenyomatban is — azzal a nem titkolt szándékkal, hogy az 
újjászervezés alatt álló néphadseregünk előtt a méltó helyre állítsák az 
1919-es Vörös Hadsereg hagyományát, amelynek ápolását 1956 előtt nem 
tartották elsőrendű fontosságúnak. 

Münnich Ferenc tanulmánya után a Hadtörténelmi Közleményekben és 
a Századokban több hadtörténelmi feldolgozás jelent meg.154 

Ezek az írások kísérletek és egyben eredmények voltak abból a tekintet
ből, hogy a hadműveleteket levéltári forrásanyag felhasználásával a kato
nai vezetés és a hadművészet oldaláról közelítsék meg. 

A hadtörténeti feldolgozásokban gyakran csak tendenciákban jelentke
zett a személyi kultusznak az a szemlélete, mely egyrészt eltúlozta sza
badságharcaink jelentőségét az osztályharcok történetének rovására, más
részt a Magyar Tanácsköztársaság internacionalizmusát háttérbe szorította, 
s így — akarva nem akarva — egyenlőségi jelet tett a szocialista hazafiság 
és a megelőző társadalmak „hazafisága" között. 

Az SZKP XX. kongresszusának hatása a hadtörténet-tudományunkban 
gyorsan jelentkezett. Szembefordulása a szubjektivizmussal, a korszak ki
emelkedő személyiségeinek rehabilitálása, az elhanyagolt, de alapvető kér
dések napirendre tűzése és kritikája pezsdítőleg hatottak. 

A revizionizmus térhódítása, majd az ellenforradalom csak átmenetileg 
érvényesítette ellentétes befolyását, de nem vetették vissza az érlelőben 
levő munkákat, sőt a 40. évforduló közelsége elősegítette megírásukat. Tar
talmasabb, elevenebb és konkrétabb alakban jelentek meg a még élő vete
ránok emlékiratai, melyek nemcsak forrásai a korszak hadtörténelmének, 
hanem egyes kérdések szakszerű feldolgozásai is. Szántó Rezső, Hevesi 
Gyula, Seidler Ernő, Rákos Ferenc, Mayer Vilmos és mások írásai a háború 
egy-egy részletkérdésére világítottak rá. 

Az utóbbi hat-hét évben több tanulmány, összefoglaló munka jelent meg 
a Magyar Tanácsköztársaság hadtörténelméről. Ezek a művek marxista 
állásponton állva — gazdag hazai és külföldi forrásanyagot (sajnos, a ro
mán levéltárak anyagát még nem volt lehetőség kutatni) használva fel — 
maradandó feldolgozást adtak. A munkák átfogó, de mégis rétegezett képet 
rajzoltak a hadsereg szervezéséről, anyagi ellátásáról, az intervenció elő
készítéséről, a hadműveletek részleteiről, a saját és ellenséges hadseregek 
hangulatáról, a szovjet—orosz—magyar katonai együttműködésről, a belső 
és külső ellenforradalmi erők szervezkedéséről és a politikai megbízottak 
szerepéről. 

152 Budapes t , Szikra, 1954. 
153 HK. 1959. 1. Sz. 
154 p i ; Balázs József: Salgótar ján, 1919. HK. 1954. 3—4. sz. 290—326.; Dömötör Gergely: A 

f egyvernemek szerepe a Magya r Tanácsköz tá r saság honvédő h á b o r ú j á b a n . HK. 1954. 3—4. sz. 
327—364. o.; Bíró Jenő: Ada l ékok a Magya r Tanácsiköztársaság had tö r t éne téhez . Sz. 1954. 2—3. 
sz. 305—372. o.; Derkovics Jenő: A Magyar Vörös Hadsereg gyá r i munkásez rede inek szerve
zése. HK. 1955. 3—4. sz. 213—242. o . ; Dömötör Gergely: A M a g y a r Tanácsköz tá r saság had igaz
dasága. I . irész. HK. 1956. 1. sz. 120—149. o.; II . rész : 1956. 3—4. sz. 208—239. o. — Igen n a g y for
r á sé r t éke v a n Kerekes József ny . vezérezredes m u n k á j á n a k , a m e l y e t kéz i r a tban a Had tö r t é 
ne lmi In téze t Levél tá ra őirtz. Kerekes József, a képze t t vezé rka r i tiszt, alki a Vörös Hadsereg 
hadműve le t e inak egyik i r ány í tó ja voílrt;, gazdag levél tár i fo r rások és sa já t é lménye inek felhasz
ná lásáva l örökí te t te meg a „Vörös Hadse reg hadművele te i"n t . 
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Jelentős erényük a munkáknak, hogy mélyen elemzik a hadsereg és 
társadalom egymást érintő, egymásra hatást gyakorló kérdéseit. A Magyar 
Tanácsköztársaság hadtörténelmének fenti kérdéskomplexusait Nemes De
zső, Liptai Ervin, Hetes Tibor, Fogarassy László, Csillag Ferenc, Balázs 
József, Dezsényi Miklós, Halász János, Sarlós Béla, Hajdú Tibor és mások 
az egyetemes és a magyar hadtörténetbe ágyazva dolgozták fel.155 

A hadtörténelmi tanulmányok, könyvek sorából ki kell emelnünk Liptai 
Ervinnek a Magyar Vörös Hadsereg harcairól szóló könyvét. 

A szerző sokoldalúan mutatja be a Vörös Hadsereg létrehozásának körül
ményeit és folyamatát, valamint a hadműveleteket. Bátran rámutat az el
követett hibákra, azok hátterére, de mindenütt kiemeli azokat a pozitívu
mokat, amelyek csakis a forradalmi hadseregre jellemzőek. 

Az eredmének mellett azonban még akad bőven probléma és feladat a 
hadtörténeti kutatásunk számára. 

Folytatnunk kellene a Vörös Hadseregben vezető szerepet játszott sze
mélyiségek biográfiai feldolgozását és ezzel párhuzamosan a parancsnoki 
kar szakmai hozzáértésének reális bemutatását. 

Fontos feladat a háború és a külpolitika összefüggéseinek feltárása, min
denekelőtt Ausztria, Olaszország, Jugoszlávia és Franciaország vonatkozá
sában. Ezek a kutatások kétségkívül pontosítani fogják az eddigi eredmé
nyeket a Vörös Hadsereg hadászatáról. Ez a feltáró munka azonban csak 
a francia, olasz és osztrák levéltárak hazai és külföldi kutatási lehetőségé
nek megteremtésével történhet meg. Az ilyen irányú kutatás egyébként 
végleges választ adna arra a sokat vitatott kérdésre: reális lett volna-e 
Clamenceauval a tárgyalás? Ebben a kérdésben a jelenlegi állásfoglaláso
kat nem az objektív történelmi mérlegelés, hanem inkább szubjektív poli
tikai „érzések" befolyásolták. 

Hadtörténetirásunk feladata, hogy a magyar internacionalisták, az 
1918-as polgári demokratikus forradalom hadtörténetét 1965—1970 között 
feldolgozza. A Magyar Tanácsköztársaság 50. évfordulójára hasznos volna 
elkészítenünk újabb biográfiákat. A többi, még számos kutatási feladat is 
a távlati terv során nyerhetne megoldást. 

155 Nemes Dezső: A Magyar Tanácsköztársaság történelmi jelentősége, Sz. 1959. 1. sz. 14— 
48. o.; Balázs József: A Vörös Hadsereg tüzérsége. Honvédelem, 1959. 3. sz. 3—13. o.; Csillag 
Ferenc: A politikiai biztoisofc szerepe a Tanácsköztársaság Vörös Hadseregében. HK. 1962. 1. sz. 
100—124. o.; Hetes Tibor: Stromfeld Aurél válogatott írásai. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1950.; Ba
lázs József: A magyar Vörös Hadsereg észak-magyarországi ellencsapásának néhány problé
mája. Katonai Szemle, 1957. 2. isz. 149—154. o.; Liptai Ervin: Adalékok a Magyar Tanácsköz
társaság és Szovjet-Oroszország fegyveres szövetségének kérdéseihez. HK. 1—2. sz. 71—91. o. 
Uő.: A Magyar Tanácsköztársaság katonai stratégiájának néhány kérdése. HK. 1959. I. sz. 
56—72. o.; Uő.: A Magyar Vörös Hadsereg harcai 1919. Budapest, Zrínyi Kiadó, I960.; Hetes 
Tibor: Munkásezredek előre. Budapest, Táncsics Kiiadó, 1960. Uő.: A 80. nemzetközi dandár, 
Budapest, Zrínyi Kiadó, 1963.; Magyar Vörös Hadsereg 1919. Válogatott dokumentumok, össze
állított: Hetes Tibor, Bevezető tanulmányt írta: Liptai Ervin. Budapest, Kossuth, 1959.; De
zsényi Miklós: A Magyar Vörös Dunai Hajóraj az 1919. évi honvédő háborúban. HK. 1959. 1. 
sz. 73—96. o.; Sarlós Béla: A Landljer-hadtest forradalmi törvényszéke, Budapest, 1959.; Hetes 
Tibor: Budapesti munkások felfegyverzése a Magyar Tanácsköztársaság védelmében. Tanul
mányok Budapest múltjából. XIII. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1959.; Fogarassy László: A 
Duna-vonal védelme 1919. Győr, I960.; Hajdú Tibor újabb adatokat tett közzé Szovjet-Orosz
ország és a Magyar Tanácsköztársaság kapcsolatáról. PK. 1961. VIII. évf. 3. sz. 86—133. o. ; Az 
egyetemes és a magyar hadművészet történelie. Budapest, Hadtörténelmi Intézet és Múzeum— 
Zrínyi Kiadó, 1960. II. köt. idevágó fejezeteit Liptai Ervin írta. 
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Hadtörténetírásunk fejlődése és feladatai a Horthy-fasiszta rendszer 
katonai történetére és Magyarországnak a német és magyar fasiszta elnyomás 

alóli felszabadításának történetére vonatkozólag 

Az 1918-as és az 1919-es forradalmak eredményeképpen a magyar tár
sadalom a szocialista fejlődés útjára lépett: az ország megszabadult a»Habs
burg elnyomástól. 

Ezt a társadalmi haladást és nemzeti függetlenséget — amelyet a szo
cialista forradalomban a néptömegek harca a kommunisták vezetésével te
remtett meg — azonban szétzúzta a külföldi intervenció és az ellenforra
dalom. Hatalomra jutott a negyedszázados ellenforradalmi rendszer, meg
kezdődött ä tőkés rend magyarországi uralmának utolsó felvonása. 

Az ellenforradalmi Horthy-rendszer léte elszakíthatatlanul kapcsolódott 
azokhoz az imperialista erőkhöz, amelyek létrehozták és további fennma
radását, törekvéseinek megvalósulását biztosították. A fasiszta Németor
szágnak a világpolitika porondján történő megjelenése után Horthy ék a 
kommunizmustól való halálos félelmüknek, imperialista, revansista agresz-
sziós törekvéseiknek és ellenforradalmi hagyományaiknak megfelelően 
Hitler csatlósai lettek. A magyar uralkodó osztályok számszerűleg jóval 
kisebb angolszász orientációjú csoportja is az ellenforradalom antidemok
ratikus rendszerének fenntartását tartotta alapvető politikai céljának. 

Az Ausztriától való függést felváltotta az ellenforradalmi Magyarország 
„függetlensége", amely a néptömegek számára nem látható politikai, gaz
dasági és katonai függőséget jelentett a nyugati imperialistáktól, majd a 
fasiszta Németországtól. 

A német fasizmussal kötött katonai szövetséget Horthyék az első világ
háborús fegyverbarátság „történelmi hagyományaival" indokolták. 

A Horthy-fasizmus hatalomra jutása után azonnal hozzálátott a hadse
reg szervezéséhez és megjelölte azt a katonapolitikai célkitűzést, amely 
végigkísérte a Horthy-hadsereget (s az egész rendszert) a teljes megsem
misülésig: a szovjetellenességet és a szomszéd népek elleni revansista tá
madást. 

A tervtanulmány a Horthy-korszak hadtörténeti kutatásának néhány 
olyan problematikáját kívánja érinteni, amelyek egyrészt összegezik az elért 
eredményeket, de ugyanakkor kérdéskomplexusba foglalva igyekszik rá
mutatni a további feladatokra. 

Az ellenforradalmi korszak kimondottan hadtörténeti kutatása csak 1957-
ben kezdődött meg. Sem a Hadtörténelmi Közleményekben, sem más folyó
iratban, illetve önálló kiadásban 1957-ig (!) marxista hadtörténelmi feldol
gozás a korszakra vonatkozólag nem jelent meg. 

Ennek az oka kettős volt. 
E korszaknak nem volt hadtörténelmi szakirodalma s így részben — de 

csakis részben — ezzel is mag var ázható, hogy 1957-ig hadtörténészeink 
figyelme nem fordult ilyen irányú témaválasztásra. 

A döntőbb ok az volt, hogy a személyi kultusz következtében a társa
dalomtudományban eluralkodott az eszmei-politikai merevség, amely a szo
cialista forradalom, a szocialista építés politikai, gazdasági és kulturális 
eredményei következtében a Horthy-rendszer ideológiai hatását megszűnt
nek tekintette. 

Leegyszerűsítette az ellenforradalmi rendszer lényegének meghatározását 
a marxizmusnak a fasizmust meghatározó általános tételeire. Szükségtelen
nek tartotta a korszak speciális történeti-hadtörténeti vizsgálatát. 
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így az új nemzedék — de az idősebbek döntő része sem — nem ismerte 
meg a tények társadalmi, politikai, gazdasági és ideológiai összefüggéseiben 
az ellenforradalmi rendszer teljes képét. Ennek gyakorlati, ideológiai kö
vetkezménye lett, hogy a fasizmust meghatározó marxista tétel a tömegek 
szemében csak ténybeli tartalom nélküli meghatározás lett — a tudatra ható 
különösebb értelmi és érzelmi hatás nélkül. 

Ez az álláspont fokozottabban érvényesült a hadsereg eszmei életében. 
Mereven elutasították a Horthy-hadsereg történetének vizsgálatát. Pedig az 
ilyen irányú kutatások eredményeinek kritikai összegezésével nemcsak a 
marxista ideológiai nevelés hatásfokát lehetett volna fokozni és szilárdabbá 
tenni, hanem a szakmai tapasztalatok hadtörténeti kritikáját figyelembe le
hetett volna venni számos, a magyar sajátosságok szem előtt tartását nem 
mellőzhető katonai intézkedéseknél. 

Bizonyos fokig éppen a dogmatikus álláspont ellenhatásaként és a revi
zionista nézetek következtében lépett fel olyan felfogás, amely a fasizmust 
csak tendenciának tekintette a Horthy-korszakban és fasizmuson csak a 
német és olasz formát értette. 

Hadtörténészeink 1957-ben megkezdték a Horthy-fasiszta korszak had
történeti kutatását és feldolgozását. 

A Horthy-fasizmus differenciált meghatározásában az eredmény Nemes 
Dezsőnek köszönhető. Három dokumentumkötete és terjedelmes, mélyen 
analizáló bevezetője; a Bethlen-kormány külpolitikájáról szóló nagyobb ta
nulmánya156 a történeti eredmények (tehát tények — H. M.) részletes fel
tárásával, elemzésével formulázta meg a Horthy-rendszer lényegét, amely 
a ,,fasiszta önkényuralomnak és a konzervatív burzsoá törvényesség bizo
nyos elemeinek keveredését" jelentette. 

A tervtanulmány nem a végső megállapítás, hanem a vitára bocsátás igé
nyével veti fel, hogy a magyar fasiszta önkényuralomban különleges helyet 
foglalt el a katonai vonal és így azt bizonyos mértékig szerkezetében is 
motiválta. 

A vitára bocsátás alapjául a Horthy-rendszerben végighúzódó katonai 
eseményláncolatot azért említjük meg, mert a politika irányának és tartal
mának meghatározásában — a bel- és külpolitikában egyaránt — a felső 
katonai vezetésnek mennyiségileg és főleg minőségileg összehasonlíthatatla
nul nagyobb szerepe és befolyása volt, mint például a hitleri Német
országban. 

A kérdés feltevését a hadtörténeti kutatás eddigi eredményei teszik 
indokolttá. 

Godó Ágnes, Juhász Gyula, Ádám Magda és mások tollából megjelent 
tanulmányok157 részletekre is rávilágító forráskutatások alapján arra utal-

156 iratok az ellenforradalom történetéhez. 1919—1945. i. köt.; Az ellenforradalom hatalomra 
jutása és rémuralma Magyiarországom 1919—1922. Budapest, Szikra, 1956. II. köt.; A fasiszta 
rendszer kiépítése és a népnyomor Magyarországon. Budapest, Szikra, III. köt. 1956.; Az el
lenforradalmi írendszer gazdasági helyzete és politiikája Magyarországon 1924—1926. Budapest, 
Kossuth, 1959. Szerkesztette és a bevezetőt írta: Nemes Dezső. A forrásanyagot összeállította 
és a szerkesztésébein részt vett: Karsai Elek; Nemes Dezső: Az ellenforradalom története Ma
gyarországon 1919—1921. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1962. 

157 Godó Ágnes tanulmányai a Horthy-rendszer külpolitikájáinak katonai vonatkozásáról 
1919—1929. HK 1961. 1. isz. 112—144. o.; 2. SZ. 544—587. o. és 1962. 1. sz. 67—99. o,; Juhász Gyula: 
Adatok Magyarország külpolitikájához a második világháboiru kirobbanásának napjaiban 1939. 
augusztus-szeptember. Sz. 1962. 96. évf. 3—4. isz. 565—660.; Ádám Magda: Magyarország és a 
kisantant a második világháború előtti években 1936—1937. Sz. 1952. 96. évf. 3—4. sz. 502—552. o. ; 
Horváth Miklós: Zur Militärpolirták des Hortthy-FaschJsmus im zweiten Weltkrieg und zum 
Charakter des faschistischen deutsch—ungarischen Militärbündnisses. (Der deutsche Imperia
lismus und der zweite Weltkrieg. Berlin, Rütten-Loeming, 1962. Bd. 3. S. 439—547.); Kun Jó
zsef: Magyarország második világháborúba való lépésének katonapolitikai vonatkozásai. HK. 
1962. 1. sz. 3—39. o. 
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nak, hogy például a külpolitika irányát és intenzitásának mértékét a kato
nai felső vezetés nemcsak konzultatíve befolyásolta, hanem meg is hatá
rozta. Sőt, nem egy esetben a politikai vezetést kényszerítette az általa el
képzelt tervtől való bizonyos fokú eltérésre, amint azt a Teleki-kormány 
működésének története is jelzi.158 

A további hadtörténeti kutatásnak a hadsereg és a politikai vezetés vi
szonylatát — a véglegesnek mondható eredmény érdekében — részletekbe 
menően kellene feltárnia. 

A másik nagy kérdéskomplexus : a magyar finánctőke és nagybirtok dikta
túrájának és a hadsereg fejlesztési ütemének, valamint fokának a viszonya. 

Az újabb gazdaságtörténeti kutatásaink egyértelműen megállapították, 
hogy az 1930-as évek a hadi állammonopolista kapitalizmus kiépülésének, 
továbbá a német gazdasági expanzió kibontakozásának, majd a második 
világháború alatt mindkettő kiteljesülésének időszakai voltak. 

Ezek az eredmények azonban a Horthy-hadsereg szervezési és fegyverzeti 
fejlesztésének sokoldalú kutatása és ábrázolása nélkül korántsem lehetnek 
teljesek. A hadsereg szervezeti és fegyverzeti fejlődésének szakaszait, az 
egyes szakaszok állapotát s annak gazdasági és katonai konzekvenciáit az 
elmúlt hat év alatt Tóth Sándor és Csima János több tanulmányban dol
gozták fel. 159 A szerzők számos szervezési és technikai állapotra vonatkozó 
adatot tárnak fel. Periférikusán vizsgálják a hadszervezet, haditechnika kér
déseit gazdasági relációban is. Ezek a feldolgozások érintik a problémát a 
hadászat és harcászat szempontjából, de még messze vannak a komplex 
eredménytől, és ami ugyancsak lényeges, nem a kor nemzetközi színvonalá
nak horizontjából vizsgálják a témát. 

Minden esetre figyelembe kell vennünk azt a körülményt, hogy a Horthy-
hadsereg iratanyaga, különösen a háború utolsó éveire vonatkozólag hiány
zanak. Véleményünk szerint azonban a lehetőség határán belül az említett 
kutatások mélységét és szélesítését fokozni lehet és kell is. 

A korszak egyik leglényegesebb témája: A Horthy-hadsereg részvétele a 
második világháborút előkészítő katonai akciókban és a második világ
háborúban. 

A felszabadulás után egy évvel jelent meg Czebe Jenő és Pethő Tibor 
könyve Magyarország második világháborús katonai részvételéről.160 A 
könyv a magyar liberális burzsoázia és nagybirtokosok szerepének magya-
rázgatásán alig-alig lépett túl. Alapgondolata az elutasítás, a szembehelyez
kedés azzal a lehetőséggel, amit a Vörös Hadsereg felszabadító hadművele
tei teremtettek meg az ország szocialista fejlődése számára. 

Hasonló szellemben írta meg memoárját Nagy Vilmos, volt honvédelmi 
miniszter is.161 Könyve a burzsoá tendenciózitása mellett nem egy esetben 

158 Juhász Gyula: A Teleki-kormány külpolitikája. 1939—41. Budapest, Akadémiai Kiadó, 
1964. 

159 Tóth Sándor: A Hor thy -hadse reg szervezete. I—II. rész. HK. 1958., 1—2. sz. 51—70, 3—4. 
sz. 64—98. o.: Csima János: A magyar hadsleregíejlesztés távlati terveinek kudarca a máso
dik világháború alatt. HK. 1962. 1. sz. 40—660. o.; Uő.: Adalékok a Horthy-hadsereg szerveze
tének és háborús tevékenységének tanulmányozásához 1938—1945. Budapest, HM. Központi 
Irattár, 1961.; Tóth Sándor: A Horthy-hadsereg helyzete a Szovjetunió elleni háborúbalépés 
idején. HK. 1961. 2. sz. 500—543. o.; Berend T. Iván—Ránki György: Magyarország gyáripara 
a második világháború előtt és a háború időszakában (1933—1944), Budapest, Akadémiai Kiadó, 
1958.; Ausch Sándor: A háború finanszírozása és az 1938—1944. évi infláció. Közgazdasági 
Szeműé, 1955. 10. sz. 1194—1214. o. Berend Iván—Ránki György: Hadianyaggyártás Magyaror
szágon a második világháború alatt. Sz. 1957. 5—6. sz. 696—715. o. — Az egyetemes és a ma
gyar hadművészet története. Budapest, Hadtörténelmi Intézet és Múzeum — Zrínyi Kiadó, 
1960. II. köt. 

160 czebe Jenő—Pethő Tibor: Magyarország a második világháborúban. A háborús évek 
katonai története. Budapest, Üj Magyarország, 1946. 

161 Nagybaczoni Nagy Vilmos: Végzetes esztendők 1939—1945. Budapest, Körmendy Ny. 1947. 
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idéz olyan állítólagos forrásokat, amelyek létét bizonyítani nem tudja és 
hitele legalábbis erősen kétségbe vonható. 

E témáról a marxista hadtörténeti irodalomban csak az utóbbi hat évben 
találhatunk több tanulmányt, dokumentumkötetet és monográfiát.162 

Ránki György, Kun József, Gazsi József, Gindert Károly, Sallai Elemér 
és mások a Horthy-hadseregnek a második világháború egy-egy szakaszá
ban való részvételét — a levéltári kutatások alapján, a világháború egyete
mes katonai vonatkozásaiba ágyazva — dolgozták fel munkáikban. 

A témának azonban számtalan fontos részkérdése üres folt a hadtörténeti 
irodalmunkban. 

A részkérdések sorából ki szeretnénk emelni a Horthy katonai vezetés 
ikatonai elmeletének kérdését. E problemakomplexussal kutatásaink eddig 
nem foglalkoztak. 

A Horthy-hadsereg vezérkara igyekezett önálló katonai elméletet alkotni, 
illetve az 1930-as évek közepétől Lundendorff „totális háború" elméletét a 
magyar viszonyokra alkalmazni. Ennek nemcsak a fasiszta német szövetség 
volt az oka. A magyar fasizmus is megfelelőnek tartotta a „totális háború" 
elméletének számos katonapolitikai vonatkozásait a hazai viszonyokra. A 
vezérkar teljes egészében egyetértett és gyakorlatilag megvalósította Lun-
dendorffnak azt a tételét, hogy a politikának kell a hadvezetést szolgálnia, 
azaz a politikát a háborúnak kell alárendelni. Erre a tételre azért volt szük
ség, hogy a katonai vezetés álcázni tudja a hódító háború igazi célját: iga
zolni tudja a katonai diktatúra és a fasiszta rendszer létrehozásának szüksé
gességét és az egész államapparátus, valamint az ország politikai és gazdasági 
életének a háború szolgálatába való állítását. 

Ugyanakkor — a gazdasági okok mellett — a magyar vezérkar a háború
ban katonai erejének csak egy részével akart részt venni, hogy az 1918—19-es 
tapasztalatok alapján maradjon fegyveres ereje a hátországban az esetle
ges forradalmi megmozdulások ellen, illetve külpolitikai okok miatt legyen 
intakt fegyveres erő a békekötésnél a területi követelések érvényesítéséhez. 

Így a hadászati és hadműveleti tervezéseknek sajátos vonásai voltak. Ezek 
elemzése feltétlenül módosítaná az eddigi összképünket Horthy-Magyar-
ország második világháborús részvételéről. 

Egyáltalán nem volt ez ideig a kutatás tárgya a Horthy-hadsereg terror
akciói a felvidéki, erdélyi és délvidéki megszállásban. A katonai közigazga
tás nemzetiségellenes intézkedéseiről és módszereiről nem készültek tanul
mányok. Még mindig homály fedi a katonai szervezésű „Rongyos Gárda" 
akcióinak történetét is. Ezek az osztagok a magyar fasizmus terrorját meg
testesítő alakulatai voltak. 

A Horthy-rendszer 1941—1945 közötti hadműveletei történetének csak 

162 Ránfci György: Magyarország belépése a második világháborúba. HK. 1959. 2. sz. 28—48. 
o.: Rosznyói Ágnes: 1944. október 15. Szálasa-puccs története. I—II. rész. Sz. 1959. 2—4. sz. 
373—403. o., 5—6. sz. 811—892. o.; Sallai Elemér: A Horthy-hadsereg gyorshadtestének harcai. 
Honvédelem, 1958. 3. sz. 133—146. o.; Uő.: A Horthy-hadserieg részvétele a Szovjetunió elleni 
rablóháborúban (Soksz. Budapest), 1959.; Uő.: A második világháború magyarországi előkészí
tésének egyes katonapolitikai vonatkozásai. Honvédségi Szemle, 1960. 9. sz. 122—128. o.; Solt 
Lajos: Magyarország felkészülése a második világiháborúra. (A hadsereg és a hátország fel
készítésének néhány kérdése.) Katonád Figyelő, 1956. ; Gazsi József: Adatok és dokumentumok 
a Szálasi-hadsereg történetéhez. HK. 1960. 2. sz. 226—282. o.; Gindert Károly: Az 1. pc. hadosz
tály harcai a 2. Magyar Hadsereg doni hídfőcsatáiban. 1942. HK. 1961. 2. sz. 457—499. o.; 
Kun József: Magyarország német ikatonai megszállásának előkészítése és lefolyása 1943 szep
tember — 1944 március. HK. 1963. 1. sz. 33—84. o.; Horváth Miklós: Néhány kérdés a német-
magyar katonai szövetségről. Honvédéiem, 1959. 5. sz. 97—108. o., 6. sz. 111—122. o.; Uő.: A 2 
Magyar Hadsereg pusztulása a Donnál. (Kandidátusi disszertáció.) Monográfia, i960.; Uő.: Id. 
cím. Dokumentumkötet és bevezető tanulmány, 2. kiadás, Budapest, Zrínyi Kiadó, 1959.; Az 
egyetemes és a magyar hadművészet története. Budapest, 1961. Hadtörténelmi Intézet és Mú
zeum. — Zrínyi Kiadó, in . köt. 
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egyes időszakait dolgozták fel. Egy összefoglaló munka bizonyára — a teljes 
kép birtokában — több kérdésben módosítaná az eddigi megállapításokat is. 

Egyébként Magyarországot felszabadító szovjet hadsereg hadműveleteit 
sem lehet a magyar katonai és politikai helyzet viszonylatában ábrázolni, 
ha a magyar forrásanyagokra támaszkodva hadtörténetírásunk nem írja 
meg a Horthy-hadsereg hadműveleteinek történetét és értékelését. 

A részkérdések feltárása után célszerű volna a témáról elkészítenünk az 
összefoglaló munkát is. 

A Horthy-hadsereg ideológiai-történeti kutatásának területén kísérlet és 
egyben eredmény Godó Ágnes és Sztana Béla 1965 decemberében megjelent 
könyve.163 Eredmény a tekintetben, hogy a szerzők eredeti forrásanyag fel
használásával, a Horthy-rendszer össztársadalmi képébe ágyazva vázolták 
fel a hadsereg katonai ideológiáját. Kísérletnek tartjuk azért, mert a szer
zők a burzsoá katonai ideológiának különböző eszmei áramlataihoz való 
viszonyítást inkább csak körvonalakban végezték el. A kutatómunkában az 
antiimperialista állásfoglalás egyik materiális alapja a burzsoá katonai néze
tek konkrét elemzése és kritikája. 

A történelem is bizonyítja, hogy burzsoá katonai tapasztalatokat — ezek 
közül is különösen figyelemre méltóak azok, amelyek hazai sajátosságokra 
alapozottak — megfelelő kritikával a szocialista hadügy is felhasználhat. 

Lenin az SZK(b)P VIII. kongresszusán nyomatékosan aláhúzta, hogy a 
polgári katonai szakemberek tapasztalatait fel kell használniuk a kommu
nistáknak. „Vegyük többek között a hadügy intézésének kérdését. Ezen a 
téren nem lehet megoldani a feladatot, ha nem bízunk a vezérkarban, a 
nagytudású szervező szakemberekben. A kapitalista kultúra öröksége nélkül 
nem építhetjük fel a szocializmust."164 

Éppen ezért beható vizsgálatot kíván a Horthy-hadsereg szervezeti, ki
képzési, valamint haderőn kívüli kiképzési rendszere, a honi védelem pol
gári szervezete, a hadsereg és a gazdasági mechanizáció és vezetés viszonya 
stb. 

A tervtanulmány a burzsoá hadtudomány szélesebb kritikájának igénylése 
során mint kutatási gondolatot kívánja felvetni, hogy vizsgálat tárgyává 
kellene tennünk a szocialista katonai doktrína magyar sajátosságait és a tör
ténelmi fejlődés során végbement módosításait. 

Kronológiailag és tartalmilag a korszak szerves része hazánknak a német 
és magyar fasizmus kettős igája alól való felszabadítása a Vörös Hadsereg 
által. 

A hadtörténeti kutatás és feldolgozás szempontjából mégis jobban egyete
mes vonatkozású téma, mint az eddigiek. 

Magyarország felszabadításáról az elmúlt időben több értékes, a hazai 
és külföldi levéltárak anyagát felhasználó munka jelént meg.165 

E sorból említjük meg Tóth Sándornak a most megjelent munkáját, 
amelyben a szovjet hadsereg magyarországi felszabadító harcairól ad hiteles 
képet. A szerző erről a témáról már 1955-ben írt könyvet. Ha a szakkritika 

163 A Horthy-rendszer katonai ideológiája. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1965. 
164 Lenin a háborúról, a hadseregről és a hadtudományról. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1958. 

II. köt. 517. o. 
165 Tóth Sándor: Szovjet csapatok felszabadító harcai Magyarországon. Budapest, Zrínyi 

Kiadó, 1965.; ölvedy Ignác: Szovjet hadműveletek a Tiszántúl felszabadítására. (Budapest, 
1965. (Kandidátusi disszertáció); Borús József: A magyarországi hadműveletek jelentő
sége a második világháború történetében. HK. 1964. 3. sz. 422—449. o.; Csémi Károly: A szov
jet páncélosok és gépesített csapatok szerepe a Magyarországot felszabadító hadműveletek
ben. HK. 1955. 3—4. sz. 5—23. o.; Dezsényi Miklós: A szovjet dunai hajóraj részvétele hazánk 
felszabadításában. Honvédelem, 1960. 4. sz. 77—89. o.; Az egyetemes és magyar hadművészet 

története. Budapest, Hadtörténelmi Intézet és Múzeum — Zrínyi Kiadó, 1961. IV. köt. 

80 



összehasonlítja a két kiadást, meg kell állapítania, hogy mind szakmailag, 
mind az ábrázolás módjában le lehet mérni a fejlődést. 

Tóth Sándor könyvében hazai és szovjet források alapján — a részlete
ket sem mellőzve — foglalja össze hazánk felszabadulásának katonai törté
netét. 

Vannak nézetek, amelyek szerint166 a háború végén már forradalmi hely
zet bontakozott ki Magyarországon, s ezért 1944 őszétől létrejöttek a népi 
demokratikus átalakulás feltételei. Ez az álláspont — nézetünk szerint — a 
tömegekben kialakult németellenes állásfoglalást, a fasiszta rendelkezések 
tömeges szabotálását, a már kevésbé széles fegyveres antifasiszta ellenállást 
messzemenően eltúlozta. A tömegek körében még csak érlelődő, de ki nem 
bontakozott törekvéseket a feltárt tényekre hivatkozva joggal bírálták már 
az 1958-ban lefolytatott viták éppúgy, mint az utóbbi hónapokban Balogh 
Sándor, Ságvári Ágnes vitacikkei. Viszont Sipos János írása ugyancsak az 
egyoldalú leegyszerűsítés talajára csúszott, amikor megállapította, hogy 
„Magyarországon a demokratikus forradalom rsak a felszabadulás után in
dult el; a forradalom objektív feltételei, a forradalmi helyzet is csak a fel
szabadulás nyomán alakultak ki".167 

Az álláspontok tehát élesen eltérnek. 
Véleményünk szerint indokoltnak látszik az 1945—48 közötti magyar

országi fejlődés olyan értékelése, mely az egész időszakot a szocialista for
radalom tartalmával végbement sajátos népi demokratikus forradalomnak 
tartja és a proletariátus diktatúrájába fokozatos átnő vés következett be. E 
tekintetben számos adattal szolgál az új hadsereg fejlődésének vizsgálata is. 
A tervtanulmány azonban nyomatékosan szeretné a figyelmet felhívni arra, 
hogy ezeknek, a nemzetközi marxista irodalomban is erősen vitatott kér
déseknek a megoldását csakis a további kutatómunka segítheti elő. Ezek 
óvhatnak bennünket meg az ilyen vagy olyan leegyszerűsítéstől, ami a. mos
tani vitákban még előfordul. 

Hadtörténeti irodalmunk érdeme, hogy a felszabadító harcok ábrázolásá
ban az internacionalizmus eszméjét tényszerűen is kidomborította azzal, 
hogy megrajzolja a bolgár, román168 és jugoszláv csapatok részvételét is. 
Bár az utóbbiak magyarországi harcainak ábrázolása csak utalásszerűén tör
tént meg,169 ami akarva, nem akarva a XX. kongresszus előtti téves szem
lélet maradványa. 

A téma eddigi hadtörténelmi-irodalmi feldolgozása azonban távolról sem 
adja meg Magyarország felszabadítása katonai történetének komplex poli
tikai, hadtörténeti és hadművészet-történeti ábrázolását. 

Hadtörténetírásunk elsőrendű feladata, hogy hazánk felszabadulásának 
25. éves évfordulójára — 1970-ig — ezt a munkálatot elvégezze. Ennek azon
ban alapvető feltétele, hogy a szovjet levéltárak idevonatkozó forrásanyagát 
kutatóink tüzetesen átvizsgálják. 

Hadtörténészeink e téma kidolgozásánál nem rendelkeznek sokoldalú 
levéltári kutatáson alapuló szovjet hadtörténelmi szakirodalommal. A szov-

166 pi.: Korom Mihály: A fasizmus bukása Magyarországon. A népi demokratikus átalaku
lás feltételeinek létrejötte 1943—45. Budapest, Kossuth Kiadó, 1961. 

167 Sipos János: A népi demokratikus forradalom magyarországi sajátosságaihoz. Magyar 
Filozófia Szemle, 1964. 1. sz. 22. o. 

168 Godó Ágnes: Drává tó l a Murá ig . Budapes t , Zr íny i Kiadó, 1965. és Csima János: A ro 
m á n csapa tok részvéte lével h a z á n k fe l szabadí tásában . (Kézi ra tban) ; Csatári Dániel: A r o m á n 
csapa tok részvéte le Magyarország fe lszabadí tásáér t lefolyťharcofcban. HK. 1958.1—2. sz. 25—50. o. 

169 csak a jugoszláv Petőfi brigád történetében érintették ezt *a kérdést. — Ma is vannak 
nézetek, melyek szerint a jugoszláv csapatok védelmi harca a Dráva magyar partszakaszán 
nem tartozik a felszabadítás folyamatába. 
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jet hadtörténészek kutatási fő figyelme az 1944—45-ös évekre vonatkozólag 
a szovjet—német főhadszintérre irányul. A magyarországi hadszintérnek, 
mint mellékhadszintérnek vizsgálata csak részletkérdésekre szorítkozik. 

Az elmúlt években a második világháború hadművészet-történeti feldol
gozására történtek kísérletek. Elsősorban a Zrínyi Katonai Akadémia had
művészet-történeti tanszéke jelentetett meg ilyen műfajú munkákat.170 Ezek 
a feldolgozások a második világháború különböző időszakában a védelem és 
a támadás hadászati, hadműveleti és harcászati problémáinak főbb kérdé
seit; a páncélos és gépesített csapatok alkalmazásának kérdéseit; a páncél
elhárítás problémáit stb. vizsgálta döntő részben a Nagy Honvédő Háború 
viszonylatában, kisebb részben egyetemes vonatkozásban. 

Ezeket a kutatásokat mind tartalmi, mind módszertani szempontból szé
lesíteni kell. Hadtörténetírásunknak meg kell határoznia azokat a döntő, 
második világháborús hadművészet-történeti kérdéseket, amelyeknek tapasz
talati kritikáját a korszerű hadászatban, hadműveleti vezetésben, harcászat
ban, mind a hagyományos fegyverek, mind a nukleáris fegyverek alkalma
zása esetén fel lehet használni. E kérdéskomplexusok kutatását a szovjet 
irodalom mellett a burzsoá művek kritikai vizsgálatával is egybe kell kap
csolni. A hadművészet-történeti kutatásokat és feldolgozásokat 1965—70 
között intenzívebben folytatni kellene úgy, hogy 1970 végére a második 
világháború főbb hadművészeti-történeti tapasztalatairól tanulmánykötetet 
lehetne megjelentetni. 

Hazánk hadtörténelmének szerves része a magyar antifasiszta harcok 
története. 

A második világháború katonai előzményéhez tartozik a spanyol polgár
háború. 1936 júliusának drámai napjaiban a spanyol reakció a fasiszta 
Németország és Olaszország katonai segítségével kirobbantotta a polgár
háborút. Ebben a helyi háborúban a két fasiszta hatalom, de különösen 
Németország a haditechnikáját és a hadműveleti, harcászati elképzeléseit 
kísérletezte ki, így készülve katonailag a világháború kirobbantására. 

A spanyol polgárháborúban a fasizmus ellen a magyar nép fiainak leg
jobbjai is küzdöttek a nemzetközi brigádok soraiban. 

Az 50-es évek politikai légköre a személyi kultuszból eredő bizalmatlan
ságot táplált azok ellen, akik részt vettek a Spanyol Köztársaság védelmi 
harcaiban. Hadtörténetírásunknak ez időben e téma fehér folt volt. 1956 
után a marxista hadtörténészek, a Hadtörténelmi Intézet, valamint a Parti
zán Szövetség hozzákezdtek a spanyol polgárháborúban résztvevő magyar 
önkéntesek történetének kutatásához és feldolgozásához. Györkéi Jenő és 
mások tollából több tanulmány és dokumentumkötet,171 a résztvevőktől pe
dig visszaemlékezések jelentek meg. 

A különböző külföldi levéltárakban őrzött források összegyűjtése az el
múlt években kielégítő eredménnyel folyt. Megvan minden feltétele annak, 
hogy az elkövetkező két év alatt összefoglaló igényű hadtörténeti monográ
fia jelenjen meg. 

Mind Magyarország részvétele a második világháborúban, mind hazánk 
felszabadításának történetéhez tartozik a magyar ellenállási mozgalom harca 

1/0 pi.: Hadművészet története tankönyv. (Tervezet) I—III. köt. — A tankönyv a hadművé
szet fejlődését vizsgálja a második világháború és a Nagy Honvédő Háború különböző szaka
szában. Szovjet irodalom alapján összeállította a Zrínyi Katonai Akadémia hadművészet-törté_ 
neti tanszéke; Száva Péter: Páncélos és gépesített csapatok alkalmazása a második világhá
ború védelmi hadműveleteiben, stb. 

17*1 PL: Magyar önkéntesek a spanyol nép szabadságharcában, összeállította és a bevezető 
tanulmányt írta: Györkéi Jenő. Budapest, Kossuth Kiadó, 1959.; Uő.: Spanyol földön a sza
badságért. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1963.; Az egyetemes és a magyar hadművészet története, 
Budapest, Hadtörténelmi Intézet és Múzeum — Zrínyi Kiadó, 1960. II. köt 
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a fasizmus ellen. Történettudományunk mindezek ellenére meglehetősen kor
látozottan foglalkozott az idetartozó kérdések kutatásával. Tükrözi ennek 
a vetületét a „Magyarország Története" című összefoglaló munka is, amely 
mindössze három magyar partizáncsoportot említett meg — érintőleg.172 

A felszabadulást követő években az egykori harcok részvevőitől jelent 
meg ugyan néhány feldolgozás,173 de ezek a rövid lélegzetű írások a meg
felelő adatok hiányában — meg az időbeli közelség miatt — nem tudták 
hűen tükrözni a partizánharcok történetét. Hasonló értékűek voltak azok 
az inkább riportszerűen megfogalmazott munkák, amelyek az 1945—46-os 
években láttak napvilágot.174 

Az ötvenes évek elején a személyi kultusz a partizánok iránt táplált bizal
matlansággal gátolta a kutatómunkát. 

A magyar partizánok harcainak történetéről az 1954—55-ös évektől kezdve 
egyre több tanulmány jelent meg.175 

Ezeknél a feldolgozásoknál az alapvető nehézség a gyér forrásanyag és a 
visszaemlékezések szubjektivitása volt.Ismeretes, hogy sem az illegális, sem 
a partizánmunka nem kedvezett az írott források képződéséhez. Az említett 
körülmények miatt a meglevő forrásanyagok sem voltak a lehetőség teljes 
kihasználásával felkutatva. 

Az utóbbi években a téma részleges hadtörténeti kutatása megkezdődött. 
Ugyancsak kezdetét vette a külföldi levéltárak anyagának feltárása is. 

Minden esetre jelentős eredménynek számít, hogy a magyar levéltári anya
gok összegyűjtésével és a már felkutatott külföldi források felhasználásával 
jelent meg Harsányi János által szerkesztett és értékelő bevezető tanul
mánnyal ellátott partizán-dokumentumkötet. 

Hadtörténetírásunk az utóbbi évek forráskutató munkája következtében 
egyre szélesebb tematikájú, a részletekre kiterjedő tanulmányokat készített 
el.176 Ennek a kutató folyamatnak tudományos segítséget adott a Hadtör
ténelmi Intézet, valamint a Partizán Szövetség okmány gyű j tő csoportjának 
és történeti bizottságának munkája. 

Hadtörténet-tudományunknak arra kellene törekednie, hogy 1965—70 
között fel tudja tárni az egy-egy országban harcoló magyarok partizántevé
kenységét — természetesen a forrásanyagoktól függően. Ennek azonban elő
feltétele, hogy gondos kutatással felmérjük a partizánok és az ellenállási 
mozgalomban résztvettek számát és személyét. 

Ezen a téren hartörténet-tudományunk ismerete esetleges. Egyébként ez 
is az egyik alapja a magyar ellenállást csökkentő, vagy nagyobbító állás
pontoknak. Elméleti tanulmányokban vázolni kell a hazai ellenállás egyes 
elvi problémáit, valamint az úgynevezett „szervezőcsoportok" hiteles törté
netét. 

172 Magyarország tö r téne te . Budapes t , Gondola t Kiadó, 1964. II . kö t . 458., 460—461. o. 
173 pi.; Nógrádi Sándor: Magyar partizánok Salgótarján vidékén. HK. 1954. 3—4. sz. 3—11. o.; 

„Úttörők voltak" című antológia, stta. 
174 Dezsényl Miklós: Hősök és árulók. Budapest, Magyar Téka Kiadó, 1946.; Dékány István: 

Vihar Ukrajnában. Egy magyar partizán naplója. Budapest, Athenaeum, 1945.; Boldizsár Iván: 
A magyar ellenállási mozgalom története. 2. kiadás, Budapest, 1946. 

175 Dékán István: Partizánutakon. Budapest, Szikra, 1955.; Fehér Lajos: Harcunk Buda
pestért. Budapest, Szikra, 1955.; Fekete Mihály: Partizánok az Avas alján. Budapest, Szikra; 
1955.; Földes Mihály: Az újpesti partizánok. Budapest, Szikra, 1955.; Harsányi János: Magya
rok a belga nép ellenállási harcában a második világháború idején. HK. 1956. 1. sz. 182—184. 
o.; Uő.: A partizánmozgalomról. Katonai Szemle, 1956, 4. sz. 119—126. o.; Kovács István—Har
sányi János: Partizánharcok Magyarország felszabadításáért, HK. 1955. 1. sz. 115—132. o.; 
Kállai Gyula: A magyar függetlenségi mozgalom 1939—1945. Budapest, Szikra, 1955. 

176 p i . : Csorba Barna: A Szőnyi csoport . Miskolc, 1964.; Mues Sándor: A m a g y a r fegyveres 
el lenál lási mozgalom megszervezése és szerepe Magyarország fe lszabadí tásában. 1941—1945. 
HK. 1957. 1—2. sz. 32—54. o.; Pintér István: Ada tok a Magya r Nemzet i Felkelés Fe l szabad í tó 
Bizo t t ságának tö r téne téhez . HK. 1961. 2. sz. 431—456. o.; Uő. : Magyar ant i fas iszták a sz lovákia i 
p a r t i z á n h a r c o k b a n . PK. 1959.; Tóth Sándor: Buda i ön tkén tesek . Budapes t , Zr ínyi Kiadó , 1961. 
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Gondos kutatással több biográfiai munka készülhetne el a magyar par
tizánharcok és fegyveres ellenállási mozgalom hőseiről, akik életüket adták 
a harcban, vagy a felszabadulás után már meghaltak. 

Végezetül a részletkérdések feldolgozása után 1970-ig monografikus szin
tézisben meg kellene írni a magyar ellenállás történetét, problematikáját. 

összefoglalva : A tervtanulmány a hadtörténetírásunkkal szemben támasz
tott tudományos, társadalmi és katonai igényt mérlegelve, Magyarország 
felszabadításának katonatörténeti, valamint a magyar antifasiszta harcok 
feldolgozását 1965—70 közötti időben javasolja elvégezni, a többi feladatot 
pedig a távlati terv későbbi időszakában. 

Néphadseregünk történetéről folyó hadtörténeti kutatás 
néhány kérdése és feladatai 

Történelmünk, hadtörténelmünk legjelentősebb, legfontosabb korszaka a 
felszabadulás utáni jelenünk története. Ennek a törtértetnek a kutatása és 
feldolgozása éppen ezért különösen fontos, mert egyetlen korszak sem tud 
annyi közvetlen tapasztalatot adni a jelen és a jövő számára. 

E korszak hadtörténészeire vonatkozólag joggal mondhatjuk el, hogy két
féle történészi kritika van. Az egyik a jelen percet is a történelem meg
szépítő távlatából nézi, a másik a jelen percet is a jövő kritikájával nézi. 
Nekünk az utóbbi álláspontot kell a kutatómunkánkban érvényesítenünk. 

Saját korszakunk katonai történetének kutatása, feltárása adja a legtöbb 
segítséget a szocialista katonai tudat, a honvédelmi hivatástudat kialakítá
sához és erősítéséhez. 

Az utóbbi években, amikor a párt és a forradalmi munkás-paraszt kor
mány a korábbi években elkövetett hibákat feltárva és kijavítva, követke
zetes kétfrontos politikával harcolt és harcol a dogmatizmus és revizionizmus 
ellen, pezsgő élet indult meg népi demokratikus korszakunk kutatásában és 
feldolgozásában. 

A történészek között a közelmúltban alakult ki éles vita a népi demok
ratikus korszak máig tartó történetének periodizációjáról és a periódusok 
jellegéről. 

Az egyik álláspont az 1945—48-ig terjedő egész szakaszt polgári demok
ratikus jellegűnek tartja. Nézetének igazolására még az 1947-ig végrehaj
tott államosításokat sem tartja antikapitalista folyamatnak, analóg módra 
hivatkozva a nyugaton kormányra kerülő szociáldemokrata pártok államosí
tási programjára. A másik álláspont szerint a demokratikus feladatok meg
oldásának szakasza 1945 tavaszán lezárult, s ez év nyarától kezdve már a 
szocialista forradalom került napirendre. E nézet képviselői szerint 1945— 
1948 közötti korszakot egységesnek kell tekinteni, amely két, egymáshoz 
kapcsolódó, de mégis elkülöníthető demokratikus és szocialista forradalmi 
szakaszra tagolódik. 

A néphadsereg történetét kutató hadtörténészek között a történészek vitá
jánál időben korábban ugyancsak két alapvető nézetre polarizálódtak az 
álláspontok. 

Az egyik álláspont szerint 1945—48 között a hadsereg történetében egy 
fordulópont volt: 1946 tavasz-nyáreleje. A hadsereg jellege a jelzett idő
pontig demokratikus, de tendenciájában népi demokratikus. A népi bal
oldal 1946 tavaszán kiharcolt győzelme következtében a hadsereg véglege
sen népi demokratikus jellegűvé válik. 

A másik álláspont a hadsereg népi demokratikus jellegének létrejöttét a 
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fordulat évéhez kapcsolja. Ugyanakkor ez az álláspont is — helyesen — el
utasítja a személyi kultuszból eredő önhitt, szubjektivista véleményt, amely 
szerint Farkas Mihály miniszterségével lett a hadsereg — néphadsereggé. 

Mues Sándor és Műnk Károly e két aspektusból kiindulva dolgozták fel 
— úttörőként — a néphadsereg és a határőrség 1945—48 közötti történeté
nek számos kérdését.177 

Mindkét szerző több tanulmányban és nagyobb monográfiákban, levéltári 
kutatásokra alapozva rajzolta meg a hadsereg megalakulásának körülmé
nyeit; az 1. és 6. hadosztály történetét; az MKP harcát a reakció ellen a 
honvédségen belül és azon kívül a hadseregért; a honvédség fejlődését 
1948-ig. 

Az eddig megjelent munkák a részben említett kérdéskomplexusok sza
kaszos részletét eredményesen vizsgálták, de a kutatás még nem jutott el 
olyan fokig, hogy a néphadsereg történetének 1945—1957 közti szakasza 
kellő mélységgel feltárt lenne. 

Véleményünk szerint a két álláspont mind a történészeknél, mind a had
történészeknél bizonyos fokig konstruált, éppen a kellő feltárás hiánya 
következtében. így analóg módon akarják feloldani a sajátosat a demokra
tikus és szocialista forradalmak általános törvényszerűségeiben. 

•Néphadseregünk 1948 utáni történetének kutatása, feldolgozása még 
nem kezdődött meg. Kivételt képez „A néphadsereg és az ellenforradalom'' 
tematika, melvet a Hadtörténelmi Intézet munkaközössége dolgozott fel 
1957-ben. 

A tervtanulmány éppen az említett vita szempontjából kíván felvetni né
hány olyan részletmegoldásra váró témakomplexust, amely a hadsereg jel
legének problematikáját a jelenségek belső összefüggésében közelíti meg. 

Ilyen, az említett szempontból kapitális kérdés a nevelőtiszti intézmény 
szerepe a szocialista hadsereg kialakításáért folyó harcban; a kommunista 
párt vezető szerepének kialakulása és megerősödése a hadseregben; a hon
védségi sajtó szerepe a hatalomért folyó harcban és a hadsereg erkölcsi
politikai nevelésében. 

Elmélyült kutatást kíván a néphadsereg harckészültségi fejlődéstörténete 
a honvédelem szempontjából; a baráti országok, különösen a Szovjetunió 
hadseregével kialakuló és fejlődő katonai szövetség és barátság története. 

A néphadsereg története 1948 utáni szakaszának kutatásában centrális 
helyet kell biztosítanunk annak a vizsgálatnak, amelynek alapján hadtör
ténetírásunk feldolgozza a Varsói Szerződés létrejöttét, szerepét a szocialista 
világrendszer s így hazánk védelmében; néphadseregünk helyét és szerepét, 
a szocialista hadseregek szövetségében. 

Ezzel párhuzamosan vizsgálatunk tárgyává kell tennünk a NATO jel
legét, célkitűzését és katonai szervezetét. 

összefoglalva : Hadtörténetírásunk feladata, hogy 1965—70 között a nép
hadsereg történetét 1945—57 közötti szakaszra vonatkozólag feltárja és le
rakja az 1957—67 közötti időszak feldolgozásának alapjait. A többi felada
tot a távlati tervben gondoljuk elvégezni. 

177 Mucs Sándor: A Magyar Néphadsereg fejlődésének néhány kérdése a második világ
háború befejezése után (1945 május—1946 március). HK. 1960. l. sz. 40—66. o.; Olvedi Ignác: 
Visszaemlékezés a néphadsereg 1945—46-os éveire. HK. 1960. 1. sz. 173—187. o.; Műnk Károly: 
A hadsereg helyzete az 1945-ös őszi választások után. HK. 1961. 1. sz. 35—57. o.; Uő.: A fegy
verszüneti szerződéstől a szocialista hadseregig. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1964.; Szmetana Jó
zsef: A Magyar Néphadsereg első alegységeinek megalakulásáról. HK. 1. sz. 181—188. o.; Mucs 
Sándor: Adatok a magyar határőrség 1945. utáni történetéhez. HK. 1963. 2. sz. 5—28. o.; Uő.: 
A Magyar Néphadsereg megszervezése és fejlődése 1945—1948. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1963. 
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A magyar hadtörténelmet összefoglaló munka megírásának kérdése 

Évek óta két ellentétes vélemény van a tekintetben, hogy szükséges-e 
marxista hadtörténet-tudományunknak egy jelentős szintézist elkészítenie 
vagy sem. Az egyéb okok mellett ma azt szokták érvül az összefoglaló munka 
ellen felhozni, hogy elvonja az erőket a honvédelmi nevelés adta feladatok 
elvégzésétől. 

Minden félreértés elkerülése végett — erre egyébként utaltunk jelen tanul
mányunk bevezetőjében is — megismételjük azt az elvi álláspontot, hogy a 
marxista hadtörténetírás célját alapvetően meghatározza a szocialista kato
nai tudat, a szocialista hazafiasságból és proletár internacionalizmusból, 
vagyis az antiimperialista állásfoglalásból ötvözött honvédelmi tettrekész
ség tartalmi erősítése. Éppen ebből az aspektusból érthetetlen az ellenzők 
álláspontja. 

A tervtanulmány több oldalról: társadalmi, katonai és tudományos oldal
ról s egyben a hivatásbeli felelősség erkölcsi normája alapján kívánja azt 
indokolni, hogy szükséges Magyarország hadtörténete tudományos össze
foglalását megírni. 

Mindenekelőtt a társadalmi igényt kell említenünk. Talán nem szükséges 
külön felhívni a figyelmet hazánk társadalmi struktúrájában végbement 
hatalmas változásokra, különösen a munkásság és az értelmiség számának 
megnövekedésére, amelynek érdeklődése a hadtörténelem iránt egyre inten
zívebbé válik. Nem túlzás az a vélemény, hogy hazánkban a tanulás népi
nemzeti vonás lett. 

A történelem iránti érdeklődés fokozódását számszerűleg mutatja, hogy 
1964-ben megjelent „Magyarország Története" című kétkötetes munka (ára: 
198,— Ft) nem egészen egy év alatt 28 000 példányban kelt el.178 Ez a szám 
a társadalmi igénynek csak egy részét elégítette ki. 

Viszont ha átlapozzuk a történeti munkákat, köztük az előbb említett két
kötetes művet, láthatjuk, hogy Magyarország hadtörténelmét egyes korsza
koknál csak érintőleg, más időszakoknál még így sem tárgyalja. Ez követ
kezik a történettudomány jellegéből, de a szerzők tartalmi és methodikai 
felfogásból is, amire a kritikai észrevételeinket jelen tanulmányban egy-két 
esetben meg is tettük. 

Az említett két faktor: a társadalmunk e növekvő érdeklődése a hadtör
ténelem iránt és a magyar hadtörténelem marxista összefoglalásának hiánya 
hadtörténet-tudományunk hivatásbeli kötelességévé teszi ezt a magyar tár
sadalomban különösen erős történelmi érdeklődést, igényt a hadtörténelem 
részéről is kielégíteni: a marxista hadtörténet-tudomány eredményeit fel
használni a szocialista tudat formálására és erősítésére. 

A társadalmi igény megítélésénél azonban figyelembe kell vennünk azt is, 
hogy az nem elsősorban szakmonográfiákra, tanulmányokra, hanem össze
foglalásokra irányul, valamint azt, hogy nem ragaszkodik feltétlenül a nép
szerű szinthez, hanem összefoglaló munkákat igényel tudományos szinten. 

Társadalmi rendszerünk hatása hadtörténet-tudományunk fejlődésére is 
indokolja, sőt szükségessé teszi az összefoglalás munkálatainak megindítását. 

Pontosabban szólva: minden társadalmi, politikai rendszer megteremtette 
a maga történettudományi és hadtörténet-tudományi szintézisét. 

így születtek meg a XVIII. században Pray és Katona összefoglaló mun
kái, mint a magyar feudális rendi társadalom történeti szintézisei. Hadtör
ténelmi összefoglalás csak azért nem készült, mert e korban még nem 
különült el a történettudomány és hadtörténet-tudomány. 

178 A számadat ia Gondolat Könyvikiadó szíves közlése. ' 
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Szalay László és Horváth Mihály munkái a reformkori fellendülés össze
gezését jelentették. Ezzel párhuzamban Virág Benedek könyve jelentette a 
reformkor hadtörténelmi szintézisét. 

A kiegyezés utáni dualista rendszer eszmei alapjáról a történettudományi 
összefoglalót Szilágyi Sándor által szerkesztett tízkötetes munka adta meg: 
ugyanígy a hadtörténeti összefoglalást Rónai Horváth Jenő munkája jelen
tette. Az ellenforradalmi korszak történetírása pedig már 1928-ban meg
kezdte a maga történeti szintézisének elkészítését Hóman—Szegfű tollából; 
míg a hadtörténeti szintézist Bánlaki (Breit) József, Vájna Viktor és Náday 
István írták meg. 

A magyar marxista hadtörténet-tudomány, amely a hadtörténet felfogá
sának tudományossága tekintetében magasan a polgári korszak hadtörténet
tudománya felett áll, nem zárkózhat el a sürgető feladat elől, hogy olyan 
összefoglalást adjon széles tömegek, katonák és tisztek kezébe, amely a 
burzsoá nacionalizmus torzításaitól mentesen, marxista tudományossággal, 
a szocialista hazafiság, az internacionalizmus alapján mutassa be hadtörté
nelmünk egészét napjainkig — a honvédelmi nevelés, a szocialista katonai 
tudat alakításának szolgálatában. 

A hadtörténeti összefoglalást igénylik a katonai-szakmai szempontok is. 
A hadászat ismeretrendszerré történő alakulása már a XIX. század köze

pén megindult s az első világháború alatt ez a folyamat befejeződött. 
A hadászat ismeretrendszerré történő alakulása ama tapasztalatok álta

lánosításának közvetlen eredménye volt, amelyeket a háború és a hadászati 
méretű haditevékenységben, illetve a hadviselés folyamán a fegyveres erők 
vezetésében szereztek. A hadászat tehát egyrészt a tapasztalatok általánosí
tásának eredménye, másrészt a jövendő harc és hadviselés lehetséges körül
ményeinek és módjainak elméleti előrelátása. — Ezeket a belső összefüggé
seket és kölcsönös hatásokat a tisztképzésben és az akadémiai felsőfokú 
képzésben, hadtörténeti szintézisben, hadtörténetileg összegezett tapaszta
latok logikai rendszerével lehet csak teljesen érthetővé tenni. 

De ebben az irányban hatnak más tényezők is. Egy nagyobb szintézis 
elkészítése mindig feltételezi a részletkutatásokból való kitekintést, a meg
levő fehér foltok eltüntetését stb. Az összefoglalás tehát nemcsak az eddigi 
eredmények számbavételét jelenti, hanem magával hozza az új problémák 
feltárását és megoldását is, magával hozza azokat a vitákat, amelyek élén-
kítően hatnak tudományos életünkre és eszmei tisztázást eredményez, ami 
viszont a marxista hadtörténelmi felfogást erősíti. 

Az összefoglaló munka elkészítése igényli a kollektív munkát, a hadtörté
net-tudomány erőinek összefogását, új erők bevonását a kollektív munkába, 
ami a meglevő nagyon is szűk specializálás feloldására előnyös hatással 
lehetne. 

Mindezek a szempontok arra késztették a tervtanulmány szerzőjét, hogy 
javaslatot tegyen Magyarország hadtörténete háromkötetes, tudományos 
szintézisének elkészítésére és megjelentetésére az 1975—78-as években. 

A szintézis jellegére, tartalmára vonatkozólag — nem a teljesség igényé
vel — néhány szempontot kívánunk adni. Mindenekelőtt a tudományos jel
legről kívánunk szólni, annál is inkább, mert a népszerűség mellett sokan 
kardoskodnak. 

A munka tudományos jellege mellett szól az, hogy feltétlenül helyes lenne 
hadtörténet-tudományunknak a személyi kultusz időszakában megingott és 
most lassan helyreálló hitelét egy olyan munkával is erősíteni, mely a társa
dalmi-gazdasági fejlődés törvényszerűségeinek és a hadügyi, a hadtudományi 
fejlődés törvényszerűségeinek összefüggéseit és kölcsönhatásait nemcsak a fő 
vonalakban alkalmazza a magyar hadtörténetre, hanem — az eddiginél 
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sokoldalúbb, gazdagabb tényanyag alapján — megfelelő teret szentel a sajá
tos vonások kidolgozására is. 

Ebből következik, hogy a szintézisben a hadtörténet és a hadművészet-tör
ténet arányát a társadalmi-gazdasági törvényszerűségek és hadügy belső, 
kohéziós összefüggései határozzák meg. 

Fontos, hogy a m u n k a tudományos jellege ne jelentse az olvasmányosság, 
közérthetőség és stilisztikai gazdagság csökkenését. 

Az egyes kötetek időhatárára hozzávetőleges j avas la tunk: 
I. kötet —1868 

II. kötet 1868—1918 
III. kötet 1918—1970 

A kötetek terjedelme egyenként 45 szerzői ív szöveg, 15 ív jegyzet, kép , 
grafikon, té rkép és vázlat. 

A szerzői ív mennyiségére te t t javasla tnál figyelembe vet tük, hogy a feu
dális korszak a magyar hadtör ténelem legterjedelmesebb, háborúkban gaz
dag korszaka; az első és a második vi lágháborúnak szélesebb, nemzetközi 
színvonalon való tárgyalása szükséges és végül a megjelenésig a felszabadu
lás óta negyedszázad hadtör ténetében í runk olyan fontos kérdéskomplexu
sokról, min t a Varsói Szerződésről, a NATO, CENTO, SEATO stb. impe
rialista ka tonai paktumokról , a helyi háborúkról , hagyományos és nukleá
ris hadviselés kérdéseiről, a leszerelés kérdésének katonai vonatkozásai
ról stb. 

A hadtörténeti biográfia írásának fejlődése és feladati 

A polgári és ellenforradalmi hadtör ténet í rás biográfiai irodalma a m e g 
jelent m u n k á k nagy száma mia t t szinte át tekinthetet len. 

Közös jellemzőjük, hogy a mili tarista-nacionalista eszmei alapról, a k a 
tonatömegek szerepének tagadásával í ródtak. Mellőzték az emberi jellem 
fejlődésének ábrázolását, a fejlődést befolyásoló társadalmi hatások érzékel
tetését. Ezzel szemben az á l romantikus hősiesség anakronisztikussága á r a d t 
a munkáikból . 

A gazdag irodalomból csak egy tipikus k iadványt emlí tünk meg. Lamper th 
Géza könyvére1 7 9 gondolunk, amely pregnánsan magában foglalja a többi 
könyvekben kisebb-nagyobb mér tékben feltalálható fenti ismérveket. 

Marxis ta hadtör ténet í rásunk e műfaj te rén még csak a kezdetnél tar t . 
Nagy Kálmán Stromfeld Aurélról és Damjanichról ír t biográfiájának18^ 

ér tékét csökkenti, hogy a személyi kultusz légkörétől nem mentes a szerző 
ábrázolási módja. Kovács Endre Bem Józsefről181 készített biográfiája a tá r 
sadalmi és a jellembeli fejlődés összefüggését, a társadalmi, politikai képbe 
helyezett Emberábrázolást adta, viszont a katona Bem portré ja ha lványab
ban sikerült . 

Györkéi Jenő és Sziklai Sándor Ligeti Károlyról rajzolt képet,182 de ez 
az ábrázolás éppen az emberi maga ta r tás fejlődési szakaszosságát nélkülözi. 

Hamarosan meg fog jelenni Hetes Tibor biagráfiája Stromfeld Aurélról.183 

179 Lampért Géza: A m a g y a r k a t o n a ezer éven át. Budapes t , A thenaeum, 1916. 
180 Nagy Kálmán: Damjan ich , a fo r rada lmi hadvezé r . HK. 1954. 3—4. sz. 207—261. o. ; Uő . : 

Stromfeld Auré l . Budapes t , Művelt Nép , 1952. 
181 Kovács Endre: Bem József. Budapest, Hadtörténelmi intézet — MTA Történettudo

mányi Intézete. 1954. 
182 Ligeti Károly válogatott írásiad. Válogatta és szerkesztette Györkéi Jenő. Bevezetőt i n a 

Sziklai Sándor. Budapest, Kossuth, 1957. 
183 Hetes Tibor: Stromfeld Aurél. (Kéziratban, kandidátusi disszertáció.). 
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Az életrajz nemcsak a Vörös Hadsereg vezérkari főnökét ábrázolja, hanem 
széles körű forrásanyag felhasználásával bemutatja Stromfeld egész élet
útját. A szerző elkerülve az idealizálási tendenciákat, reális, eleven s meg
kapó képet fest Stromfeldről. 

Nagy László biográfiája mind történeti, mind emberi szempontból hű ké
pel? fest Bethlen Gáborról. Különösen a hadvezér Bethlen ábrázolását oldotta 
meg sikerrel.184 

A tudományos szempontokkal együtt a honvédelmi eszme pedagógiai kö
vetelménye, hogy ifjúságunk példaképkeresési készségét segítsük elő: adjunk 
haladó és kommunista katona hősökről olyan biográfiai feldolgozásokat, 
amelyek a hősök életútját a társadalomnak, erkölcsnek, eszmeiségnek és 
jellemfejlődés küzdelmes útjának keretében állítja reflektorfénybe. 

A biográfiai sorozat alakjait javasoljuk a magyar internacionalisták sorá
ból kiválasztani (Kun Béla, Gavró Lajos, Varga Gyula, Szamuely Tibor stb.) 
és egy-két személyt 1965—70 között feldolgozni. 

* 

Pártunk VIII. kongresszusa megállapította, hogy a szocializmus teljes fel
építésének időszakában â  termelés, a gazdaság frontja mellett az osztályharc 
másik fő hadszintere az ideológiai harc. 

A nemzetközi küzdőtéren a kapitalista és a szocialista világrendszer pár
huzamos létezése,, a következetes „békés egymás mellett élés" elvi, gyakor
lati politikája ellenére az imperialista agressziós körök miatt állandóan fo
koznunk kell katonai potenciánkat anyagilag és erkölcsileg. 

Ezért hívta fel a figyelmet pártunk Politikai Bizottsága a honvédelmi 
nevelés fontosságára. 

A tervtanulmány ezek jegyében mérte fel a magyar hadtörténetírás fejlő
désének fő szakaszait és vonásait. Ezek jegyében kutatta és javasolja a fel
adatokat, hogy hadtörténet-tudományunk részese legyen a szocialista társa
dalmi tudat alakításának; hozzájáruljon a hadművészet-történet tapasztala
tainak kritikai, történeti vizsgálódásával, összegezésével hadseregünk további 
fejlődéséhez. 

Áttekintésképpen összefoglaljuk azokat a fő témakomplexusokat, ame
lyeket hadtörténetírásunk második ötéves tervének javaslunk. 

1. A Magyar Néphadsereg történetének 1945—57 közti időszakát az eddigi 
kutatások és feldolgozások olyan tematikus gazdagsággal tárták fel, hogy 
megvan a reális alap ahhoz, hogy a második ötéves tervben komplex módon 
befejezzük a fenti periódus monografikus ábrázolást. 

2. Szocialista rendszerünk 25. éves évfordulójára meg tudnánk jelentetni 
hazánk felszabadulásának történetét. A munka a teljesség igényével feldol
gozná a felszabadítás katonapolitikai és katonai történetét; a magyar ellen
állás történetét; a szocialista világrendszer dunai szakaszának létrejöttét a 
szocialista hazafiság, az internacionalizmus aspektusából is. 

Fontos tartalmi része lenne a munkának: a felszabadító harcok hadművé
szet-történeti elemzése, mely szervesen épülne majd be a munka szerkezeti 
összességébe. 

3. A második világháborús magyar ellenállási mozgalom és partizánhar
cok története eddigi forráskutatásaink eredményei lehetővé teszik, hogy had
történelmünknek ezt a fejezetét a második ötéves tervünk során monogra
fikusán is feldolgozzuk. 

184 Nagy László: Bethlen Gábor, a nagy fejedelem. Budapest, Móra, 1964. 
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4. A Horthy-korszak katonai történetének feldolgozása már az első öt
éves tervben is az egyik főfeladat volt. 

Az eddigi eredmények, s e téma összefüggései az előző két feladattal reá
lisan biztosítják a feltételeket a kutató és feldolgozó munkálatok te) j es 
befejezéséhez. 

5. Tanulmánykötetet kellene készíteni a második világháború főbb had
művészet-történeti tanulságairól hadászati és hadműveleti szinten. A tanul
mánykötet egyúttal — nem a teljesség igényéivel — foglalkozna az ilyen 
műfajú nyugati katonai irodalom kritikájával is. 

6. Az első ötéves terv alatt elvégzett kutatási munkák eredményei alap
ján 1965—70 között véglegesen le tudnánk zárni a „magyarok részvétele 
a spanyol polgárháborúban" című téma feldolgozását egy szintézist adó 
monográfia elkészítésével. 

7. Az 1918-as magyar polgári demokratikus forradalom hadtörténetének 
kutatását és feldolgozását a második ötéves terv egyik központi feladatává 
javasuljuk tenni. Ez a munka egyúttal a Magyar Tanácsköztársaság 50. 
évfordulójára jelenne meg. A Tanácsköztársaság hadtörténetének már eddig 
megjelent feldolgozásaival együtt a magyarországi 1918—19-es forradalmak 
katonai történetének megírását alapjaiban befejeznénk. 

8. A Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és a polgárháborúban 
résztvevő magyar internacinalisták történetének forráskutatása, számos rész
letkérdés feldolgozása olyan eredményeket ért el, amelyeknek alapján a 
második ötéves tervben az 1917—1920 közötti időszak összefoglaló szinté
zisét el lehet készíteni. 1920—22 közötti időszakról is tanulmányokat kell 
írni. 

9. Tanulmánykötetben javasoljuk feldolgozni az első világháború fonto-
sabb hadművészet-történeti tapasztalatait hadászati, hadműveleti szinten. 
Különös tekintettel arra fejlődésre, melyet a hadászat, hadműveleti művé
szet a két világháború között és a második világháborúban elért. 

10. A korábbi években megkezdett, de abbahagyott kutató munkát foly
tatni kellene és így a második ötéves terv folyamán fel lehet dolgozni a 
Rákóczi-szabadságharc hadtörténetét.185 

11. A XVII. századi Habsburg-ellenes függetlenségi harcok sorozatából 
a Bocskay vezette függetlenségi háború feldolgozása befejeződött. A máso
dik ötéves tervben e történeti láncolat folytatását, a Bethlen Gábor vezette 
függetlenségi harcok történetének marxista ábrázolását javasoljuk elké
szíteni. 

12. A törökellenes várharcok történetének és hadművészet-történetének 
feltárást a második ötéves tervünkben döntő részben kívánatos megoldani. 

13. A második ötéves terv során a magyar internacionalisták soraiból 
Kun Béla, Gavró Lajos, Varga Gyula, Zalka Máté, Gál tábornok katonai te
vékenységéről javasolunk biográfiát készíteni. 

14. Javasoljuk, hogy a második ötéves terv során a hadtörténészek téma
kutatásaik terjedelmét, módszereiket olyan méretben és irányban folytassák, 
illetve alkalmazzák, hogy a terv időszaka konkrét előkészület legyen a 
magyar hadtörténelmet összefoglaló munka megírásához. 

A feladatok megoldásához a fejlődés követelte tudományos szervezeti 
intézkedések szükségesek. A tervtanulmány e kérdésekkel terjedelme és 
célkitűzése miatt azonban nem foglalkozhat. 

185 Az egyetemes és a magyar hadművészet története. I. köt. idevonatkozó fejezeteit Gott-
reich László írta. 
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М И К Л О Ш Х О Р В А Т 

Р А З В И Т И Е ВЕНГЕРСКОЙ ВОЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
И ЕЁ З А Д А Ч И 

(Очерк о планах) 

Резюме 

При написании очерка о планах автор учитывает двойную цель. С одной стороны 
историографически рассматривать результаты разных тенденций развития венгерской 
военной историографии, а с другой стороны установить исходя из обмера очерёдные 
задачи марксистской историографии. 

В введении очерка автор намечает теоретические вопросы проблематики развития 
военно-исторической науки. 

При анализе проблематики развития военно-исторической науки и при определении 
очерёдности задач — пишет автор — мы должны тщательно, многосторонне изучать 
вопросы исследования военной историографии с точки зрения методики, связи с дру
гими вспомогательными науками, по политической, экономической и идеологической 
потребности общества, а также по специфической потребности его. Перед нашей на
укой ставится специфическая потребность нашей родины, нашего общественного строя 
в исторической сводке и в критике военно научных опытов, необходимых для разви
тия обороны и вооружённых сил. 

Очерк рассматривает ход развития главных течений и школ венгерской военной 
историографии, имеющей прошлое, всего полтора столетия. Эта конспектная картина 
делит историю венгерской военной историографии на 4 главных периода: 1. началь
ный период отечественной военной историографии, который совпадает политическими 
и идеологическими течениями эпохи реформ, борющейся за венгерскую свободу; 
2. направление куруцев и императорское направление в буржоазной военной истори
ографии эпохи дуализма; 3. военная историография периода контрреволюции и на
конец; 4. эпоха марксистской военной историографии, начиная с освобождения нашей 
родины. 

После этого очерк обрисует важные вопросы и задачи историографии и исследо
вания военной историографии I X — X V I , X V I I — X V I I I , X V I I I — X I X вв., периода 
первой мировой войны, эпохи Великой Октябрьской социалистической революции и 
венгерских революций 1918—-19 гг., военной истории фашистского режима Хорти и 
эпохи освобождения, истории нашей народной армии. 

Изучая буржоазных и марксистских результатов военно-исторической обработки 
I X — X V I веков, автор устанавливает, что в нашей военной историографии одним из 
самых запущенных территорий является период первых боёв против турок (1366—• 
1377 гг.). Мы располагаем совсем не достоверными данными и всего несколькими 
опубликованными документами. Одной из важных задач нашей военной историогра
фии в исследовании и в обработке военной истории X V I I — X V I I I веков является 
деятельно рассмотреть совокупность вопросов дискуссии, продолжающейся годами, по 
вопросам общества, справедливой войны и армии. В отражении фактов, рассмотр 
должен привести к такому результату, который способен стирать остатки национа
лизма во взглядах на историю и укрепить с правильным взглядом на историю социа
листическое сознание обороны. 

Очерк ставит —- не с претензием на окончательное установление факта — дискус
сионным вопросом роль развития военной техники в создании экономической и об
щественной базы абсолютизма X V I I I века. 

В дальнейшем автор критически анализирует несколько важнейших вопросов бур
жоазной военно-исторической литературы, по отношению первой мировой войны. 
Исходя из направления развития военного искусства, он предлагает разработку пер
вой мировой войны, относительно истории военного искусства. 

Одной из центральных задач марксистской военной историографии является пол
ная разработка военной истории венгерских интернационалистов и революций 
в 1918—19 гг. в Венгрии. Автор, исходя из -критической оценки, вышедших до сих 
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nop paöoT, fleAaeT npeAAOîKeHHe Ha AaAbHeHiuee HanpaBAeHHe HccAeAOBaHHJi H o6pa6oTKH 
TeMW. 3HaHHTeAbHaa nacTb B HCCAeAOBaHHH BoeHHwx HCTopHKOB, B HHTepecax ÄHtpepeH-
ijupoBaHHoro onpeaeAeHHH xopTHHCKoro <pauiU3Ma ocMOTpeTb TO, "ÍTO cneijH(j>HHecKoe 
MecTo BoeHHoň AHHHH B (pauiHCTCKOM pejKHMe, nocKOAbKy MOTHBHpoBaAO cTpyKTypy BeH-
repCKOrO KOHTppeBOAK>UHOHHOrO CTpo«. 

HCXOAH H3 3Toro acneKTa, aBTop npeAAaraeT uiHpoKyio pa3pa6oTKy ywacTHH BeHrpHH 
BO BTOpOH MHpOBOfi BOHHC 

riocAe KpHTHHecKoro paccMOTpa pa3pa6oTKH BoeHHoň HCTOPHH OCBOOOJKACHHH BeHrpHH, 
onepK npeAAaraeT K 25 roAOBijjHHe, noAHoe pacKpwTHe STOH TeMW. 

Caiwofi 3HanHTeAbH0H, caMofi BaîKHOH anoxoH Hauieň BoeHHoň HCTOPHH HBAHCTCJI HCTO-
pH« HacToaiijero — nocAe ocBoóoíKAeHHH — BpeMeHH, H H oAHa H3 anox He MoateT AaTb 
HacTOAbKO HenocpeACTBeHHwe onwTH AAH HacTOHUjero H AAH 6yAyiöero. HccAeAOBaHHe, 
OTKpwTHe BoeHHofl HCTOPHH Hamen anoxH AaiOT caiwyio 6oAbiiiyio noMoigb K (popMHpoBa-
HHK>, yKpenAeHHK) COyHaAHCTHHeCKOrO BOeHHOrO C03HaHHH, C03HaHHH HyBCTBa npH3BaHHH 
K oőogoHe PoAHHbi. ABTOP H3 3Toro acneKTa TpaKTyeT AHCKyccnio, npoAOAJKaioiijyiocH 
MeîKAy BOeHHbIMH HCTOpHKaMH, HCCAeAyiOHJHX HCTOpHK) HapOAHOH apMHH. 

HaKOHeu, aBTop c HecKOAbKHX CTopoH pa36npaeT HeKOTopwe Bonpocbi HanncaHHH KOH-
cneKTHofi paôoTbi BeHrepcKoň BoeHHofi HCTOpHH. 

MIKLÓS HORVÁTH 
DIE ENTWICKLUNG DER UNGARISCHEN KRIEGSGESCHICHTSSCHREIBUNG 

UND IHRE AUFGABEN 
(Planaufsatz) 
Rezension 

Der Verfasser hält bei dem Schreiben dieses Planaufsatzes eine doppelte Ziel
setzung vor Augen. Einerseits überblickt er historiographisch die Ereignisse von 
verschiedenen Tendenzen der Entwicklung der ungarischen Kriegsgeschichts
schreibung, anderseits stellte er aus der Ausmessung herausgehend die Aufgaben 
der marxistischen Kriegsgeschichtsschreibung in Rangordnung fest. 

In der Einleitung des Aufsatzes schildert der Verfasser die Prinzipienfragen des 
Entwicklungsproblems der Kriegsgeschichtskunde. 

Bei der Analyse des Entwicklungsproblems der Kriegsgeschichtskunde und bei 
der Feststellung, beziehungsweise Rangordnung der Aufgaben — schreibt der Ver
fasser — muss man sorgfältig und vielseitig prüfen: die Fragen der Forschung der 
Kriegsgeschichtsschreibung, aus dem Standpunkt des Zusammenhangs mit der 
Programmisierung, mit der Methodik, mit anderen Wissenszweigen und mit den 
Hilfswissenschaften, sowie den politischen, ökonomischen, ideologischen, und auch 
den spezifischen Bedürfnissen der Gesellschaft gemäss. Der spezifische Anspruch 
unseres Landes und unserer Gesellschaft unserer Wissenschaft gegenüber ist die 
Zusammenfassung und Kritik der militärwissenschaftlichen Erfahrungen, welche 
zu der Entwicklung der Landesverteidigung und der bewaffneten Macht nötig 
sind. 

Der Aufsatz überblickt die wichtigeren Tendenzen, Schulen und Entwicklungs
vorgänge der insgesamt nur anderthalb Jahrhundert alten ungarischen Kriegs
geschichtsschreibung. Diese Zusammenfassung teilt die ungarische Kriegs
geschichtsschreibung in vier Hauptperioden auf; 1. Die Anfangsperiode unserer 
heimatlichen Kriegsgeschichtsschreibung, welche mit den politischen, ideologischen 
Strömungen der um die ungarische Freiheit kämpfenden Reformzeit zusammen
fällt; 2. Die kurutzische und aulische Tendenz der bürgerlichen Kriegsgeschichts
schreibung des Dualismus; 3. Die Kriegsgeschichtsschreibung der Epoche der 
Gegenrevolution; und endlich mit der Befreiung unseres Landes; 4. Die Periode der marxistischen Kriegsgeschichtsschreibung. Der Verfasser behandelt dann die wichtigeren Forschungs- und historiographi-schen Fragen, beziehungsweise Aufgaben der IX—XVI., XVII—XVIIL, XVIII— 
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пор работ, делает предложение на дальнейшее направление исследования и обработки 
темы. Значительная часть в исследовании военных историков, в интересах диферен-
цированного определения хортийского фашизма осмотреть то, что специфическое 
место военной линии в фашистском режиме, поскольку мотивировало структуру вен
герского контрреволюционного строя. 

Исходя из этого аспекта, автор предлагает широкую разработку участия Венгрии 
во второй мировой войне. 

После критического рассмотра разработки военной истории освобождения Венгрии, 
очерк предлагает к 25 годовщине, полное раскрытие этой темы. 

Самой значительной, самой важной эпохой нашей военной истории является исто
рия настоящего — после освобождения — времени, Ни одна из эпох не может дать 
настолько непосредственные опыти для настоящего и для будущего. Исследование, 
открытие военной истории нашей эпохи дают самую большую помощь к формирова
нию, укреплению социалистического военного сознания, сознания чувства призвания 
к ободоне Родины. Автор из этого аспекта трактует дискуссию, продолжающуюся 
между военными историками, исследующих историю народной армии. 

Наконец автор с нескольких сторон разбирает некоторые вопросы написания кон-
спектной работы венгерской военной истории. 



XIX. Jahrhunderten; der Epoche des ersten Weltkrieges; der Epoche der Grossen 
Sozialistischen Oktoberrevolution und der ungarischen Revolution 1918—1919; 
der Militärgeschichte des faschistischen Horthy-Regimes und der Befreiung, zu
letzt der Geschichte der Volksarmee. 

Die bürgerlichen und marxistischen Resultate der kriegsgeschichtlichen Bearbei
tung der IX—XVI. Jahrhunderten prüfend, stellte der Verfasser fest, dass eines 
der vernachlässigsten Gebiete die Zeit der ersten Kämpfe gegen die Türken wäre 
(1366—1377). Wir verfügen nur über völlig unsichere Daten und bloss über einige 
Urkundenpublikationen dieser Zeit. In der Forschung und Bearbeitung der Kriegs
geschichte der XVII—XVIII. Jahrhunderte ist eine wichtige Aufgabe, den Fragen
komplex der seit langen Jahren laufenden Diskussion über Relation der Gesell
schaft und des gerechten und ungerechten Krieges ausführlich zu untersuchen. 
Die Untersuchung muss im Spiegel der Wahrheit solch ein Resultat zur Folge ha
ben, wodurch das Überbleibsel unserer nationalistischen Geschichtsanschauung 
föllig liquidiert und das sozialistische Landesverteidigungsbewusstsein auch mit 
der richtigen Geschichtsanschauung verstärkt wird. 

Die Planarbeit wirft die Rolle der Entwicklung der Kriegstechnik in dem Ent
stehen der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Basis des Absolutismus im 
XVIII. Jahrhundert nicht mit dem Anspruch der endgültigen Feststellung auf, son
dern bloss als Diskussionsfrage. 

Weiterhin betrachtet der Verfasser kritisch einige Hauptfragen der Literatur 
der auf den ersten Weltkrieg bezüglichen bürgerlichen Kriegsgeschichtsschrei
bung. Die Entwicklungsrichtung der Kriegskunst im Auge gehalten proponiert er 
die kriegskünstliche Bearbeitung des ersten Weltkrieges. 

Eine Zentralaufgabe der marxistischen Kriegsgeschichtsschreibung ist die voll
ständige Bearbeitung der Geschichte der ungarischen Internationalisten und der 
ungarischen Revolution in den Jahren 1918—1919. Von der kritischen Bewertung 
der bisherigen Arbeiten ausgegangen gibt er einen Vorschlag auf die Richtung der 
weiteren Forschung und Bearbeitung dieses Themas. 

Ein wichtiger Teil der Forschung der Kriegshistoriker ist im Interesse der dif
ferenzierten Bestimmung des Horthy-Faschismus überzuprüfen: das ungarischo 
konterrevolutionäre System, und wie fern die in dem faschistischen System be
setzte ausserordentliche Lage der militärischen Linie das ungarische gegenrevo
lutionäre System in ihrer Konstruktion motiviert hat. Von diesem Gesichtspunkte 
aus schlägt der Verfasser eine gründliche Aufarbeitung der Teilnahme Ungars im 
zweiten Weltkrieg vor. 

Nach dem kritischen Überblick der Aufarbeitung der militärischen Geschichte 
der Befreiung Ungarns proponiert der Planaufsatz das völlige Erschliessen dieses 
Themas auf das 25jährige Jubiläum. 

Die wichtigste und bedeutsamste Periode unserer Kriegsgeschichte ist die Zeit 
der Gegenwart seit der Befreiung. Kein ariderer Zeitabschnitt kann so viele direk
ten Erfahrungen geben für die Gegenwart und Zukunft, als diese. Das Erschliessen 
und die Forschung der militärischen Geschichte unserer Gegenwart gibt die meiste 
Hilfe zu der Ausbildung und Verstärkung des sozialistischen militärischen Be-
wusstseins und des Berufsbewusstseins der Landesverteidigung. Der Verfasser des 
Aufsatzes erörtert von diesem Gesichtspunkte aus die unter den Historikern lau
fende Diskussion über die Geschichte der Volksarmee. 

Endlich erörtert der Verfasser von mehreren Seiten die einzelnen Fragen der 
Verfassung einer rekapitulierenden Aufarbeitung der ungarischen Kriegsgeschichte. 
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