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TANULMÁNYOK 

A KATONAPOLITIKA ÉS HADSEREGSZERVEZÉS 
AZ OKTÓBERI POLGÁRI DEMOKRATIKUS FORADALOM 

IDŐSZAKÁBAN 

Öry Károly 

I. RÉSZ* 

A magyarországi októberi demokratikus forradalom XX. századi tör
ténelmünk korszaknyitó eseményét jelentette. Azzá avatták történelmi 
fontosságú lépései, melyek a konzervatív, militarista, félfeudális Ma
gyarországot a korabeli Európa egyik legszabadabb államává változ
tatták. A hatalomra került koalíciós Károlyi-kormány — a forradalmi 
erők nyomására — felszámolta a Habsburg-függést és kikiáltotta a köz
társaságot. Kísérletet tett arra, hogy politikai, jogi és gazdasági re
formokkal Magyarországot és társadalmi berendezkedését a modern tő
kés államok színtjére emelje. Progresszív törekvései közepette szem
be kellett néznie a világháború elvesztésének következményeivel, a 
Monarchia kereteit szétfeszítő nemzeti mozgalmakkal. 

A tanulmány e rendkívül összetett, az őszirózsás forradalomtól a 
Tanácsköztársaságig ívelő korszak nemzeti és osztályellentétektől ter
hes világából a katonapolitikát ragadta ki, és arra keres feleletet, hogy 
a Károlyi-kabinet kül- és belpolitikai céljainak megfelelően milyen 
katonai politikát alakított ki és milyen erőfeszítéseket tett egy ütőképes, 
a forradalomhoz hű haderő megteremtésére. 

A katonapolitika a mindenkori uralkodó osztály politikájának szer
ves része, lényeges alkotó eleme. Kifejezi a hadügyre, a háború tár
sadalmi-politikai és katonai jellegére vonatkozó nézetek összességét. 
Magába foglalja az állam belső és külső biztonságával, az államhatá
rok megvédésével kapcsolatos elképzeléseit. Mindezekből szükségsze
rűen következik, hogy az állam általános politikai elvei megszabják 
a katonai politika jellegét és célját. Szükséges tehát, hogy kitérjünk 
azokra a politikai és ideológiai áramlatokra, melyek alapvetően befo
lyásolták a polgári forradalom kormányainak bel- és külpolitikáját. 

* A tanulmány II. részét lapunk 1971. 1. számában közöljük — a Szerk. 
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Amikor 1918. október 31-én a Károlyi-féle függetlenségi, a polgári 
radikális és a szociáldemokrata pártból álló koalíciós kormány meg
alakult és megkezdte működését, a Monarchia katonai összeomlása 
elmélyült, a déli fronton kibontakozott a katasztrofális vereség való
sága. Ezek az események döntően megszabták az új polgári állam 
katonai és politikai lépéseit, de a kormány magatartását más ténye
zők is befolyásolták. Magáévá kellett tennie a hátország háború
ellenességét, békeakaratát. Csak az a kormányzati rendszer számít
hatott a tömegek támogatására, mely szilárdan törekedett a háború 
azonnali befejezésére. Megállapíthatjuk, hogy 1918 októberében a ha
talmat gyakorló erők elképzelése és a forradalom széles népi bázisá
nak igénye összetalálkozott. A koalíciós pártok, de különösen a Károlyi
párt a béke következetes hívének vallotta magát. Ezt fogalmazta meg 
a párt névadója, Károlyi Mihály 1916. július 28-án, amikor szakított 
az Egyesült 48-as és Függetlenségi Pár t ta l : „A függetlenségi pártnak 
az én vezetésem alatt kivált csoportja a magyar nép legégetőbb élet
szükségleteinek, legforróbb óhajainak pártja akart lenni, és ezért nem 
lehetett más mint a béke pártja. A Károlyi-párt volt a magyar béke
párt."1 

Károlyi 1918. október 16-i parlamenti interpellációjában megfogal
mazta a Károlyi-korszak katonai politikáját jelentősen befolyásoló 
polgári-liberális irányzatát — a pacifizmust. A pacifizmus a minden-
ároni béke jelszavával elítélt mindenfajta háborút, nem tett különb
séget az igazságos és igazságtalan háború között. Ez az irányzat az 
októberi demokratikus forradalom időszakának legnagyobb hatású 
eszmei politikai tényezőjévé vált. önkén t adódik a kérdés, mi volt 
ennek az oka? A pacifizmus gyökerei a világháború nagyarányú em
berveszteségeihez nyúlnak vissza. Magyarország férfilakosságát — 
gazdaságának agrárjellegénél fogva — a Monarchia örökös tartomá
nyaihoz képest nagyobb mértékben dobták a frontra. A hadvezetés 
ugyanakkor előszeretettel állította a magyar ezredeket az arcvonalak 
veszélyeztetett szakaszaira, minthogy megbízhatóbb erőket jelentettek, 
mint a Monarchia egyéb nemzetiségű katonái. 

Az ellenzék e miatt több ízben tiltakozott a parlamentben, de kevés 
eredménnyel. 

Az ország világháborús veszteségei magasak voltak. 
Az elesettek száma 661 000 fő, a bevonultak 17%-a, 
A sebesültek száma 743 000 fő, a bevonultak 20%-a, 
A fogságba esettek száma 134 000 fő, a bevonultak - 19%-a. 

Magyarország végeredményben a világháború éveiben 3 millió 800 
ezer katonát adott — azaz mozgósította lakosságának 18%-át.2 A nép 
olyan mérvű katonai igénybevétele volt ez, amire példát a magyar 
nemzet történelmében nem találunk. Alig akad olyan család, ahonnan 

1 Károlyi Mihály: Egy egész világ ellen. Budapes t , Gondola t Kiadó . 1965. 
2 julier Ferenc: 1914—1918. A v i lágháború m a g y a r szemmel . Budapes t , Magyar Szemle 

Társaság , 1933. 140. o. 
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ne ragadt volna el valakit a háború. Mindez előkészítette és felszította 
a háborúval való szembefordulást és útjára indította a háborúellenes 
felkeléseket, katonalázadásokat.3 

A pacifizmus térhódításának másik okát a dualizmus-kori Magyar
ország társadalmi struktúrájában kell keresnünk. A megkésett polgári 
fejlődés miatt a magyar burzsoázia társadalmi és politikai súlya ke
véssé esett latba a hatalom kérdésének eldöntésében. Ady szavaival: 
egy gyenge urizáló hajlamú polgárság alakult ki, mely a vesztes 
háború után gyengesége tudatában csodatevő eszközként ragadta meg 
a pacifizmust, ezzel vélte a győzteseket kiengesztelni, a néptömegek 
forradalmasodását megfékezni. 

A burzsoá demokratikus célokat követő Károlyi-kormány szilárdan 
elkötelezte magát a pacifizmus mellett, szembeállította azzal az erővel, 
amelyet az antant katonai ereje és az utódállamok burzsoáziájának 
területszerző törekvése képviselt 

A pacifizmus a háború alatt haladó vonásokkal is rendelkezett: 
szembefordult a háborúval és ellenállásra szólította fel az emberiséget. 
A világháború befejeztével, a forradalmak kirobbanásának időszakában 
azonban már retrográd tartalmat kapott, mivel mindenfajta fegyveres 
küzdelmet elítélt. Jászi Oszkár, a magyar pacifizmus eszmei vezér
alakja, az orosz forradalom győzelme alkalmából arról írt, hogy a 
forradalmak és a háborúk ugyanabból a forrásból adódnak és a tár
sadalmi haladás eszköze nem lehet az erőszak. Révai József Lenin 
írását idézve elítéli a pacifizmust, mert az kimerült a rábeszélésben. 
Nem látták meg a pacifisták — írja —, hogy a történelemben erő
vel erőt, hatalmi ténnyel hatalmat kell szembeállítani és az etikai 
megokoltság, ha szükséges is, az eredmény szempontjából másodrendű 
fontosságú.4 

Az októberi forradalom politikáját alakító jelentős tényezőként kell 
megemlítenünk a wilsonizmust, amely az amerikai elnök, Woodrow 
Wilson nevéhez fűződik. 1918. január 8-án tárta a harcoló világ elé 
híres 14 pontját, amelyekben a háború befejezésének, a békekötésnek 
annexió nélküli megoldását, annak feltételeit fogalmazta meg. Ez a 
tőkés világ legnagyobb hatású békeprogramja volt, amellyel egyben 
ellensúlyozni is kívánta az oroszországi proletárforradalom békedekré
tumát. 

Minthogy a wilsoni pontok látszólag biztosították az ország területi 
integritását, a polgári forradalom politikai körei — maga a kormány 
is — lelkesen csatlakoztak a wilsoni elvekhez, és külpolitikájukat a 
wilsoni megegyezéses békére alapozták. 

3 1918. február 1. cattarói matrózfelkelés, 1918. május 20. Pécsi 6. gyalogezred lázadása, 
1918. július. Cragujevácnál helyőrségi megmozdulás. 

4 Révai József: Az európai átalakulás kritikája. Internacionálé. (Mindenki újakra ké
szül . . . I. kötet. Szöveggyűjtemény, 1919. január 1.) Az 1918—1919-es forradalmak irodalma. 
Szerk. : József Farkas. 

Révai a Károlyi-párt politikai szereplésével, programjával foglalkozva bírálóan jegyzi 
meg: a nemzet, a történelmi határ, a felemelő tradíciók pártja, és ha az utóbbi hetek és 
hónapok alatt demokratikus és reformer hajlandóságokat árult el, az kizárólag Károlyi 
europaerségének, átfogóbb humanizmusának hatása. 
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Ám a francia burzsoázia korántsem fogadta ilyen lelkesen a tenge
rentúli békeapostolt. Le akarta aratni győzelme gyümölcseit, és ezért, 
ha nyíltan nem is hozta a szövetségesek tudomására, a 14 pontot eluta
sította. Ez a magatartás nyilvánult meg Belgrádban Franchet d'Es-
perey megvető kézlegyintésében, amikor Károlyi a wilsoni elveket 
fejtegette előtte. Clemenceau szerint Wilson elnök — egy nemes vál
lalkozás ihletett prófétája volt, amelynek bántóan rabjává lett — nem 
ismerte kellően Európát és az egy darabban feküdt előtte/' 

A wilsoni elvek hatását jól érzékelteti az a tény, hogy nemcsak a 
polgári pártok tették magukévá, hanem a szociáldemokrata párt is. 
Amikor Wilson európai útja — abból a célból, hogy a béketárgyalá
sokon részt vegyen — ismeretessé vált, a Népszava cikkírója felléle
gezve írta: Wilson békéje a demokráciák együttműködésén alapuló 
béke, nem fegyveres béke — ami voltaképpen fegyverszünet —, ha
nem igazi béke, igazi nyugalom a háborúban kifáradt népek szá
mára/ ' 

A háború sorsát, mint ismeretes, nem a wilsoni elvek határozták 
meg, hanem az antant katonai túlereje. A központi hatalmak erő
szakát legyőzte a nagyobb hatóerejű erőszak. 

A pacifizmus és wilsonizmus hatása a polgári forradalom katonai politikájára 

A Károlyi-kormány újdonsült hadügyminisztere, Linder Béla tüzér 
ezredes, a kormány következetes békeóhaiának megfelelően és a kato
nai helyzetet mérlegelve 1918. november 1-én az összes arcvonalakra 
vonatkozóan elrendelte az azonnali fegyverletételt.7 

A magyar történelemnek kevés olyan tette, politikai lépése van, 
amely annyi támadást váltott volna ki, mint Linder parancsa. A bu
kott Tisza-rezsim reakciós politikusai, a két világháború közti ellen
forradalmi magyar történetírók, de még a felszabadulás utáni törté
netírásunknak is nem egy képviselője egyaránt elítélték az őszirózsás 
forradalom első hadügyminiszterének intézkedését. 

Andrássy Gyula, a Monarchia utolsó külügyminisztere a Károlvi-
kormány fegyverletételéről írja: ,,Hogyha a visszaáramló és részben 
még harcképes magyar hadsereget, ahelyett, hogy mesterségesen to-

5 Clemenceau, George: Grandeurs et misères d'une victoire. Liberaise Pion Paris, 1930. 
140. o. — 

Az eredeti szövegben: «M. le présidens Wilson, le prophet inspiré d'une noble entreprise 
d'idéologie dont it allait fâcheusement devenir le prisonnier, connaissait insuffisamment 
cette Europe, qui gisait en morceaux devant lui. » 

6 Népszava, 1918. november 19. A magyar munkásmozgalom válogatott dokumentumai 5. 
kötet. 334—335. o. 

7 HL. Pol. dem. iratok, 4 fond. HÜM. 28. 102/eln. i. 1918. november l. — „Magyarország 
belső helyzete képtelenné teszi az országot a háború továbbviselésére. A Magyar Kormány 
határozata alapján, mint felelős m. kir. hadügyminiszter, ezennel elrendelem a fegyverleté
telt, és utasítom a hadsereg főparancsnokságot, a Boroevic (bozen) és Kövess hadsereg
parancsnokságokat, hogy Wilson békepontjai: a teljes leszerelés, a népek szövetsége és a 
döntőbíróságok elvei alapján (kiemelés tőlem — ö. K.) haladéktalanul lépjenek az entente 
hadsereg parancsnokságaival összeköttetésbe a fegyverletételre vonatkozólag. Amennyiben 
az entente feltételei országunk megszállását követelnék, hassanak a közvetlenül tárgyaló 
hadsereg-parancsnokságok oda, hogy mélyen sújtott országunk megszállása csakis angol, 
vagy francia csapatok által történjék." 
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vább bontják és demoralizálják, a magyar kormány teljes eréllyel 
összetartani és szervezni igyekszik, határainkat a békekötésig meg
védhettük volna."8 Andrássy az elvérzett és megvert magyar csapatok
tól várta azt, amit a Monarchia egész hadseregével sem tudott bizto
sítani. 

A hosszú arcvonalszolgálattal és tapasztalatokkal rendelkező Linder 
jól ismerte a katonák leghőbb vágyát, amely a vérengzés mielőbbi be
fejezését, gyors békét és az otthont követelte. Ismerte keserűségüket, 
amelyet az igazságtalanságok váltottak ki. Ügy vélte, hogy mint had
ügyminiszternek kötelessége a frontkatonák vágyát, amely összhang
ban volt a hátország nélkülöző, forrongó tömegeinek erősödő követe
lésével, minél előbb valóra váltani. 

Linderne'k nehéz, hosszú harc árán sikerült kivívni akaratát, hogy 
fegyverletétel! parancsát, a még funkcionáló közös hadseregparancs
nokság, az Armeeoberkommando (a továbbiakban AOK) továbbítsa 
a csapatoknak. Linder november elsején szenvedélyes telefonpárbajt 
vívott az AOK-val, Arz vezérkari főnökkel és Weldstättennel, a had
sereg-főparancsnokság hadműveleti osztály csoportfőnökével. 

Idézzünk egy részletet e beszélgetésből: 
..Linder: Meg kell mondanom Excellenciádnak egészen nyíltan, hogy 

súlyos történelmi órákat, napokat élünk. A béke iránti lelkesedés az 
egyetlen gát, amellyel a teljes fordulatot fel tudjuk tartani. Az egyet
len kiút ezért a feltétel nélküli béke. 

Arz: Egy ilyen béke azonnali elfogadása, eltekintve a technikai ne
hézségektől, imperialista és katonai törekvéseket is felállít, amellyel 
mindenkinek számolnia kell. 

Linder: Mit jelent az, technikai nehézségek? Mi le vagyunk győzve 
és nincs militarizmus és semmi imperializmus. A lemondás lenne a 
legcsekélyebb büntetés a legyőzötteknek. Ha Diazhoz a hír a béke el
fogadásáról nem érkezik meg, általános káosz lesz. 

Arz: Igen. Történtek-e intézkedések, hogy a káosz kitörését, annak 
lehetőségét megakadályozzák? 

Linder: Mi a közeli békéről beszélünk itt és a rendet csak a paci
fizmus hangoztatásával tartjuk fenn. Mi tovább megyünk az úton, 
amelyre ráléptünk. Mi tartjuk magunkat a programhoz és reméljük, 
hogy a rendet fönn tudjuk tartani, de mi lesz Ausztriában?"9 

A párbeszéd megvilágítja azt a kötélhúzást, ami a forradalmi ma
gyar kormány és a Monarchia közös hadseregparancsnoksága között 
végbement. Az AOK konzervatív, a Habsburg-dinasztiát és saját 
hatalmát átmenteni akaró tisztikar mindent elkövetett, hogy a Káro
lyi-kormány katonai lépéseit az azonnali fegyverszünet és leszerelés 
elérésére, késleltesse. 

Arz-cal folytatott vita tükrözi Linder felelősségérzetét a súlyos 
helyzet miatt és szilárdan vallja, hogy egyetlen kiút az azonnali béke 
megteremtése. 

8 Andrássy Gyula: Diplomácia és világháború. Budapest, Légrády Kiadó, 1921. 227. o. 
0 HL. Pol. dem. iratok. 3/A fond. 
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Fáradozását végül is siker koronázza. Éjjel 11 órakor közlik paran
csát a magyar egységekkel, de legtöbbhöz már nem jutott el a kiala
kult kaotikus állapotok miatt. November 2-án az Országház előtti té
ren Linder beszédet mondott az összegyülekezett több ezernyi tiszt 
előtt. Itt hangzott el ominózus mondata: „Soha többé katonát nem aka
rok látni!"10 Azóta a polgári demokratikus korszak legtöbbet idézett. 
mondása lett, s amelyet sok forrás elítélően, a történelmi Magyarország 
bukását előidéző végzetes mondatként említ. 

Nehéz helyzetben van a korszak kutatója, amikor Linder fenti mon
dását értékeli. Valóban meghökkentő, hogy egy forradalom után kibon
takozó új hatalom, a demokratikus magyar állam hadügyminisztere 
részéről hangzott el, holott legfőbb kötelessége lett volna, hogy a bur
zsoá demokratikus célokat biztosító ütőképes hadsereget teremtsen. 
Ha mondatát kiragadjuk az akkori idők atmoszférájából, mint ahogy 
értékelői gyakran tették, nem lehet megérteni. Linder azonban e sza
vakat az ország addigi történetének legsúlyosabb háborúja után, a 
pacifizmus varázsában ejtette ki. 

Idézett mondását mélységes pacifizmusa és a közvetlen friss há
borús élmények szükségszerűen váltották ki belőle. Nem okozott olyan 
dezorganizáló hatást, amint azt több rosszindulatú értékelés hangsú
lyozza. Nem Linder mondata bomlasztotta fel a véres veszteségekkel 
tartott arcvonalat, hanem az antant túlereje. Linder tisztában volt az
zal, hogy az imperializmus még nem szűnt meg, hogy amint a múltban 
szüksége volt, a jövőben is szüksége lesz szurony okra, hadseregre, 
hogy terjeszkedési vágyainak, az imperializmusnak megfeleljen.11 

Álláspontjának bizonyítására kijelenti, hogyha bármely formában 
is tar tunk fenn katonaságot, olyan intézmény alapjait hagyjuk meg. 
amely természeténél fogva háborús célt szolgál, háborúra készül, még 
akkor is, ha védelmi célt hirdet.J2 

Gondolatmenete több ellentmondást tartalmaz. Bár felveti a tőke 
és a hadsereg közti összefüggést, mégis önállósítja a fegyveres erőt, 
s ezzel voltaképpen felcseréli az okot az okozattal. Nem a hadsereg 
az oka a háborúnak, hanem a kapitalizmus léte, osztály ellentétei, hódí
tási törekvései. 

Linder beszéde, katonapolitikai koncepciója nem volt mentes bizo
nyos naiv forradalmiságtól sem, amellyel radikális-szociáldemokrata 
elképzelését feltárta, kiérződik belőle az őszinte, az emberiség sor-

10 Linder Béla: Kell-e katona? (A militarizmus csődje) Budapest, Lantos testvérek Kiadó, 
1918. 96. o. — 

Ominózus mondata az alábbi beszédrészletben hangzott el: „Mi ebből a háborúból azt a 
tanulságot merítettük, hogy csak egy örök igazság van: a felebaráti szeretet igazsága, a né
pek egymásközötti szeretetének igazsága. Kint a lövészárokban nincs különbség magyar, 
olasz vagy francia között, az mind szenved, borzalmakat áll ki, s egymást sajnálja . . . 

Millió és millió halál kellett, hogy egy új győzelmes élet támadjon fel belőle. Ez az új 
győzelmes élet támadjon fel belőle. 

Ez az új győzelmes élet a pacifizmus jegyében születik meg. Nem kell hadsereg soha 
többé! Soha többé katonát nem akarok látni! Fegyvert többé szolgálaton kívül nem vise
lünk, se tisztek, se legénység." 

M Linder Béla: I.m. 97. o. 
n uo. 
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sáért felelősséget érző polgári demokrata. Hogy a korhangulatot fo
galmazta meg, azt leginkább az Országház előtt jelenlevő tisztek ma
gatartása bizonyítja: ,,Hogy a történelmi pillanatban, amikor a hűség
esküt kivettem, a jelen volt tisztikar mennyire átérezte kijelentésem
nek jogosult és igazi értelmét, mutat ta az az őszinte lelkesedés, mely 
mindenkiből kitört."13 

Linder törekvését az azonnali fegyvernyugvás megteremtésére a 
koalíciós kormány legtöbb tagja osztatlan egyetértéssel fogadta. Az 
AOK-val folytatott sorsdöntő és heves párharcát a hadügyminiszter 
elévülhetetlen érdemének ismerték el. Károlyi Mihály, a kormány el
nöke a Népszavában így nyilatkozott: ,,A történelem bizonyára nem 
lesz mostoha Linder érdemeinek elismerésében, aki a magyarság 
számára a béke kérdésében becses és hasznos szolgálatot tett."14 

Károlyi, az emlékezetes november 2-i ülésen, közvetlenül Linder 
után szólalt fel. A fegyverek korszakának megszűnését említve a ka
tonáktól a haza, a béke és a pacifizmus nevében még nagyobb bátor
ságot kért. Lelki bátorságot, amely a fizikai bátorság fölött áll. ,,Oda 
kell állni a művelt világ arénája elé, és megmondani bátran, nyíltan 
és őszintén: függetlenek akarunk lenni, békét akarunk, és nem aka
runk többé semmiféle imperializmusnak szolgái lenni"15 

A kormány külpolitikájának főbb törekvéseit fejezte ki, mire már 
ekkor árnyékot vetett az antant hatalmak gyámsága, mely megszabta 
a magyar állam függetlenségének, békéjének és demokráciájának le
hetőségeit. Károlyi beszédében foglalkozott a rend fenntartásával is. 
Kérte a katonákat, segítsék a kormányt a belső rend kialakításában, 
mert a forradalom eredményeit, az ország függetlenségét csak a belső 
rend biztosíthatja. „Mi nem akarunk rablóvezérek lenni, nem akarunk 
a fölforgatókkal menni, nekünk a munka a fő és a köz- és vagyonbiz
tonság."16 

így vált a Károlyi-kormány politikájának alappillérévé a pacifiz
mus és a wilsonizmus, megszabva a katonapolitika terén teendő lépé
seit. 

Károlyi 1919 újévi beszédében kijelentette: „A mi ideálunkat egy 
szóban fejezhetjük ki: pacifizmus. Ha megtörténne, hogy a világ még 
nem érett meg a pacifizmusra, akkor nekünk az ügvek éléről távoz
nunk kell."17 

Károlyi ezzel mintegy megjósolta a kormány és az egész polgári de
mokratikus korszak végét. A világ ugyanis nem érett meg a pacifiz
musra, azok dobták félre, mint elavult eszmét, akik a legjobban hir
dették a háború alatt. 

13 Uo. 99. O. 
14 Népszava, 1918. n o v e m b e r 5. 
15 Népszava, 1918. n o v e m b e r 3. 8. o. i 
16 Uo. 9. O. 
17 Magyarország , 1919. j a n u á r 2. 
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Fegyverszünet és leszerelés, az elhibázott fegyverszünet legendája 

Linder Béla 1918. november 1-én a Monarchia közös főparancsnok
ságától kicsikart azonnali fegyverletétele arra bírta az AOK-ot, hogy 
meggyorsítsa a fegyverszüneti tárgyalások menetét. Addig mindent 
elkövetett, hogy a fegyverszüneti feltételek kedvező voltát kivárja. 
Amikor azonban az arcvonalakon a Monarchia hadseregének felbom
lása ijesztő méreteket öltött, arra törekedett, hogy a felelősséget Lin-
derre, a független Magyarország első hadügyminiszterére és kormányra 
hárítsa. Ténylegesen már megszűnt az ellenállás, amikor az AOK 
Lindernek engedelmeskedve — a magyar kormány felelősségére — 
elfogadta a fegyverletételt. így formailag a következményeket elhá
rították magukról, de a történelmi felelősséget a késlekedésből faka
dó sok ezres véráldozatért sohasem. 

A Páduában aláírt fegyverszüneti egyezmény kitért a Monarchia ösz-
szes arcvonalaira. Az olaszok azonban szemmel láthatóan nem nagyon 
siettek a fegyverszünet mielőbbi megkötésével. Sőt, a végleges felté
telek ismertetése során közölték azt is, hogy az ellenségeskedések 
beszüntetése csak a fegyverszüneti feltételek elfogadása után 24 órá
val később történik. Ezzel az olasz főparancsnokságnak az volt a célja, 
hogy a Monarchia hadseregét minél nagyobb vereséggel sújtsa és egy
ben az újabb Olaszországhoz való csatolandó részeket is mint győztes 
hódító kívánta birtokba venni. Az olasz érdekeket döntő mértékben 
figyelembevevő, a Monarchiára nézve viszont súlyos feltételeket tar
talmazó fegyverszüneti szerződés kifejezte az olasz hadvezetésg ama 
szándékát, hogy a páduai okmány aláírásával megelőzi a rivális fran
ciái imperializmust és annak célkitűzései ellenére Közép- és Délkelet-
Európában az olasz kívánalmakat a lehető legmesszebbmenőén res
pektálni és érvényesíteni fogja. Sőt, az AOK számára némi reményt 
is nyújtott a restaurációra, mert nem érintette a Monarchia státu
szát, belső berendezkedését. 

A Monarchia közben szétesett. Az AOK monarchia-mentő kísérle
tei kudarcba fulladtak s így azonnal a feltételek elfogadására szólítot
ták fel Weber tábornokot. A fegyverszüneti egyezményt végül is 1918. 
november 3-án délután 1, órakor írták alá a Pádua melletti Villa 
Giusti-ban. Károlyiék egy nappal később értesítették az AOK-t, hogy 
kényszerítő körülmények miatt hozzájárulnak a páduai fegyverszü
netnek Magyarországra is kiterjedő érvényességéhez. Továbbá közölték 
azt is, hogy Berinkey Dénes igazságügyi miniszter vezetésével küldött
séget indítanak a Belgrádban székelő Franchet d'Esperey tábornokhoz, 
hogy a balkáni arcvonalon is szüntesse be a hadműveleteket. 

A hadsereg hátbadöfésének történelmietlen és hazug állítása mellett 
a Károlyi-kormányt érintő másik vád az elhibázott fegyverszünet le
gendája. Miért ment Károlyi Belgrádba? A páduai fegyverszüneti 
egyezmény érintetlenül hagyta az ország határait, Károlyi pedig önző 
módon, hogy az antanttal szóbaállhasson, feladta a páduai egyezményt 
és egy sokkal súlyosabb katonai megállapodást kötött. Súlyos vádak 
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ezek: csak nagyon alapos elemzéssel, a történtek apró összehasonlítá
sával és az erőviszonyok megfelelő bemutatásával cáfolhatjuk meg. 

Mindenekelőtt meg kell állapítanunk, hogy a Balkán ellentétes im
perialista hatalmi törekvések színhelye volt. Az olaszok előretörését 
— akik november 3-án már követelték Spalato, Sebenico, Knin ki
ürítését (Dalmácia, Bosznia), hogy megelőzzék Franchet d'Esperey-t — 
csakhamar feltartóztatták az előrenyomuló angol—francia antant csa
patok, amelyek a Balkán nagy részének meghódításával a Duna
vonalán álltak. Céljuk az volt, hogy a Duna-völgyében befészkelve 
magukat, az utódállamok konszolidálásával szentesítsék a Monarchia 
felszámolását és likvidálják az itt fenyegető szocialista forradalmi 
veszélyt. 

Sőt, megtették a lépéseket az olasz imperializmus kiszorítására az 
említett térségből. November elején Diaz tábornok csapatait már a 
francia—szerb katonai szövetség tartotta sakkban. E tény világos ala
pot adott a Károlyi-kormány ama elhatározásának — amit az önálló
ság demonstrálása is aláhúzott —, hogy külön tárgyalást kezdeményez 
a balkáni arcvonal főparancsnokával. Indokolta e lépést az az aggasz
tó hír is, hogy november 4-én szerb csapatok keltek át a Száván. 
Károlyi szerint már előzőleg hírt kaptak arról, hogy Franchet d'Es-
perey tábornok, a keleti hadsereg parancsnoka a Száva- és a Duna-vona
lán állomásozó magyar csapatoktól a teljes megadást követelte.18 

Ez a tény világossá tette Károlyiék számára, hogy a Diazzal kötött 
fegyverszüneti egyezmény nem vonatkozik a keleti hadseregre. A kor
mány első lépésként Franchet d'Esperey-vel kívánt kapcsolatot terem
teni, hogy Budapest felé tartó egységeit megállítsa. A Bulgáriában 
vereséget szenvedett tábornok — a versaillesi tervtől eltérően, amely 
szerint csapatait délkeletre Konstantinápoly ellen vezeti — Magyar
országon keresztül Berlint akarta megtámadni, hogy a kormány kato
nailag állítsa meg a tábornokot, nem volt elég erős. Kövess Hermann 
osztrák—magyar tábornagy november 4-én jelentette a déli arcvonal 
helyzetét, amely a november 2-i állapotot tükrözte. 

,,A parancsnokság papíron rendelkezik hét gyalogsági hadosztállyal 
és egy, a XI. sz. hadtestparancsnoksággal. Tényleg azonban csak a XI. 
sz. hadtestparancsnokság és két és fél gyalogsági hadosztály áll ren
delkezésre, összesen 10 000 fegyverrel. Hogy a Száva-vonala tartható 
lesz-e, az kizárólag a szerbek magatartásától függ, mert komoly ellen
állásra ezekkel a hazájuktól távollevő és az előző harcokban és a visz-
szavonulás következtében erősen megviselt csapatokkal és főként a 
horvátok megszökése következtében gondolni sem lehet."19 Kövess 
tábornok néhány hét múlva jelentésének ellenkezőjét állította, hozzá
járulva a Károlyi-kormány ellen indított támadáshoz. 

Az antant keleti hadseregének haderejéről Larcher őrnagy könyvé
ben a Brit Statisztika alapján részletes ismertetést közöl. 

18 Károlyi: Faith Withouth Illusion, Jonathan Cope, London. 1956. III. rész. 3. fej. 1. o. 
19 HL. Pol. dem. iratok, Hg. k. op. 73. sz. jelentés. 
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Eszerint: 
191 000 francia, 

11 000 szerb, 
132 000 angol, 
150 000 görög, 
44 000 olasz 

állt Franchet d'Esperey tábornok rendelkezésére. Ebből a görög had
sereget leszámíthatjuk, mert annak csapatai nem álltak a Duna-vona
lán. Csak mint potenciális erő jött számításba. 

Larcher őrnagy leírja: amikor a magyar küldöttség több napon át 
késlekedett a katonai egyezmény aláírásával, hogy a magyar közvéle
ményt előkészítsék, az alatt d'Esperey kitűzte észak felé történő to
vábbhaladásának határidejét. A formálisan meglevő magyar hadsereg 
révén november 9-én olyan helyzet állott elő katonailag, hogy d'Es
perey így kiálthatott fel: ,,Pour la premiere fois dépuis 1809. une 
armée français marche sur Vienne!"20 (1809 óta először menetel fran
cia hadsereg Bécs felé!) 

A Bécsi Magyar Újság egyik riportere 1922. június 17-én interjút 
készített a Belgrádba érkezett Franchet d'Esperey-val. Arra a kérdésre, 
hogy a Diaz tábornok és az osztrák—magyar hadsereg főparancsnok
sága között megkötött fegyverszünet hatálya a balkáni arcvonalra is 
kiterjedt-e, a tábornok azt felelte, hogy sohasem hallott erről a fegy
verszünetről. A tábornok állítása nem felel meg a valóságnak, mert 
a belgrádi katonai egyezmény feltételei között szerepelt a páduai 
néhány pontja is, pl. Mackensen seregének leszerelésére vonatkozó 
határidő. „Arról természetesen olvastam — folytatta d'Esperey —, de 
amikor Belgrádba jöttem, hogy Károlyival találkozzam, mit sem tud
tam felőle. Egyébként sem én nem állottam Diaz tábornok parancs
noksága alatt, sem pedig ő az enyém alatt." 

Kérdés: Fel volt-e hatalmazva és el volt-e tökélve az antant keleti 
hadseregének parancsnoksága egy Magyarország elleni támadásra az 
esetben, ha a magyar kormány megtagadja a fegyverszünet aláírását 
Belgrádban? 

Válasz: Minden bizonnyal. ,,Meg volt a felhatalmazásom és foly
tattam volna előnyomulásomat Budapesten, Bécsen és Prágán át 
Berlin felé. Véglegesen a november 11-én Franciaország és Német
ország között megkötött fegyverszünet állított meg utániban. Budapest 
és Bécs után Prága felé tartottam volna, mert csapataink között cseh 
katonák is voltak, akiket az osztrákoktól fogtam el és, akik kérték. 
hogy szolgálhassanak soraimban."21 

20 Larcher M. Commandant: La grande guerre dans les Balkans. Librair Poyot, Paris, 
1929. 253. o. 

21 Bécsi Magyar Üjság, 1922. június 17. MSZMP Párttört. Int. Archívum. Károlyi-per. — 
d'Esperey szerint: Kövess tábornagy bátor ember volt, de elkövette azt a hibát, valószínűleg 
a bádeni hadsereg-főparancsnokság utasítására, hogy túlságosan délen akart védekezni, 
ahelyett, hogy a leggyorsabban a Dunánál koncentrálta volna erőit. Ott északon, bár ott 
sem tudott volna megállítani, talán késleltetni tudott volna. Ahhoz, hogy föltartóztasson, 
legalább 15 hadosztályra lett volna szüksége, ezzel azonban nem rendelkezett. 
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A tábornok szavaiból a fellengzősség mellett is kirajzolódik az a 
hadműveleti elképzelés, amit az antant keleti hadseregének parancs
noka a belgrádi egyezményt megelőzően kialakított. 

A Károlyi-kormány elejétől fogva foglalkozott a delegáció problé
májával. Kezdetben vita volt arról, ki menjen d'Esperey-hez. Űgy volt, 
hogy a küldöttséget Berinkey fogja vezetni, de a szerb előrenyomulás
sal a helyzet súlyosbodott és úgy döntöttek, hogy Károlyi megy. Ezt 
megelőzően a Minisztertanácson megvizsgálták az antant balkáni had
sereg-főparancsnokságától érkezett fegyverszüneti feltételeket, ame
lyeket a Belgrádba küldött meghatalmazottak november 4-én délután 
5 órakor kaptak kézhez. Dormándy és Kozmovszky alezredesek kikül
detéséről Linder számolt be a Minisztertanács november 5-i ülésén. 
A Károlyi-kormány Belgrádba küldött delegációja tehát több ok miatt 
határozta el elutazását. A páduai fegyverszünet ellenére a balkáni 
antant csapatok folytatták hadműveleteiket. November 4-én szerb 
csapatok átkeltek a Száván és benyomultak a történelmi Magyar
ország területére. A Monarchia ettől kezdve megszűnt államalakulat 
lenni, a nemzeti államok létrejötte alkotó elemeire bontotta az egy
kori Habsburg-birodalmat. 

A belgrádi katonai egyezmény tartalma közismert. Súlyos feltételei 
igazolták Károlyit, aki érezte, hogy a közvélemény túlzott illúziókat 
táplál vele szemben. Amit azelőtt Tiszától kívántak, most tőle várják 
— félt a dezillúziótól. A katonai egyezmény az ország területi in
tegritását megbontva demarkációs vonalat húzott a -Maros mentén. 
A demarkációs vonal spontán jellegét mutatja, hogy kívül esett rajta 
a Székelyföld, de belül voltak Alsó-Fehér és Bihar megye színromán 
területei. 

Mi az, ami nyugtalansággal töltötte el Károlyiékat? A III. pont ki
mondta, hogy a szövetségesek megszállási joga minden hadászati 
szempontból fontos pontra és helységre vonatkozik. Ezek állandó kije
lölésének joga a szövetséges hadseregek főparancsnokát illeti meg. 
A katonai egyezmény csak a déli határokat érintette, holott számolni 
lehetett a csehszlovák területi aspirációkkal, minthogy Wilson elnök 
elismerte a Csehszlovák Köztársaságot önálló hadviselő félnek, s hogy 
milyen akciók elégítik ki a fenti államot, annak eldöntését Csehszlo
vákia vezetőire bízta. A hadászati pontok megszállása a ravasz francia 
diplomácia fogása volt, amellyel fokról-fokra elégítette ki Románia 
területi igényeit. 

A záradék „A" pontja nagy fontossággal bírt, mivel annak értel
mében a békekötésig egész Magyarország területén, a megszállt terü
leteken is, a saját magyar rendőri erők tartják fenn a rendet. De za
vargások esetén az antantnak joga van az érintett területet ellenőrzés 
alá vonni. Károlyiak kérték a pont törlését, amit d'Esperey hosszas 
vita után elfogadott. Beleegyezett abba is — már késő éjjel —, hogy 
Clemenceauhoz táviratot intézzenek, amelyben a demarkációs vonal 
ideiglenes jellegét kívánták elérni. 

A Károlyi vezette küldöttség ezután, az egyemény aláírása nélkül, 
november 8-án visszatért Budapestre, hogy informálja, a Nemzeti Ta-
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nácsot és az ország közvéleményét. Ellentétes vélemények kavarogtak 
a belgrádi egyezmény értékelése körül. A cseh és szerb sajtó támadta 
az egyeményt. Az optimista magyar közvélemény, amely a németekkel 
való szövetség ellenére elnézést várt, csalódottan vette tudomásul a 
szigorú feltételeket. 

A közhangulat fokozódó pesszimizmusa a Népszavában is tükröző
dött. November 12-én „Az antant és a wilsoni elvek" címmel vezér
cikk foglalkozik a fegyverszünettel. „A francia generálisnak az a 
szava pedig, hogy a magyar Katonatanács megalakítása Magyaror
szág mélységes züllésére mutat, azt jelenti, hogy ez a köztársasági 
generális éppen olyan katona, éppen olyan generális, a militarizmus-
nak éppen olyan vérbeli képviselője, mint akár ama hírhedt Hoff
mann tábornok, aki Brest-Litovszkban Trocki elvtárs érvelésével szem
ben a kardjára ü tö t t . " -

Clemenceau válasza Franchet d'Espereyhez hamarosan megérkezett. 
„Kérem — sürgönyözte — tárgyaljon Károlyi Mihállyal, de kizáró
lag csak katonai kérdésekben. Minden más kizárva. Ez a végső inst
rukcióm." 

Az egyezmény határozatai tehát pusztán katonai és nem politikai jel
legűek voltak. 

A kormány végül is megbízta Linder Béla tárcanélküli minisz
tert, hogy a belgrádi egyezményt írja alá, ami november 13-án meg 
is történt. 

Hosszabban időztünk a belgrádi tárgyalások problémakörénél. Nem
csak a kormány külpolitikáját meghatározó szerepénél fogva, hanem 
azért is, mert a katonapolitikában fordulatot jelentett. Előtérbe 
kerültek a konzervatívabb katonai körök és Lindernek — a tudatos 
pacifistának — távoznia kellett. 

Határozott jobbrafordulás ment végbe a kormány katonapolitikájá
ban, ha ennek kifelé nem is adott hangot. A burkolt, majd nyílt el
lenforradalmi törekvések megerősödtek és egészen 1919. március 20-ig 
végigkísérték az októberi forradalom hadügyi politikáját. 

A leszerelés 

A demokratikus kormány már a fegyverszüneti tárgyalásokat meg
előzően roppant feladat megoldásával birkózott. Fogadnia és a pol
gári életbe át kellett vezetnie az arcvonalakról tízezrével hazaözönlő 
katonákat, akik a vittorio-venetói katasztrofális következményekkel 
járó áttörés után rendezetlen sorokban, menekülésszerűen vonultak 
vissza és rohanták meg a felbomló Monarchia határállomásait. Céljuk 
a mielőbb^ hazajutás volt. Számukat jelentősen megnövelte a magyar 
kormány első hadügyminiszterének, Linder Bélának az azonnali fegy
verletételre szóló parancsa és ezzel egy időben kiadott leszerelési ren
delete. A kormány a rendkívül bonyolult, jó szervezési készséget 
igénylő leszerelést sikeresen oldotta meg. A leszerelési rendelet ugyan-

22 Népszava, 1918. november 12. 
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abból a politikai magatartásból született, mint a fegyverletétel: wilsoni 
békepontok: pacifizmus, teljes leszerelés, népek szövetsége. Az azon
nali leszerelés rögtöni végrehajtásra minden magasabb parancsnok
ságnál, csapatnál, intézetnél leszerelési különítmények alakítását írta 
elő, melyeknek a katonai felszereléseket és mindennemű hadianyagot 
össze kellett gyűjteniük. A rendelet kimondotta még, hogy „Az elbo-
csátandók fegyver, lőszer és felszerelés nélkül mielőbb hazairányí-
tandók. Ukrajnában levő haderőink további folytatólagos hazairányí
tása, valamint leszerelése iránt a keleti hadseregparancsnokság azon
nal intézkedjék."23 Ugyanez vonatkozott a 'Mackensen hadseregcsoport
jánál beosztott magyar csapatokra is. A hadügyminiszter kilátásba 
helyezte, hogy a magyar területen tartózkodó csapatok részére külön 
intézkedést fog kiadni. 

A katonák egy része a leszerelési parancs ellenére sem adta le fegy
verét. Egyrészt azért, mert — azt a fegyverletétel elemzésénél láttuk 
— a leszerelési parancs a felbomlásban levő csapatok nagy részéhez 
nem jutott el, a többi pedig egyszerűen megtartotta. Nap mint nap 
jelentek meg felhívások a fegyverek beszolgáltatására, sőt a határ
állomásokon földet ígértek azoknak, akik leadják fegyverüket. Mint 
néhány esetből kiderült, szükség volt e fegyverekre. A Monarchia 
hadserege a politikai események következtében nagyrészt ellenséges 
országokon keresztül tért haza. Sokszor a fegyver segítségével tudták 
csak a teljes kifosztásukat megakadályozni. Különösen Ukrajnából 
visszatérő katonáinkat fenyegette veszély. A Kőrösmezőre beérkező cso
portok elmondták, hogy az ukrajnai állomásokon felfegyverzett bandák 
a visszatérő magyar katonáktól nemcsak fegyverzetüket, de ruhájukat 
is elszedik. Sokat meg is öltek. Az a hír terjedt el, hogy Magyarorszá
gon levő orosz—ukrán hadifoglyokkal a magyarok hasonlóan bánnak 
el.24 

A fegyverek megtartására szólította fel a hazatérő katonákat a szer
vezkedő kommunista párt is. A párt vezetősége, mely ellentétes ka
tonapolitikai álláspontot képviselt, arra törekedett, hogy minél na
gyobb fegyverkészletet teremtsen a párt forradalmi céljaira. A lesze
relő katonáknak kiadták a jelszót: ne szolgáltassák be a kaszárnyába 
a fegyvereket.25 A kommunista párt szerepére még visszatérünk a de
mokratikus hadsereg forradalmasodása problémáinak elemzése során. 

Néhány nappal a leszerelési parancs megjelenése után — november 
5-én — a HÜM 1. osztálya kifejtette aggályait az azonnali leszerelést 
kimondó Linder-paranccsal szemben. Az osztály szerint a magyar 
kötelékek vegyesen vannak alkalmazva, s nincs tudomásuk arról, hogy 
a többi állam is kiadott volna hasonló utasítást. Előállhat az az eset, 
hogy az egyes hadseregcsoportok közvetlenül és egységes irányítás 
nélkül vezetik a tárgyalásokat, ami különféle eredményt hozhat. Nin-

i? HL. Pol. dem. iratok. Eln./l. o. 28. 102. ikt. sz. 
24 H L . P o l . d e m . i r a t o k , H Ü M 883/eln. 1. o. 1918. 
25 Kun Béla: Miért győzött Magyarországon a proletárdiktatúra? A Magyar Tanácsköz

társaságról. 577. o. (Válogatott írások és beszédek) Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1958. 
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csenek egyeztetve a hadseregparancsnokságok a tárgyalási időpont
ról, valamint arról sem, hogy a megállapodások mikor lépnek érvény
be. A leszerelés következtében hatalmas mennyiségű hadianyag fog 
összegyűlni. Véleményünk szerint legalább meg kellene kísérelni, hogy 
az óriási nemzeti vagyont képviselő hadianyag Magyarország jelenlegi 
határain belüli raktárakba kerüljön. Ehhez azonban idő kell, amit az 
utasítás nem biztosít, mert a katonák minden egységes idő nélkül 
mielőbb elbocsátandók. A leszerelők hatalmas tömegei alapos élelme
zési előkészületeket igényelnek, amelyek szerintük nem történtek 
meg, ami provokálhatja azt, hogy az éhező katonák erőszakkal gondos
kodnak élelmezésükről.2*' 

Az 1. hadosztály aggodalmai csak megközelítően érzékeltetik a le
szerelés hatalmas problémáját. A magyar egységek 1918. november 
1-én Európa nagy részén szét voltak szórva. Ukrajnától a nyugati 
arcvonalig, Varsótól az észak-olasz Alpokig. 

Bonyolította a csapatok helyzetét, hogy a hátországban történt ese
ményekről nem tudtak tájékozódni, nem volt összeköttetés a csapatok 
többsége és a magyar hadügyminisztérium között. Az AOK pedig 
tudatosan szabotálta a vonalak és a hadrend közlését. A tájékozatlan
ság, az új helyzet okozta bizonytalanság és aggodalom tükröződik abból 
a táviratból is, amit november első napjaiban a Mackensen főparancs
nokságához beosztott vezérkari tisztek megbízásából Winkler főhadnagy 
továbbított Budapestre. Kérik a magyar vezérkari főnököt, hogy tájé
koztassa őket a bekövetkezett eseményekről, mert 100 000 katona és 
polgári személyt fenyeget az elvágás, és kérik a muníció megküldését. 
(Kiemelés tőlem — Ő. K.), mert a németek a Duna-vonalát csak addig 
tartják, amíg szállítmányaik Magyarországon át veszélytelenül jöhetnek. 

„Ha a németek kivonják haderejüket — hangzik a távirat —, ne
künk nincs elég csapatunk, hogy Romániát csak fél napig is tartsuk 
és akkor Erdélybe kell visszavonulnunk, ahol semmi garancia nincs, 
hogy a demoralizált és gyenge csapataink (jobbára B osztályú legény
ség) az antant 28 és a románok 10 divíziójával szemben a magyar ha
tárt megvédik."27 

Nyomatékosan felhívják a vezérkari főnök figyelmét, hogy milyen 
katasztrofális következménnyel járhat, ha továbbra sem kapják meg 
a 3 nap óta hiányzó összeköttetést a Kövess-hadseregcsoport szom
szédos hadosztályával, amellyel együtt operálva kell a Duna-vonalat 
tartaniuk. A kétségbeesett hangú távirat felfedi, hogy a forradalmi 
eseményekről nem értesültek, nincs tudomásuk arról, hogy a déli arc
vonal összeomlott, s nem jutott el hozzájuk Lindernek az azonnali 
fegyverletételre szóló parancsa. ..Megláthattuk, hogy a mi életünk fö
lött egy másik, sötét, gonosz hatalom hálózata él. A hadsereg-főpa
rancsnokság nem engedte Linder parancsait a frontra. Rettentő volt 
a birkózás, amit a bukott, tehetségtelen közös vezérkarral kellett foly-

26 H L . P o l . d e m . i r a t o k 3/A d o b . H Ü M E i n . l . o. 103. 1918. 
27 HL. Pol. dem. iratok Ein. 5. o. 3/A dob. 
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tatni, amíg kitiporták belőle azt az ígéretet, hogy a magyar katonák
kal letéteti a fegyvert".28 

A nehéz körülményekkel való küszködés csak kiemeli a hadügymi
nisztérium sikeres munkájának értékét. A kétségkívül gyors ered
ményt elősegítette Lindernek még a forradalom kitörése előtt elkészí
tett memoranduma, melyet Batthyánynak küldött el és a leszerelés 
végrehajtásának konkrét javaslatait tartalmazta. A tervezetről je
gyezte meg Batthyány: „Szép munka volt, sok figyelemre méltó esz- ' 
mét tartalmazott."29 

Linder tehát még a világháború alatt elkészítette a hadsereg lesze
relésére vonatkozó tervezetet. Ez a tény ismételten aláhúzza, hogy a 
háború Lindert, az aktív katonatisztet mélységesen antimilitaristává 
változtatta, aki minden tudásával arra törekedett, hogy az olasz fron
ton ezrével vérzett, járványoktól és nélkülözéstől meggyötört, leron
gyolódott katonáit — amelyért a militarizmust tette felelőssé — mi
nél előbb visszaadja családjuknak. 

Az orosz példa lebegett előtte. Bár a szocialista forradalom győzel
mét tévesen vezeti le a nép békevágyából — csak közrejátszott ab
ban —, helyesen mutat rá, hogy Kerenszkij bukását döntően az idézte 
elő, hogy szembeszegült a nép leghűbb követelésével, a békével.30 

,,. . . Szemünk előtt volt az orosz példa . . . Oroszországban is, amely
nek népe el volt nyomva, bizalmát az oligarchikus, autokrata, kor
rupt rendszerrel szemben elvesztette és szintén le volt verve, azért 
tört ki a forradalom, mert a nép az óriási birodalom minden zugából 
követelte a békét. És lám Kerenszkijnek, akit a békeforradalom emelt 
az ország éléire, első dolga volt a nép leghőbb követelésének: a béké
nek ellenszegülni."31 

A polgári demokratikus kormány legsajátosabb ellentmondásához 
érkeztünk el. Leszereli a hadsereget, holott az országban továbbra is 
forradalmi a helyzet. Sőt, Linder bírálja Kerenszkijt, aki engedett a 
nacionalizmusnak s tovább folytatta az imperialista háborút a paraszt
katonák százezreinek akarata ellenére. Mintha megcáfolni látszana a 
marxizmusnak a burzsoáziáról és a fegyveres erőről szóló tanítását. 
Az állam egyik legfontosabb fegyveres bázisát, a hadsereget szünteti 
meg, pedig ezzel osztályuralma kerülhet veszélybe. 

A Károlyi-kormány valóban nem a Kerenszkij-kormány magyar 
megfelelője volt. Létrejöttének történelmi körülményei különbözőek. 
Az októberi magyar forradalom a katonai összeomláskor robbant ki, 
vezetői a pacifizmus és a wilsonizmus következetes hívei voltak. Félt 

28 Magyar Lajos: A m a g y a r for rada lom. É lmények a fo r rada lom főhadiszál lásán. B u d a 
pes t , A theneum, 1919. 28. o. — 

„Waldstätten, a vezérkar főnökének helyettese megígérte, hogy kiadhatja a parancsot, 
s ugyanaz a Waldstätten, s ugyanaz az Arz, akik ezt az ígéretet tették, becsapták a magyar 
kormányt, s néhány nap múlva a maguk nevében kezdtek el a fegyverszünetről tárgyalni." 

(Uo.) 
29 Batthyány Tivadar: Beszámolóm, II . kötet . Budapes t . Szerző k iadása , A t h e n e u m Nyom

da , 1928. 8. o. 
30 Linder Béla: Kell-e k a t o n a ? 98. o. 
31 Uo. 
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a kormány a hadsereg forradalmi fellépésétől — tehetnék meg ellen
vetésünket: a magyar köztársaság hadereje, mely a közös, dinasztikus 
szellemű fegyveres erejéből vált ki, potenciálisan az ellenforradalom 
számára is erőbázist jelentett, s ha a Károlyi-kormány jobban tartott 
volna a hadsereg radikalizmusától, akkor támaszkodott is volna a had
sereg jobboldali elemeire. Ez nem történt meg, és ez tükrözi Károlyiék 
következetes demokratikus irányvonalát, amellyel elvetették a fegy
veres megoldást és a wilsoni elvekre építették a háború utáni hely
zetben a nemzetek közötti együttműködést. 

Linder Béla katonapolitikában vallott radikalizmusa túllépett a bur
zsoá kormányok hadsereggel kapcsolatos politikáján, mert a militariz-
musnak következetes ellensége volt. Az ellenállás gondolata még 
pacifizmusa ellenére is felvetődött benne, de azzal súlyosabb katasztró
fát látott felidézni az országra, mint a békés megoldással: „Ideig-óráig 
— a la Kerenszkij — fel lehetett volna a lelkileg összeroppant ma
gyarságot a haza védelmére tüzelni, de komoly és tartós eredményt 
az ily irányú akciótól, mely még hozzá az egész világot hívja ki elle
nünk, nem lehetett várni."'32 

A leszerelést azért is sürgette, mert bár a tisztikar jelentős átalaku
láson ment át, sőt a fiatalabbak erősen szociális érzelműek voltak, a di
nasztikus és militarista nevelés következményeivel mégis számolnia 
kellett, nehogy a haladni nem tudó tisztek csapataikat félrevezetve a 
forradalom ellen használják fel azokat. „Nekem tehát, mint a forra
dalmi hadügyminiszternek, eltekintve még pacifista meggyőződésem
től is, össze kellett törnöm a régi militarisztikus intézményt."33 

1918. november 8-án, amikor a Minisztertanács ülésén benyújtotta 
lemondását, újra kitért a leszerelésre, mely miatt sok támadás érte. 
Hangsúlyozta, hogy ismerte a katonák leghőbb vágyát, amely a vé
rengzés befejezését, gyors békét és az otthont követelte. A pacifiz
mus hirdetésében kereste az orvosságot, hogy a testileg és lelkileg 
lerongyolódott katonáknak vigaszt adjon.3/1 Linder őszinteségében nincs 
okunk kételkedni, de az imperializmus természetét félreismerte. Elkö
telezte magát a wilsoni elvek mellett, amelyek értékét hamarosan 
tapasztalhatta. 

A sebtiben kiadott leszerelési utasítást csakhamar követték a ponto
sító rendeletek. Ezek kidolgozásában oroszlánrésze volt Böhm Vilmos
nak, akit november 4-én Linder javaslatára hadügyi államtitkárnak 
neveztek ki és megbízták a leszerelési ügyek intézésével. Böhm hallat
lan energiával látott munkához. Már kinevezését követő napon készen 
volt az újabb rendelet tervezetével, amely hamarosan, november 7-én 
meg is jelent.35 A leszerelés súrlódás nélküli biztosítására elrendeli, 
hogy kisebb állomásokon, kiegészítő parancsnokságokon egy, nagyobb 
állomásokon pedig a szükséges számú leszerelő különítmények állí-

32 UO. 
33 UO. 
34 Uo. 96. O. 
35 HL. Pol . dem. i ra ta i , 4. dob. HÜM. 28.315/eln. 1. o. 1918. 
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tandók fel. Elbocsátották a hadsereg kötelékeiből az 1895 évnél idő
sebb születésű évfolyamokat, valamint a főiskolai hallgatók közül azo
kat, akik ennek tényét igazolni tudták. 

Visszamaradtak : 
a) a tényleges állományú havidíjasok; 
b) a tényleges állományú rangosztályba nem sorolt havidíjasok; 
c) továbbszolgáló altisztek; 
d) az 1896-os és ennél fiatalabb születésű évfolyambeli nem tényle

ges havidíjasok (az ún. öt legfiatalabb korosztály); 
e) továbbszolgálatra önként visszamaradó nem tényleges állomá

nyú havidíjasok, havidíjas jelöltek; 
f) a munkásotthonokban elhelyezést nyerő munkások. 
Ez az utasítás már jóval körülírtabb, mint a Linder által november 

1-én kiadott parancs. Ezt már nem a pacifizmus szülte, hiszen a vissza
maradok jelentős létszámú hadsereg felállítására adnák lehetőséget. Az 
öt legfiatalabb korosztály — amellyel részletesen a következő fejezetben 
foglalkozunk — egymaga kitett elméletileg 300 000 embert, többet 
tehát, mint amennyit a belgrádi katonai egyezmény megengedett. Az 
utasítás e) pontja különösen figyelemre méltó. Ebben a továbbszolgá
latra önként visszamaradó nem ténylegesekről van szó. Az aktív tisz
tikarnak így módot nyújtanak arra, hogy a leszerelést elkerülve a 
hadseregen belül maradjon. Ez pedig a tisztialakulatok csíráját jelen
tet te: kis hadsereg, nagyszámú tiszt. 

A leszerelés megmozgatta az egész országot. A határállomásokon, 
amelyek a különböző irányból hazatérő csapatoknak megfelelően je
löltek ki, fogadták a szétszórtan, néha egységbe érkező katonákat. 

Budapesten mozgalom indult a katonáknak civilruhába való öltöz
tetéséért, meleg étellel történő fogadásáért. A leszerelést az első na
pokban a katonai kerületekhez kötötték, később — hogy a leszerelés 
munkáját megkönnyítsék — megengedték a hazatérő katonáknak, hogy 
a tartózkodási, illetve lakóhelyükön szereljenek le. Kezdetben a le
szerelő katonák tíz napi zsoldnak megfelelő összeget (napi 4 korona) 
és élelmezési váltságokat kaptak. Egy későbbi rendelet a fenti össze
get felemelte az alábbiak szerint: 

a) akiknek az „Igazolvány" hátlapján semminemű feljegyzés nincs, 
vagy az áll, hogy tíz napi leszerelési illetékeit megkapta, harminc 
napi zsold és élelmezési váltság -— 270 korona — fizetendő ki. 

b) Azok számára, akiknek „Igazolványára" a leszerelést végző kato
nai hatóság feljegyezte, hogy a 10 napi zsoldot és az élelmezési vált
ságot nem kapta meg, 40 napi zsoldot, plusz az élelmezési váltságot, 
összesen 360 koronát kellett kifizetni.36 

E rendelettel tették lehetővé, hogy a leszerelési költségeket az ille
tékes katonai hatóságok helyett az adott helység közigazgatási ható
sága is kifizetheti. 

36 HL. Pol. dem. iratok, 4. dob. HÜM. 30.44/eln. 1. o. 1918. 
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A leszerelés mértékét mutatja, hogy november végéig 700 000 ka
tona tért haza otthonába, december közepéig pedig 1 200 000 volt a 
leszereltek száma. December végéig a hadügyminisztérium a szemé
lyi leszerelést befejezte. A hatalmas hadsereg polgári ruhát öltött, és 
megpróbált beilleszkedni a forradalom utáni polgári demokratikus vi
szonyokba. Az összeomlást követő kaotikus gazdasági helyzetben je
lentős részük nem kapott munkát, ennek következtében az egyenruhás 
hadsereg munkanélküli hadsereggé vált, s a kolduló hadirokkantak 
tízezreivel együtt a balratolódás és a forradalmasodás egyik bázisát 
jelentették. 

Kísérletek a polgári köztársaság fegyveres erejének megteremtésére 

A Károlyi-kormány békeprogramjának megfelelően — a burzsoá 
pacifizmus szellemében és a wilsoni elveket követve — letétette a 
fegyvert a megvert és nagyobb részt felbomlott magyar csapatokkal. 
Az azonnali fegyverletétellel és fegyverszünettel a kormány nemcsak 
a háború elvesztése következtében kialakult katonai erőviszonyokat 
ismerte el, hanem kifejezte az antantnak és a létrejött utódállamoknak 
azt is, hogy az őszirózsás forradalom Magyarországa és annak népkor
mánya szakított a régi osztrák-germán imperializmussal, ezzel érdek
szövetségben álló antidemokratikus iránnyal, megtagad minden er
kölcsi közösséget a hatalmat addig gyakorló militarista rendszerrel és 
az általa előidézett és folytatott háborúval. 

Elébe ment a fegyverszüneti egyezménynek abban a reményben, 
hogy lépésével enyhébb megítélést vált ki az antant diplomáciából. 
Lovászy szavaival: ,,A magyar kormány kedvező hatást vár a fegy
verletétel lépésétől, és azt reméli, hogy e lépés Magyarország hely
zetét lényegesen megjavítja." 

Ám a fent vázolt okok és célok ellenére a Károlyi-kormány sem 
vonhatta ki magát az osztálytársadalmak korában született államha
talmak törvényszerűsége alól. Minden pacifizmusa és békeóhaja mel
lett ugyanis meg kellett teremtenie a burzsoá osztályok érdekeit biz
tosító erőszakszervezetek legfontosabb tényezőjét: a hadsereget. A 
polgári kormány katonai vezetői a hatalom átvételének pillanatától 
kezdve — Linder Béla emlékezetes kijelentésével szemben — tisztá
ban voltak azzal, hogy az ország belső és külső biztonságának, a ma
gántulajdon védelmének létfeltétele a fegyveres erő megszervezése 
és kiépítése. 

Mivel a kormány és a mögötte álló osztály erők a „vértelen" forra
dalom után Magyarország gazdasági, társadalmi és jogi viszonyainak 
polgári demokratikus átalakítását tűzték ki célul, a felállítandó had
sereg szükségszerűen burzsoá jelleggel szerveződött. Feladata volt az 
államhatárok védelme, a magántulajdon megőrzése, a forradalmi tö
megek fékentartása. 

A kiélezett politikai helyzetben a hadsereg megszervezésének fel
adata felszínre hozta a koalíciós kormányzati rendszer ellentéteit, 
belső egyenetlenségét — sőt tehetetlenségét is. 
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A Károlyi-pártból, a polgári radikálisokból és a szociáldemokraták
ból alakult kormányban a Károlyi-párt volt többségben. A polgári 
miniszterek száma azonban nem tükrözte a tényleges erőviszonyokat. 
Károlyi jól látta, hogy a szocialisták szava — bár csak ketten voltak 
— tízszeresen hangzott, mert az egyetlen jelentős erőt, a szervezett 
munkásságot maguk mögött tudták. E felismerésből fakad Károlyinak 
1918. december 11-én, az első kormányválság idején elhangzott kije
lentése, minthogy a szociáldemokrata párt tartja ikezében a tényleges 
hatalmat, a leghelyesebb, ha a szociáldemokrata párt átveszi a kor
mányt.37 

Az erőviszonyok ilyen megoszlása állandóan a kormány egyensú
lyának felborulásával fenyegetett. A nézeteltérések miatt nem tudtak 
egységes koncepciót kidolgozni a hadsereg újjászervezését illetően sem. 
Károlyi szerint a forradalom néphadseregét azért nem tudták felállí
tani a parasztság soraiból, mert a szocialista miniszterek ellenforra
dalmi elemnek tekintették a parasztságot. Károlyi szavai a magyar 
szociáldemokrácia egyik gyengeségére utalnak. A parasztság kérdésé
ben vallott káros Lassalle-féle nézete, mely szerint reakciós tömeg 
a parasztság, és nem tettek különbséget a parasztság szegényparaszti, 
illetve jómódú rétegei közt. Álláspontjuk kihatott a földkérdésben val
lott nézetükre is, amikor nem ismerték fel a földosztás szükségszerű 
voltát. A hadsereget csupán az egyedül megbízható szervezett mun
kásokból akarták felállítani. Károlyi a hatékony katonai erő szerve
zésének sikertelenségét csak egyik oldalról közelítette meg. Mint majd 
később látni fogjuk, a hadseregszervezés sikertelenségének okai között 
megtaláljuk a megoldatlan szociális problémákat is. 

Másik gátló tényező a pacifizmus volt, amely a kormány külpoliti
kájának gerincét alkotta. Korábban már rámutat tunk azokra az okokra, 
amelyek következtében a kormány politikai elveiben a pacifizmus 
olyan jelentős alakító erővé vált, s amit a hadügyminiszter katona-poli
tikai téren úgy fogalmazott meg, hogy ,,Soha többé katonát nem akarok 
látni!" A pacifizmus és hadseregszervezés két egymásnak ellentmondó 
fogalom. Ebből eredően a forradalmat követő napokban sem Károlyi, 
sem Linder törekvéseinek középpontjában nem az új hadsereg gyors 
felállítása állt, hanem a leszerelés és a fegyverszünet. Erre sarkalta 
őket a hadsereg felbomlása, a kimerült ország forrongó tömegei, akik 
elsősorban viselték a háború vér- és anyagi áldozatát. A lövészárkok 
elcsigázott, járványoktól tizedelt katonáit pedig egyetlen vágy ha j 
totta: hazatérni. 

Jelentős gátló tényezőként kell megemlítenünk azt a történelmi igaz
ságot, hogy Magyarország újkori történelme során önálló nemzeti had
sereggel csak az 1848—1849-es forradalom és szabadságharc idején 
rendelkezett. Évszázadokon át nélkülözte a független állam attr ibú
tumainak egyik legfontosabb elemét, az önálló hadsereget. Az 1867-es 
kiegyezés XII. t.—c. L l . §-a ugyan lehetővé tette a magyar királyi 
honvédség felállítását, azonban 1912-ig tüzérséggel nem rendelkezett, 

37 Károlyi Mihály: Faith Withouth Illusion . . . III. rész, 3. fej. 14. 
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s emiatt a közös hadsereghez képest csak másodértékű katonai erőt 
képviselt. 

Ennélfogva a Károlyi-kormányban levő pártok a hadseregszervezés, 
de általában az önálló katonapolitika elméleti és gyakorlati ismeretei
ben kevés tapasztalattal rendelkeztek. A három volt ellenzéki párt 
közül csak a Károlyi-pártnak volt parlamenti múltja, mivel sem a 
polgári radikálisok, sem a szociáldemokraták nem kaptak helyet a dua
lizmus korának magyar parlamentjében. 

Elsősorban a függetlenségi tradíciókat őrző Károlyi-párt politikájá
ban találhatunk a hadsereggel és egyéb katonai kérdésekkel összefüg
gő elképzeléseket. 

A forradalom előestéjén megalakult Nemzeti Tanács 12 pontos kiált
ványában elsősorban Magyarország teljes gazdasági, katonai és kül
politikai függetlenségét hangsúlyozta és nem az eljövendő hatalom 
hadseregének kérdését. Annyit kimondott, hogy követeli a magyar 
seregeknek külföldről való visszaihívását. A Károlyi-párt jobboldala 
1918. december 15-én Köztársasági Függetlenségi Pár t néven új pár
tot alakított. Vezetője Lovászy Márton volt. Kibocsátott programjá
ban kijelentette, hogy a polgári jobboldal fenntartással fogadja Wilson 
pacifizmusát. A hadseregről szólva leszögezi, hogy elfogadja Wilson-
nak azt a tételét, amely a világ összes hadseregei leszerelését mondja 
ki, de amíg az nem történik meg, és a militarista szervezetek helyét 
mindenütt a néphadseregek el nem foglalják. ,,addig követeljük a ma
gyar hadsereg gyors és egyöntetű megszervezését", vagyis a volt hon
véd és közös magyar ezredek szervezeteinek egybeolvasztását és egy 
jól fegyelmezett hadsereg fölállítását.38 

A szociáldemokrata párt az 1903-as programjában kimondta az ál
landó hadsereg eltörlését, magáévá tette a II. Internacionálé döntését, 
de nem foglalkozott az új hadsereg jellegével, összetételével és sze
repével. Böhm Vilmos, szocialista hadügyi államtitkár csupán a forra
dalom győzelme után fejtette ki hadseregszervezési koncepcióját. Ez 
azonban már a polgári köztársaság történetéhez tartozik. 

A polgári radikálisok hadseregtervezetét nem ismerjük. A párt ve
zetője, Jászi Oszkár, a magyar polgári pacifizmus eszmei vezére volt, 
ami kétségkívül akadályozta bármilyen elképzelés kifejtését a fegy
veres erővel kapcsolatban. 

Mindezek a körülmények gátlóan hatottak az önálló katonapolitika 
kidolgozására, ami nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a kormány 
a rendkívül válságos^ kül- és belpolitikai helyzetben a hadügy terén 
állandó válsággal birkózott, és fogyasztott el rövid kormányzási ideje 
alatt — Károlyi debütálását nem számítva — három hadügyminisztert. 

Az új magyar állam létérdeke azonban parancsolóan írta elő önálló 
hadseregének megteremtését. 

38 Mérei Gyula: A magyar októberi forradalom és a polgári pártok, Budapest, Akadé
miai Kiadó, 1969. 54. o. 
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Az erőszakszervezetek első formái a forradalom után 

A magyar uralkodó osztályok, tőkések és nagybirtokosok október 
3l-e után a forradalom befejezésére törekedtek. A nagyarányú tö
megtüntetésektől megrémülve sürgették a rend helyreállítását, a ma
gántulajdon szilárd védelmét. A kormány kísérletet tett a forradalom 
alatt megalakult munkás- és katonatanácsok leszerelésére. Felhívások 
sokasága szólította fel a munkásokat, katonákat a fegyverek beszol
gáltatására. A hadügyminisztérium legfőbb törekvése pedig az volt, 
hogy a gyűlölt kaszárnyákba gyűjtsék a forradalmi katonatömegeket. 

A világháború azonban kiélezte a társadalom osztály ellentéteit. A 
sokat éhezett munkás- és agrárproletár tömegek a forradalom tovább
viteléért harcoltak, követelve a hadimilliomosok vagyonának elkobzá
sát, a tőke korlátozását, az üzemek szocializálását. Szerte az országban 
földfoglaló mozgalmak törtek ki. A szegényparasztság nem akart vár
ni, azonnal birtokba akarta venni a földet. E mozgalmakban vezető 
szerepet játszottak a frontról fegyveresen hazatért, illetve leszerelt 
katonák, akiknek fegyveres akcióiról riadt hangú alispáni jelentések 
számoltak be. 

A háborúból hazatért katonák családjukat nyomorban találták. Asz-
szonyaik gyakran még meleg ételt sem tudtak eléjük tenni. Megtud
ták, miként sikkasztották el a hadisegélyt a jegyzők, milyen megalá
zóan és brutálisan bántak velük a csendőrök, s milyen jólétben dús
káltak a tőkések, kereskedők, hadiszállítók. Jogos haragjukban elker
gették a gyűlölt helyi hatalmasságokat — s nem egy helyen leszá
moltak velük. Családjuk ínséges helyzetét látva nyitották föl a keres
kedők raktárait és osztották szét az eltitkolt és felhalmozott készlete
ket. Ezek az ösztönös igazságtevések gyakran kilengésekkel jártak 
együtt. A polgári sajtó rablásokról, fosztogatásokról írt, eltúlozva, 
szörnyű színekkel festették le a spontán módon kirobbant lázadáso
kat. A kormányt sürgették, hogy a magántulajdon védelmében minél 
előbb kezdje meg a karhatalom megszervezését. 

A fegyveres erő tehát elsősorban belső cél érdekében szerveződött 
— a burzsoá osztályérdekeknek megfelelően. Arra volt hivatott, hogy 
a megrémült burzsoázia vagyonát védelmezve vérbefojtsa a paraszt
felkeléseket, földfoglaló mozgalmakat. Facsád, Malomszeg sok-sok ha
lottja tanúsítja a vértelen forradalom karhatalmának fegyveres ak
cióit. A Függetlenségi Párt, az 1848-as hagyományokra emlékezve, a 
nemzetőrség felállításán fáradozott, Kinevezték kormánybiztosnak Fé
nyes Lászlót, aki 1918. november 5-én rendeletet adott ki a nemzet
őrség megszervezéséről. Ezt követően táviratokban szólították fel az 
országban levő elöljáróságokat a nemzetőrség mielőbbi megalakítására. 

A felhívás hangsúlyozza, hogy önként jelentkező, hazafias elemek
ből — elsősorban tisztek, azután tartalékos népfelkelő tisztek figye
lembe vételével — nemzetőrség szervezendő. A nemzetőrség létszáma 
nem léphette túl a helyi lakosság 5%-át. A nemzetőrség célja a köz
rend, a vagyonbiztonság fenntartása. A belépőknek lehetővé teszi, 
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hogy rendes polgári foglalkozásukat folytassák. A nemzetőrség min
den tagja rendes keresetén kívül napi 30 korona pótdíjat kap. A be
lépő tiszteknek napi 40 korona pótdíjat biztosít. 

A kormánybiztosság felhívása után gombamódra nőttek ki az ország 
falvaiban, városaiban a nemzetőrségek alakulatai. Létrehozásukról a 
helyi hatóságok táviratok százaival adnak hírt, egyben fegyvert, fel
szerelést és pénzt követelve. A megállapított magas napidíj hamaro
san vitát eredményezett a kormány tagjai közt. Elsősorban Böhm Vil
mos, a leszerelési ügyek hadügyi államtitkára kifogásolta a napi 30 
koronát, mert a nemzetőrség magas díjazásában annak a veszélyét fe
dezte fel, hogy a gyári munkások és napszámosok, az irodák és rak
tárak alkalmazottai is mind kivonulnak, hozzájuk hasonlóan a bá
nyászok is otthagyják munkájukat, mert kevesebbért senki sem akar 
dolgozni.39 

A kormány intézkedésére Fényes László csakhamar leszállította a 
napidíjat 20, majd 10 koronára. A módosítás a megalakult nemzet
őrségek tagjaiból felháborodást váltott ki, több helyen megtagadták 
a szolgálatot. Nagymihályról Váradi Károly őrnagy kérte kétségbe
esetten, hogy a felállított 260 tagú nemzetőrségnek a kialkudott napi 
20 korona zsoldot és 5 korona táppénzt megtarthassa, mert ha leszál
lítja, a következményekért — nemzetiségi terület lévén — a felelős
séget nem meri vállalni/'0 

November 9-én a Maros-Torda vármegye alispánja arról értesíti a 
belügyminisztert, hogy a nemzetőrök, ha illetményeiket kellő időben 
nem kapják meg, a rendbontók vezetői lesznek. A megye községi jegy
zői majdnem mind elmenekültek, az elöljáróságok ellen dühöng a nép. 
mert a rekvirálásokat és a hadisegély kevés volta miatt okozott sé
relmeket nekik tulajdonítja/'1 A Maros-Torda megyében lejátszódott 
események általános képet adnak a novemberi megmozdulások arcu
latáról. 

A nemzetőrség nem tudta feladatát betölteni. Az 1848-at idéző fegy
veres alakulat nem felelt meg az imperializmus korában kitört for
radalom idején. A jogos követelésekkel előálló néptömegekkel szem
ben nem tudtak kellő erkölcsi súllyal fellépni, mert gyakran tagjait is 
azok az indulatok fűtötték, mint azokat, akiket meg kellett fékezniük. 
Természetesen sikertelenségükhöz a hiányos fegyverzet is hozzájá
rult/ '2 

A kormánynak a magántulajdon megvédésére irányuló eltökélt szán
déka felbátorította a nagybirtokosokat, s sokan közülük magánhadse
reget toboroztak. Közülük vált különösen hírhedté az Iglói és a Szent-

38 OL. Filmtár. 11.593. dob. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1918. november 8. 
40 HL. Pol. dem. 1918. HÜM. 718—471. ikt. szám. 
51 HL. Pol. dem. 1918. HÜM. 718—253. ikt. szám. 
« HL. Pol. dem. 1918. HÜM. 28—119. ikt. szám. 
A zilahi rendőrkapitány és Csiky főhadnagy táviratukban hangsúlyozzák, hogy a zilahi 

nemzetőrség a város és környéke biztonságát és rendjét romboló és garázdálkodó csőcselék
kel szemben csak akkor tudja megvédeni, ha kap ezer fegyvert munícióval, és gépfegyvert 
lehetőleg azonnal. Déva város főispánja szintén a fegyverek hiányára panaszkodik, ameiy 
nélkül a hazatért katonák és a csőcselék rablását, gyilkolását (több körjegyzőt megöltek), 
nem tudják meggátolni. 
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gáli különítmény. Az utóbbi a földbirtokosok vagyonát és földjét vé
delmezve december elején Szabolcs megyében sok embert megölt és 
több mint százat megkínzott, megkorbácsolt. A Vörös Űjság tárta fel 
a különítmény kegyetlenségét, és a kormányt emiatt mélyen elítélte. 
A különítményesek garázdálkodásával egy időben, november második 
felében annak a híre terjedt el, hogy Friedrich István cionista gárda 
szervezését segíti elő, ami a kormánynak nagy megrökönyödést okozott. 

— Ez őrültség! — kiáltott fel Károlyi a Minisztertanács november 
8-i ülésén, amikor a hírt meghallotta. Persián Ádám egyházügyi kor
mánybiztos a Tisza-per alkalmával vallotta, hogy Friedrichet felke
resték a hadból visszatérő zsidó tartalékos tisztek azzal a céllal, hogy 
fegyveres úton bosszulják meg a falvak lázadó szegénysége által ki
fosztott zsidó kereskedőket. Állítása szerint Friedrich nemcsak a fel
hatalmazást adta meg, hanem személyautókat és gépfegyverekkel fel
szerelt teherautókat bocsátott a cionista gárda rendelkezésére./ ,:1 

A Minisztertanács november 8-i ülésén szükségesnek tartotta, hogy 
rendeletben mondja ki: mindenfajta magántoborzás büntetendő cselek
mény. Egyesek ugyanis óriási pénzeket ígértek birtokukat és kasté
lyaikat védelmező őrségeknek. 

Azonban hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy sem a nemzetőrség, 
sem a magánhadseregek nem pótolhatják a polgári köztársaság hadse
regének megszervezését és mielőbbi felállítását. 

К А Р О Й Ё Р И 

ВАЖНЕЙШИЕ ВОПРОСЫ ВОЕННОЙ ПОЛИТИКИ И О Р Г А Н И З А Ц И И 
АРМИИ ВО ВРЕМЯ ОКТЯБРЬСКОЙ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ 

Резюме 

В своей статье автор занимается вопросами военной политики, организации армии 
важнейших периодов буржуазно-демократической революциии в Венгрии. В ходе из
ложения обостренных политических и классовых противоречий данной эпохи он пока
зывает трудное внутреннее и внешнеполитическое положение коалиционного прави
тельства Каройи и те усилия, которые были направлены им на разоружение и созда
ние новой военной мощи. 

Автор показывает влияние пацифизма и вильсоиских принципов на распоряжения пер
вого военного министра, Бела Линдер. Подробно анализируя обстоятельства немед
ленной капитуляции автор опровергает утверждение историографии дуалистической 
монархии и контрреволюционного режима, по которому приказ Линдера дезорганизо
вал армию. 

Он объясняет, что белградский военный пакт обозначал для венгерского правитель
ства не ошибочное перемирие, а действительное в ноябре 1918 г. политическое и во
енное соотношение сил. Параллельно разгоном этой легенды он очертивает безгранич
но трудную работу разоружения и влияние миллионной армии вернувшейся на Роди
ну с фронта на формирование революции. В последний период многонациональная 
армия монархии стала вооруженной базой освободительного движения угнетенных на-

43 "Пзга-рег 7087. Вр-1 ВйпЪеШбгуёпузгёк, М32МР РагМбпёпеу 1п1;ё2еъ Агспп^ита (А 
*оуаЪЫакЪап Р1. Агсп.). 
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ций и выступив против войны она содействовала победе революций. Статья раскры
вает развитие этого процесса после победы буржуазной революции, как самостоятель
ной политической силы. 

Большое внимание уделяется автором правым группам и их деятельности находив
шимся в военном руководстве буржуазного режима. 

Автор статьи связывает создание военного совета и возрастающую его внутриполи
тическую роль с поляризацией внутренних сил, которая дает верное отряжение про
тиворечий, натянутых в венгерском, обществе из-за опоздавшего буржуазного разви
тия. 

Автор проследил главные периоды кризиса коалиционного правительства. 
В согласии с правительством военное руководство буржуазной революции не спо

собно положить конец принципу венгерской политики территориальной целостности. 
Оно отвергает обоснованные национальные стремления, проживающих на территории 
исторической Венгрии народов, т. е. безуспешно старается препятствовать и террито
риальному отделению национальностей сперва уцепляясь за вильсонские принципы в 
дипломатии, а потом с помощью оружий. В статье показано и то, что буржуазно-демо
кратическая армия была не намерена бороться за эти националистические обдумывания, 
она требовала решения социальных вопросов, 

В статье изображена о том изменении, которое произошло в неспособном 
консолидироваться коалиционном военном руководстве, как оно постепенно отступает 
от пацифизма и все решительнее обращается к решению вопроса вооруженным путём. 

В то же время автор развязывает картину которые связывают находящийся в начале 
под руководством Социал-демократической партии военный совет с коммунистической 
партией, и показывает также как усиливается все более в армии базис революцион
ной партии. 

Анализируя многообразные военно-политические проблемы статья шаг за шагом 
показывает вышедшее не раз из кризиса буржуазное правительство и его руководите
ля Михай Каройи которые от осчастлившего пацифизма дошли до вооруженного дей
ствия против последователей стран, освоивших уже и населенную венграми террито
рию. 

Автор считает важной остановкой выступление президента республики, Михай Ка
ройи в городе Сатмар которое по его мнению является эпохальным то время военно-по
литического направления. 

Наконец статья занимается катастрофическими последствиями поднесения незабвен
ной и много помянутой ноты, Вике, поворотом внимания военного руководства на 
восток и осознанием необходимости устанавления связи с Советской Россией. 

KÄROLY ÖRY: 

DIE WICHTIGSTEN FRAGEN DER MILITÄRPOLITIK UND HEERES
ORGANISATION ZUR ZEIT DER BÜRGERLICH-DEMOKRATISCHEN 

OKTOBERREVOLUTION 

Resümee 

Der Verfasser zeigt in seiner Studie die wichtigsten militärpolitischen und 
heeresorganisatorischen 'Fragen der Epoche der ungarischen bürgerlich-de
mokratischen Revolution. Während der zugespitzten politischen- und Klassen
gegensätze der obgenannten Epoche musste Kärolyi's Koalitionsregierung 
mit vielen innen- und aussenpolitischen Problemen fertig werden, und 
musste Anstrengungen machen zur Abrüstung der alten und Aufstellung 
der neuen bewaffneten Macht. 

Der Pazifismus und die Wilsonschen Ideen haben eine grosse Wirkung 
auf die Massnahmen Bela Linder's, des ersten Kriegsministers der Revo
lution ausgeübt. Die eingehende Analyse der Zustände der sofortigen Waf
fenstreckung widerlegt die Behauptung der Historiker der dualistischen und 
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konterrevolutionären Epoche, deren Meinung war: der Befehl von Linder 
habe die Armee aufgelöst. Der Belgrader Vertrag war kein verfehlter Waf
fenstillstand für die Regierung, sondern widerspiegelte das reale militärische 
und politische Kraftverhältnis im iNovember 1918. Mit der Widerlegung die
ser Legende wird auch die besonders schwere Arbeit der Abrüstung gezeigt, 
und wie die von der Front zurückkehrende eine Million zählende Armee 
auf die weitere revolutionäre Entwicklung einwirkte. Die aus nationalitäten 
bestehende Armee der Monarchie war in der letzten Zeit des Krieges die 
bewaffnete Basis der Freiheitsbewegungen der [Nationen, welche gegen den 
Krieg auftretend den Sieg der Revolutionen förderten. All diese Probleme 
werden auch in der Nachkriegszeit — also schon zur Zeit der siegreichen 
bürgerlichen Revolution geschildert, da die Armee schon eine selbständige 
politische Macht war. 

Der Verfasser weisst auch auf die rechtsgerichtete Tendenz in der Armee
leitung des bürgerlichen Regims hin. 

Die Gründung des Militärrats und seine immer zunehmende innen- und 
aussenpolitische Bedeutung wird mit der Polarisation der inneren Kräfte 
verbunden, worin sich jene Gegensätze treu widerspiegeln, welche wegen 
der verspäteten bürgerlichen Entwicklung in der ungarischen Gesellschaft 
auftauchten. 

Auch die wichtigsten krisenhaften Perioden der Koalitionsregierung werden 
geschildert. 

Die militärische Leitung der bürgerlich-demokratischen Revolution und 
auch die Regierang konnten mit dem. Integritäts-Prinzip nicht brechen, wie
sen die gerechten Forderungen der Völker zurück, versuchten die Trennung 
der Nationalitäten zuerst diplomatisch durch die Wilsonschen Ideen, dann 
faktisch mit Hilfe der Waffen erfolglos zu verhindern. Die reorganisierte 
bürgerlich-demokratische Armee wollte auch nicht für die nationalistischen 
Interessen kämpfen, sondern forderte die Lösung der sozialen Probleme. 

Auch die Veränderung innerhalb der militärischten Führung der zur Kon
solidation unfähigen Koalition wird gezeigt, wie sie langsam vom Pacifismus 
abweicht und immer kräftiger zu den Waffen griff. Parallel mit diesen 
Ereignissen kommen auch jene Faden ans Licht, welche den unter sozial
demokratischer Führung stehenden Militärrat mit der kommunistichen Partei 
verbanden, und wie sich immer mehr und mehr die Basis der revolutionären 
Partei erweitere. 

Durch die Analyse der vielseitigen militärischen und politischen Prob
leme der Zeit trat einesteils die kritische Lage der Károlyi Regierung in 
Vorschein, bzw. die langsame Entwicklung vom beglückenden Pazifismus 
zum bewaffneten Auftreten gegen die auch mit Ungarn bewohnten Gebiete 
an sich reissenden Nachfolgestaaten. 

Der Verfasser hält die Szatmárer Rede des Präsidenten Mihály Károlyi 
für eine wichtige Station, und einen wahren Wendepunkt in der militär
politischen Richtung. 

Mit der vielbesprochenen Übergabe der Vix-Note und ihren katastrophalen 
Folgen, mit der Ostorientation der militärischen Führung und der Notwen
digkeit der Verbindung mit Sowjet-Russland endet die Studie. 
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A HORTHYSTA KATONAI VEZETÉS ERŐFESZÍTÉSEI 
A PÁNCÉLOS FEGYVERNEM MEGTEREMTÉSÉRE 

(1938—1940)* 

Dombrády Lóránd 

A hadsereg vezetői az 1938. március 5-én Győrben meghirdetett 
egymilliárdos beruházási program keretében rendelkezésre álló ösz-
szeg tekintélyes hányadát a gyorscsapatok felszerelésére kívánták for
dítani. Ezt az addig hiányzó hadrendi elemet a lehető leggyorsabb 
ütemben óhajtották kifejleszteni, ellátni modern gépkocsi, tüzérségi és 
páncélos anyaggal. Létre akarták hozni az eddig teljesen hiányzó pán
célos fegyvernemet. A korabeli katonai szakirodalomban a konzerva
tív, a páncélosok szerepét lekicsinylő nézetek kezdtek háttérbe szo
rulni, s egyre inkább uralkodóvá váltak azok, amelyek helyesen is
merték fel a harckocsik jelentőségét, alkalmazásuk korszerű elveit, 
amelyek szerint a harckocsik feladata az ellenség védőállásainak áttö
rése, szervezett védelmének megtörése és mélységi övének végighen
gerlése. Ezt a feladatot azonban csak 400—500 közepes és nehézharc
kocsiból álló páncélos magasabbegységek tudják végrehajtani. Ez a 
felismerés vezette Móricz Béla századost, amikor a harckocsik harcá
szati alkalmazásáról ír t tanulmányában erélyesen szembe szállt azok
kal, akik a spanyol polgárháborúban bevezetett kis számú, legfeljebb 
zászlóalj erejű, elavult kis és könnyű, géppuskával felszerelt harc
kocsi alegység jól megerősített védőállásokkal szembeni kudarcából 
azt a következtetést vonták le, hogy a harckocsik nem váltották be a 
hozzájuk fűzött reményeket, a védelem fölénybe került velük szem
ben, így szerepük a jövő háborújában jelentéktelen lesz. Ezért „köte
lessége azoknak, akik a harckocsi alkalmazásának kérdéseivel ügykör-
szerűén foglalkoznak, hogy minden laikus és hozzáérteni akaiót figyel
meztessenek, hogy ne vonjanak le a hírekből téves és szakszerűtlen 
következtetéseket az egész páncélos fegyvernemre vonatkozólag. Annál 
is inkább, mert a harckocsi nálunk többé-kevésbé csak távolról meg
csodált ismeretlen eszköz, amelynek valódi értékét csak kevesen tud
ják reálisan megítélni."1 

* Részlet a szerzőnek a készülő disszertációjából. 
1 Móricz Béla: Harckocsi csapatok harcászati alkalmazása. Budapest, 1938. 
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Helyesen ismerte fel a páncélosok szerepét Górondy-Novák Elemér 
altábornagy, a gyorscsapatok szemlélője is 1938 nyarán, amikor az 
alakuló gépkocsizó és lovasdandárok helyzetét vizsgálva sürgette a 
páncélos egységek mielőbbi felállítását, mert „úgy a kerékpáros zászló
aljak, mint főleg a gépkocsi zászlóaljak korszerűen szervezett és fel
szerelt ellenséggel és annak ily gyorscsapataival szemben, saját (zászló
alj közvetlen) páncéljármű egységeik nélkül, főleg találkozó — de 
bárminemű mozgó harcban is — tehetetlenek, gyorsaságukat, moz
gékonyságukat ellenség közelében kihasználni képtelenek lesznek, s 
azok csak mint gyorsmozgó tartalékok, illetve mint gépkocsi és kerék
páron szállított, illetve mozgó gyalogság lesznek alkalmazhatók, de 
nem mint valóságos —• elsősorban hadászati és önálló harcászati célra 
hivatott gyorscsapatok."2 Addig is, amíg lehetővé válik egy önálló 
harckocsidandár felállítása, amihez az előkészületeket mielőbb meg 
kell kezdeni, kívánatos, hogy első lépcsőként a „két gépkocsi dandár, 
valamint a két lovasdandár felderítő zászlóaljainak felállításához szük
séges páncéljármű egységek, azaz összesen 4 páncélgépkocsi (AC—II.) 
és 4 harckocsiszázad (L—60) páncéljármű anyag mielőbb beszerez
tessék."3 

A honvédség 1938-ban csak az Olaszországból 1934-ben beszerzett 
elavult „Ansaldo" kis harckocsikkal rendelkezett, amelyek közel sem 
feleltek meg a harckocsikkal szemben támasztott követelményeknek/1 

Korszerű páncélosokat kellett beszerezni. Két lehetőség kínálkozott: 
külföldi beszerzés; hazai gyártás megfelelő hazai szerkesztés vagy 
licenc alapján. Az első megoldást el kellett vetni, mivel elérhető harc
kocsi nem volt a piacon, s háború esetén lehetetlenné vált volna az 
utánpótlás. Fontos szempont volt az is, hogy az ipar nem szívesen 
mondott le a harckocsigyártásból származó haszonról. Járható útnak 
mutatkozott viszont a hazai gyártás megindítása külföldi licenc alap
ján. A saját szerkesztésről — mint látni fogjuk, történtek sikertelen 
próbálkozások — le kellett mondani, mivel a további kísérletezés 
hosszú időt igényelt volna, ami az adott helyzetben a vezetés számára 
megengedhetetlen volt. Természetesen a licenc szerint történő gyár
tás is okozott nehézségeket. Gondot jelentett például a megfelelő licenc 
megszerzése, de még nagyobbat maga az előállítás. A szóba jöhető 
nagyüzemek — a Weiss Manfréd (a továbbiakban WM) kivételével — 
még sohasem gyártottak harckocsit, a WM sem jutott el a sorozat
gyártásig, ennélfogva nem rendelkeztek a harckocsik előállításához 
szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. Nem voltak a harckocsi
gyártásban jártas mérnökeik és szakmunkásaik, ismeretlen volt előttük 
a harckocsigyártás technológiája, szervezési kérdései. De nem voltak 

2 HL. VKF. Ein. 1. — 1938/3688. 
3 Uo. 
4 Az „Ansaldo" harckocsi kihalásra ítélt típus volt a hadseregben, amit könnyű harcko

csival kívántak lecserélni. ,,A felderítő zászlóaljakra háramló és a seregtestek szempontjá
ból nélkülözhetetlen feladatokat a kis harckocsi századok megoldani képtelenek, mert a kis 
harckocsi gyorsasága csekély, páncéltörő fegyverük nincs, péncélzatuk túl gyenge, látási 
viszonyaik rosszak, rádiójuk hiányzik, illetve azokra csak igen kis hatótávolságú rádió sze
relhető fel" — írta róluk a gyorscsapatok szemlélője a már idézett jelentésben. 
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„Ansaldo"' kis harckocsi 

jobbak a tárgyi feltételek sem. Hiány mutatkozott speciális szerszám
gépekben, nyersanyagokban, megfelelő szerelő padokban, csarnokok
ban. Az egyéb hadfelszerelési cikkek előállításával amúgy is túlterhelt 
üzemek kapacitása kicsi volt a harckocsik rövid határidejű széria
gyártásához; A kapacitás bővítéséhez kellő tőkével nem rendelkeztek, 
de különben sem találták gazdaságosnak, mivel a hadfelszerelési prog
ram nagy megrendeléseinek legyártása után nem látták biztosítottnak 
a további rendeléseket. Az ilyen körülmények között meginduló ma
gyar harckocsigyártás — állandó nehézségekkel küszködve — igen 
szűk határok között mozgott: a szerény igényeket is csak nehezen 
tudta kielégíteni. 

Mint erre már utaltunk, a hazai harckocsigyártás megteremtésére 
a tilalom ellenére is idejekorán megtörténtek az első lépések. A Hon
védelmi Minisztérium (a továbbiakban HM) már 1933-ban megbízást 
adott a WM gyárnak egy kísérleti „vontató" elkészítésére, amit V—3 
jelzéssel5 1935 nyarán ki is próbáltak. A tapasztalatok felhasználásával 
készült el a javított változat, a V—4-es. Ebből a HM 1937-ben tíz 
darab elkészítésére adott megbízást, s az „Előd III." hadrend kereté
ben kilátásba helyezte egy száztíz darabból álló sorozat megrendelé-

5 A V—3-at 1934—35-ben, Strausser nevű magyar származású angol mérnök tervvázlatai
nak felhasználásával, a HTI irányításával fejlesztette ki a WM gyár. 
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set is. Erre azonban — bár a 40 mm-es lövegeket megrendelték Diós
győrben, s azok el is készültek —, nem került sor, sőt a gyár vezetői
nek legnagyobb meglepetésére a lekötött tíz harckocsiból is csak egyet 
vettek át kipróbálásra.6 Miután a HM az 1 296 000 P értékben elké
szült harckocsik felől hosszú időn át nem intézkedett — a rendszere
sítés és átvétel egyre késett —, a WM 1938 januárjában hozzájárulást 
kért a V—4-es harckocsik külföldi értékesítéséhez, mert — mint ír
ták — ,.a jármű műszaki kifejlesztésére jelentékeny szellemi munkát 
fordítottunk", s „exportunkat teljes erőnkből fokozni kívánjuk".7 A 
HM 3. b. osztályát felháborította a kérés, s elutasítását javasolta, mivel 
szerintük a gyár célja, hogy „megkísérelje a közepes harckocsik tár
gyában még esetleges döntést siettetni", vagy pedig „rideg, üzleti 
szempontokat követő, minden magasabb nemzeti és honvédelmi szem
pontokat nélkülöző értékesítési kísérletre készül".8 A VKF — akkor 
még a HM VI. csoportja — azonban más véleményen volt. Intézke
dett a V—4-es mielőbbi bemutatásáról, s nem volt ellenvetése az ellen 
sem, hogy_ a gyár a harckocsikat baráti és semleges államokban meg
vételre ajánlja.9 Kikötése csupán az volt, hogy az esetleges hazai meg
rendelést a külföldi szállítások mellett a gyár késlekedés nélkül tel
jesítse. Hasonlóképpen foglalt állást a Haditechnikai Intézet (a. to
vábbiakban HTI) is, hangsúlyozva, hogy ezúton is elő kell segíteni a 
gyár berendezkedését a harckocsigyártásra. A harckocsi kérdésben 
„nem az a legrosszabb körülmény — írta a HTI —, hogy pillanatnyi
lag nem rendelkezünk megfelelő típusú és mennyiségű harckocsi 
anyaggal, hanem, hogy szükség esetén még rendelkezésre álló költ
ségfedezet mellett sem leszünk képesek belátható időn belül harcko
csikat gyártani, mert nem vagyunk berendezkedve arra, illetve a be
rendezkedés hosszabb időt vesz igénybe. A gyáraktól szóban és írásban 
kért ajánlatok szerint a megrendelés vételétől számítva békében is 
csak 6—8 hónap múlva lehet heti 1—2 darabos szállításra számítani. 
A harckocsi típus költségmentes kifejlesztésére a külföldi megrende
lések serkentőleg hatnak".10 

A V—4-es szerkesztésén kívül saját konstrukció kialakítására nem 
történt próbálkozás, viszont lépéseket tettek megfelelő külföldi licenc 
megvásárlására is. 

Az 1937. évi német—magyar katonai tárgyalások során a magyar 
fél — többek között — kérte a német harckocsi és páncélgépkocsi t í
pusok bemutatását is. A németek e kérés teljesítése elől mereven el
zárkóztak, s csak egy 5,5 tonnás Krupp-harckocsit voltak hajlandók 
átadni. Ennek motorja és futószerkezete viszont már rég elavult. Ké
sőbb ugyan átépítették, de P—I. néven így is csak főként kiképzési 
célokra használták. A módosított futóművet azonban többszöri rekla
málásra sem voltak hajlandók átadni.11 

6 OL. WM i ra tok 56. es . 435—443. 
7 HL. HM. Ein. 3. b . — 1938/3966. 
8 Uo. 
9 A WM m á r k o r á b b a n is be je lente t te s zándéká t a külföldi b e m u t a t á s t i l letően. A HM 

akko r egyetér te t t . (HL. HM. Ein. 3. a. — 1937/36310.) 
10 HL. H M . Ein. 3. b. — 1938/3966. 
11 HL. VKF. Ein. 1. — 1943/4746. 
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Cziegler tábornok, a HTI "parancsnokának vezetésével 1938 tavaszán 
Németországban járt bizottság ismét kísérletet tett. Ekkor egyetlen 
13 t-ás típust láttak, amit viszont a helyiek mint sorozatgyártásra 
,,még nem alkalmasat" minősítettek.12 A német hadvezetőség más típus 
bemutatásától mereven elzárkózott. Ily módon a bemutatott két harc
kocsi megvásárlása — mint alkalmatlan — szóba sem jöhetett. 

Az olasz és angol piacon történt tájékozódás sem járt eredménnyel. 
Sikerre vezettek a svéd Landswerk-gyárral 1936-ban megindult tár

gyalások. Ezek eredményeképpen a MÁV AG 1937-ben megvette az 
L—60 típusú könnyű harckocsi mintadarabját és gyártási jogát.13 

Ilyen előzmények után, 1938 tavaszán tehát csak az L—60-as köny-
nyű és a V—4-es közepes harckocsi típus állt a magyar hadsereg ren
delkezésére. A május 3-i bemutató után a VKF javasolta mindkét 
harckocsi rendszeresítését, és bizottságot14 jelölt ki a csapatpróba 
végrehajtására. Fontosnak tartotta mindkét harckocsiból „1—1 század 
anyagának mielőbbi megrendelését, de úgy, hogy az illető üzemek 
egyúttal a sorozatgyártásra is rendezkedjenek be. Ez a két század már 
békében is hadiállományon tartva további harckocsi alakulataink magja 
lesz, kiképzési és alkalmazási tapasztalatokat gyűjt, továbbá tiszteket, 
altiszteket és műszaki személyzetet nevel. A két harckocsiszázad fel
állítását a fentieken kívül a többi fegyvernemeknek a harckocsi elhá
rításban és összműködésében való kiképzése miatt is annyira fontos
nak tartom — írta a VKF —, hogy ha mód nincs rá, akkor a két harc
kocsiszázad állományát a többi fegyvernemek rovására kell biztosí
tani. Erre szükség van, mert az »Ansaldo« kis harckocsik erre nem 
alkalmasak."15 Végül javaslatának indokolásában kifejtette, hogy bár 
tisztában van azzal, hogy az L—60 és a V—4-es harckocsik nem kép
viselik az ideális típust, rendszeresítésük mégis szükséges, mert egyéb 
megfelelő külföldi típushoz nem tudnak idejében hozzájutni, a ter
vezett harckocsiszázadok felállítása pedig nem tűr halasztást. Meg
rendelések kellenek az üzemeknek, hogy mielőbb berendezkedhesse
nek a sorozatgyártásra. A rendszeresítési javaslattal nem zárták le a 
kérdést, nyitva maradt a lehetőség más, kedvezőbb megoldások előtt 
is.16 

Az L—60-as csapatpróbájára 1938. június 23—28-ig Hajmáskéren és 
Várpalotán, menetpróbára pedig a Veszprém—Zirc-Győr útvonalon 
került sor. A kiküldött bizottság július 1-én készített jegyzőkönyve 
rögzítette azokat a kisebb módosításokat,17 amelyek végrehajtása után 
az L—60-at rendszeresítésre alkalmasnak találták. 

12 UO. 
13 OL. K 258 PM „H Res". 
14 A bizottság kijelölésénél igyekeztek olyan tiszteket válogatni, akik jártasak voltak a 

harckocsi vezetésben és kezelésben. Ilyen tiszt ekkor alig volt a Horthy-hadseregben, szak
értelme főként elméleti lehetett. A bizottságban csak 2 páncélos csapattiszt volt. (HL. VKF. 
Ein. 1. — 1938/2519.) 

15 HL. VKF. Ein. 1. — 1938/2519. 
16 HL. VKF. Ein. 1. — 1938/2542. 
17 A javasolt módosítások: l. kormánykerék helyett karos megoldás; 2. sebességváltón 

módosítás; 3. körkörös periszkóp; 4. fékezhető torony; 5. jobb ventilláció; 6. a futószerkezet 
rugóinak jobb csillapítása. 

Egyelőre kétséges volt, milyen nehéz géppuska kerül a honvédségben rendszeresítésre, 
s ennek beépítése nem fog-e akadályokba ütközni. Ezért a fegyverzet kérdésében későbbre 
halasztották a döntést. 
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Górondy-Novák altábornagy a bizottsági jelentés alapján, július 
12-én, javaslatot tett 4 század (á 16 harckocsi) anyagának azonnali 
megrendelésére, hogy a 2 gépkocsi és 2 lovasdandár legalább egy-egy 
harckocsiszázaddal rendelkezzék, ami ,,e seregtestek eredményes mű
ködésének alapfeltétele, mert a jelenlegi »Ansaldók« szükséges és le
hetséges módosítások mellett sem felelnek meg".18 Szükségesnek tar
totta a könnyű harckocsik beállítását azért is, hogy amíg a közepes 
harckocsik kérdése megoldódik, rajtuk képezzék ki a közepes harc
kocsik majdani személyzetét. 

A HTI a bizottsági jelentés véleményezésében kifejtette, hogy az 
L—60-on a kívánt módosítások végrehajthatók, a sorozatgyártás meg
kezdődhet. Szükségesnek találta azonban leszögezni, hogy — bár ez a 
kívánt módosítások között nem szerepel —, a harckocsi védettségét 
nem tartja kielégítőnek. A fegyverzet kérdésében a 25 mm-es Bofors 
nehéz géppuska beépítése mellett foglalt állást.19 

E kedvező vélemények után a VKF is megerősítette korábbi rend
szeresítési javaslatát. A kívánt módosításokkal engedélyezte a 16 db 
harckocsi megrendelését, a gyártás megkezdését. Utasította a HTI-t, 
hogy a fegyverzet kérdésében tegye meg a szükséges intézkedéseket.20 

Az L—60 gyártásának előkészületeiben fontos mérföldkövet jelen
tett a HM Anyagi (III.) Csoportfőnökségén szeptember 2-án tartott 
értekezlet. Ennek feladata volt a még függőben levő kérdések tisztá
zása: nevezetesen a kívánt módosítások végrehajtása, a fegyverzet 
kérdése, a gyártás megkezdésének lehetséges időpontja, a gyártási ár 
stb. Az értekezleten a HM illetékes osztályain (III. Csoportfőnökség, 
3. b. és 6. k. osztály) kívül az Iparügyi Minisztérium XVII. osztálya, 
valamint a MÁV AG és Ganz-gyár képviselői voltak jelen. E két üze
met kívánták megbízni a gyártással. 

A HTI képviselője svédországi értesülései alapján tájékoztatást adott 
az L—60 gyártási helyzetéről. Időközben ugyanis Bartholomeidesz 
Sándor századost Landskronába küldték, hogy a helyszínen tájékozód
jék a kívánt módosítások végrehajtásának lehetőségeiről, kérje ki a 
svéd szakemberek véleményét. Feladatai között szerepelt a fegyverzet 
kérdésével kapcsolatos adatgyűjtés is.21 

A tájékoztatóból kiderült, hogy a tervezett módosítások a kor
mányszerkezet átalakításán és a torony fékezhetőségén kívül minden 
nehézség nélkül megvalósíthatók. E két módosítás olyan nagyarányú 
átszerkesztést igényelt, ami a gyártás megkezdésének időpontját késlel
tette volna. Ez a követelmény a harcászati alkalmazhatóságot különben 
sem befolyásolta, mivel a kormánymegoldás hátránya csak abban mu
tatkozott, hogy a harckocsi helyben nem, csak 4 méter sugarú körben 
tudott fordulni. A torony rögzítése a forgató szerkezetbe való bekap
csolásával menet közben is megoldható volt. így javasolták a két mó
dosítás elvetését, amit a VKF el is fogadott.22 

18 HL. VKF. Ein. 1. — 1938/2800. 
19 Uo. 
20 Uo. 
21 HL. HM. Ein. 3.b. — 1939/48937. 
22 HL. VKF. Ein. 1. — 1938/3126. 
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Nehezebb volt dönteni a fegyverzet kérdésében. Az előterjesztés 
szerint a következő fegyverek jöhettek szóba:25 

a) 25 mm-es Bofors nehéz géppuska: csak módosított formájában 
fért volna a toronyba; 

b) 20 mm-es Gebauer nehéz géppuska — 32 db legyártását a Da-
nuvia 1939 végéig vállalta —: szintén csak átszerkesztve lett volna 
beépíthető; 

c) 25 mm-es Gebauer nehéz géppuska: 32 db elkészítését a Danuvia 
csak 1940 végére vállalta volna; 

d) 20 mm-es Madsen nehéz géppuska — a svéd minta harckocsiban 
is ez volt —: komplikáltsága miatt gyártása nem jöhetett szóba; 

e) 40 mm-es harckocsi löveg: csak hosszú határidővel, módosított 
toronyba lett volna beépíthető, s ez a megoldás a követelményekkel 
is ellentétes volt; 

f) 37 mm-es Bofors-löveg: a 40 mm-es löveghez hasonló okból el
vetették. 

Mivel a szóban forgó fegyvereket vagy egyáltalán nem, vagy pedig 
csak hosszabb határidővel lehetett a készülő harckocsiba beépíteni, 
a HTI javasolta a honvédségnél már rendszeresített 20 mm-es nehéz
puska és vele párhuzamosított 8 mm-es Gebauer-géppuska átme
neti beépítését. Ezek a fegyverek rendelkezésre álltak, és minden vál
toztatás nélkül beépíthetők. A HTI a nehézpuskát a későbbiek 
során a Danuvia által kifejlesztendő 25 mm-es Bofors, nem automata, 
hanem ismétlő rendszerű nehéz géppuskával kívánta felcserélni. 

Vitát váltott ki az L—60 gyártási ára is.27' Bartholomeidesz svéd
országi tájékozódása erre nem adott kielégítő választ. Landskronában 
ugyanis, mivel ekkor sorozatgyártás nem folyt, csak kísérleti árat tud
tak megadni, s ebből — mint ezt a HTI megállapította — ,,olyan ma
gas árösszegek adódnak ki, hogy azok számítási alapul széria-gyár
tásnál nem vehetők".25 A MÁVAG képviselőjének véleménye szerint 
viszont a landskronai árak igenis elfogadhatóak számítási alapul. Kal
kulációjuknál ezt vették alapul, ami kb. 145 000 P-ős, számukra reális 
gyártási árat eredményezett.26 A III. csoportfőnök az árral nem értett 
egyet, s kijelentette, hogy „így nem lehet komolyan tárgyalni. Az ár 
miatt az egész L—60 ügy megbukhat."27 Meglepte ez a 3. b. osztályt 
is — mivel mint mondták — a „tárgyalások kezdetén az ár a jelenlegi 
ár felénél is alacsonyabb volt".28 

A gyártás megkezdésének lehetséges időpontjával kapcsolatosan a 
MÁVAG úgy nyilatkozott, hogy az előállítást (16 db-ot) 1939. augusz
tus 31-i határidővel vállalja, amennyiben további változtatásra nem 
kerül sor és a módosítások rajzát a HTI-től azonnal megkapja. (A 
szerkezeti rajzok már a gyár birtokában voltak.) A határidő betartá
sának feltétele továbbá, hogy a megrendelést mielőbb megkapják, mer t 

23 H L . H M . Ein. 3.t>. — 1938/39373. 
2í H L . H M . Ein. 3.b. — 1938 48937. 
25 Uo. 
26 UO. 
27 Uo. 
28 Uo. 
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a gyártásra való előkészületek nem kevesebb, mint nyolc hónapot 
vesznek igénybe (április vége), s ettől számítva négy hónap szükséges 
a 16 harckocsi legyártásához.29 

A vezérkar szeptember 6-án — mivel az idő sürgetett — elfogadta 
a HTI áma javaslatát, hogy átmenetileg a 20 mm-es öntöltő kivitelű 
nehézpuska kerüljön beépítésre a hevederesre átalakított 8 mm-es 
34/47 M. Gebauer-géppuskával, mivel a HTI ajánlotta, s még kifej
lesztés előtt álló nehéz géppuskával 1940—41 élőt* számolni nem le
het.30 Rendelkezésre állt ugyan a V—4 számára készült, időközben 
feleslegessé vált 40 mm-es harckocsi ágyú is, ezt azonban mint a 
könnyű . harckocsi hivatásával nem egyező fegyvert, elvetették. A 
könnyű harckocsik ,,az »Ansaldo« helyett a gyors seregtesteknél adódó 
harckocsi feladatokra lettek kiszemelve. Feladatuk főleg felderítés, 
biztosítás, gyengébb helyi ellenállások gyors leküzdése és hasonló el
lenséges páncél járművek leküzdése. Áttörő feladatokról, vagy ellen
séges nehezebb harckocsik leküzdéséről itt annál kevésbé van szó, mert 
arra a könnyű harckocsi még löveg beépítése után sem alkalmas. It t 
tehát az adódó feladatok szempontjából megfelelő hatás mellett in
kább a gyorsaságon van a hangsúly, mint a páncélon. Viszont a gyors 
seregtesteknél adódó nagyobb távolságok miatt fontos mellékkörül
mény az is, hogy a harckocsi megfelelő lőszermennyiséget vihessen 
magával."31 

A vezérkar a többi vitás kérdésben is szorgalmazta a döntést, hogy 
a rendszeresítés, majd a megrendelés mielőbb megtörténhessék, s biz
tosítani tudják az 1939. május 1—augusztus 31-ig terjedő szállítást. 
Az 1939 őszén életbelépő új hadrendben ugyanis már tervbe vették 
a gépkocsizó dandárok felderítő zászlóaljai könnyű harckocsiszázadai
nak felállítását, s a kis harckocsik kivonásának megkezdését.32 

Októberben megtörtént a Landswerk szerkesztésű, L—60 típusú 
könnyű harckocsi rendszeresítése ,,38 M. könnyű harckocsi" („Tol
di")33 néven. Az ,,Ansaldók" lecserélésére, felderítő feladataik átvéte
lére hivatott ,,Toldi"-t, összevetve a 30-ás évek végének ismert köny-
nyű harckocsijaival, megállapíthatjuk, hogy tulajdonságai általában 
megfeleltek a könnyű harckocsikkal szemben támasztott követelmé
nyeknek. A könnyű harckocsik között nagy teljesítményűnek számító 
motorja (155 LE) nagy mozgékonyságot biztosított a viszonylag kis 
súlyú (8,5 t) járműnek. Hatósugara, akadályleküzdő képessége meg
felelő volt. Védettsége viszont gyenge, bár 13 mm-es páncélvastagsá
gával nem maradt el a legtöbb könnyű harckocsi mögött. Fegyverzete 

29 Uo. 
30 HL. VKF. Ein. — 1938/3126. 
31 Uo. 
32 HL. HM. Ein. l .a. — 1939/39000. 
33 38 M „To ld i " k ö n n y ű ha rckocs i s ú l y a : 8,5 t. Hossza : 4,75 m. Szélessége: 2,14 m. Ma

gassága : 1,87 m. Moto r : 155 LE. Sebesség: 50 k m / ó r a . Ha tó távo l ság : 200 k m . P á n c é l : 13 m m 
elülső oldalfal, homloklemez, köpeny körül, 7 mm oldal és hátsó lemez, 6 mm tető és fenék
lemez, 5 mm toronytető. 

Akadályleküzdő képesség: max. lejtő 40°, old. dőlés 25°, gázlóképesség 0,75 m, árokátha
toló képesség 1,75 m, megmászható függőleges akadály 0,60 m. Talajnyomás 0,5 legna
gyobb ,/cm2. 
Személyzet: 3 fő. Fegyverzet: 1 db 36. M. 20 mm-es nehézpuska, 1 db 34 37. A. M. 8 mm-es 
géppuska. Lőszer: 20 mm-es 4 52 tár 208 db töltény, 8 mm 25 96 tár 2400 db töltény. 
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38. M. „Toldi" könnyű harckocsi 

legfeljebb kis- és könnyű harckocsik ellen volt hatásos. Mint fentebb 
láttuk, mód lett volna rá, hogy a „Toldi"-t is 40 mm-es löveggel lássák 
el, de ezt megakadályozta a vezérkar merev ragaszkodása saját el
képzeléseihez, fgy hosszú időre lemondtak arról, hogy a gyorscsapa
tok löveges harckocsihoz jussanak. Ekkor ugyanis már nyilvánvaló 
volt, hogy közepes harckocsi még hosszú ideig nem kerül a hadrendbe. 
Amikor a „Toldi" tulajdonságait más típusokkal összehasonlítjuk, nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a hadseregekben ekkor használat
ban levő könnyű harckocsik szerkesztése, ,s többnyire gyártása is még 
1938 előtt történt, az akkori követelményeknek megfelelően. Ebből 
következik, hogy a „Toldi", amikor 1940 nyarán kikerült a csapatok-
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hoz, már társaival együtt elavult volt. A háború első évének tapasz
talatai bebizonyították, hogy a könnyű harckocsik szerepe lecsökkent, 
páncélzatuk és tűzerejük nem felelt meg a követelményeknek, szere
püket a közepes harckocsik vették át. Gyártásukat ezért a hadviselő 
felek megszüntették. így — hosszas erőfeszítések után — a hadsereg 
egy olyan harckocsihoz jutott, és sokáig kizárólagosan birtokolt, amely 
ekkor már kiszorulóban volt a korszerűen felszerelt páncélos alakula
tok hadrendjéből. 

A „Toldi" megrendelésének „sürgős" kiadását a gyártási ár körül 
kialakult vita hónapokra hátráltatta. A MÁV AG és a Ganz a 145 000 
P-ős árat az időközben szerzett értesüléseik alapján 125 000 P-re ha j 
landó volt mérsékelni. A HM a megrendelést december 6-án azonban 
(16—16 db harckocsira) 85—100 000 P-ig terjedő nem végleges egység
árban adta ki.34 A 100 000 P-ős árhoz Bartha honvédelmi miniszter 
személyesen ragaszkodott. A megrendelésben az első harckocsi elké
szítésének határidejét (teljes fegyverzettel) 1939. augusztus l-ben, az 
egész sorozatét december 15-ben szabták meg. A gyárakat megfelelő 
mennyiségű pótalkatrész raktáron tartására is kötelezték, s a gyártás 
indulásakor 20% előleget helyeztek kilátásba. 

A gyárak a megrendelést 1938. december 22-én vették kézhez, s 
23-án már be is jelentették, hogy a „megváltoztatott" alacsony árak 
és egyéb mellékkörülmények miatt azt nem fogadhatják el.35 

Győrffy-Bengyel Sándor altábornagy, III. csoportfőnök a helyzet 
tisztázására36 december 27-én sürgős értekezletet hívott össze. Az ér
tekezleten a HM és a HTI illetékesein kívül a két gyár képviseletében 
Markotay-Weisz (MÁVAG) és Vámos (Ganz) vezérigazgatók vettek 
részt. 

Markotay fejtette ki a két gyár közös álláspontját, miszerint ragasz
kodnak a 125 000 P-ős maximális árhoz, s a 20% előleg helyett 
50%-ot kérnek, valamint mentesítést a pótalkatrész tartási kötelezett
ség alól. Kérték továbbá, hogy a gyártáshoz szükséges külföldi alkat
részeket vámmentesen hozhassák be. 

Markotay meghallgatása után Győrffy-Bengyel közölte, hogy nem 
áll módjában a max. egységárat 125 000 P-ben megállapítani, s ismé
telten feltette a kérdést, hajlandók-e a 100 000 P-ős max. árat elfo
gadni. A határozott nemleges válaszhoz Markotay, a jelenlevő katonák 
meglepetésére, még azt is hozzátette, hogy ,,a megrendelés ezen fel
tétel melletti elfogadását felügyeleti hatóságai, és pedig az Ipar, vala
mint a Kereskedelem és Közlekedésügyi Minisztérium megtiltották."37 

Győrffy-Bengyel ekkor az értekezletet megszakítva, a HM és HTI 
jelenlevő képviselőivel rövid megbeszélésre vonult vissza. I t t — a 
jegyzőkönyv tanúsága szerint — Czaykovszky Emánuel alezredes 
(HTI) az árra vonatkozóan ismertette a Landskronában lefolytatott 
gyártásellenőrzés bizottsági megállapításait, miszerint az L—60 min-

34 H L . H M . Ein. 3.b. — 1938/51344. 
35 H L . H M . Ein. 3.1). <- 1938/94645. 
36 Uo. 
37 UO. 
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tapéldányának — nem széria — ottani előállítási költsége pengőben 
102 000 P, felárral 127 000 P-őt tesz ki. 

Makay Ferenc százados (VKF) felhívta a figyelmet a VKF szán
dékára, hogy a lehető legrövidebb időn belül a lovasdandárok felderítő 
zászlóaljai részére további 3 könnyű harckocsiszázad anyagát kí
vánja megrendelni.38 A nagyobb széria a gyártási árat csökkenteni 
fogja. 

Győrffy-Bengyel altábornagy ezek figyelembevételével közölte, hogy 
a megrendelést hajlandó 80 db-ra emelni, de változatlan 100 000 P-ős 
max. egységáron. 

A gyárak igazgatói erre kifejtették, hogy a 80 db-os megrendelést 
is csak 15 000 Pős ármérsékléssel, 110 000 P-ős legmagasabb egy
ségáron tudják elfogadni. Ez esetben az első harckocsit a megrendelés 
elismerésétől számított 7 és fél hónap múlva, 16 harckocsit egy éven 
belül, a hátralevő 24-et további 6 hónap alatt szállítják. 

Az értekezleten döntés nem született, hanem az új feltételeket a 
honvédelmi miniszter elé terjesztették, akit végül a két gyár közös 
fellépése a 110 000 P-ős ajánlat elfogadására bírt. Így újabb egy hónap 
múltán, 1939. február 6-án a két gyárnak kiadták a már végleges 
megrendelést 40—40 db „Toldi" harckocsira — rádió és fegyverzet 
nélkül — 85—110 000 P-ig terjedő nem végleges egységáron. A meg
rendelés max. összege 8 800 000 P-t tett ki.:i!l A végleges ár megálla
pítására egy, a HM, Iparügyi Minisztérium, árkormánybiztos, vala
mint a HTÍ képviselőiből álló bizottság volt hivatott a gyártás teljes 
befejezése után. Addig csak az egész összeg 70%-át fizették ki. Gyár
tási előlegként viszont a kért 50% helyett csak a megrendelés teljes 
összegének 20%-át bocsájtották a gyárak rendelkezésére. 

Elfogadták a gyárak 1938. december 27-i ajánlatát, amelynek értel
mében 1939 februártól számítva 1940. július 31-ig kellett szállítani a 
harokocsilkat. Ez folyamatos termelés mellett havonta 4—4 harckocsit 
jelentett, ami egyben a gyárak maximális teljesítményeit is jelentette. 
A gépkocsi, löveg stb. gyártás egyidejű fenntartása mellett a gyártási 
kapacitás emeléséről szó sem lehetett. 

A megrendelésben félreérthetetlenül lefektették, hogy a harckocsik 
motorjait, sebességváltóit, kardántengelyeit, kis és nagy görgőit, va
lamint villamossági és optikai berendezéseit Svédországból és Német
országból hozzák be. Ugyanakkor az egyik záradék a teljes itthoni 
gyártásra való berendezkedésre és megfelelő mennyiségű tartalékal
katrész gyártására és raktározására kötelezte a gyárakat. E kitétel ér
telmezése a későbbiekben viták forrásává vált. A vezérkar főnöke 
ugyanis még a megrendelés kiadása előtt, januárban tiltakozott a hon
védelmi és iparügyi miniszternél, mert tudomására jutott, hogy a 80 
db ,,Toldi"-t ,,a hazai gyárak csak szerelni szándékoznak itthon, a 
kész alkatrészeket legnagyobb részben külföldön szándékoznak be-

ílS HL. VKF. Ein. 1. — 1938/3743. 
39 HL. HM. Elli. 3.b. — 1939 '2500G. 
A 6 800 000—8 000 000 P-ig terjedő beszerzés nem a H—I. hitelből, h a n e m a WM-nél az 
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szerezni. Hazai harckocsigyártásunk ma nincs. Ha nem használjuk fel 
a mostani alkalmat a gyártás megalapozására, akkor belátható időn 
belül nem is fog erre sor kerülni. Háborús utánpótlásunkat viszont 
nem alapozhatjuk külföldi beszerzésre, különösen pedig egy távoli 
állam (Svédország!?) iparára. Feltétlenül ragaszkodom ahhoz, hogy a 
38. M. harckocsi gyártására üzemeink teljesen berendezkedjenek".40 

A gépjárműipar fejlesztésének fokozásáról kidolgozott honvédelmi és 
iparügyi miniszteri közös tervezetre hivatkozva, továbbá leszögezte, 
hogy „az első lépés csak az lehet, hogy a honvédség szükségleteit a 
hazai ipar útján szerezzük be. A cél érdekében hajlandó leszek a szál
lítási határidő kitolásához hozzájárulni."41 

A gyárak a megrendelés visszaigazolásakor (1939. február 17.) hang
súlyozták, hogy a határidő betartásának elengedhetetlen feltétele, hogy 
a szükséges nyersanyagok, valamint a külföldről rendelt alkatrészek 
időben rendelkezésre álljanak, s emiatt ne legyen fennakadás a gyár
tás menetében. Épp ezért a teljes itthoni gyártásra vonatkozó kikö
téssel kapcsolatosan félreérthetetlenül az illetékesek tudomására hoz
ták, hogy értelmezésük szerint legfeljebb a hazai harckocsigyártás mű
szaki feltételeinek fokozatos megteremtéséről lehet szó, ami majd 
a későbbi szériák teljes itthoni gyártását teszi lehetővé, bár vélemé
nyük szerint „a Bosch és optikai részek gyártása nem lesz alkalmas 
arra (a továbbiakban sem), hogy erre hazai cégek beálljanak".42 

Az Iparügyi Minisztérium ennek ellenére — a Vezérkarfőnökség 
óhajának megfelelően —, reménytelen tárgyalásokat kezdett az ipar
ral, hogy a tervezett külföldi beszerzésekről mondjanak le, s már az 
első sorozatnál is rendezkedjen be a teljes itthoni gyártásra. A tár
gyalások annyi eredményt hoztak, hogy a gyárak — elsősorban a 
további rendelések reményében — tapogatózó tárgyalásokat kezdtek 
a külföldi származású alkatrészek licenceinek megszerzési lehetőségei
ről. A MÁV AG.a Bussing A. G.-nél a motor, a Ganz a Zahnrad Fab-
rik-nál a sebességváltó licencének megvásárlására tett lépéseket. Ezen
kívül meg kellett vizsgálni a tengelykapcsoló (Fichtel und Sachs), a 
kardán és gumiabroncs (Trelleborg), torziós rugó (Hosch-Köln), prizmás 
üveg (Spindel und Heier), s végül a célzóperiszkóp (Zeiss) hazai gyár
tásának lehetőségeit is.43 Nem lehetett kétséges senki előtt, ha egy
általán sikerülne is az összes licencet viszonylag rövid idő alatt meg
szerezni, amíg a „vállalkozó" magyar üzemek a gyártásra berendez
kednek és a gyártást megkezdik, újabb hosszú hónapok telnek el, és 
így a harckocsik elkészültének határideje kiszámíthatatlanná válik. 
A probléma inkább az volt, és ezt a Werth Henrik vezette vezérkar
nak — amennyiben a gazdaság és a haditermelés kérdéseiben meg
nyilvánuló hihetetlenül nagy tájékozatlanságuk, gazdaságpolitikai elő
relátásuk teljes hiánya, valamint vak hitük a német „szövetségesben" 
ebben nem akadályozza őket —, látnia kellett volna, nemhogy a tel-

40 H L . V K F . E i n . 1. — 1939/3124. 
41 UO. 
42 H L . H M . E i n . 3 .b . — 1939/9908. 
43 O L . I p . M . 5 3 6 / k b . X V I I . 1939. 
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j es itthoni gyártás, de még a külföldi, elsősorban német alkatrészekre 
alapozott gyártás is előreláthatóan csak igen nagy nehézségek árán, 
állandó határidő eltolások közepette biztosítható. 

Azonban ne vágjunk az események elébe. A gyártás előkészítése 
már február végén gyors ütemben megindult. A honvédelmi miniszter 
— ellentétben a vezérkar főnökének fenti óhajával, s ezek érdekében 
a határidők kérdésében kilátásba helyezett engedékenységével — a sür
gős szükségre való tekintettel csakhamar ímegszorításokat eszközölt a 
szállítási határidőben. Először 1940. május l -re hozta előre a kocsik szál
lításának határidejét, majd az 1939. augusztus 21-i III. csoportfőnöki 
értekezlet után — ahol ennek lehetetlenségéről meggyőzhették — ezt 
úgy módosította, hogy a harckocsik fele 1940. április l-re, másik része 
július l -re kell elkészüljön. Az eredeti határidő egy hónappal így is 
megrövidült/14 Az új határidő méginkább arra szorítota a fővállalko
zókat, hogy a szállítások elhúzódására való hivatkozással még heve
sebben ellenálljanak a VKF kívánságának, és az alkatrészeket, ame
lyek gyártására a hazai ipar egyáltalán nem, vagy csak megkésve tu
dott volna berendezkedni, az eredeti terveknek megfelelően külföldről 
rendeljék meg/1"' A gyártási kilátások arra kényszerítették a katonai 
vezetést is, hogy a megrendelésben foglaltaknak megfelelően, a kül
földi alkatrész importhoz — legalább az első széria esetében — hoz
zájáruljanak, s a licencek megszerzését, valamint a teljes itthoni gyár
tást csak a tartalék alkatrészek és a további szériák szempontjából 
szorgalmazzák. Mindenesetre azt sikerült elérniük, hogy a viták köz
ben a külföldi megrendelések egy részének kiadása elhúzódott. Az 
optikai alkatrészeket (periszkópok, prizmásüveg) például májusban 
csak azután rendelte meg Németországból a MÁV AG, miután az itt
honi gyártást sem a Süss-gyár, sem a Gamma nem vállalta. „Bár jó 
lenne, ha a Süss a gyártásra is berendezkedne, de mindenképpen arra 
szorítsuk rá, hogy legalább a javításra rendezkedjen be" — írta ezek 
után a HTI a HM-nek/ 6 

Hasonló próbálkozások folytak a hazai gumiabroncs gyártása körül 
is. A MÁVAG a harckocsik futókerekeinek és támasztó görgőinek 
gumiabroncsait Svédországból, a trälleborgi gumigyárból rendelte meg 
arra hivatkozva, hogy a megrendelés eredeti trälleborgi gumiabron
csokat ír elő/'7 A HM csak az első 32, majd később 60 db harckocsi 
gumiabroncsainak megrendeléséhez akart hozzájárulni, s legalább í//l 
részt itthon gyártatni. Azonban, mivel a Ruggyantaárugyár részéről 
„semmi komoly szándék nem nyilvánult meg, hogy saját költségükre 
a próbapéldányokat elkészítsék", s lassan bebizonyosodott, hogy a 
magyar ipar az abroncsok szállításával elkésett, a HM 1939 júniustól 
októberig tartó vita után kénytelen volt beleegyezni a teljes meny-
nyiség svédországi beszerzésébe/'8 (Meggondolásra késztettek az „An-
saldo" magyar gumigörgőinél tapasztaltak is, ami megingatta a hitet 

44 HL. HM. Ein. 3.D. — 1939,29063. 
« HL. HM. Ein. 3.b. — 1940/28837. 
46 u o . 
47 HL. HM. Ein. 3.D. — 1939/29063. 
48 Uo. 
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a magyar gumiabroncsgyártásban.) Továbbra is nyomást gyakoroltak 
azonban a Ruggyantaárúra, hogy legalább ennek a nagy elhasználódás
nak kitett alkatrésznek az utánpótlására rendezkedjék be. Azt kíván
ták, hogy november l-ig fejezzék be a gyártás előkészítését, hogy 
ettől kezdve legalább napi 12 nagy és 6 kis görgő abroncsot (1 harc
kocsi) tudjanak szállítani.49 Erre rövidesen szükség is lett, 1939 szep
temberében ugyanis már váratlan nehézség jelentkezett. A svédek a 
magyar hadianyag-szállítások (40 mm-es légvédelmi gépágyúk) letil
tása miatt megszüntették az abroncsok szállítását. Csak gyors diplo
máciai közbelépéssel sikerült elérni, hogy decemberben — két hónapos 
szünet után — egy darabig még folytatódtak a szállítások.50 

A HM, bár az első ,,Toldi"-szériánál engedményekre kényszerült, 
szünet nélkül kardoskodott, hogy a gyárak rendezkedjenek be a tel
jes, a legkisebb alkatrész itthoni gyártására is, hogy az esetleges to
vábbi sorozatgyártásnál teljesen önállóak legyenek. Szeptemberben 
ismét felszólították a MÁVAG és a Ganz-gyárat, hogy a ,,Toldi" kül
földről származó alkatrészeinek hazai gyártására legalább 1940 augusz
tustól legyenek berendezkedve.51 Külön felhívták a figyelmet arra, 
hogy csak a HTI engedélyével építhetők be azok a saját készítésű 
szerkezeti részek, amelyekhez „nem licencia útján" jutnak hozzá. 
Ezeknek ugyanis cserélhető módon meg kell egyezni a külföldi alkat
részekkel. Nyílt felhívás volt ez a különböző alkatrészek költséges és 
hosszadalmas licencvásárlások mellőzésével történő másolására. Ezzel 
is ösztönözni kívánták az ipart a teljes hazai gyártásra való berendez
kedésre.52 

A Ganz novemberben már eredményről számolt be. Közölte, hogy 
kísérleti sebességváltójuk elkészítése folyamatban van, s a víz- és 
olajhűtők, valamint ventillátorok, konstrukciós munkáját is befejez
ték. Ezeket ezután itthon állítják elő. Siettek azonban kijelenteni, hogy 
„azoknak a cikkeknek a gyártására nem rendezkednek be, amelyek 
nem tartoznak a cég gyártási ágához (Bosch-berendezések, gumiáruk), 
továbbá, amelyeket ugyan el tudnának készíteni, de tekintettel a kül
földi nagy tömeggyártásban készített darabszámokra, csak sokkal drá
gábban tudnának itt elkészíteni."53 

Mielőtt a ,,Toldi"-program történetét folytatnánk, nézzük az oko
kat, amelyek — mint ezt láttuk — a vezetést arra indították, hogy 
engedmények árán is gyorsítsa a gyártás lebonyolítását. 

A Horthy-hadsereg már 1939 nyarán Románia megtámadására ké
szült. Bár ez nem következett be, agresszív szándékáról nem mon
dott le, hanem továbbra is kereste a kedvező alkalmat, hogy a 
Románia elleni fegyveres akciót megindíthassa. A tervekben nagy 
szerepet szántak a megalakuló gyorsdandároknak. A HM ein. 1. a. 
39.000/1939. sz. rendelete 1939. október l-ben határozta meg ezek 
felállítását. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a dandárok anyaga a 

49 HL. HM. Ein. 3.b. — 1939 29063. 
50 HL. HM. Ein. 3.D. — 1939/57747. 
51 HL. HM. Ein. 3.b. — 1939/55435. 
52 HL. HM. Ein. 3.b. — 1939/45870. 
53 HL. HM. Ein. 3.b. — 1939 62542. 
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kívánt időre nem készül el, és — mint ezt a III. Csoportfőnökség 1939. 
szeptember 7-i értekezlete megállapította: „anyagi hiányok miatt az 
új hadrendből 4 harckocsi és 4 páncélgépkocsi század nem lesz fel
állítva. Erre csak 1940. április 1-től fokozatosan kerülhet sor. Ezen 
az anyagszállítások lassúsága miatt nem lehet segíteni."54 Tehát 1939 
őszén a gyorsdandárok hiányolták a harckocsi és páncélgépkocsi anya
got, de a gépkocsi és tüzérségi anyag nagy részét is. Jószerével csak 
az 1938-ban vásárolt amerikai Ford-tehergépkocsik álltak rendelke
zésre, s egyéb híján a lecserélésre ítélt, nagyrészt üzemképtelen „An-
saldó"-k. 

Az „Ansoldo" kis harckocsik már márciusban, Kárpátalja megszál
lása során üzemképtelenné váltak. Áprilisban a VIII. hadtest jelen
tette, hogy a kis harckocsik elhasználódtak, saját láncukon mozogni 
képtelenek, különben is lassúnak bizonyultak, a jövőben a gépkocsi 
dandárokhoz nem lehet őket beosztani. Mozgatásukhoz szállító gépko
csikra van szükség. A vezérkar előtt — mint ez a hadtestnek küldött 
válaszból kiderül —, ismert volt a probléma. Annak idején az „An-
saldo"-kat „csak költségkímélés miatt állították be szállító gépkocsik 
nélkül", most viszont — mivel kihalásra voltak ítélve — új gépkocsi
kat nem szándékoztak beszerezni, hanem a „Botondok" beérkezése 
után a gépkocsi dandároknál felszabaduló tehergépkocsikkal tervezték 
szállításukat megoldani.55 Azonban a terv csakhamar semmivé vált, 
mert kiderült, a Ford-gépkocsik nem bírják el az „Ansoldo"-kat. Fel
merült az a gondolat is, hogy a Marmon—Herrington cégtől vásárolt 
3 tengelyes gépkocsikat szereznek be, melyek még a „Toldi"-k szál
lítását is megoldanák, azonban a tárgyalások megszakadtak. Nem ma
radt más hátra, mint továbbra is saját futószerkezetükön meneteltetni 
az „Ansaldo"-kat. 

Az ,,Ansaldo"-k 1939 nyarán tehát elhasználódott állapotban voltak. 
Javításuk elé akadályok sora tornyosult. Beszerzésük idején ugyanis 
nemcsak a szállító gépkocsikat nem hozták be, hanem a pótalkatré
szeket: motorokat, futógörgőket, láncokat stb. sem. Megkezdődött a 
kapkodás, a pótalkatrészeket sürgősen be kellett szerezni különböző 
üzemekből.50 Csakhamar kiderült, hogy a szállításokra szeptember 
előtt nincs kilátás, s így a gyorsdandárok kis harckocsijai hosszú időre 
menetképtelenné váltak. 

A gyorshadtest 1939. augusztus 27-én kelt, a menetkészültséget ér
tékelő jelentése a következőképpen rögzítette a helyzetet: javítás alatt 
a budapesti javítóműhelyben a mozgósított csapattól (1939 augusztu
sában Románia ellen mozgósították a 2 gépkocsi dandárt, s az 1. lo
vasdandárt) 20 db kis harckocsi, a nem mozgósított 2. lovasdandártól 
10 db, az egész állomány (90 db) 33%-a. Ez „azonban nem jelenti — 

54 HL. VKF. Ein. 1. — 1939/4619 (1296. bbk. III. Csf. 1939.). 
55 HL. VKF. Ein. 1. — 1939'3896. 
•r>6 HL. HM. Ein. 3.b. — 1939 28447. — Májusban megrende l t ek a MÄVAG-tól 12 000 pá r 

hernyóláncszemet. A gyár augusztus 21-re vállalta az első 2000 db szállítását, majd utána 
havonta 2000—2000 db-ot. Olaszországból sikerült 4000 db-ot megrendelni. (Az olaszok nem 
is vállaltak többet, de a rendelkezésre álló líra keretet különben is más szállítások kötötték 
le.) Egy hazai kis vállalatnál megrendeltek 1500 db nagy és 250 kis gumigörgőt, három hó
napon belüli szállításra. Ezenkívül különböző üzemeknél megrendeltek egyéb alkatrészeket is. 
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olvashatjuk a jelentésben — a csapatoknál kint levő, de hernyólánc 
miatt egyelőre mozgásképtelen, illetve ugyanezen okból nem üzem
biztos harckocsik számát, ami a hiányt kb. minimálisan 60—80%-ra 
emeli. A csapatoknál tartalék lánctagok stb. nem állnak rendelkezésre, 
így az első láncszakadásnál mozgásképtelenné válik a harckocsi. A 
csapatnál kintlevő összes harckocsik hernyóláncai a nagy kopás által 
előállott meghosszabbodás következtében a láncfeszítőkkel már to
vább szabványos állásba nem állíthatók, és így az állandó láncszaka
dásokon kívül a futószerkezet egyéb részeit is idő előtt lehasználják, 
A láncok fennálló kopása miatt — a bekövetkező szakadásoknál — a 
javítás új lánctagok behelyezésével már nem vezet eredményre. Ebből 
kifolyólag csak a teljes lánc és lánckerék újjal való kicserélése ered
ményezheti a harckocsik feltétlen üzembiztonságát. A csapatoknál 
komplett hernyólánc nincs, a gépkocsi szertárnál kb. 3 harckocsihoz 
készlet".57 

Az első alkatrészek október elején érkeztek meg,58 s megkezdődhe
tett ekkor a központi javítóműhelyben levő 34 db harckocsi szerelése. 
Csak ezután kerülhetett sor a csapatoknál kint levő harckocsik javítá
sára. 

Újításként 45 db harckocsit figyelőtoronnyal is felszereltek, hogy 
ezzel a meglehetősen vak harckocsikból a figyelést több irányban is 
biztosítsák.59 1940 februárban a HTI javasolta, hogy „ütőképességük" 
fokozására a kis harckocsikba 12,7 mm-es géppuskát építsenek be. 
Ezt a vezérkar lőszerpazarlás címén elvetette, mivel a 8 mm-es gép
puska élőcélok ellen — ami a ,,kis harckocsi fő hatásmódja" — hatá
sosabb. Ajánlotta viszont a szakaszok vegyes szervezését olyanformán, 
hogy a szakasz 5 harckocsijából 1—2-őt lássanak el 12,7 mm-es gép
puskával. Erre azonban a későbbiek során nem került sor.60 

E rövid kitérő után nézzük a ,,Toldi" fegyverzetének kialakítását, 
ami szintén sok nehézséget okozott a vezetésnek. Már 1939. április 
25-re elkészült a fegyver és rádió beépítésének kipróbálására szolgáló 
vaslemez torony. Megkezdődhetett a Standard-gyár ,,Toldi"-harcko-
csikba rendszeresített R—5-ös rádiójának,61 valamint a fegyverzetnek 
a beépítése. Ez utóbbi vontatottan haladt, s csak szeptemberben került 
sor a toronyba épített fegyverzet bemutatására.62 Nehézséget jelen
tett, hogy a nehézpuskához 5-ös helyett 4-es tárat kellett készíteni, 
hogy a szűk toronyban a töltés zavartalan legyen. De jelentkezett ne
hezebben áthidalható akadály is. A nehézpuska mellett a 34/37. A. M. 
típusú géppuska hevederesre átalakított változatát kívánták beépíteni, 
azonban — mint ezt a III. Csoportfőnökség augusztusban jelentette6 3 

— a Danuvia csak 1940 őszére tudta vállalni a 80 db átalakított gép
puska szállítását. Addig gondoskodni kellett a táras változat átmeneti 
beépítéséről, ami azonban nem volt egyszerű. Az eredeti 25 töltényt 

57 H L . V K F . Ein. 1. — 1939/4498. 
58 HL. H M . Ein. 3.b. — 1939/51045^ 
59 H L . H M . Ein. 3.b. — 1939 55404. 
60 H L . V K F . E i n . 1. — 1940/3238. 
fil H L . V K F . E i n . 1. — 1938/3402. 
62 H L . V K F . E i n . 1. — 1939/4538. 
63 H L . V K F . E i n . 1. — 1939'4538. 
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tartalmazó tárral a fegyver kilövési lehetőségei ugyanis korlátozottak 
voltak, mert a tár a géppuska függőleges mozgatásakor a toronytetőbe 
ütközött. Az idő sürgetett, gyors áthidaló megoldást kellett találni. 
Új tár szerkesztése vagy a régi megrövidítése volt az egyik, a to
ronytető kivágása a másik kínálkozó lehetőség. Az első megoldást, 
mivel egyrészt az átszerkesztés hosszadalmas lett volna, másrészt rö
vidítés esetén a töltények számát csökkenteni kellett volna, elfogad
hatatlannak tartotta a vezetés. Maradt a másik lehetőség, a toronytető 
ideiglenes kivágása, amit a HTI is javasolt. A VKF intézkedett, hogy 
a Danu via mielőbb kezdjen hozzá a harckocsikba kerülő hevederes 
géppuskák gyártásához. A készülő harckocsik tornyát egyelőre vágják 
ki úgy, hogy a géppuska a régi tárral is elhelyezhető legyen. Az így 
keletkezett nyílást fedjék be kupolával oly módon, hogy az a hevede
res géppuska elkészülte után eltávolítható, s a nyílás befedhető le
gyen. A HTI-t megbízták, hogy a későbbiekben — 1940 nyarán — 
elkészülő harckocsik géppuskái részére — mivel erre még van idő —, 
kíséreljen meg kialakítani egy olyan rövidebb tárat, amely megfelelő 
számú töltényt tartalmaz, és így a torony kivágását elkerülhetővé 
teszi.64 

Októberben végre az 1. gépkocsizó dandárnál egy gépkocsira szerelt 
vastoronyba épített nehézpuskával és a hevederesre alakított, valamint 
a táras géppuskával egyaránt végrehajtották a fegyverzet csapatpró
báját. A próba után — amelyet 1940 tavaszán már harckocsiba sze
relt fegyverzettel megismételtek — a próbát végrehajtó bizottság ja
vasolta, mivel időközben bizonyossá vált, hogy a 25 mm-es nehéz gép
puska semmilyen változata sem fér a toronyba, a Danuvia egy 20 
mm-es nehéz géppuskát szerkesszen, s majd ez az új sorozatlövő fegy
ver váltsa fel a nehézpuskát. 

A HTI a javaslatot helyeslőleg terjesztette a VKF elé azzal, hogy a 
lőszerpazarlás is elkerülhető, ha a géppuskához 15 töltényt magába 
foglaló hevederdobokat szerkesztenek. így a kocsiban tárolt 200 db 
töltény elég lesz egy harcfeladat végrehajtásához. Kérték, hogy a VKF 
járuljon hozzá — ellentétben eredeti, a sorozatlövést elvető javasla
tával szemben — a sorozatlövő fegyverhez/'5 A VKF hozzájárulását 
azzal adta meg, hogy a sorozatlövést csak a tervezett 25 mm-es Bofors 
rendszerű géppuskával kapcsolatosan vetette el, amelyről lemondtak.66 

Meg kell jegyezni, hogy e vita eredménytelen maradt, hiszen a ,,Toldi'; 
harckocsiba más fegyver, mint az „ideiglenesen" beépített nehézpuska 
soha nem került. 

Az őszi hónapokban a „Toldi"-k gyártása teljes erővel folyt, azon
ban az elkészülő harckocsik mégsem kerültek ki a csapatokhoz, hanem 
a gyárak szerelőcsarnokaiban halmozódtak fel. A külföldről érkező 
alkatrészek, valamint a beépíthető fegyverzet hiánya ugyanis meg
akadályozta, hogy a szerelést befejezzék. 

64 HL. VKF. Ein. 1. — 1939/4538. 
05 HL. VKF. Ein. 1. — 1938/3126. 
CC HL. VKF. Ein. 1. — 1939/5125. 
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A háború kitörésekor új helyzet állt elő a német fegyverszállítások 
terén. Keitel vezérezredes 1939. augusztus 31-én mindaddig leállíttatta 
a Magyarországra induló fegyverszállítmányokat, amíg a magyar kor
mány magatartása bizonytalan marad.67 Ez a helyzet, bár Woermann 
külügyi államtitkár-helyettes Sztójaynak adott közlése szerint a „zá
rolás politikai indoklása" már szeptember 7-én tárgytalanná vált, bizo
nyos „szállítási nehézségek" miatt továbbra is fennállt,68 ami a ma
gyar fegyverkezési programban, így a harckocsigyártásban is komoly 
nehézségeket, időbeli eltolódást okozott. Ráadásul nemcsak Németor
szágból, de Svédországból is lassabban érkeztek a hadianyag szállít
mányok. 

Az 1940 januári német—magyar gazdasági tárgyalások során a ma
gyar fél a márka árfolyam módosításával kapcsolatos német igények
nek kezdetben ellenállt, mire a németek ismét a zsarolás útjára lép
tek, s a hadianyag-szállításokat leállították. A katonai vezetők — az 
élen Bartha honvédelmi miniszterrel — azonnal tárgyalásokat kezd
tek a Budapesten tárgyaló Clodius-szal, a német külügyminisztérium 
gazdaságpolitikai osztályának helyettes vezetőjével, aki a német kül
ügyminisztériumba küldött táviratában elégedetten állapította meg: 
„A hadianyag-szállítások kérdését katonai szervekkel megvitattam. A 
magyarok teljes megértéssel viseltetnek a nehézségek iránt, amelyeket 
a jelenlegi helyzetben Németországnak a magyar kívánságok teljesí
tése okoz . . . A magyar hadsereg vezető szervei azon fáradoznak, hogy 
Németországnak pozitív ellenszolgáltatásokat teremtsenek. A minisz
terelnöknél és vezető polgári szerveknél kifejezetten síkra szálltak 
különböző német követelések teljesítéséért."69 A németek jól számí
tottak. A katonák jó eszköznek bizonyulták, hogy a politikusokat jobb 
belátásra bírják. Mint már oly sokszor, a közbeavatkozás döntött, s a 
politikai vezetés ismét engedett. 

A németek „kiengesztelése" után gyors intézkedésekre volt szük
ség, hogy a szükséges alkatrészek szállítása mielőbb kimozduljon a 
holtpontról, s lehetővé váljék legalább a július végi eredeti ha
táridő betartása. Január végén német- és svédországi útra küldték 
Czaykovszky Emánuel alezredest, a HTI osztályvezetőjét, hogy köz
vetlenül a gyárakkal tárgyaljon a megrendelt „Toldi"- és „Botond"-
alkatreszek, valamint munkagépek mielőbbi szállításáról.70 

Czaykovszky hazatérése után adott jelentéséből kitűnik, hogy Ígé
retekben nem volt hiány. Ezek azonban — különösen ami az optikai 
anyagot illeti — lerombolták a „Toldľ'-széria befejezésének júliusi 
határidejével kapcsolatban esetleg még meglevő illúziókat. 

Czaykovszky megbízásához híven meglátogatta az illetékes hivata
lokat, majd az itt kapott ígéretek és engedélyek birtokában a gyára
kat. Berlinben megmagyarázták neki, hogy 1939 szeptemberében „min
den külföldi szállítást és gyártást generális rendelettel leállítottak". 

67 A Wilhelmstrasse és Magyarország dok. gyűjt. Budapest, Kossuth Könyvkiadó. 1968. 
431. o. 

68 Uo. 437. o. 
69 Uo. 471. o. 
70 HL. HM. Hl. Csfség. — 1940/4883. 
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Az ekkor megalakult központi hatóságok a német hadigyártás igényei
nek megfelelően felülvizsgálták a külföldi rendeléseket, köztük a ma
gyarokat is, s ezután adták meg a gyártási engedélyt, s határozták 
meg a szállítás sorrendjét. Mindez két-három hónapos rövid késedel
met jelent a szállításokban. Hogy a „rövid" késedelem mit jelent, 
csakhamar tapasztalnia kellett. 

Lipcsében a Büssing-gyártól még ígéretet kapott, hogy a még hátra
levő 35 motort február—március hónapban szállítják, s a friedrichs-
hafeni Zahnrad Fabrik is februárra ígérte a még hátralevő 48 db 
sebességváltót. 

A jénai Zeiss Műveknél azonban már kevesebb sikerrel járt. Itt 
április végéig csak 40 db célzóperiszkóp szállítását ígérték meg,71 a to
vábbi 40 db-ot azonban csak júliustól októberig, havi 10 darabos té
telekben. Ez azt jelentette, hogy augusztusig a tervezett 80 helyett, 
legjobb esetben csak 40 „Toldi" mehet ki a csapatokhoz. Czaykovszky 
minden érve kevés volt ahhoz, hogy a második széria szállításának 
határidejét megrövidítsék, mindössze halvány ígéretet kapott, hogy 
a szeptember—októberi szállítmány előbbre hozatalának lehetőségét 
esetleg később megvizsgálják. 

Göttingenben — ahonnan a figyelő prizmákat szállították — útja 
már eredményesebbnek mutatkozott. Április végéig ígérték a még 
hátralevő prizmákat, sőt szeptemberig még 400 db tartalékot is. 

Ígéretben nem volt hiány a szerszámgépek ügyében sem, látszólag 
sikeres tárgyalásról számolhatott be a Bosch-gyárban és más üzemek
ben rendelt páncélgépkocsi, va!amint gépkocsi alkatrészek ügyében is. 

A németországi látogatás után Czaykovszky Svédországba ment, 
ahol Landskronában és Trelleborgban tett látogatást. 

Trelleborgban a ,,Toldi"-hoz rendelt gumiabroncsokat akarta sür
getni. Az abroncsok szállítását — mint ismeretes — a svéd honvédelmi 
miniszter 1939 szeptemberében. leállította. Ezt sikerült ugyan felol
dani, de ennek ellenére az abroncsok januárig nem érkeztek meg. 
Erkilson igazgató a Keleti-tenger befagyásával indokolta a szállítmá
nyok késését, s megígérte, hogy az első megrendelésből (32 db harc
kocsi abroncsai) még hátralevő 432 kerék és 216 görgő gumiabroncsot 
február—márciusban szállítják. Egyben közölte, hogy a második ren
delést (48 db harckocsi) a megváltozott nyersgumihelyzet miatt nem 
tudják vállalni, s ez ügyben kilátástalannak is tart minden további 
próbálkozást. Czaykovszky erre tárgyalásokat kezdett a trelleborgi 
tömörgumi eljárás szabadalmának a Ruggyanta-gyár részére történő 
megszerzéséről.72 

Az adott körülmények között — természetesen — a tervezete 16— 
16 ,,Toldi"-ból egy sem készült el az 1939-es év végéig, sőt még 1940 
februárban is csak azzal a feltétellel vették tervbe az első „Toldi" 
vezetőségi bemutatását. ,,ha addig elkészül a példány."73 

71 Februárig egyetlen db célzóperiszkópot sem szállítottak, pedig a megrendelés még 1939. 
februárban történt. Két részletben, először 32, majd 48-db-ra adták ki a megrendelést. 

72 H L . H M . i n . C s f s é g . — 1940/4883. 
73 H L . V K F . E i n . 1. — 1940. — 1940/3088. 
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Február végén az ígért szállítások megindulása végre lehetővé tette, 
hogy az első harckocsikat áprilisban befejezzék.74 Az első két ,,Toldi"-t 
(H 301—302. frsz. számú) a Központi Átvételi Bizottság (a továbbiak
ban KÄB) 1940. április 13-án vette át a MÁVAG-tól. A harckocsikat 
a 2. gépkocsizó dandár felderítő zászlóaljának adták ki, s megbízták 
a VKF utasítására elrendelt újabb csapatpróba végrehajtásával.75 (A 
korábbi a svéd mintaharckocsival történt.) Egyben — mint ismeretes 
— a Danuvia 34/37. A. M. hevederesre átalakított géppuskáját is újból 
kipróbálták, mivel az 1939 októberben végrehajtott próba a „teher
gépkocsira erősített toronymegoldás miatt megfelelő támpontot nem 
nyújtott."76 Az összehasonlítási alapot a másik harckocsiba beépített 
táras megoldású géppuska szolgáltatta. 

A továbbiakban kövessük végig a négy felderítő zászlóalj harckocsi
századainak feltöltését. 

Június 10-ig 20 db ,,Toldi" került ki a gépkocsizó és lovasdandá
rokhoz.77 Minden felderítő zászlóalj könnyű harckocsiszázada 5—5 
db-ot kapott, s így megalakíthatta első szakaszát.78 A századok ki
képzése gyorsított ütemben a szakaszok anyagával indult meg, ami 
fokozott megterhelésnek tette ki a kocsikat. A kiképzést akadályozta, 
hogy a harckocsik közül nem egy hiányos fegyverzettel került hasz
nálatba, azt utóbb szállították utánuk. De még később csak többszöri 
sürgetésre érkezett meg a nehézpuskák lőszere, ami a lőkiképzést 
akadályozta.79 Az 1. lovasdandár 1940. július 22-én arról panaszko
dott, hogy a nehézpuska lőszer hiányzik. A III. Csoportfőnökség csak 
egy hónappal később jelentette, hogy a kért lőszert kiszállították.80 

Június elején újabb 20 célzóperiszkóp érkezett a gyárakba, s lehetővé 
vált, hogy a hónap végéig 20 ,,Toldi"-t adjanak át a csapatoknak.81 

így már két-két szakasz feltöltése vált lehetővé. 
Ezután a gyárak ismét kénytelenek voltak leállítani a harckocsik 

átadását. Június végétől augusztusig egyetlen harckocsi sem hagyta 
el a szerelőcsarnokot. A periszkóp szállításának sürgetése eredmény
telen maradt. A júliusban ígért periszkópok (10 db) csak augusztus
ban érkeztek meg. De újabb nehézség is akadt. A Hosch A. G. torziós 
rugóinak szállítása is akadozni kezdett, pedig ekkor már nemcsak az 
új harckocsik szereléséhez kellett a rugó, hanem a tömegesen elő
forduló törések pótlására is. 

n H L . H M . Ein. 3.b. — 1940/3228. 
75 H L . H M . Kin. 3.b. — 1940/32362. 
76 H L . H M . Ein. 3.D. — 1940/10915. 
77 HL. HM. Ein. 3.b. — 1940/31428. — Ápr i l i sban 14 ha rckocs i t a d t a k át . A május i szünet 

után csak júniusban indult meg újra a harckocsik átadása. 
78 HL. HM. Ein. 3.b. — 1940/3728. — A ha rckocs ika t — a m á r j a n u á r b a n elkészí tet t t e rv 

szerint — oly módon utalták ki a gyorsdandárok felderítő zászlóaljainak, hogy azok könnyű 
harckocsi századai íokozatosan, szakasz erejű (6 harckocsi) egységekkel egészüljenek ki. 
A MÁVAG az 1. és 2. gépkocsizó dandár, míg a Ganz az 1. és 2. lovasdandár felderítő 
zászlóaljainak könnyű harckocsi századait kellett feltöltse „Toldi1' harckocsikkal. 

79 HL. HM. Ein. HI. Csfség. — 1940/41757. — Jú l ius 26-án 240 n e h é z p u s k a t á r a t szál l í tot tak 
ki a c sapa tokná l k in t levő 40 harckocs ihoz (10—10 db) , és még így is 524 t á r h i ány m a r a d t . 
Egy harckocsihoz 52 db 4 töltényes tár volt rendszeresítve. 

80 H L . V K F . Ein. 1. — 1940/4313. 
81 H L . H M . Ein. 3.b. — 1940/31428. 
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A gyárak hiába kérték, követelték a HM-től a szállítások sürgetését. 
A németek a célzóperiszkópok és rugók szállítása helyett gazdasági 
nehézségekre hivatkoztak. 

A gumiabroncsok gyártására berendezkedő Ruggyanta is meglehe
tősen lassan készült fel a gyártásra, holott a svéd szállítás megszűn
tével már a hazai gyártásnak kellett fedezni a teljes szükségletet. Az 
első Ruggyanta abroncsok csak 1940 április közepén futották tartós
sági próbájukat. A HTI, hogy a ,,Toldi"-k szerelése fennakadást ne 
szenvedjék, javasolta a Ruggyanta ideiglenes szavatossági feltételei
nek (5000 km 1 éven belül) elfogadását és a gyártás azonnali meg
kezdését.82 

Augusztus 1-én lejárt a „Toldi"-harckocsik szállításának határideje. 
Nem volt mit tenni. A gyárak az anyaghiány miatt október l-ig ha
ladékot kaptak. A csapatnál levő 40 ,,Toldi" gyarapításáról egyhamar 
szó sem lehetett. A román határon felvonult gyorshadtest könnyű 
harckocsiszázadai csak kétharmad részben voltak feltöltve. Ezeknek 
is jelentős része kisebb-nagyobb javítás alatt állt. 

A HTI 1940. szeptember 18-án értékelte a gyártás helyzetét.83 

A Ganz-ban gyártott harckocsik közül a csapatnak átadtak 24-et. 
(Ez csak 4-gyel több mint június végén!) A gyárban 10 db fegyverzet
tel és gyári próbával készen, csak célzóperiszkóp hiánya miatt nem 
lehetett átadni őket. (Már augusztus 3-án készen voltak!) ö t harckocsi 
szerelésének befejezését a torziós rugók hiánya is akadályozta. 

A MÁVAG-nál szinte ugyanaz volt a helyzet, hiszen a külföldi alkat
részeket beérkezésük után egyenlően osztották el, s bocsátották a két 
gyár rendelkezésére. A MÁV AG 26 harckocsit adott át a csapatnak. 
(Június óta 6 db-ot!) Gyári próbával készen, de periszkóp nélkül itt is 
9 harckocsi már augusztus óta várta az átadást; s még 5 állt szerelés 
alatt. 

Csakhamar bebizonyosodott, hogy az október 1-i új szállítási határ
időt sem lehet betartani. A gyárak egyre türelmetlenebbül szemlélték 
a csarnokaikban sorakozó harckocsikat. Szerelésüket befejezték, csak 
éppen a torziós rugó vagy célzóperiszkóp hiánya miatt nem lehetett 
átadni őket. Ez viszont a végleges ár megállapítását és így a végel
számolást hónapokkal elodázta. Mindez olyan időszakban, mikor a 
világpiaci anyagárak rohamosan emelkedtek, és a pengő inflálódása 
megindult. A HM ezt a helyzetet nem volt hajlandó tudomásul venni, 
s egyelőre ellenállt minden olyan törekvésnek, hogy a gyárak a harc
kocsikat a jelzett hiányokkal is átadhassák.84 

Az elkövetkező hónapokban a célzóperiszkópok szinte darabonként ér
keztek a gyárakba, s így az utolsó „Toldi"-kat csak a következő év 
január—márciusában sikerült átadni, több mint fél évvel lépve túl 

82 H L . H M . Ein. 3.b. — 1940/20455. 
83 H L . H M . Ein. 3.b. — J.940/43678. 
8'i HL. HM. Ein. 3.b. — 1940/25719. — A gyárak 1940 őszén már többször kérték a harckocsik 

periszkóp nélküli átvételét és követeléseik kiegyenlítését, mivel a celirányperiszkóp értéke 
az egész harckocsihoz képest csekély, viszont a késedelmes számlázás komoly kamatveszte
séget jelent. Ennek ellenére a végleges ár (110 000 P) elismerése s az utolsó részszámlák ki
egyenlítése is csak 1941 őszén történt meg. 
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az eredeti határidőt.85 Ekkor már a ,,Toldi II" program munkálatai 
javában folytak, s a széria első harckocsijainak elkészítése is befe
jezés felé közeledett. 

Miközben a gyártási nehézségek megoldhatatlan feladatok elé állí
tották a vezetést, és keresztezték a hadrendfejlesztési elképzeléseit, a 
megalakuló és gyorsított kiképzést folytató „Toldi"-századoknál soro
zatban jelentkeztek a nehezen elkészült harckocsi anyag teljes idő
előtti tönkremenésével fenyegető gyártási, szervezési és kiképzési 
hibák, amelyek váratlanul érték a hadsereg és a gyár-tó cégek vezetőit. 

Áprilisban — mint erről már szóltunk — az első „Toldi" harc
kocsik csapatpróbáját a 2. gépkocsizó dandár felderítő zászlóalja vé
gezte. Az erről készült jelentés hosszú listáját tartalmazta az észlelt 
hiányosságoknak. 

A harckocsikat először tartóssági próbának vetették alá, melynek 
keretében 1649, illetve 2247 km-t futottak, főként terepen. (A gyári 
próba során 600 km-t már megtettek.) A kocsik a próbát torziós ru
góiknak „sorozatos és állóhelyben is bekövetkezett törései miatt nem 
állták ki."8íi E tapasztalatokat megerősítették a zászlóaljnak az idő
közben kiadott újabb 3 harckocsival szerzett tapasztalatai is.87 A rugó
törések kivétel nélkül mind az 5 harckocsinál már az első napokban, 
500 km-es út megtétele után bekövetkeztek. 

A harckocsik futóművének hibájaként rótta még fel a jelentés a 
lánchajtó kerék anyacsavarjainak meglazulását, sőt elvesztését. 

Jó véleménnyel voltak viszont az első magyar gumiabroncsokról 
(egyik harckocsi próbaként már ezzel volt ellátva), amelyek nemigen 
mutat tak különbséget a svéd abroncsokkal szemben, 100 km-en felül 
is alig melegedtek jobban. 

Beszámolt a jelentés a nehézpuska és géppuska elektromágneses el-
sütőberendezésének üzemzavarairól is. A nehézpuska hol az elektro
mágneses berendezés bekapcsolása után a billentyű elhúzása nélkül 
is elsült, hol pedig éppenséggel a billentyűnek csak minden második. 
elhúzása után.88 Jó benyomást keltett a kísérleti hevederes géppuska, 
mely „harcszerű körülmények között jól kezelhető".89 A lövészet alatt 
akadály nem volt, rendszeresítését javasolták.90 

A motorral, felépítménnyel, a torony forgatásával kapcsolatosan na
gyobb hiba ekkor még nem merült fel. 

Ezek azonban csak az első tapasztalatok voltak. Ahogy az idő múlá
sával szaporodott a csapatnál levő harckocsik száma, és megkezdődött 
a kiképzés, egyre nagyobb számban jelentkeztek a rugótörések, sőt 
egyéb súlyos hibák is. A panaszkodó, tartalékalkatrészeket, valamint 

85 HL. HM. Ein. 3.b. — 1941/67272. 
A Ganz-gyár által gyártott utolsóként elkészült harckocsik átadási ideje: december 10-én 

2 db, 1941 február 4-én 4db, február 17-én 5 db, míg 1 db átadására még később került sor. 
A MÁVAGv utolsó harckocsijainak átadása: február 11-én 4 db, február 2G-án 3 db, március 
14-én 10 db. 

86 HL. HM. Ein. 3.b. — 1940'32362. 
87 Uo. 
88 Uo. 
8!) Uo. 
90 Uo. 
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szakértő szerelőket sürgető jelentések egyre szaporodtak az illetékesek 
asztalán. 

A 2. felderítő zászlóalj június elején újabb jelentésben összegezte 
az ekkor már 8 állományában levő harckocsi régi és újabb hibáit. 
Már 23 torziós rugótörés fordult elő, s 7 harckocsinál páncéllemez 
repedést is tapasztaltak. Csapágyolvadás miatt sor került egy motor
cserére is.91 

Az 1. lovasdanüár felderítő zászlóalja június 12-én küldött terje
delmes jelentést, 22 pontba foglalva tapasztalatait.92 Nézzünk néhá
nyat : a műszerek pontatlan adatokat mutatnak, a torony és vezető 
tető kamói gyengék, már többségük elszakadt; menet közben a ki
támasztott tető lecsapódik, s balesetet okoz; a torony forgató szerke
zete nem megbízható, állandóak az akadályok; az oldalajtók nem fek
szenek a helyükbe, zárásuk nehéz; a gázadagolás egyenetlen; a ve
zetőgörgők, de más alkatrészek zsírozása is nehéz; a futómű kerekei
nek és görgőinek csavarjai menet közben meglazulnak; az akkumulá
tor hamar kimerül, nehezen hozzáférhető helyen van, karbantartása 
és kiszerelése szinte lehetetlen. A torziós rugók törése itt is nagy 
számban fordult elő. Kitért a jelentés arra is, hogy az üzemanyag
fogyasztás az utasításban tévesen szerepel, mert tapasztalatok szerint 
1 km-en nem 1 liter, hanem 2,5 liter a fogyasztás. Hiányolták, hogy 
a szabadban tároló harckocsikhoz védőponyvákat nem adtak. Az eső 
beszivárog a motorkamrába, s a kocsi alján összegyűl. Sok kellemet
lenségnek vált forrásává az is, hogy a sárhányókra szerelt fa szerszá
mosládák szétrázódtak, leváltak és elvesztek. 

Az 1. gépkocsizó és a 2. lovasdandár felderítő zászlóaljainak hasonló 
jelentései nem maradtak meg, de rendelkezésünkre áll a HTI 1940. 
szeptember 4-én kelt jelentése, mely a gyárak részére összegezte a 4 
harckocsiszázadnál július közepe óta előfordult hibákat.93 Ebben az 
időszakban már kb. 45 ,,Toldi" volt a csapatoknál. A jelentés 24 
„Toldi" egy, vagy több hibáját sorolja fel. A kiadott harckocsik több 
mint felét kellett már kisebb-nagyobb hibákkal javítani. Ez a nagy
mértékű meghibásodás váratlanul érte a HTI-t, a csapatokat, a gyá
rakat egyaránt. A javítások megszervezése a gyárak szerelőinek be
vonásával sürgős feladattá vált. Fokozta a nehézségeket, hogy közben 
a gyorsdandárok az élesedő román—magyar viszony-következtében el
hagyták békehelyőrségeiket és felvonulóban voltak a határon. 

A HTI terjedelmes hibajegyzékének részletezésétől eltekintünk, csak 
a legnagyobb hibákat tömöri t j ük három fő hibacsoport köré: motorikus 
hibák, a futómű hibái, a páncélzat repedései. 

A motorikus hibák közül a tengelykapcsoló törések fordultak elő a 
legnagyobb számban (8 harckocsinál), de gyakoriak voltak a sebesség
váltó, kardántengely, önindító hibái is. 

A futómű nehezen állta a kiképzés és menetek megerőltetéseit. A 
torziós rugók tömeges törése mellett (július eleje óta újabb 31 törés) 

01 H L . H M . Ein. 3.b. — 1940/47870. 
92 H L . H M . Ein. 3.b. — 1940/31799. 
93 H L . H M . Ein. 3.b. — 1940/50118. 
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gondot okozott a lánchajtó és feszítőkerekek, valamint a görgők ten
gelyeinek görbülése, rögzítő csavarjaik elmaródása és kilazulása, a 
gumiabroncsok leválása. 

Tömegesen jelentkeztek a páncéllemezek repedései. Augusztusban 
2 toronytető, 1 hűtőrács repedés mellett 6 harckocsi fenékpáncélján 
összesen 11 db, 5—20 cm nagyságú repedés fordult elő. 

A fenti jelentések még az erdélyi manőver „megpróbáltatásai" előtt 
készültek. A rossz és poros erdélyi utakon végrehajtott menetek során 
előállott rugótörések, valamint több harckocsi motorjának a nagyfokú 
hengerkopások következtében előállott meghibásodása94 már-már harc
kocsiszázadokat (nem beszélve a páncélgépkocsi és kis harckocsiszáza
dokról) tett mozgásképtelenné. A gyorshadtest-parancsnokság szeptem-
ben 19-én szerelőket, valamint a törött torziós rugók pótlására sürgő
sen tartalékrugók kiszállítását kérte az Erdélyben levő alakulatokhoz.95 

A gyárak szerelőiből mozgó műhelyeket állítottak fel és küldtek Er
délybe a páncélos alakulatok után, hogy a harckocsi kezelők és a 
csapatok szerelő részlegei számára megoldhatatlan javításokat szak
szerűen és főleg gyorsan elvégezzék, az alakulatok mozgásképességét 
biztosítsák.96 

A kialakult helyzet anyagilag kellemetlenül érintette a gyárakat, 
hiszen a hibák a jótállási időszakban következtek be, és nagyrészt 
olyan természetűek, amelyek nem voltak a csapat számlájára írhatók. 
Ez azonban a dolognak csak egyik, a pénzügyi oldala. A javításokhoz 
pótalkatrészeket kellett biztosítani. A legnagyobb gondot a torziós 
rugók pótlása jelentette. A magyar gyártás még csak kísérleti stádium
ban volt, a németek pedig még a harckocsik szereléséhez szükséges 
mennyiséget is csak késve szállították. Ennek ellenére más megoldás 
nem volt, mint a rugókat a szerelés alatt álló kocsik kárára is bizto
sítani a rossz minőségű német rugókból. De nehézséget jelentett a 
többi pótalkatrész utánpótlása is, mivel a gyárak — szerződésben vál
lalt kötelezettségük ellenére —, meglehetősen későn fogtak hozzá ezek 
gyártásához. 

A gyárak — bár igyekeztek minden lehetőt megtenni a javítások 
biztosítására — szakértőikkel minden egyes hibát gondosan kivizs
gáltattak, s próbálták bebizonyítani, hogy a hibásodások fő forrása a 
kezelők tapasztalatlansága, nemtörődömsége. A motorikus hibák oka 
elsősorban a motor kezelésének szakszerűtlensége, túlerőltetés. Meg
állapították, hogy a hengerek szinte az összes harckocsinál tapasztal
ható, a megtett kilométereket messze meghaladó kopásainak oka a du
gattyú szennyeződése, ami egyrészt a téli olaj használata, mely hígabb 
voltánál fogva a nyári melegben a kelleténél nagyobb mennyiségben 
került a robbanótérbe és ott nagymérvű olaj szén lerakódást okozott, 
másrészt az olaj nagyfokú elszennyeződése következtében jött létre.97 

Ez úgy fordulhatott elő, hogy a kezelő személyzet a nyári és téli 
olajat nem ismerte fel, azt összecserélte, valamint az amúgy sem ki-

94 HL. H M . Ein. 3.b. — 1941/2269. 
9"> H L . H M . Kin. 3.b. 1940/54046". 
96 H L . H M . Ein. 3.b. — 1940/47870. ein. 
97 H L . H M . Ein. 3.b. — 1941/2296. 
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fogástalan fémforgácsos légszűrőket kellően nem tisztították, hanem, 
hogy menetek alkalmával az ütemet tartani tudják, a motort gyakran 
szűrő nélkül járatták.98 

Szakszerűtlen beállítások következtében álltak elő a szeleptányér 
és emelő kopások, s a tengelykapcsolók hibái is a kíméletlen kezelés
ből származó kopás következtében keletkeztek — állapították meg a 
szakértők. Mindenesetre azért a jövőben a „kíméletlen kezelésnek" 
jobban ellenálló anyagból készítik a tengelykapcsolót," s más alkat
részeket is jobb minőségűekkel pótolnak. így, bár kénytelenek voltak 
elismerni gyártási hibákat is, a felelősséget túlzottan, sokszor alap
talanul is a valóban képzetlen kezelőkre akarták hárítani. Jó példa 
erre a MÀVAG reagálása egy futómű hibára. Az egyik harckocsi 
láncvezetőkerekének tengely ütközője eltörött. Mint megállapították, 
a hiba úgy keletkezett, hogy a láncfeszítőkerék ütközője „egy árkon 
való áthaladáskor a kocsi hátraejtéséből adódó nagy igénybevételt 
nem bírta ki".100 A következtetés, amit az esetből levontak, hogy bár 
a láncfeszítőkerék karját az eredeti svéd kivitelhez képest, már két
szer megerősítették, s a „Toldi II" gyártásánál még tovább erősítik 
—• tehát a gyári hibát elismerték —, azért szükségesnek tartják, hogy 
„a HTI hívja fel nyomatékosan az alakulatok figyelmét arra, hogy a 
harckocsival meg nem engedhető és már előreláthatóan törést okozó 
gyakorlatot az anyag kímélése érdekében ne erőltessenek."J01 Az 
nem derül ki a gyár feljegyzéséből, hogy vajon mit értenek a harc
kocsival meg nem engedhető, előrelátható törést okozó gyakorlaton, 
s egyáltalán milyen szerepet szántak a harckocsiknak, ha épp aka
dályleküzdő képességét igyekeztek korlátozni. 

Ez a különös érvelés nem fogadható el, még ha valóban fennállt is 
az a kétségbevonhatatlan tény, hogy „a polgári életből hozott szak
képzettség hiányában a harckocsik vezetői, kezelői nem rendelkeznek 
olyan megfelelő műszaki érzékkel, amelyet ilyen nagyértékű és a had
viselésben döntő fontosságú gépjárművek üzembentartása feltétlenül 
megkíván.102 Természetes, hogy jól képzett kezelők szakszerű karban
tartással, a vezetés gondos ellenőrzéssel sok hibát megelőzhettek 
volna, azonban ez sem kímélhette volna meg a harckocsik gyenge 
alkatrészeit a terepakadályok leküzdésével járó behatásoktól, nem 
tudta volna kiküszöbölni a konstrukciós és gyártási hibákat. Arról 
szó sem lehetett, hogy a gyorshadtest gépjárműves alakulataihoz szak
értő, a motorhoz értő tiszteket és legénységet vonultassanak be. A 
gépjármű anyag gyors tönkremenetelében tehát valóban szerepe volt 
a hozzá nem értésnek, a szakemberek hiányának. A 3. b. osztály mást 
nem tehetett, mint ismételt figyelmeztetésekkel fordult az alakula
tokhoz, kérve, hogy szakszerű és gondos kezeléssel kerüljék el a harc
kocsi anyag meghibásodását, a költséges és nehezen végrehajtható ja
vításokat.103 

98 U o . 
99 H L . H M . E i n . 3.D. — 1940/53996. 

Í00 H L . U o . 
101 H L . U o . 
102 U o . 
103 H L . H M . E i n . 3 .b . — 1941/2269. 
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Összegezésként kétségkívül megállapíthatjuk, hogy a „Toldi" harc
kocsik hibáinak okai a következőkben keresendők: 

—• járatlanság a harckocsigyártásban, s az ebből eredő gyártási, 
szerelési hibák; 

— konstrukciós hibák, amelyek csak használat közben ütköztek ki; 
— hibás és gyenge minőségű öntvények, a páncéllemezgyártás tech

nikai fogyatékosságai; 
— függőség a német és svéd ipartól, a gyenge minőségű import al

katrészek ; 
—• hozzá nem értő tisztek és rosszul kiképzett harckocsivezetők; 
— tartalék alkatrészek hiánya, rossz minőségű üzemanyag; 
— a javító részlegek és hozzáértő szerelők teljes hiánya a csa

patoknál. 
Dolgozatomban csak az 1940 őszéig kialakult helyzetet vettem fi

gyelembe. A „Toldi" harckocsik első szériájának további sorsa, az 
észlelt hibák kiküszöbölésének módja, a szerzett tapasztalatok fel
használása a második szériánál, valamint a későbbi harctéri alkalmazás 
kérdése további vizsgálódások tárgya lehet. 

II. 

Beszélnünk kell röviden az L—62 „Nimród" harckocsivadászról, 
amelynek csapatpróbájára és rendszeresítésére az általunk tárgyalt 
időszakban került sor. 

Az L—62 prototípusát 1939. március 30-án mutatták be Hajmás-
kéren.104 A nyitott toronyban 40 mm-es légvédelmi gépágyúval fel
szerelt járművet a svédek 1938-ban kérésünkre készítették el a némi
leg módosított „Toldi" alváz felhasználásával. A „Toldi"-hoz hasonlóan 
a mintakocsi megvásárlására és bemutatására a MÁV AG vállalkozott 
azzal, hogy rendszeresítése esetén a licencet is megvásárolja és a 
gyártásra berendezkedik. A bemutató után augusztus—szeptemberben 
a csapatpróbára is sor került. Ennek eredményeképpen kisebb módo
sításokkal — nagyobb torony, földi célok ellen is alkalmas irányzó 
eszközök — a HTI 1940. március 10-én rendszeresítését javasolta.106 

A VKF egyetértett a javaslattal, s áprilisban megtörtént a rendszere
sítés is „1940. M. »Nimród« páncélvadász és légvédelmi gépágyú" né
ven.107 A „Nimród" önjáró légvédelmi gépágyút mint légi és földi célok 
ellen egyaránt alkalmas, állandóan tűzkész fegyvert a gyorscsapatok 
páncél és légvédelmi eszközeként kívánták alkalmazni. Gépkocsi
dandáronként 6 löveges „Nimród" üteg beállítását tervezték.108 Meg 

104 H L . H M . Ein. 3.b. — 1939/3575. 
105 H L . V K F . Ein. 1. — 1939/4423. 
106 H L . V K F . Ein. 1. — 1940/3412. 
107 H L . H M . Ein. 3.b. — 1940/13457. 
,.40. M. „Nimród." 
Szerkezete azonos a „Toldi"-val . Alváza 0.66 m-e l hosszabb. Futógörgőinek száma 5, a 

„To id i " 4 görgőjével szemben . 
S ú l y a : 10,5 t. Kezelők s z á m a : 1 + 4. Sebessége m a x . : 50 k m / ó r a . M o t o r : 155 LE (a „Told i" -

vel azonos motor) . Fegyverze t : 1 db 40 mm-es légvédelmi gépágyú. 
108 uo. 
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40. M. „Nimród" páncélvadász és légvédelmi gépágyú 

sem történt a rendszeresítés, s márciusban már meg is rendeltek 26 
darabot a MÁVAG-nál, azzal a kikötéssel, hogy a Ganz-zal a gyártási 
jog közös megvásárlása alapján alakítsanak munkaközösséget az ered
ményesebb gyártás érdekében.109 (A megrendelés részletezésétől, amely 
t e l e s honi gyártást írt elő, valamint az előkészítő munkák ismerte
tésétől, mivel meghaladja dolgozatunk időhatárát, eltekintünk.) 

III. 

arckocsik gyártása sok nehézség árán, de mégiscsak 
ipatoknál, ha kis számban is, meg elentek a „Tol-
rőfeszítés árán sem sikerült biztosítani a közepes 
;. Az 1938. június 23—28-ig tartó csapatpróbán* — 

• 1940/12460. 
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ahol az L—60-nal együtt a V—4110 próbáiára is sor került (1. L—60-
nál) — a bizottság véleménye a V—4-gyel szemben elmarasztaló volt. 
Kiderült, hogy mire a V—4 rendszeresítésére sor kerülhetett volna, el
avult, rendeltetésének már nem felel meg, s telles átszerkesztésére 
volna szükség. A gyorscsapatok szemlélője a szemlebizottság vélemé
nyét összegező jelentésben erről a következőket írta: „Jelenlegi kivi
telben főleg a mozgás közbeni némileg is eredményes tüzelés teljes le
hetetlensége miatt, amit a kevésbé jó és rövid futószerkezet okoz, 
továbbá a csekély és nehézkes mászóképesség és az alapkövetelmény
nyel szemben is teljesen megbízhatatlan árokáthatoló képessége miatt 
nemcsak hogy hadihasználhatatlan, mert mozgás közben eredményesen 
lőni belőle nem lehet, normális ellenséges állásokban orrára esve azok
ban befullad, hanem fenti okoknál fogva még átmeneti kiképzési cé
lokra is csak igen korlátozott mértékben felelne meg. Nagymértékben 
károsnak tar tanám a 16 db megrendelését konstruktív változtatások 
és azután újabb kipróbálás nélkül."131 Ezért javasolta, hogy a WM-et 
szólítsák fel a V—4 átszerkesztésére, vagy ha ez nem megy, úgy bíz
zák meg a HTI-t egy tisztán hernyóláncos közepes harckocsi minél 
előbbi megszerkesztésével.112 

A HTI tisztában volt vele, hogy a V—4-es járószerkezete — mely
nek jóvoltából mint ezt a csapatpróbát végző 2. gépkocsizó dandár 
jelentette, a V—4 az emelkedőkön lemaradt — az L—60, sőt az 
„Ansaldo"-val szemben is elavult. Ez azokból az elavult irányköve
telményekből eredt, „melyek annak idején éppen a harckocsi előnyét 
voltak hivatva szolgálni (úszás, kerék- és láncmenet)", ami azonban 
„nem lehet olyan tökéletes, mint csak kerékre, csak láncra vagy csak 
úszásra szerkesztett jármű."113 A HTI fontosnak tartotta az elavult 
iránykövetelmények megváltoztatását, az úszás és keréken járás köve
telményének telles elvetését, és áttérést a modernebb merev futó
szerkezetre, mivel közben „a merev futószerkezetű harckocsik sebes
sége megnövekedett, a lánc szerkezet és rugózás olyan fejlődési fokot 
értek el, amely lehetővé teszi az országúton való huzamosabb közle
kedést is, anélkül, hogy akár a láncszerkezet, akár az útburkolat túl
zottan szenvedne".114 

A HTI többféle javaslatot tett a közepes harckocsi kérdés megoldá
sára. Első helyen vetette fel egy közepes harckocsi licenc megvásárlá
sát. Ez nehézségekbe ütközött, a németek ugyanis — mint már erről 
szóltunk — mereven elzárkóztak, az olasz 11 t-ás115 nem felelt meg 
a követelményeknek, s a többi nagyhatalom is legfeljebb csak régi, 

110 A V—4-es közepes ha rckocs i 10 t sú lyú , l ánc és k e r é k m e g o l d á s ú futószerkezet te l r e n 
delkező, úszó ha rckocs i volt. 

Kezelők s z á m a : 4 fő, fegyverzete 1 db 40 m m - e s löveg, 2 db 8 m m - e s ike r géppuska , 
egyik a t o ronyban , más ik a homlokfa lon . 

111 HL. VKF. Ein. 1. — 1938/2800. 
112 Uo. 
113 Uo. 
111 Uo. 
115 Az M 10-es Ansa ldo H t o n n á s h a r c k o c s i : t o r o n y b a n egy i ke r géppuska , vezető mel le t t 

1 db 47 m m - e s löveg. 
Motor : 128 LE. 
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elavult típusokat bocsátott volna rendelkezésre. A MÁVAG révén 
megszerezhető volt a svéd L—10-es 11 t-ás harckocsi,16 s elérhetőnek 
látszott az amerikai Marmon—Herrington-gyár egy 10 t-s harckocsija 
is. Mindkét irányban tárgyalások kezdődtek, eredménnyel azonban csak 
a svédországi tárgyalások bíztattak.117 

A másik megoldás, amit a HTI felvetett, hogy a V—4 alá szerkesz-
szenek új futószerkezetet. A WM-gyár szerint az L—10-es futószerke
zetének megvásárlásával, vagy az L—60-as futószerkezetének meg
erősítésével a kérdés megoldható. Meg is kezdődtek a tárgyalások a 
landskronai gyár szabadalmaira elővételi joggal rendelkező MÁVAG-
gal, amely azonban „elutasító magatartást" tanúsított.118 A WM haj 
landó lett volna arra is, hogy egy merev rendszerű futószerkezetet 
szerkeszt, amit azonban csak a megrendeléstől számított egy éven be
lüli szállítási határidővel tudott volna vállalni.119 Ezt a megoldást nem 
fogadták el. A vezérkar akkori főnöke, Keresztes-Fischer Lajos erre 
elrendelte, hogy a V—4-gyel a kísérleteket hagyják abba, s a gyártást 
bevált külföldi típusok licencének megszerzésével biztosítsák.120 Ezzel 
a közepes harckocsi kérdése a külföldi tapogatózások és sikertelen 
tárgyalások zsákutcájába jutott. Októberben az új vezérkari főnök, 
Werth Henrik, a fenntartások nélküli németbarátság és háborús poli
tika híve, elmarasztalta szolgálati elődjét, a „fontolgató" Keresztes-
Fischer Lajost, a kérdésben tanúsított tehetetlenségéért, s erélyesen 
követelte, hogy mivel a HTI megfelelő megvásárolható típust sem az 
USA-ban, sem Svédországban nem talált (az L—10-essel kapcsolatos 
tárgyalások már folytak), az olasz kiforratlan, a német típusok pedig 
nem hozzáférhetőek, így a külföldi beszerzést el kell vetni, s meg 
kell bízni a WM-gyárat egy — a követelményeknek megfelelő — 
harckocsi típus kikísérletezésével.121 

Az Anyagi Csoportfőnökség azonban nem tartotta kívánatosnak, 
hogy csak a WM-gyárat bízzák meg a „kikészítéssel", mivel „megfelelő 
árakat és minőséget csak a szabadverseny kialakítása hozhat létre", 
hanem javasolta bevonni a gyártásba a még szóbajöhető nagyüzemeket 
is, a Ganz, a MÁVAG és a Győri Vagongyárat.122 A felsorolt üzemek 
közül azonban a HTI 1938 novemberében csak a WM és a MÁVAG 
gyárakat szólította fel a szerkesztésre, mint amelyeknek a „szerkesz
tésben gyakorlatuk van", s az esetleges licenc vásárlási lehetőséggel 
is rendelkeznek. A. minisztérium azonban ragaszkodott a másik két 
üzem bevonásához is.123 A kérdés most az volt, hogy a gyárak vajon 

116 A svéd hadse regben rendszeres í te t t , 37 m m - e s ágyúva l felszerelt ha rckocs i nem azonos 
a „Lago"-va l . 

Moto r : 200 LE. 
117 HL. VKF. Ein. 1. — 1938/2800. 
118 Uo. 
119 Uo. 
120 HL. HM. 445. bbk . 3/a. 1938. — A WM-gyár 1938. j ú n i u s 15-én a HM-al kötöt t megál lapo

dásban hozzájárul t a m á r k iadot t V—4-es rendelés tör léséhez (10 db) . Ez n e m vonatkozot t a 
m á r á tadot t p ro to t ípusra . U g y a n a k k o r l emond tak a ha rckocs igyá r t á s te rén 1931. június 30-án 
kö tö t t megá l lapodás é r te lmében fennál ló monopó l iumokró l . E n n e k fejében a HTI egyéb 
megrende léseke t he lyezet t k i lá tásba . 

121 H L . V K F . Ein. 1. — 1938/3407, . . 
122 H L . H M . Ein. 3.b. — 1938/54870. 
123 H L . H M . Ein. 3.b. — 1938/59192. 
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mennyi idő alatt képesek egy megfelelő típus megszerkesztésére. 
Biztosnak látszott, hogy ez sokkal több időt vesz igénybe, mint az ag
resszióra készülő vezetés remélte. Ezért végső soron nem vetették el 
teljesen a licenc gondolatát sem. örömmel fogadták a MÁV AG és a 
Ganz gyors jelentkezését, hogy hajlandók közösen megszerezni a 
Landswerk-gyár „LAGO" 15 t-ás, 47 mm-es löveggel felszerelt köze
pes harckocsijának licencét saját költségükre, s 1939 végére elkészítik 
a mintapéldányt is.124 A „LAGO" súlyától eltekintve megfelelt az 
iránykövetelményeknek, azonban a VKF hajlandó volt a 12 t i rány
követelményt 15 t-ra módosítani,125 mivel „a 12 t-ás harckocsi sem 
teszi lehetővé a gyalogság harcának támogatását", s így „célszerű lesz 
a súlyhatár felemelésével a harckocsi védettségét fokozni s a harcoló 
harckocsi típusát megteremteni."120 

A WM a V—4-es harckocsival szerzett tapasztalatai alapján bizal
matlanul fogadta a megbízást, és feltételekkel állt elő. „A WM-gyár 
egy közepes harckocsi megtervezésével és a mintapéldány előállításá
val szintén készségesen hajlandó foglalkozni — jelentette 1938. decem
ber 22-én a HTI —, de a mintapéldány kötségeit csak akkor tudja 
vállalni, ha autóüzeme megfelelő módon foglalkoztatva van. A foglal
koztatást a légvédelmi ágyúk vontatására tervbe vett AC—II. jelű 
tüzérségi vontatók (500 db) megrendelésével képzelik."127 Érdekes, 
hogy a várható páncélgépkocsi megrendeléséről nem esik szó, pedig 
ennek megszerzése is jelentős volt a WM számára. A vezérkar ekkor 
a honvédelmi miniszterhez fordult, és kérte, „a harckocsi szerkeszté
sében és gyártásában legtöbb tapasztalattal rendelkező WM^gyárat 
erélyesebb eszközökkel rászorítani, hogy egy mintapéldány elkészíté
sére vállalkozzon".128 A cél érdekében engedményekre is készek vol
tak, hiszen kérésüket ezzel zárták: „esetleg költségei egy részének 
megtérítését is vállalhatnánk".129 

A Győri Vagon, bár a HTI értékelése szerint „alig van sikerre kilá
tása, mert tervezőirodája nincs, sikerült külföldi szabadalomhoz való
színűleg nem jut hozzá", vállalta a tervezés vagy egy külföldi minta
harckocsi megszerzésének nehézségeit és költségeit.130 Nem mintha 
nem lettek volna tisztában lehetőségeikkel, hanem azoknak a koope
rációs tárgyalásoknak eredményességében bíztak, amelyek december
ben indultak meg a III. Csoportfőnökség irányításával. Az elképzelés 
ugyanis az volt, hogy az e téren tapasztalatlan, de áldozatokra kész 
Győri Vagont a tapasztalt WM-mel közös típus kialakítására veszik 
rá. Kérték, hogy a minisztérium 100 000 P-ős hozzájárulása mellett, 
100—100 000 P-vel járuljanak hozzá egy közös szerkesztés költségei
hez.131 A tárgyalások alakulásába azonban beleszólt Bartha Károly 

121 HL. HM. Ein. 3.b. — 1938/94011. — Eddig az L—10-es 10,5 tonnás megvéte léről volt szó, 
ami megfelelt a köve te lményeknek . 

125 HL. VKF. Ein. 1. — 1939/3001. 
12tí Uo. 
127 HL. VKF. Ein. 1. — 1938/3813. 
12.S HL. VKF.-Ein . 1. — 1939/3220. 
129 Uo. 
130 Uo. 
131 HL. HM. Ein. 3.b. — 1939/5516. 
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honvédelmi miniszter, a lelépő Rátz Jenő utóda, a Werth Henrik
féle elképzelések maradéktalan végrehajtója, s elzárkózva az anyagi 
hozzájárulástól, utasította a III. Csoportfőnököt, Győrffy-Bengyel Sán
dor altábornagyot, hogy a „WM-re gyakoroljon nyomást", s a többi 
megrendelést is a harckocsi-programban való részvételétői tegye füg
gővé.132 Győrffy-Bengyel a „nyomás" egyetlen hathatós eszközét az 
AC—II. páncélgépkocsi megrendelésében látta, s ezért javasolta, hogy 
a HM „helyezze el ezt a gondolatot (az AC—II. esetleges megrende
lése — D. L.) a WM műveknél azzal, hogy a Győri Vagonnal való 
együttműködését e kérdésben (harckocsi program — D. L.) kívánatos
nak tartjuk."133 A nyomás ellenére — bár időközben a gyár az AC 
—II. („Csaba") páncélgépkocsi megrendelését is megkapta — sem 
tudtak eredményre jutni. A közepes harckocsi szerkesztésének ügye 
nem haladt előre, a WM anyagi hozzájárulás nélkül nem vállalta a koc
kázatot. Nincsenek forrásaink arra, hogy egyáltalán történt-e valami
lyen konkrét lépés a közös szerkesztés ügyében. Valószínűnek látszik, 
hogy nem. A WM okulva az előző példán, óvakodott hozzáfogni akár 
kooperálva is a szerkesztés költséges műveletéhez, aminek valószínű 
elhúzódása esetén ismét fenyegetett volna a veszély, hogy mire a pro
totípus elkészül, a V—4-hez hasonlóan elavul. 

A kérdés rövidesen le is került a napirendről, mivel a hadsereg ve
zetése be kellett lássa, hogy eredménnyel is bíztató harckocsiszerkesz
tést a magyar gyárak nem, vagy csak a HM anyagi hozzájárulásával 
vállalnak, s a siker így is kétséges. Egyetlen járható út a licenc alap
ján történő gyártás maradt. 

A MÁV AG és Ganz tárgyalásai a Landswerk „LAGO" megvétele 
ügyében közben előrehaladtak. Áprilisban már közölték a svédekkel a 
készülő harckocsi fegyverzetével kapcsolatos kívánalmakat is: a to
ronyban 1 db 40 mm-es ágyú — egy db-ot ki is küldtek —, valamint 
2 db 8 mm-es géppuska (egy előre, egy hátrafelé tüzel), s a vezető 
mellett még 1 db 12,7 mm-es géppuska, hogy a harckocsi a torony 
helyzetétől függetlenül is menetirányban tüzelni tudjon.13/i Bár ekkor 
— 1939 tavaszán — a tárgyalások sikerrel bíztattak, a svédek váratla
nul közölték, hogy a harckocsi mintapéldányát közbejött akadályok 
miatt csak 1940 februárra készítik el. Amikor Czaykovszky alezredes 
1940 februári útja során érdeklődött a munkálatokról, azt a választ 
kapta, hogy svéd katonai igények következtében újabb késedelem lé
pett fel, így a mintapéldány elkészültével július—augusztus előtt alig 
lehet számolni.133 Ilyen körülmények között, s mivel a közepes harc
kocsi kérdése közben más vonalon megoldódott, a MÁV AG nem vál
lalta a bizonytalan határidőt. A tárgyalások 1940 nyarán megszakadtak, 
a harckocsi sohasem került a honvédség birtokába, de német források 
szerint a svéd hadsereg fegyverzetébe sem, mert kifejlesztését k é 
sőbb abbahagyták. 

132 HL. HM. Ein. 3.b. — 1939/5516. 
133 Uo. 
134 HL. VKF. Ein. 1. — 1939/3684. 
135 HL. HM. Ein. III . Csfség. — 1940/4883. 
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A magyar katonai vezetés időközben meg-megújuló eredménytelen 
kísérleteket tett, hogy a németeket egy közepes harckocsi típus át
adására bírja. Győrffy-Bengyel 1939 áprilisi németországi útja során 
felvetette a közepes harckocsi-kérdést. ígéreteket kapott, de harckocsit 
nem. A Waprüf szakosztály vezetője bizalmasan közölte, hogy kár 
próbálkozni, mert „Ungarn ist für dieses Gerät nicht genügt dicht" — 
azaz Magyarország ehhez nem elég gazdag.136 Ezt értelmezhették úgy 
is — és ez fedte a valóságot —, hogy Magyarország ehhez nem elég 
megbízható. Megjegyzendő, hogy Németország olasz szövetségesét sem 
találta elég megbízhatónak ahhoz, hogy harckocsikat adjanak el nekik. 
(Ellenőrizhetetlen források szerint a P—IV. licencet 60 millió RM-ért 
adták volna el az olaszoknak.) Az 1939 decemberi budapesti hadfel
szerelési tárgyalásokon ismét sikertelenül kérték, hogy szállítsanak 
a németek 27 millió RM értékben 180 közepes harckocsit. Mint Clo-
dius 1939. december 15-én kelt, a tárgyalásokkal foglalkozó jelentésé
ből kitűnik, a németek ez alkalommal is elzárkóztak a kérés elől. 
„Minél hamarabb jóindulatúan megvizsgáljuk katonai és gyártási 
szempontból, mennyiben lehetségesek a kért újabb terjedelmes szál
lítások — írja Clodius a német külügyminisztériumnak a magyar 
vezetőkkel folytatott tárgyalásairól —, de már most fel kell hívnom 
figyelmüket arra (a magyar vezetőkét — D. L.), hogy a harckocsikban 
ez a lehetőség szerintem nem áll fenn."137 

Nagyobb sikerrel kilincseltek az olaszoknál, akik hajlandóak lettek 
volna átadni a 11 t-ás harckocsi átalakított változatát, a 13/40. M. 
„Ansaldo" 14 t-ás közepes harckocsit.138 A licenc megvételére a győri 
gyárat kérték fel.139 A harckocsi átvételére később nem került sor, 
mert mire az olaszok 1940 augusztusában útbaindították volna a harc
kocsit Magyarországra, a T—21 licencének megvásárlása megtörtént, 
s így az átvétel tárgytalanná vált.140 

Új, sikerrel biztató megoldás lépett előtérbe 1939 októberében. A 
HTI tárgyalásokat kezdett Vaclav Eiegl-el, a Skoda-gyár műszaki igaz
gatójával. Fiegl átadta azoknak a katonai járműveknek a jegyzékét, 
amelyek külföldi eladását a németek engedélyezték. Ebben szerepelt 
a cseh hadseregben annak idején rendszeresített közepes harckocsi, 
a T—11-es, melyből 2 db a márciusi felvidéki harcok során kiégett 
állapotban a honvédség birtokába került.141 A listán szerepelt ezenkívül 
a Skoda T—21-es harckocsija is. A T—21-esből, amely a T—11-es 

135 HL. VKF. Ein. 1. — 1943/4746. 
137 A Wilhelmst rasse és Magyarország . . . 462. o. 
138 M. 13/40. „Ansaláo". 
Súlya : 14 t. Hossza : 4,91 m. Szélessége: 2,20 m. Magassága : 2,37 m. Moto r : 105 LE. Sebes

s é g e : 31 k m / ó r a . P c : 40/30. Személyzet : 4fő. Fegyve rze t : 1 db 37 m m á ( to ronyban) , l db 
S m m géppuska . 

130 HL. VKF. Ein. 1. — 1939/5218. 
140 HL. VKF. Ein. 1. — 1940/4377. 
tói T—11. 
A csehszlovák hadse regben rendszeres í te t t ha rckocs i . A n é m e t hadse reg b i r tokába 400 db 

k e r ü l t belőle. R o m á n i á n a k 250 db-ot , Jugosz láv iának 200 db-o t szál l í tot tak még 1939 előtt . 
T—ll (LT 35). 
Sú lya : 10,5 t. Hossza : 4,45 m. Szélessége: 2,14 m. Magassága : 2,20 m. Moto r : 120 LE. Se

bes sége : 40 k m / ó r a . P á n c é l : 24 m m . Személyze t : 4 fő. Fegyve rze t : 1 db 37 m m - e s ágyú , 
2 db 7,9 m m - e s géppuska . 
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továbbfejlesztett változata volt, ekkor még csak egy kísérleti példány 
készült el vasfelépítménnyel. A T—21 műszaki vizsgálata éppen Cseh
szlovákia összeomlásakor történt meg, bevezetésére és gyártására már 
nem került sor, így csapatérett sem volt.142 A prototípus már Romániá
ban volt kipróbáláson, s ennek eredményeképpen — a HTI „értesülései 
szerint" — a románok 200 db-ot már meg is rendeltek. „Különösen kel
lemetlenül hatott itt az a hír, hogy Romániának a Skoda Művekből 
harckocsit ígértek" — írta erről Erdmannsdorf követ a német külügy
minisztériumnak.143 A T—21-es144 a leírás szerint megfelelt az irány
követelményeknek, s a Skoda hajlandónak mutatkozott a szabadalom 
átadására. A németek mézesmadzagnak szánták a számukra felesleges 
Skoda-licenc átengedését. A HTI javasolta, hogy kérjék a ,,T—21-es" 
prototípusának kéthónapi próbaidőre való átengedését. Ugyanakkor 
javaslatot tett a 2 db T—11-es megjavíttatására is, mivel ezt a harc
kocsitípust is figyelemre méltónak találta. 

Bár a harckocsit magyar szakértők nem látták, a Skoda-gyárral a 
tárgyalások így is megindultak, s rövidesen eredményre is vezettek, 
ígéretet tettek arra, hogy 1940 elején a T—2l-est átadják magyar
országi kipróbálásra. 

Így 1939 decemberében a ,,LAGO" és „Ansaldo" közepes harckocsik 
mellett újabb közepes harckocsi típus licencének megszerzése is le
hetőnek látszott.145 

A HTI javasolta, hogy a két cseh harckocsi gondozásával és ügyé
nek vitelével a WM-et bízzák meg. A gyár ezzel nem hoz áldozatot, 
mert a két Skoda közül az egyik a kincstár tulajdona (T—11), a másik 
meg nem vásárolható darab. Ugyanis — írta a HTI —, ,,a WM a kö
zepes harckocsi kérdés körében már hozott áldozatokat (V—4) és így 
ezt a körülményt méltánylandónak látom". Mivel azonban a szóbajö
hető típusok közül gyártásra csak egy kerülhet, a HTI javasolta a 
gyártás megosztását a négy érdekelt üzem között.140 A VKF a tervek
kel egyetértett. 

A WM felvette a kapcsolatot a Skoda-gyárral. Korbuly János, a 
gyár egyik igazgatója is csatlakozott ahhoz a katonai küldöttséghez, 
amely 1940 áprilisban Pilsenbe utazott a részletek megtárgyalására. 
Hazatérésük után nem sokkal, május 11-én, a Skoda-gyár megküldte 
a T—21-es műszaki leírását, valamint a licenc szerződés tervezetét. 
A licenc díjat meglehetősen magasan, 7,500 000 K-ban (1,500 0000 P) 
állapították meg, ami meghaladta az előzetes elképzeléseket. Ugyan
akkor nyilatkoztak a harckocsik eladási áráról is: 1,610 000 K (262 000 
P) 50 db szállítása esetén.147 

142 HL. VKF. Ein. 1. — 1943/4746. 
143 A Wilhe lmst rasse és Magyarország . . . 477. o. 
144 T—21 (V 8 H/CKD). 
S ú l y a : 16,5 t. Hossza : 5,25 m . Szélessége: 2,25 m. Magassága : 2,30 m. P á n c é l : 50 m m . Mo

t o r : 245 LE. Sebessége : 45 k m / ó r a . Személyze t : 4 fő. Fegyve rze t : i db 47 m m - e s ágyú, 2 db 
7,9 m m - e s géppuska . 

145 HL. VKF. Ein. 1. — 1939/5218. 
146 Uo. 
147 HL. VKF. Ein. 1. — 1940/3802. 
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A HTI 1940. május 17-én jelentette, hogy egy vas felépítményű 
T—2 l-es harckocsi május végén háromhetes időtartamra bemutatásra 
megérkezik. A Soka-gyár nemcsak a bemutatás időtartalmát írta elő 
meglehetősen szűken, hanem a próbák során megtehető km-t is (úton 
1000 km, terepen 200 km). Közölték, hogy fegyverzet, irányzó eszkö
zök, rádió nem éťkezik a harckocsival, mert .erre a né'metek kiviteli 
engedélyt nem adtak, mivel ez a német hadseregben is rendszeresí
tett anyag. Ez további tárgyalásokat igényelt. 

A HTI panaszkodott a HM-nek, hogy a rendelkezésre álló idő rö
vidsége miatt nincs mód a csapatpróba szabályos, az anyagi csoport
főnök által előírt módon történő lebonyolítására, az ismeretlen harc
kocsi alapos tanulmányozására. „E rövid idő alatt — írják — kell elvé
gezni az anyag műszaki bevizsgálását (magyar fegyverzet, rádió, opti
kai berendezések eldöntését és beépítését), vezetőségi bemutatóját, csa
patpróbáját, döntést az anyag rendszeresítése tekintetében, valamint a 
külföldi, illetve hazai rendelés tekintetében szükséges döntéseket, el
határozást a harckocsi gyártási jogának megvásárlása tárgyában."148 

A HM súlyos hibát követett el, mikor a HTI által eredetileg java
solt két hónapos próbáról lemondva, belement a rövid idejű bemu
tatásba, s ennek megváltoztatására semmi érdemleges lépést sem tett 
Ennek oka, hogy ekkor már a közepes harckocsi típus megteremté
sének csak Skoda vonalát tartották járható útnak, s a T—21-et az 
iránykövetelményeket leginkább megközelítő típusnak, örültek, hogy 
1940 nyarára végre sikerült egy megfelelőnek látszó típust szerezni. 
Attól féltek, hogy az esetleges újabb kívánságok felingerlik a némete
ket, s a nehezen megszerzett, e számukra elavult típus átadására 
adott engedélyt is visszavonják, s a harckocsit csak a románoknak 
adják át, érzékeny előnyhöz jut tatva őket. 

Megkezdődtek a tárgyalások a szóbaj övő négy nagyüzemmel a gyár
tási feltételekről. Felszólítást kaptak, hogy a T—21-es ismerete nélkül 
is nyilatkozzanak gyártási lehetőségeikről ár és határidő megjelölés
sel.149 A válaszok 1940. május 20—21-én meg is érkeztek a HM-be, 
azonban részletes műszaki leírás híján, mind az ár, mind pedig a ha
táridő tekintetében meglehetősen általánosak voltak. 

A WM-gyár nagy örömmel fogadta az érdeklődést, „mivel motor
osztálya csak a legközelebbi hónapokra van biztosítva",150 s munkaerő
felesleg fog mutatkozni. Az árról nem tudtak nyilatkozni, viszont fél
éven belül 25 harckocsi legyártását kilátásba helyezték. 

A Győri Vagon is készségesen vállalkozott, mivel az „utóbbi idő
ben a honvédségi igényekhez felfejlesztett motor és autó üzemeinket 
honvédségi munkák híján már néhány hét múlva csak fél kapacitás
sal tarthatjuk fenn, raktárra való gyártás rizikóját vállalva."151 A né
met 16 t-ás harckocsi áráról szerzett értesüléseik szerint a harckocsi 
kb. árát 9 P/kg-ban jelölték meg. 

148 Uo. 
119 HL. HM. Ein. 3. b . — 1940/2G823. 
150 U o . 
151 Uo. 
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A MÁVAG és a Ganz viszont nem lelkesedett a T—21 gyártásának 
gondolatáért, mivel ekkor még a Landswerk „LAGO" kifejlesztésével 
foglalkoztak. A mintaharckocsit már korábban megrendelték, s az ed
digi szerkesztési munkálatok és gyártási előkészületek komoly költ
séget jelentettek. Ök a „LAGO"-t jobbnak tartották a T—21-nél, mert 
motorja, páncélzata erősebb. Ára előreláthatólag csak 13 P/kg. A 
HM-től sürgős döntést kértek a „LAGü" harckocsi gyártását illető
leg. 

A beérkezett adatok alapján a HM 3. b. osztályának munkatársai 
számításokat végeztek, és úgy találták, hogy 50-es szériát alapul véve 
15 P/kg-os áron, egy T—21-es harckocsi gyártása 264 000 P-be kerül. 
Ez olcsóbb, mint a Skoda-gvár által 50 db harckocsi szállítása esetén 
felajánlott 292 000 P-ős (1,6Ï0 000 K) ár. 

A tárgyalásoknak ebben a szakaszában még nem dőlt el, hogy a 
harckocsi licencét vegyék-e meg, vagy a szükséges mennyiséget rész
ben vagy egészben rendelés útján szerezzék be. A kérdés körül vita 
alakult ki. A honi gyártás mellett szólt az alacsonyabb ár, ami a to
vábbi sorozatok előállításánál a licenc árával tovább csökken, valamint 
a szükséglet szerinti korlátlan gyártási lehetőség, s tartalék alkatrészek 
biztosítása. Nem utolsó sorban merült fel a meglevő gyári kapacitás 
kihasználásának szükségessége is. Ezzel szemben hátrányt jelentett a 
gyártási határidők bizonytalansága és az elkészítéshez szükséges bel-
és külföldi anyagok beszerzési nehézségei. Nehézségekkel küzdött a 
hazai páncéllemez-gyártás is, amelynek hibái a ,,Toldi" harckocsiknál 
kiütköztek. 

Ruszkiczay-Rüdiger Imre altábornagy, a Győrffy-Bengyel helyébe 
lépő új anyagi csoportfőnök, a külföldi rendelés mellett emelt szót, 
mivel a honi gyártás „gyermekbetegségeken fog keresztülesni". Helyet
tese, Náray Antal ezredes, kompromisszumos megoldást ajánlott. Ö 
csak 50 db harckocsit akart megrendelni, majd ennek alapján egy 
előnyös licenc díjat kialkudni, s berendezkedni a honi gyártásra.15-
A magyar ipar felkészültségének ismeretében nyilvánvalóan arra 
gondolt, hogy a hadsereg legsürgősebb igényét így gyorsabban lehet 
kielégíteni. 

A 3. b. osztály vezetője, Tanos Béla ezredes, valamint beosztottai — 
ellentétben feletteseikkel —, egyértelműen a szabadalom megvétele 
és a honi gyártás mellett törtek lándzsát.153 Mint a kérdésnek a HTI 
melletti legjobb ismerői, az adott körülmények között más lehetőséget 
nem láttak, s minden további vitát felesleges időpazarlásnak tartot
tak. 

A HM 17. b. osztály (Iparügyi Minisztérium) állásfoglalása is a honi 
gyártás mellett állókat erősítette. A gyárak műszakilag alkalmasak 
a harckocsik gyártására. Kapacitásuk megvan, ki kell használni. Minél 
előbb ki kell adni a megrendelést, mer t az anyagok beszerzése hosszú 

152 Uo. 
153 Uo. 
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időt vesz igénybe. A MÁVAG és a Ganz így is csak 1941 októberben 
a „Toldi II." program befejezése után kapcsolódhat be a gyártásba.154 

A vitában döntő fordulat következett be, mikor Fiegl, a Skoda A.G. 
igazgatója május végén Budapestre érkezett. A tárgyalások során ki
jelentette, nem tudja, tudnak-e kész harckocsikat szállítani, kapnak-e 
erre a németektől szabad kapacitást, épp ezért célszerűbbnek tartaná 
a szabadalom megvételét. Esetleg — mondta Fiegl — a motorok gyár
tásába a Skoda személygépkocsi gyára bekapcsolódhatna, ami a gyár
tást megkönnyíthetnék5 5 Világosan kitűnik ebből, hogy a németek, 
beleegyeztek ugyan egy többé-kevésbé elavuló félben levő közepes 
harckocsi típus átadásába, de nem óhajtották a Skoda általuk teljes 
egészében kihasznált gyártási kapacitását magyar rendelésekkel le
kötni. 

Ezek után a VKF a licenc megvásárlása mellett tört lándzsát, hang
súlyozva, hogy a hazai gyártásnak minden alkatrészre ki kell terjed
nie.156 A III. Csoportfőnökség 1940. május 26-án tartott értekezletén 
utasították Ruszkiczay-Rüdigert, hogy mielőbb tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a licenc megvásárlására.157 

Ruszkiczay — megbízatásához híven — kérte a Budapesten tartóz
kodó Fiegl-t, hasson oda, hogy mielőbb és lehetőleg mérsékeltebb áron 
bocsássák rendelkezésre a T—21 licencét. Ugyanakkor — még mindig 
bízva saját elképzelésében — ismét felvetette a kész harckocsik szállí
tásának esetleges lehetőségét is. Fiegl azzal vállalta a megbízást, 
hogy nemcsak a szállítás lehetőségében nem bízik, de a licenc ár mér
séklésében sem.158 

A T—21-es 1940. június 10-én cseh kísérőkkel érkezett Hajmáskérre 
szerkezeti rajzok nélkül.159 A műszaki átvétel és a csapatpróba Vér-
tesy János vezérkari ezredes vezetésével kiküldött bizottság előtt azon
nal megkezdődött. A bizottság arra volt kárhoztatva, hogy passzív 
szemlélőként vegyen részt a bemutatón, mivel a harckocsit csak a kí
sérő cseh személyzet kezelhette, s a csapatpróba csak abból állt, hogy 
a magyar bizottság tagjai egy-egy órát vezethettek ellenőrzés mel
lett.160 A bizottság ennek ellenére is kialakította véleményét,161 mi
szerint a 16,5 t súlyú, 240 LE-s motorral ellátott T—21-es a megsza
bott követelményeknek megfelel, amennyiben védettségét a páncélzat 
megerősítésével növelik, s a torony megfelelő — a „Toldi" tornyához 
hasonló alakú — átalakításával megnövelik a kezelők mozgási lehető
ségét. Az így kialakított toronyba egy 40 mm-es löveget és vele párhu
zamos 8 mm-es géppuskát, míg a vezető mellett egy 8 és egy 12,7 
mm-es géppuskát javasoltak elhelyezni. (A csapatpróba fegyverzet 
nélkül folyt, mivel a harckocsi az eredeti fegyverzet nélkül érkezett, 

154 Uo. 
155 Uo. 
156 Uo. 
157 Uo. 
158 Uo. 
159 H L . H M . Ein. 3.b. — 1940/3142. 
160 H L . H M . Ein. 3.b. — 1943/4746. 
161 H L . H M . Ein. 3.b. — 1940/41334. 

— 611 — 



A T—2l-es közepes harckocsi bemutatása Hajmáskéren 

magyar fegyverzet beépítésére pedig nem volt idő.) A bizottság jelen
tésében külön hangsúlyozta, hogy a harckocsi jól vezethető (sűrített 
levegővel megoldott kormánymű), mozgékony és fordulékony, azonban 
jól képzett vezetőket igényel, akiknek kiképzésére legalább 4—6 hó
nap szükséges. Gyakorlott „Toldi"- és „Ansaldo"-vezetők azonban 1 
hét alatt átképezhetők. 

A bizottság jelentése nyomán, annak ellenére, hogy alapos vizsgá
latra nem volt mód és átalakításokra volt szükség, a HTI a harckocsi 
rendszeresítését javasolta. Ezt a későbbiek során, mikor a felületes 
átvétel megbosszulta magát és sorozatban jelentkeztek a gyártást aka
dályozó konstrukciós hibák, s átszerkesztések váltak szükségessé, a 
HTI azzal indokolta, hogy „az alváz és motorban az itt megejtett pró
bák és a Skoda által jelentett kb. 7000 km próbautak eredménye 
alapján bízott; semmilyen más lehetőség nem állt rendelkezésre, azon 
óhaj, hogy (1940-ben!) legyen már valamink, kényszerített, sürge
tett."162 

A csapatpróba alatt (július 9—10-én) megtekintette a T—21-et Hor
váth László tábornok, a gyorscsapat gyakorló és kiképzőtábor parancs
noka is. Véleményét a „korszerű német irodalomban (Guderian) levő 

162 HL. VKF. Ein. 1. — 1943/4746. 
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szervezési és alkalmazási keretbe" illesztve terjesztette elő, ami sze
rinte „bevált és nálunk is előrelátható".16'0' 

Ebből az aspektusból nézve úgy találta, hogy a T—21 — amely a 
harckocsidandárok zömét kellett képezze — „nagy gyorsaságánál, for-
dulékonyságánál és 'kiemelkedő terepjáró képességénél fogva hivatá
sának mozgás szempontból teljesen meg fog felelni".164 Azonban pán
célzata eredeti kivitelben gyenge, oly mértékig meg kell erősíteni, hogy 
a harckocsi a harctér páncéltörő fegyvereinek zöme (2 cm-ig) ellen 
védett legyen. 

Az alkalmazást illetően szükségesnek találta meghatározni a köze
pes harckocsik helyét, feladatát a vegyes felépítésű harckocsidandá
rokban. Helyesen látta, hogy a.harckocsidandárok nem nélkülözhetik 
a nehéz harckocsikat. A csak közepes harckocsikkal rendelkező pán
célos magasabbegységek nem ütőképesek, feladatukat nem tölthetik 
be, mert a nem rendeltetésszerűen használt, a nehézharckocsik szere
pét is átvevő közepes harckocsik súlyos veszteségek árán sem tudnak 
eredményt elérni. A reális adottságokat hagyta azonban figyelmen 
kívül, amikor helyes elképzeléseinek megfelelően kijelentette „szük
ségesnek tartom, hogy páncélos erőink vegyes kötelékeibe a .T—21-el 
egyidejűleg nehéz harckocsik (40 t körül) is beosztassanak", épp ezért 
,,páncélos erőink fejlesztése során (40 t) és közepes (15—17 t) harc
kocsik beszerzése egyidejűleg kell történjen. Csak így lehet biztosí
tani erőink ütőképességét a fejlődés bármely mozzanatában".165 Az 
ellenség páncéltörő fegyvereinek kikapcsolását s az áttörést e 1-—8 
cm-es lövegekkel ellátott nehézharckocsik feladatává teszi, míg a moz
gékony, nagy sebességű és tűzgyorsaságú (8 lövés/sec), de kevésbé 
védett T—21 (közepes) harckocsi szerepe támadásban az ellenség 
üldözése lehet annak mélységében, ahol már nem kell számolni „terv
szerűen és mélyen megszervezett páncélelhárítással".166 Az ellenséges 
nehézharckocsikkal szemben a T—2l-es helyt állni nem tud, azonban, 
ha ez elkerülhetetlen, mozgékonyságánál és fordulékonyságánál fogva 

163 H L . HM. Ein. 3.b. — 1940/41334. — Horváth tábornok a harckocsik alkalmazásának fő 
elveit a „radikális súlyképzésben, tömeges bevetésben döntő és messzemenő céllal, valamint 
a mozgóharc kikényszerítésében" látta. Ehhez páncélos hadosztályok mielőbbi megszerve
zését és a hadrendbe állítását tartotta szükségesnek. 

A páncélos hadosztályok szervezése: 1 p c , dd., 1 -gk. löv. dd., 1 féld. oszt., pc. tüzérség, 1 
féld. rep. szds., pc. utász és hír. csapat. 

Ezenbelül a páncélosdandár áll: 2 péncélosezredből. 1 ezred 3 osztályra tagozódik, 4 köny-
nyű, 6 közepes, 2 nehéz hk. századdal. 

HL. VKF. Ein. 1. — 1940/4030. 
Horváth tábornok elképzeléseit magáévá téve Nagybaczoni Nagy Vilmos, ekkor az 1. 

hadsereg parancsnoka, a HM-nek 1940. június 20-án küldött felterjesztésében sürgette a 
gyorshadtest mielőbbi átszervezését. A különböző sebességű alakulatok (gk., lovas, kerék
páros) egy dandárba és hadtestbe szervezését, vezetési, kiképzési, kiegészítési szempontból 
egyaránt tarthatatlannak tartotta. Kifogásolta a gyorshadtestnél a támadó és védő páncélos 
eszközök hiányát. Javasolta, hogy a 2 gk. dd-ból kiegészítve egy páncélos dd-al sürgősen 
hozzanak létre 1 gk. hadtestet, majd a későbbiek során 1 gk. (4 zlj.) és 1 p c dd-ből álló 
hadosztályokat. A páncélos dd. nála is 2 ezredes. A páncélosezred viszont 1 közepes és 1 
könnyű hk. zászlóaljból áll. (3—3 század 54—54 hk-val.) Ö nehéz hk-kat nem tervezett a dan
dárokba. A gyorshadtest lovas dd-okból és a kerékpáros zlj-akból javasolta 1 lovashadtest 
létrehozását, könnyű hk. zászlóaljjal és páncélvadász századdal kiegészítve. 

lf>4 HL. HM. Ein. 3.b. — 1940/41334. 
105 Uo. 
166 Uo. 
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esetleg sikeresen veheti fel a harcot a lomhább mozgású nehézharc
kocsikkal is.167 

Július 12-én megtörtént a T—21-es vezetőségi bemutatója is. A 
jelenlevők megelégedettségüknek adtak kifejezést. Nyilvánvalóan 
afölötti örömükben, hogy egyáltalán „van valamink". 

Közben a HTI elkészítette a Skoda által benyújtott szerződés módo
sított változatát, s 1940. július 11-én átadták a Skoda képviselőinek, 
akik két hetet kértek annak tanulmányozására, s végleges ajánlatuk 
kialakítására.168 Ennek megtörténte után a tárgyalások megegyezés
hez vezettek. Augusztus 5-én a Skoda ajánlatát, amely a licenc ár te
kintetében engedményt tett, elfogadták, s egy nappal később Ruszki-
czay-Rüdiger és a Skoda képviselői aláírták a szerződést. Ezt a hon
védelmi miniszter augusztus 7-én sietve jóvá is hagyta."'" 

A terjedelmes szerződés értelmében a Skoda A.G. átadta a T—21 
gyártási jogát a HM-nek „egyszer s mindenkorra" korlátlan számú 
harckocsi gyártásra (6,750 000 K) 1,184 200 P-ért (eredeti ár 1,500 000 
P volt). Az összeget a rajzok folyamatos átvételekor arányosan kel
lett fizetni.170 A Skoda kötelezte magát a gyártási tapasztalatok át
adására is (ami még nem volt), és mindkét fél vállalta, hogy a gyártás 
közben tet t javításokat egymás rendelkezésére bocsátják. 

Kikötötte a szerződés, hogy a harckocsit kizárólag magyar haszná
latra gyárthatják, és sem közvetlen, sem pedig közvetett kivitelre 
nem gyárthatnak, a gyártási jogot nem adhatják el. Megállapodtak 
abban is, hogy míg egyrészről „a Skoda A.G. lehetségesnek tartja 
esetleges külföldi megrendeléseinek elintézésére Magyarország gyár
tási lehetőségeit felhasználni", addig másrészről „a Skoda A.G. ha j 
landó a HM óhajára a T—21 harckocsi alkatrészeit, amennyiben el
foglaltsága engedi (ez a kitétel a magyar gyártási lehetőségekkel szem
beni igénynél nem szerepel) a legrövidebb időn belül szállítani."171 

A szerződés aláírása után — nem utolsósorban a már ismert véle
mények hatására — a VKF kezdeményezésére olyan döntés született, 
hogy a „Huba III." hadrendbe nem 1, hanem 2 páncélosdandárt állí
tanak be, s ezek harckocsiezredei részére a tervezett 100 helyett 230 
közepes harckocsit rendelnek meg.172 A megnövekedett igényekhez 
biztosítani kellett a szükséges költségvetést is. A honvédelmi minisz
ter utasítota Ruszkiczay-Rüdiger csoportfőnököt, hogy állíttasson ösz-
sze egy tájékoztatót a „harckocsi és általában a páncéljárművek jelen
tőségéről, várható teljesítményéről, fegyverzetének hatásadatairól, 
hogy ezt a pénzügyminiszter és a VKF jelenlétében a miniszterelnök
nek előadhassa és 100 millió pengő póthitel igénylését indokolhassa".173 

167 Uo. 
168 HL. HM. Ein. 3.b. — 1940/36711. 
1«9 HL. HM. III. Csfség. — 1940/44445. 
170 A rajzokat a szerződés aláírásától számított 5—8 hét alatt kellett pontosan meghatáro

zott rend szerint átadni, 7 részletben. 
171 H L . H M . Ein. 3.b. — 1940/45566. 
172 H L . V K F . Ein. 1. — 1940/4383. 
173 U o . — A „ h a r c k o c s i h i t e l " a 230 h a r c k o c s i r a 98 600 000 P - ő t i r á n y z o t t e lő . E b b ő l 23 800 000 

P-őt (60 harckocsi árát) a „Huba II." hadrend, míg a fennmaradó 74 800 000 P-őt „harckocsi 
póthitel' -bői kívánták fedezni. (Egy harckocsi árát 214 000 P-re kalkulálták, amihez hozzá
jött 90 173 P, a fegyverzet és a rádió fejében.) 
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A HTI 1940. szeptember 3-án megtette javaslatát a T—21-es „Tú
rán" néven történő rendszeresítésére.174 A javaslatban kitértek a szük
séges átalakításokra, s felhívták illetékesek figyelmét, hogy a motor 
bonyolultsága következtében sok lesz a hibaforrás, épp ezért ,,az ilyen 
alakulatok műszaki szakszemélyzettel és műhelyekkel való bő ellá
tása előfeltétele az alakulatok működőképességének."175 

A fegyverzet kérdésében a VKF "úgy döntött, hogy 40 mm-es löve
get és egy, a vezető mellett elhelyezett 8 mm-es géppuskát építenek 
be a harckocsiba.176 Mivel időközben német engedéllyel lehetővé vált 
az eredeti 47 mm-es Skoda-löveg licencének 560 000 P-ért való meg
vásárlása, ezt kell 40 mm-esre átalakítva beépíteni.177 Oka, hogy a 
honvédségnél rendszeresített 40 mm-es gépágyú lőszere lőhető legyen 
a „Túrán"-löveggel is. Az átalakított 40 mm-es löveg átütő ereje nem 
kisebb az eredeti 47 mm-esnél, mivel kezdő sebessége 820/sec. annak 
590/sec. kezdősebességével szemben.178 

Horváth tábornok (november 5-én) azonban ezzel nem értett egyet. 
A rendszeresítési javaslatot különben mindenben helyeselte, de a 
40 mm-es löveg beépítését ellenezte. Szerinte ez az űrméret még 
825/sec. kezdősebesség esetén sem eléggé hatásos, mivel az 50 mm 
vastag páncélt átütni nem tudja, így a harckocsi korszerű páncé
losok ellen tehetetlen. Tekintettel arra, hogy a fejlődés a páncélvas
tagság növekedése irányába hat, olyan 40 mm-esnél feltétlenül na
gyobb űrméretű lövegre van szükség, amely legalább az 50 mm-es 
páncélt 100 m-en belül képes átütni.179 

A VKF azonban kitartott eredeti elképzelése mellett, s ellenezte a 
47 mm-es löveget. A két löveg között gyakorlatilag semmi különbség, 
a 47 mm-re áttérni hiba lenne. Ehhez lőszert az ipar nem gyárt, s az 
esetleges berendezkedés a gyártásra a harckocsiprogramot késleltetné. 
Nagyobb űrméretű löveg rendszeresítése a közepes harckocsigyártás 
tervét szintén felborítaná, mivel ehhez a kocsit át kellene szerkesz
teni.180 

így aztán az eredetileg tervezett 40 mm-es löveggel került sor 1940. 
november 28-án a „40. M. «Túrán» közepes harckocsi", valamint a 
„40. M. »Túrán« közepes parancsnoki harckocsi" rendszerítésére.181 

A parancsnoki harckocsi annyiban különbözött a másiktól, hogy két 
R—4-es és R—5-ös rádióval rendelkezett, míg amaz csak R—5-ös ké-

174 HL. HM. Ein. 3.b. — 1940/50416. 
175 HL. VKF. Ein. 1. — 1943/4746. 
176 HL. VKF. Ein. 1. — 1940/4569. 
177 HL. HM. Ein. I I I . Csfség — 1940/52206. 
178 HL. VKF. Ein. 1. — 1943/4746. 
179 HL. HM. Ein. 3.b. — 1940/50416. 
180 U C . 
181 Uo., va lamin t Honvédségi Közlöny, 1940. dec. 9. 

40 M „Túrán" közepes harckocsi. 
S ú l y a : 18,2 t. Hossza : 5,5 m . Szélessége: 2,44 m . M a g a s s á g a : 2,3 m. Moto r : 260 LE. 2200/ 

perc , l egnagyobb fo rdu la t számnál fogyasz tás : 160 1/100 k m ( tar tá ly 265 1). Sebesség : 3,3 
k m / ó r a — 47,2 k m / ó r a . Ha tó távo l ság : 165 k m . Áthidaló k é p e s s é g : 2,2 m. Gázló k é p e s s é g : 0,9 
m . Legk isebb fordula t s u g á r : 12 m . He lyben fordula t s u g á r : 4 m . Páncé lza t — elülső oldal
fal, homlok lemez 60 m m , oldal és há tsó lemez 25 m m , tető és fenéklemez 13 m m . 

Fegyverzet: 1 db 40 m m - e s löveg, 2 db 8 m m - e s 34/40. A. M. (Gebauer) géppuska . 
Lőszer kiszabat: 101 db 40 m m - e s g ráná t , 3000 db 8 m m - e s tö l tény . Személyze t : 5 fő. 
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40. M. „Túrán" közepes harckocsi 

szülékkel volt felszerelve. Az R—5-össel a századon és szakaszon belül, 
az R—4-essel pedig felfelé tartotta az összeköttetést a századparancs
nok. (R—4 a század-, zászlóalj- és ezredparancsnoki harckocsiban volt.) 
Más különbség a két harckocsi között nem volt. Később a közepes 
harckocsi elnevezést ,,közepes csata harckocsi"-ra módosították.182 

Ekkor úgy látszott, hogy a Horthy-hadsereg rövid időn belül hozzá
jut az áhított közepes harckocsihoz. Még a rendszeresítési eljárás be
fejezése előtt, 1940. szeptember 19-én sor került a megrendelések ki
adására is.183 Azonban csakhamar kiderült, hogy a várakozás ellenére 
az első harckocsi elkészítéséig még hosszú és göröngyös az út. Amint 

182 HL. HM. Ein. 3.b. — 1941/4232. 
183 HL. HM. Ein. 3.b. — 1940/53381. — A megrendelés t 230 harckocs i ró l a következő m e g 

oszlásban ad ták k i : WM és Győr i Vagon 70—70 db, Ganz 50 db, MAVAG 40 db. A "WM és a 
Győr i Vagonnak 1941. augusz tusá tó l 1942, júl iusáig, míg a MAVAG és G a n z n a k (a „Told i" II . 
p r o g r a m miat t) csak 1942. ápri l is tól júl iusig kellett vo lna száll í tani . 
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előrelátható volt, a csapatéretlen és felületes próbák alapján átvett 
harckocsi dokumentációja számtalan hibát tartalmazott, amelyek gyár
tás közben kisebb-nagyobb módosításokat tettek szükségessé. így nem 
csoda, hogy számtalan balsikeren, gyártási gondon átvergődve csak 
1942 júniusában sikerült végre az első, már használhatónak (mondható 
,,Turán"-okat átadni.184 Ennek a kínosan lassú gyártási folyamatnak 
története azonban már egy másik dolgozat feladata. 

IV. 

Már a páncélosprogram első évében sor került a honvédség páncél
gépkocsi típusának rendszeresítésére és a gyártás megkezdésére. A 
harckocsik beszerzésével egyidőben merült fel a megfelelő páncélgép
kocsi típus kiválasztásának és rendszeresítésének kérdése is. A VKF 
követelmény: olyan közepes páncélgépkocsi, mely felderítő és biztosító 
feladatokra alkalmas. Több típus jött szóba: az osztrák ADKZ, vala
mint három német, Hansa Lloyd, Daimler-Benz és az A—5—P nehéz 
páncélgépkocsi.185 A WM-gyár is felajánlotta egy, az AC—II. alvázra 
épített saját szerkesztésű páncélgépkocsi gyártását, amelyet már ki
kísérleteztek.186 

A külföldi típusok beszerzésénél hasonló problémákba ütköztek, 
mint a harckocsiknál. Az A—5—P páncélgépkocsival kapcsolatban 
például — amit a HTI kipróbálásra ajánlott — a berlini követség 
1938. június 30-án kijelentette, „hogy az OKH nem látja szívesen 
az A—5—P páncélgépkocsi kivitelét még barátságos országokba sem. 
Németországban hajlandó bemutatni."187 

A VKF még 1938 júniusában az AC—II. mellett foglalt állást, a ne
hezen hozzáférhető külföldi páncélgépkocsik adataiból ugyanis kitűnt, 
hogy azok árnyalati különbségekkel megegyeznek, s „semmiben sem 
múlják felül az AC—II. teljesítményét, sőt az utóbbi sok tekintetben 
jobb azoknál."188 Az AC—II. rendszeresítése ennek ellenére közel egy 
évet késett. A III. Csoportfőnökség, valamint a HTI ugyanis még 
1939 áprilisában sem adta fel egy külföldi típus beszerzésének gon
dolatát.189 A források nem teszik lehetővé, hogy megismerjük a VKF 
által már 1938-ban elfogadott AC—II. körül a kulisszák mögött folyó 
harcot. Tény, hogy a III. Csoportfőnökség és annak 3. b. osztálya 
sokáig mereven ellenállt, és az AC—II-vel szemben külföldi típust 
szorgalmazott. 

Közben a MÄVAG is jelentkezett, hogy megszerezte a Landswerk-
„Lynx" páncélgépkocsi terveit. A VKF hozzá is járult 1 db-nak a gyár 
költségén való megrendeléséhez, mivel az AC—II. csapatpróbája még 
nem történt meg, s még nem lehetett tudni, megfelel-e.190 

184 O L . Z 407. 54. CS. 424. 
185 H L . V K F . E i n . 1. — 1938/2199. 
•1-86 Az AC—Il-t Strausser 1933-ban készített páncélgépkocsi terve alapján fejlesztette ki a 

WM-gyár. (Strausser azonos a V—3 tervezőjével.) 
187 H L . H M . E i n . 3 .b . — 1938/30322. 
188 H L . V K F . E i n . 1. — 1938/2542. 
189 H L . V K F . E i n . 1. — 1939/3773. 
190 H L . H M . E i n . 3 .b . — 1938/94012. 
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39. M. „Csaba" páncélgépkocsi 

Az idő azonban sürgetett, az ősszel megalakítandó páncélgépkocsi 
századoknak anyagra volt szüksége. így aztán, jobb híján 1939 június
ban a HTI felterjesztette az AC—Il-őt rendszeresítésre, s az 39. M. 
„Csaba" páncélgépkocsi néven került a honvédség fegyverzetébe.191 

A HM még június—július hóban 61 db (53 páncél és 8 vas felépít
ményű) páncélgépkocsira adott megrendelést a WM-nek,192 darabon
ként 65 000 P-ős, nem végleges egységáron, ami az ÁKB közremű
ködésével csakhamar 63 844 P-re csökkent. A WM erre a páncélle
mezek árának változása, gyártási tapasztalatok hiányából, valamint 
újabb anyagdrágulásokból eredő ár túllépések következtében érvizsgá
latot kért, hasztalanul.193 A gyártást külföldi alkatrészek (Ford-motor, 

191 HL. VKF. Ein. 1. — 193913891. 
39. M. AC—II. „ C s a b a " páncélgépkocs i . 
S ú l y a : 5950 kg. Hossza : 4,52 m. Szélessége: 2,10 m. Magassága : 2,27 m. Sebessége : 50 k m / 

óra . L E : 87. Keze lők: 4 fő. Fegyverze t : 36. M. npu . 200 lövés 40 db tár /5 db, 34/37. A. M. gp. 
3000 lovés 120 db tár/25 db . 31. M. gsz. P á n c é l : kocs i szekrény ált. 9 m m . Homlok lemez : 13 m m . 
Fedő lemezek : 7 m m . K o r m á n y z á s , 4 ke r ékke l , 2 k o r m á n y , m i n d k é t i r á n y b a n rende lkeze t t 
a vezetéshez szükséges összes szere lvényekkel . 

19- HL. HM. Ein. 3.b. — 1939/27219. 
193 OL. WM-iratok Z 407. 32. csomó. 
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elektromos berendezés, csapágyak stb.) felhasználásával vállalta a 
gyár. Ezt a VKF nem is kifogásolta. 

A határidőt 1939. október 1-től kezdődő folyamatos szállításban ál
lapították meg.194 Az első kocsiknak tehát már októberben a gépkocsi
dandároknál kellett volna lennie. Ez eredetileg nem volt irreális kí
vánság, a megrendelés ugyanis korántsem merítette ki a gyár meg
levő kapacitását, amit a gyárnak a külföldi piacok felé irányuló ér
deklődése is mutat,195 viszont ezzel szemben a külföldi alkatrészek 
(Ford-motor, Bosch-felszerelés, csapágyak) szállításában zavarok ke
letkeztek, ami több hónapos csúszást jelentett. 

Késleltették a kocsiknak a csapat részére történő átadását más hiá
nyosságok is. Ilyen volt a „Toldi"-val egyező fegyverzet lassú, akadozó 
szállítása. A „Toldi"-énál magasabb toronyban nem ütközött akadályba 
a táras Gebauer-géppuska elhelyezése, ezért a hevederes változatra 
történő későbbi átszerelése szóba sem került. 

De késedelmet okozott az optikai felszerelés szállítása is. A kocsik 
tükrös periszkópjait (kocsinként 16 db) ugyanis csak 1939. szeptember 
2-án rendelte meg a WM a Marx és Mérei cégnél.196 

A fegyverek (külön távcső kellett a nehéz- és géppuskának, mivel 
nem voltak párhuzamosítva) irányzó távcsövei ügyében is csak októ
berben történt meg a döntés, és tettek javaslatot a Goerz-típussal 
szemben a GAMMA távcsöveinek rendszeresítésére.197 De nem álltak 
időben rendelkezésre a Standard által beállított R—4-es rádiók sem. 

A Cordatic gyár lövésbiztos gumiabroncsának kipróbálására — ilyen 
abroncsokkal rendelték meg a kocsikat — csak 1940. február 24-én 
került sor, ennélfogva csak ezután lehetett szó a közben elkészült, 
s a csapatokhoz nem lövésbiztos gumival már kikerült páncélgépko
csik gumijának kicserélésére.198 

A gyár késett, így az első 3 db páncélgépkocsi átvételét csak 1940 
január elején jelentette a KÁB. Ugyanakkor értesítette a gyors
dandárokat, hogy páncélgépkocsi századaik feltöltése folyamatosan 
megkezdődik.199 Ez a folyamat azonban nem volt túlságosan gyors, 
mert április 8-án még csak 15 páncél és 8 vasfelépítményű páncél-

194 H L . V K F . E i n . 1. — 1939/3891. 
195 HL. HM. Ein. 111. Csfség — 1939/59720. — A WM 1939, szeptember hóban engedélyt kért, 

hogy a páncélgépkocsit Svájcban bemutathassa, mert „A magunk részéről súlyt helyeznénk 
arra, hogy az üzletet leköthessük, mert a teljes nemes deviza ellenértékkel szemben arány
talanul kevés nyersanyagérték és igen nagy munkamennyiség áll. Ennek jellemzésére — a 
fegyverzet nélkül kb. 5,5 tonnás pánc^•?éDvocsiirv-i. a k^lföid-ői beszerzett alkatrészek mi
nimális, néhány ezer pengőt kitevő összegén kívül hazai gyártású nemesacélanyag és alu

mínium kerül feldolgozásra, amellyel íuu uu,> P-i niegiíozeiit^ véteiar érhet j el, azaz kg-ként 
18 P". Az esetleges rendelést a hazai szállítás után rövid határidővel vállalták volna. Az en
gedélyt meg is kapták, azonban a svájci üzlet nem jött létre, ellenben novemberben Hol
landia — melynek 3 évvel előbb már 50 db alvázat szállított a gyár — 40 db páncélgépkocsi 
után érdeklődött. 

196 H L . H M . E i n . 3.a. — 1939'42806. 
197 H L . H M . E i n . I I I . C s f s é g . — 1939/51726. 
198 H L . V K F . E i n . I . — 1940/3325. 
199 H L . H M . E i n . 3.b. — 1940/2007. 
Az elosztás a következőképpen alakult : i gk. dd. 11 + 2 kik. vas. f elép., 2. gp. dd. 11 + 2 

kik. vas. felép., 1. lov. dd. 11 + 2 kik. vas. felép., 2. lov. dd. 11 + 2 kikép. vas. felép., hegyi 
d. 3. Ludovika 3. Közp. tart 5. összesen: 53 + 8 kik. vas. felép. 
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gépkocsi átvételéről jelentett a"KÁB azzal, hogy a jövőben már heti 
4 db átvételére lehet számítani.200 A páncélgépkocsikat azonban csak 
fegyver, rádió és célzótávcső nélkül adták át. A Danuvia április 30-ig 
csak 20 kocsi fegyverzetének beépítését ígérte, míg a többit május 
31-ig.201 A célzó távcsövek közül 16 db-ot szállított ugyan a GAMMA, 
azonban ezek hibásaknak bizonyultak, s javításra szorultak.202 A Stan
dard is csak ígérettel tudott szolgálni, hogy május 15-től .heti 6 db 
rádió kész.203 

A WM a maga részéről június 20-ig befejezte a 61 páncélgépkocsi 
szállítását, s kérte 3 682 152 P összegű számláinak mielőbbi kiegyenlí
tését.-04 Azonban a páncélgépkocsik fegyverzetének beépítése nagyon 
lassan haladt, s a kocsik csak augusztus végére kerültek ki a páncél
gépkocsi századokhoz. 

A gyorsdandárok első jelentései csak kisebb egyedi hibákról szá
moltak, be, s a kocsikat igen használhatóknak tartották.20"' Nagyobb 
hibák csak az erdélyi bevonulás során végrehajtott menetek során je
lentkeztek, méghozzá tömegesen. A gyorshadtest parancsnokság októ
ber 4-én jelentette, hogy az 1. gépkocsidandárnál 10 db! páncélgép
kocsi (az egész század) üzemképtelenné vált a kormány csigaház, il
letve lengőtengelyház öntvény törése következtében.200 A WM szerelői 
a helyszínre utaztak és üzemképessé tették a kocsikat. A velük uta
zott mérnök „megnyugtatta" a dandárparancsnokságot, hogy a gyár 
a megerősített öntvények gyártását már megkezdte, de addig, míg 
ezzel el nem készülnek és a cseréket minden kocsin végre nem hajt
ják, addig tömeges törésekkel kell számolni a többi kocsinál is. A WM 
hivatalosan is kénytelen volt elismerni, hogy a csigaházak gyengék, 
s kilátásba helyezte az összes kicserélését.207 Úgy látszik, a Ford-moto
rok a „Toldi" motorjainál jobban állták a viszontagságokat, mert ko
molyabb motorhibákról az első időszakban nem érkezett jelentés. 

A HTI is vizsgálatot folytatott az ügyben, s megállapította, hogy 
az 1. gépkocsidandár páncélgépkocsi százada Erdélyben rossz úton 
huzamos ideig a megengedettnél nagyobb sebességgel haladt és ezért 
fordult elő minden kocsinál törés. Ugyanakkor megállapította, hogy a 
törések később a többi századnál is jelentkeztek. Elmarasztalták a ke
zelőszemélyzetet, mondván, hogy a maximális 60 km/óra sebesség be
tartása esetén a hibák kiküszöbölhetők.208 Ebben természetesen a HTI 
tévedett. A „Toldi" harckocsihoz hasonlóan a kezelők képzetlensége 
és a gyártásból eredő hibák itt is egyenlő mértékben járultak hozzá 
a hibákhoz. 

200 H L . H M . E i n . 3.b 
201 U o . 
202 U o . 
203 U o . 
204 H L . H M . E i n . 3.b 
205 H L . H M . E i n . 3.b 
206 H L . H M . E i n . 3.b 
207 U o . 
20^ H L . H M . E i n . 3.b 

— 1940 16464. 

— 1940 34066. 
— 1940/42577. 
— 1940/59441. 

— 1940 61068. 
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V. 

Tanulmányunk összegezéseként megállapíthatjuk, hogy a Horthy-
hadsereg erőfeszítései a páncélos seregtestek és a teljesítőképes ma
gyar páncéljármű gyártás megteremtésére 1940 őszéig igen mérsékelt 
eredményt hoztak. A gyorshadtest 1940 őszén hatálybalépő hadrendjébe 
beállított könnyű harckocsi századokat nem sikerült feltölteni. A 
„Huba II." harckocsihadosztályainak szervezése közepes harckocsi 
anyag híjával meghatározatlan időre kitolódott. A hadseregvezetés, 
amennyiben a realitások iránti érzékkel bír, az eltelt időszak tapaszta
lataiból levonhatta volna a kellő következtetéseket. Bebizonyosodott, 
hogy nincsenek meg a korszerű páncélos erők kifejlesztésének felté
telei, olyan akadályokkal kellett volna megbirkózni, melyek megha
ladták a rendszer gazdasági erejét. 

Döntő módon határozta meg a fejlesztés ütemét és mennyiségét 
az anyagi fedezet korlátozottsága. A hadrendfejlesztés 1940 őszéig 
már jórészt kimerítette a gazdasági erőforrásokat, nemcsak az eredeti 
„győri" egymilliárdos hitelt, de több póthitelt is. A „Túrán" progra
mot már csak nehezen előteremthető újabb póthitelből sikerült fe
dezni, holott ez a program nehéz harckocsik beállítását még nem is 
vette figyelembe. A program megvalósulása önmagában még minősé
gileg és mennyiségileg egyaránt igen gyenge páncélos erő létrejöttét 
jelentette. További nagy összegű és gyors hitelekre lett volna szükség, 
melyek azonban nem álltak rendelkezésre. 

Nem sikerült a technikai feltételek megteremtése, a gyártás meg
felelő szintre emelése. A tapasztalatlanságból eredő gyártási nehéz
ségek, konstrukciós hibák, anyag- és alkatrészhiány akadályozták a 
munkát. Ilyen körülmények között az ipar a termelés gyorsítására és 
kapacitásának nagyobb emelésére nem vállalkozhatott. A teljes hazai 
gyártásra való törekvén sem hozta meg a várt eredményt, legfeljebb 
lassítólag hatott. A harckocsigyártás csak licenc alapján történhetett, 
mivel hazai konstrukció kialakítására sem megfelelő felkészültség, 
sem pedig idő nem volt. 

A hosszan elhúzódó gyártási idő alatt az amúgy is öreg konstrukció
jú páncélos jármüvek még jobban elavultak, a páncélos technika gyors 
fejlődésével a versenyt nem állták. A vezetés nem számolt a gyors 
változásokkal. A harckocsik alkalmazásának problematikáját kevesen 
és azok is elsősorban elméletben ismerték, gyakorlati tapasztalatuk nem 
volt, a fejlődés irányát kellően nem érzékelték. így aztán egyre inkább 
elmélyült a szakadék a korszerű páncélosokkal szemben támasztott 
követelmények és a -magyar páncélos csapatok vezetése és tech
nikája között. 

Az alakuló páncélos fegyvernem szűkölködött hozzáértő parancsno
kokban és kezelőszemélyzetben. A kiképzés gyors és felületes volt, 
állandó mozgósítások zavarták, és mivel a gyárakból kis számban ki
kerülő, a kiképzők számára is ismeretlen járművekkel történt, azok 
fokozot igénybevételnek voltak kitéve, idő előtt tönkrementek. Ugyan-
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akkor hozzáértő szerelők hiányában a javítás megoldatlan kérdés 
volt, sok esetben csak a gyárak tudták eszközölni. 

A magyar harckocsigyártás emellett teljesen magára volt utalva. A 
német és olasz „szövetségestől" semmiféle segítséget nem kapott. A né
metek a licenc, valamint kész harckocsik szállításának megtagadásá
val, majd a különböző gyártáshoz szükséges alkatrészek szállításának 
visszatartásával akadályozták a magyar harckocsigyártás^ s politikai 
zsarolások eszközéül használták fel. Az olaszok páncélos technikája 
alacsony fokon állt, ha akartak, sem tudtak érdemleges segítséget 
nyújtani. 

Mindezen nehézségek az elkövetkező években is megmaradtak, sőt 
sokasodtak. A magyar harckocsigyártás képtelen volt kinőni gyermek
betegségeit, így a modern páncélos erők kiépítésének terve a meg
valósulásig sohasem jutott el. A tapasztalatok reális értékelése ezt már 
ekkor világosan megmutatta, és ráébreszthette volna a hadsereg veze
tőit hadseregfejlesztési koncepciójuk átértékelésére és józanabb kato
napolitika kialakítására. Ez azonban nem következett be. A Horthy-
hadsereg vezetése tovább folytatta végzetes politikáját, amely a gyen
gén felszerelt hadsereg elavult páncélos egységeit is a biztos pusztu
lásba kergette. 
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Л О Р А Н Д Д О М Б Р А Д И : 

УСИЛИЯ ХОРТИСТСКОГО ВОЕННОГО К О М А Н Д О В А Н И Я 
Н А С О З Д А Н И Е БРОНЕТАНКОВОГО Р О Д А ВОЙСК (1938—40 гг.) 

Резюме 

Для командования хортистской армии являлось труднейшей задачей создать быстро
ходные корпуса, в том числе бронетанкового рода войск. Дьёрская программа разви
тия армии (1938 г.) настоятельно выдвинула решение этого вопроса. В своей статье 
автор с помощью до сих пор еще не открытых архивных материалов показывает без
успешные усилия. Военного руководствам в интересах создания бронетанковых сил в 
периоде 1938-—40 гг. 

Несмотря на запрещения, уже и до 1938 г. продолжалась подготовка, но кроме по
купки 90 итальянских танков «Аншалдо» и изготовления прототипа среднего танка 
венгерской конструкции «В-4» — устаревшего уже во время длительной работы 
с 1933—37 гг. — больше не хватало. 

Составленный в 1938 г. план развития армии предписал постепенную постановку 
танковых подразделений. Нужные легкие и средние танки хотели производить на вен
герских заводах по иностранным лиценциям. Начать производство было невозможно 
из-за неимения соответствующих лиценции. В 1938 г. не было в распоряжении дру
гого танка, кроме легкого шведского танка «Л 60» и оказавшегося на испитания уста
ревшим среднего танка «В-4».Немецкое военное руководство отказалось дать пригод
ный танк, а типы из Италии были не подходящими. 

Тип «Л 60», под названием «Толди» был заведен в начале 1939 г. После длитель
ных переговоров было поручено производить его заводам М А В А Г ( М А У А С ) и 
Г А Н Ц ( О А К 2 ) . Летом 1940 г. хотели заказать 90 шт. «Толди» роты легких 
танков быстроходных бригад. Смотря на то, что моторы и другие части танков 
возили из Германии, и они регулярно опаздывали поэтому закончить производ
ство всех танков и передать их ротам удалось гораздо позже желанного срока 
(1941 г.). Немецкое руководство не раз таким образом оказывало политический на
жим на своих венгерских «союзников». 



LÖRÄND DOMBRÄDY: 

DIE BEMÜHUNGEN DER HORTHYSTISCEN MILITÄRISCHEN LEITUNG 
UM DIE SCHAFFUNG DER PANZERWAFFE IN 1938—1940 

Resümee 

Die schwerste Aufgabe für die horthystische Führung bedeuteten die 
Schnellkorps und innerhalb diesen die Schaffung der Panzerwaffe. Das Gyö-
rer Militärprogramm drängte in 1938 eiligst zur Lösung dieser Frage. Durch 
bisher unbekannte Archivalien werden die vergeblichen Bemühungen der 
Militärleitung gezeigt, welche zwischen 1938 und 1940 die Panzerwaffe ins 
Leben rufen sollte. 

Auch schon vor 1938 — trotz dem Verbot — begannen die Vorbereitungs
arbeiten, welche aber nur mit dem Ankauf von 90 kleinen italienischen 
„Ansaldo"-s und der ungarischen Kostruktion „V-4" mittlerer Grösse ende
ten, welche Kostruktion während ihres langen Hersteilens, von 1933 bis 
1937, schon zur Zeit des Prototyps veraltet war. 

Das Armee-Entwicklungsprogramm in 1938 verordnete die sukzessive 
Aufstellung der Panzerformationen. Die nötigen leichten und mittleren Pan
zerwagen sollten durch Ankauf ausländischer Lizenzen in Ungarn herge
stellt werden. Die Herstellung wurde aber durch das Fehlen ausländischer 
Lizenzen behindert; ausser dem schwedischen L 60 leichten, und dem veral
teten ungarischen V-4 mittleren Panzerwagen standen in 1938 keine Lizen
zen zur Verfügung. Die deutsche Heeresleitung verschluss sich vor der Über
gabe brauchbarer Panzerwagen, die italienischen Typs entsprachen nicht 
mehr. 

Der L 60 Typ wurden Anfang 1939 als „Toldi" eingenführt. Mit der Her-
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В результате негодных иностранных частей, неопытности в производстве, плохо 
подготовленных специалистов и недостаточного ремонта сделанные танки «Толди» 
повторно испортились и ставили под постоянную угрозу боеспособность танковых рот. 
Начало производства средыих танков все опаздало. 

Направленные на получение немецких, шведских, итальянских лиценций попытки 
неоднократно потерпели неудачу. Наконец, в 1940 г. немецким разрешением удалось 
получить еще недоделланный, и не серийного производства танк «Т-21» завода Шко
да, который был заведен под названием «Туран». Четырем крупным заводам Веис 
Манфред (ЧУе138 МаП1гей), М А В А Г ( М А У А О ) , Г А Н Ц ( С А Ы 2 ) , Дьёрский Вагон 
( С у б п У а ^ о п ) , было поручено производство танков (230) для запланированных рот 
средних танков. Вследствие несовершении конструкции и не соответсвующих чертежей 
танк неоднократно надо было переконструировать, таким образом, первые танки были 
готовы только в 1942 г., когда этот тип уже устарель. 

В данном периоде начали производить конструированную и изготовленную заводом 
Веис Манфред (\Уе185 МапИгес!) бронемашину «ЧАБА». Заказанные на разных не
мецких заводах части опоздали, и это задержало выпуск 62 бронемашин. Недостатки 
прибывших в 1940 г. бронемашин в результате не подходящей конструкции и ряда 
других причин скоро показались. 

40 миллиметровая автоматическая пушка, смотированная на подкрепленное шасси 
« Т О Л Д И » являлась истребителем танков, под названием « Н И М Р О Д » о чём тоже 
говорится в статье. 

В статье доказывается, что несмотря на большие усилия хортистская армия не 
была в силах осуществить то представленному способу создание бронетанковых войск 
даже малой силы. Этому мешали возможности маломощной, неопытной в производ
стве танков венгерской промышленности, слаборазвития экономика страны, а также 
развитие производства танков самотёксм без помсщи «союзников». 

В данном периоде уже было видно, что надо иметь в виду дальнейшее ухудшение 
условий, и для хортисткой армии, не станет возможным и в будущем развитие зна
чительных бронетанковых войск. 



Stellung wurden nach langen Verhandeln die MÁV AG und GANZ Fabriken 
beauftragt. Mit den bestellten 90 Toldi-s wollte man im Sommer 1940 die 
leichten Panzerkompanien der Schnellbrigaden versehen. Weil die Motoren 
und andere Bestandteile aus Deutschland und Schweden importiert werden 
mussten, und diese Bestellungen sich immer verspäteten, konnten die erforder
lichen Panzer nur viel später, erst in 1941 den Truppen übergeben werden. 
Die deutsche Heeresleitung verübte durch die verspätete Sendung einen poli
tischen Druck auf den ungarischen „Verbündeten". 

Die fertigen Toldi-s waren wegen schlechter ausländischer Bestandteile, 
wenig Erfahrung im Herstellen, schlecht ausgebildeter Fahrer und mangel
hafte Reparaturanlagen sehr schwach kampfgerüstet und gefährdeten ständig 
die Kampftätigkeit der Panzerkompanien. 

Die Herstellung der mittleren Panzer verspätete sich. Das Ankaufen von 
deutschen, schwedischen und italienischen Lizenzen vereitelte sich ständig. 
Zum Schluss konnte man in 1940 mit deutscher Genehmigung den T-21 Typ 
der Skoda-Fabrik besorgen. Der nur halbkonstruierte, für Serienherstellung 
noch nicht reife mittlere Wagen wurde als „Túrán" eingeführt. Mit der Fab
rikation von 230 Stücke dieses Typs wurde Manfred Weiss, MÄVAG, GANZ 
und die Györer Vagonfabrik beauftragt. Wegen schlechter Pläne und nur 
halbfertiger Konstruktion musste der Wagen mehrere Umänderungen erlei
den, und als die ersten Exemplare fertig waren, war der Typ schon ver
altet. 

Auch der „Csaba" Panzerwagen wurde in der erwähnten Zeit eingeführt, 
die Herstellung begann bei Manfred Weiss. Die verspätet angekommenen 
deutschen Bestandteile haben auch hier den Rythmus des Hersteilens ver
langsamt. Die ih 1940 erfertigten und an die Truppen verteilten Wagen ha
ben wegen Konstruktions- und anderen Fehler die Benützung erschwert. 

Die auf das Untergestell des Toldi befestigte 40 mm Maschinenkanone 
bildete den „Nimród" Panzerjäger, womit die Studie sich auch eingehend 
beschäftigt. 

Der Verfasser beweisst, dass die Horthy-Armee die Aufstellung ihrer sehr 
bescheidenen Panzereinheiten nur durch grosse Anstrengung und nicht auf 
geplanter Art und Weise gerecht werden konnte. Es verhinderten diesen 
Plan die Möglichkeiten der unentwickelten ungarischen Industrie, die schlechte 
wirtschaftliche Lage des Landes und die Passivität der „Verbündeten", welche das 
unerfahrene, hilflose Bemühen der Horthy-Regierung sich allein überliessen. 

Schon zu jener Zeit wurde klar, dass die Verhältnisse sich nur verschlech
tern werden, und die Herausbildung nennenswerter Panzerkräfte auch in 
der Zukunft nicht ermöglicht werden kann. 
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KÖZLEMÉNYEK 

JOHANN ANDREAS SPRECHER VON BERNEGG — SVÁJCI IRÖ 
AZ 1848—49-ES SZABADSÁGHARCBAN 

Krammer Jenő 

Német irodalmi lexikonok Johann Andreas Sprecher von Bernegg 
svájci kultúrtörténész életadatai között megemlítik, hogy 1847—48-
ban Teleki gróféknál nevelősködött — a nyári hónapokban Tordán, 
télen Kolozsvárott —, majd részt vett a magyar szabadságharcban, 
tiszti rangot ért el és a világosi fegyverletételnél is jelen volt. 

A fentiek alapján természetesen érdekelhet bennünket, mi minden 
rejtőzhet e szűkszavú közlés mögött, hiszen magyar szempontból még 
senki sem foglalkozott a kalandos életű svájci, pontosabban graubün-
deni íróember magyar vonatkozású életszakaszával. 

Svájcban disszertáció jelent meg róla. Szerzője Hans Grass, jelenleg 
a neuchâteli kereskedelmi főiskola tanára. Dolgozatának címe: „Jo
hann Andreas von Sprecher, Leben und Wirken".1 Ebben külön fejezet 
szól az erdélyi évekről és a szabadságharcban való részvételről. Ada
tait vaskos kéziratból merítette, melyet Maienfeldben, a Sprecher-csa-
lád archívumában őriznek. A kézirat mintegy 400 kisebb formátumú 
írott lapból áll, írójának nem mindig pontos számozása szerint kb. 40 
fejezetet tartalmaz, naplószerű, a bécsi hajóraszállástól (1847. július 2.) 
egészen a Világos utáni bújdosásig számol be az élményekről. A hadi
események vázolásánál — ez sajnálatos — inkább visszatekintő össze
foglalásokat ír, s ezekben felismerhető, hogy emlékezetének támogatá
sára — illetőleg az összefüggések világosabb felismerésére — napi 
sajtó híreit is felhasználja. Igaz, a harccselekmények egy-egy szaka
szában részt véve nem láthatta maga előtt világosan az események 
láncolatát, de az utókor számára mégis értékesebb lett volna, ha azt 
írja le, amit valójában átélt. A kéziratos napló címe ,,Ungarnbuch", 
alapos áttanulmányozása hosszabb időt venne igénybe s olyasvalaki
nek kellene vállalnia, aki jól ismeri a szabadságharc történetét és az 
arról szóló irodalmat, mert csak így lehet eldönteni, mi jelent újat, 
eddig nem ismert mozzanatot a svájci író naplójában. Meg kellene 

1 Johann Andreas von Sprecher, Leben und Wirken. Inaugural-Dissertation der philoso
phischen Fakultät I der Universität Bern von Hans Grass von Klosters, Buchdruckerei 
Sprecher, Eggerling Co., Chur 1945, 150. o. 
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állapítani azt is, hogy az Augsburger Allgemeine Zeitung 1850. évfo
lyamában a szerző tollából több folytatásban meg :elent „Natur- und 
Kriegsbilder aus Ungarn"2 mennyiben fedik a kéziratos napló egyes 
fejezeteinek közléseit. Az újságcikkekben ugyanis a magyarországi, 
illetve erdélyi tartózkodásának és a szabadságharcban való részvételé
nek élményanyagát dolgozza fel, ami természetes. Sőt, a cikksorozat 
bevezetésekor írójukról, mint olyan szerzőről szól, aki évek óta Ma
gyarországon él, a cikkek írásakor Pesten bujdosott. „Ezeknek az ob
jektíven megírt leveleknek szerzője sem nem osztrák, sem nem ma
gyar, hanem az egyik hegyi országban született Nyugaton, már évek 
óta Magyarországon él és a körülmények egymásba láncolódása vitte a 
magyar seregek soraiba."3 

Hans Grass említett doktori értekezésében elég részletesen beszá
mol — a kéziratos „Ungarnbuch" alapján — Sprecher magyarországi 
éveinek történetéről, úgy, hogy az ezeknek szentelt fejezetet szinte 
az „Ungarnbuch" rövid tartalmi ismertetésének is tekinthetjük. (Ezt 
a fejezetet érdemes lenne lefordítani és megjelentetni.)4 Jellemzi házi
tanítói működését, amely nem elégítette ki, mert többre vágyott, de 
mind a Teleki-szülőkkel, mind a reábízott fiúkkal azért jó viszonyt 
alakított ki. Ketten voltak házitanítók: ő mint francia—német nevelő 
működött. Rajta kívül foglalkozott a fiatalokkal egy másik „magyar— 
latin" házitanító is, akivel Sprecher nemcsak szívélyes kartársi vi
szonyba került, de tanult tőle rendszeresen magyarul is. A nyelvet 
eléggé el is sajátította. Naplójában beszámol magyar nyelvi tanulmá
nyairól, elmélkedik a nyelv rendszeréről és sajátosságairól. Érdekelték 
őt a népszokások, általában a folklór, a nemzetiségi viszonyok. A ma
gyaron kívül megtanult valamit románul, de könnyen megbarátkozott 
az erdélyi szászok nyelvjárásával is, sőt, egy kicsit még cigányul is 
tudott. Mivel olyan országból származott, ahol kis területen többféle 
nép él együtt és mindennapos a többnyelvűség, különösen fogékony 
volt az erdélyi körülmények iránt. Saját otthonában, Graubündenben 
német, olasz és a rétoromán az érintkezés nyelve, az utóbbi — 
e mind ritkábbá váló román nyelv — Sprechernek félig anyanyelve, 
úgyhogy boldogan fedez fel első debreceni tartózkodásakor egy réto
román nevet — Caderas — az egyik cégtáblán: „Ez csak földim lehet 
— gondolta — s sans façon beléptem és egy bündneri arckifej ezésű 
öregebb úrnak romancsul köszöntem jóestét." — „Ah, un Patriot, che 
plaschair"5 — kiáltott fel a kereskedő, aki valóban luvisi származású 
rétoromán cukrászmester volt. Később Kolozsvárott is találkozott föl
diekkel, szintén cukrászokkal. Ily módon ismerte meg a Stampa fivé
reket. 

Kolozsvárról felfedező utakat tett a Székelyföldre, valamint román 
és szászlakta vidékekre is, ám a nagyúri szórakozások — lovaglás, va
dászat, majálisok — főleg azért érdekelték, mert közben sok népet és 

2 N a t u r — u n d Kr iegsbi lder aus U n g a r n . Augsburge r Al lgemeine Zei tung, 1850. I .B. — 
1850. j a n u á r 1-től folyta tólagosan a mel lék le tben . 

3 Uo. 12. O. 
4 Grass: i. m . 35—51. o. 
5 Uo. 36. o. 
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vidéket ismert meg. Kolozsvár kulturális vonatkozásban is sokat nyú j 
tott neki: színházi estékre és koncertekre szorgalmasan el is járt. 
Naplójának több fejezete szól a népéletről: leírja a népi táncokat (a 
székelyekét, románokét egyaránt), a népviseleteket, házformákat, mon
dákat, babonákat. Kedves népi felfogást jegyez fel a svájciakról. Egy 
kolozsvári polgár így szólt: „Te, János, ugye a' furcsa ország, de nem 
rossz, nem kell katonának menni."' Majd ilyenképpen faggatja: „Mi
féle népek a svájczerek? Németek-e? Hol fekszik Sváicz? Van-e ki
rály vagy császár?"6 

Lelkesen rezonált Sprecher a forradalmi hírekre, nem mintha alap
jában véve vallotta volna a radikális politikai nézeteket, de az általá
nos lelkesedés magával ragadta és az elnyomott nép felháborító élet
körülményei is határozottabb állásfoglalásra ösztökélték. Mert a népet 
közelről figyelte. „Felkerestem kunyhóikban a parasztokat, meghall
gattam elbeszéléseiket, panaszaikat, véleményeiket, dalaikat, s ha 
gyakran alig a felét értettem is meg abból, amit megértettem, a nép 
megismeréséhez jó néhány megfigyelést szereztem és egyszersmind a 
magyar nyelvben is tökéletesítettem magam."7 Először a kolozsvári 
rögtönzött népfelkelő csapat kötelékében indult harcba az 1848 szep
temberében Erdélybe betört románok ellen. A november 13-i ütközet 
azonban kudarcba fulladt. Svájcink lelkesedését mélységes csalódás 
váltotta fel. Ezt fokozta az a körülmény is, hogy néhány nap múlva 
Kolozsvárt átmenetileg császári csapatok szállták meg, de már kará
csony napján Bem tábornok vonult be a városba. Sprecher későbben 
is lelkesen ír róla. Naplójában ezt olvassuk: „Mielőtt az erdélyi ese
mények elbeszélését folytatnám, helyénvalónak látom, hogy néhány 
szót írjak arról a férfiúról, akinek csodálatos lángelméje és rendkívüli 
cselekedetei olyan dicsőségessé tették a legutóbbi két erdélyi hadjára
tot, hogy egy későbbi történetíró (Historiograph) ezeket majd minden 
idők legfigyelemre méltóbb hadjáratai között említi."8 

Eleinte úgy volt, hogy a Telekiek a zavaros helyzet miatt külföldre 
távoznak, ekkor Sprecher is foglalkozott a gondolattal, hogy visszatér 
hazájába. Amikor azonban a gróf tervét elejtette és maradt, Sprecher 
sem akart gyáván megfutamodni. „Menekülni, és a reám bízott gyer
mekeket cserbenhagyni, gyáva dolog lenne. Hacsak nem velük kel
lene menekülnöm."9 De saját bevallása szerint a kíváncsiság is ott 
tartotta: „Ezenkívül a kíváncsiság is lekötött, hogy vajon milyen lefo
lyású lesz itt minden, no meg a szép és rendkívüli ország iránti ér
deklődésem is."10 Később pedig — amint az események tovább fejlőd
tek — a katonai pálya lehetősége bizonyos becsvágyat is ébresztett 
benne. 1849. március 13-án (francia nyelven) ezt írta naplójába: „Mi
vel valószínűleg soká nem térhetek vissza hazámba, a bizonytalan 
helyzet és a pénzhiány miatt, szinte kedvem lenne kihasználni ezt az 

6 Ungarnbuch. Kéziratos napló. XII. fejezet (a szövegben eredetileg is magyarul). 
7 Grass: i. m. 38. o. 
8 Ungarnbuch, XXX. fejezet. 
9 Grass: i. m. 41. o. 
10 Uo. 
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alkalmat, hogy katonának menjek. Ezzel ugyan kockára teszem élete
met és testi épségemet, de viszonzásképpen életre szóló karriert ér
hetek el."11 

Április 23-án el is búcsúzik a grófi családtól és Désen át Besztercére 
megy, ahol ajánlóleveleivel Puhl őrnagynál jelentkezik s azt reméli, 
tiszti beosztást kaphat. Nem éppen az ügy iránti lelkesedés vezette 
ide, hanem a becsvágy, hogy mint honvédtiszt végre őt kielégítő po
zícióba jusson. De későbben bajtársi kapcsolatba kerülve a harcoló 
honvédtársakkal, magáévá teszi a magyar szabadságharc ügyét. 

Egyelőre még messze volt az út odáig. Puhl őrnagy közölte vele, 
hogy egy ideig közkatonaként kell szolgálnia, s beosztást kapott egy 
alantasabb katonai irodába. Ezt csak néhány hétig bírta sok nyelvet 
beszélő, becsvágytól fűtött s váj cink, azután felkerekedett. Kolozsvárott 
nagy nehezen pénzt szerzett és Debrecenbe ment, hogy az ott székelő 
kormánynál, sőt magánál Kossuthnál jelentkezzék. Ez meg is történt. 
Kossuth érdekes vizsgának vetette alá: francia nyelven az éppen be
következett orosz invázióról kellett értekezést írnia. Ezen Sprecher 
éjjel-nappal dolgozott s Kossuth meg is lehetett munkájával elégedve, 
mert javaslatot tett neki, hogy őrmesterként átveszi a honvédseregbe. 
Valami félreértés folytán azonban másnap csak káplári rangot kapott, 
de bíztatták, hogy a közeli előléptetés kilátásával azért csak vállalja 
a szolgálatot, vagy szabadságoltassa magát. A türelmetlen Sprecher 
ez utóbbit választotta. Néhány hétre még ismerősöknél húzódott meg 
Debrecenben. Erről a városról naplójában a következőket jegyzi fel: 
„Debrecen, amint John Paget nem minden igazság nélkül írja, a leg
nagyobb falu Európában."12 A Hortobágyról viszont ez a gyönyörű 
vidékekhez szokott svájci nagy elragadtatással ír: „Láttam már a Napot 
felkelni természeti szépségekben olyan gazdag országom ormai felett, 
de soha az áhítatnak olyan érzésével, mint a nagy csárdából a horto
bágyi pusztán." Leír egy égiháborút is, közben szó szerint le is fordítja 
a szép magyar elnevezést németre: „Himmelkrieg" t ; i So heisst im Un
garischen das Gewitter!" Hogy a lovaik szabad száguldása, a csikósok 
élete is csodálattal töltik el, azt mondani sem kell. 

A hadihelyzetet illetően azonban Debrecenben érik el az első hírek 
a cári invázióról: „Néhány nappal Debrecenbe érkezésem után a Köz
löny, a magyar Moniteur, híreket közölt, amelyek a közeli orosz invá
zióra mint bizonyosságra utalnak."14 

Körülményesen jutott el Sprecher Pestre, ahová közben a kormány 
is visszahelyezte székhelyét. Ott már pánikhangulatot talált, de azért 
folytatta fáradozásait, hogy mint honvédtiszt vehessen részt a har
cokban. Végül elment Batthyányhoz, az akkori külügyminiszterhez, 
aki Debrecenben a Kossuth által kiszabott vizsgadolgozatát olvasta. 
Most bizonyítványt kért tőle képességeiről. Ezt meg is kapta, sőt a 
külügyminiszter sajnálatát is fejezte ki, hogy pillanatnyilag nem tudta 

11 Uo. 44. O. 
12 Ungarnbuch, XXXVII. fejezet. 
13 Natur — und Kriegsbilder . . . 29. o. 
14 Ungarnbuch, XXXVIII. fejezet (saját fordításom). 
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alkalmazni. De a bizonyítvány használt, mert Sprechert, a német ve
zényleti nyelvű 126-os honvédzászlóalj hoz alhadnagynak nevezték ki. 
Katonai pályafutásáról idézzük fel Maienfeldben külön lapon kézirat
ban található saját összefoglalóját (magáról benne harmadik személy
ben ír). 1848/49 telén Sprecher mint nemzetőr az osztrákok és romá
nok (a német szövegben: Wallachen) ellen több csatában vett részt. 
,,1849 tavaszán Bem tábornok győztes hadjárata idején mint önkén
tes beállott a honvédseregbe, július elején tisztté nevezték ki. Eleinte 
Tóth ezredes alatt Erdélyben, a 31. zászlóaljban teljesített szolgálatot, 
majd a 126-os zászlóaljban a dél-magyarországi Bácskában Kmety 
tábornok seregében. Részt vett (a Jelačič felett aratott) Verbász mel
letti győztes csatában, de a magyarok temesvári vesztes csatájában 
is (augusztus 9.), s ezután a fegyverletételben. Először az oroszok, majd 
az osztrákok hadifoglya lett. Ezekről az élményeiről beszámolt az 
Augsburger Allgemeine Zeitung mellékleteiben közölt sorozatos cik
keiben (1850 januártól). A telet mindenféle veszély közepette Pesten 
kellett átélnie, mivel hazautazásához nem kaphatott útlevelet annak 
kockáztatása nélkül, hogy a rendőrség felfedezze. Erre véletlen foly
tán mégis sor k e r ü l t . . . és Sprecher szerencsésnek mondhatta magát, 
hogy az Ausztriába való kiutasítással megúszta."15 

A maienfeldi családi levéltárban megtalálható alhadnagyi kineve
zésének kézirata is, az eredeti okmány. Ez német nyelvű és így hang
zik. 

A 70 Kriegsministerium 

An den Herrn Major von Thomsdorf 

Pesth, Ju ly 6, 849 in Baja 

Herr Andreas Sprecher wird von Seiten des Kriegsministeriums 
zum Unterlieutnant mit dem Range vom 1. July 849 befördert und 
unter Ihr Kommando gestellt. Derselbe ist bey einer sich ergebenden 
Assertur in die Wirklichkeit einzubringen. 

Dem Staats Secretär 
Szuhányi (?) 

Oberst 
alatta magyarul 

A. 70. 
Hadügyminisztériumtól 

Thomsdorf Oernagy urnák 

Hivatalból. Baján 

Thomsdorf őrnagyra Garán talált rá Sprecher, mégpedig állítólag 
szokatlan öltözékben: magyar csikós ruhában, úgy, hogy inkább 
montenegrói bandavezérnek látszott, mint magyar honvédtisztnek. 

15 A magyar fordítás tőlem — K. J. 
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Alaposan kikérdezte új alhadnagyát, főleg azt tudakolta, részt vett-e 
már valódi ütközetben. A válasszal meg lehetett elégedve, mert pénzt 
utaltatott ki neki tiszti felszerelésének beszerzésére, majd kocsit ren
delt és Zomborba küldte, ahol csapatának kellett tartózkodnia. Spre
cher ott nem találta meg a zászlóaljat, kis híjával ellenséges előőrsök 
fogták el, csak gyors lovainak köszönhette, hogy megmenekült. A 
Kmety-hadtest posztjai igazították útba, így jelentkezhetett vezénylő 
tábornokánál. Két nap múlva Hegyes vagy Verbász mellett már részt 
is vett a nagy ütközetben, amelyből a honvédsereg győztesen került ki. 
A győztes sereg nagyobbik része az ellenséget Pétervárad vidékéig 
üldözte. Sprecher zászlóalja ellenben azt a feladatot kapta, hogy Apa-
tinnál akadályozza meg az ellenség átkelését a Dunán. Később pihenő
helyre Bácsba vonultak, ahol Sprecher a hely őrségparancsnok tisztjét 
látta el. Itt találkozott házigazdájának, egy szerb kereskedőnek szép
séges húgával. „Húga, melegtekintetű és éjfekete hajú szépséges leány
zó, lassankint feladta őzszerű, vad riadtságát és az ellenséges katona 
iránti gyűlöletét, sőt, amikor a negyedik napon egyszer odaültem 
melléje a szövőszékhez, amelyen rendkívül finom és pehelykönnyű 
kézimunkákat készített, már meséltünk egymásnak — persze tört 
magyarsággal — nagyon sok különös dolgot, úgy, hogy majdnem meg
feledkeztem helyőrségparancsnoki kötelességeimről. Ugyan nem hagy
ta el számat olyan szó, amely többet árult volna el, mint megbecsülést 
és szívélyességet, de idővel, és talán elég hamar, számomra veszé
lyessé válhatott volna az együttlét.""' A kedves idill tragikus véget 
ért: a fiatal lányt a kolerajárvány néhány nap múlva elragadta. El
viselhetetlen hőségről és pusztító betegségről panaszkodik írónk, 
úgyhogy örül a sereg, amikor a pihenőhelyet elhagyhatta s megint a 
Duna-partján foglalhatta el állásait. A súlyos hadihelyzetről sokat 
vitatkozhattak tiszti körökben, érdekes és jellemző, milyen kósza hí
rekbe kapaszkodtak: „Többek között az éleslátású politikusok egy 
olyan hírről vitáztak, amelyet a mezővárosból élelmet szállító káplár 
hozott, hogy ti. a törökök 80 000 főnyi serggel állnak Pétervárad 
előtt, hogy jön a francia és az angol és hogy ez utóbbi a muszkákat 
(a német szövegben így) Pestnél már meg is verte. Csakhamar azon
ban az események drámai fordulatot vettek. Jelačič a Dráva három
szögénél átkelt a Dunán, ezért nekik sietve kellett visszavonulniuk, 
nehogy osztrák gyűrűbe kerüljenek. Óbecsénél elérték a Kmety-had-
testet, azzal keltek át a Tiszán. A Bánságban a szorult helyzet ellenére 
Sprecher természetének megfelelően megfigyel: „Amint a Bánság la
kosságának soknemzetűségével kicsiben tükrözi Magyarországot, úgy 
áll ez földrajzi adottságaira is" — írja naplójában.17 Következett a 
szerencsétlen temesvári ütközet, majd Világos. Sprecher két hetet 
töltött az oroszok hadifogságában, majd több bajtársával Montenuovo 
tábornok vette át. Mint külföldinek sikerült kiszabadulnia, de csö
börből vödörbe került, mert Pestre vergődve, ott is hónapokig kellett 

16 Grass: i. m. 47—48. o. 
17 Natur — und Kriegsbilder . . . 24. k. VII. 377—378. 
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bujkálnia. így végződött a svájci író honvédtiszti karrierje. Mindig 
becsülettel vette ki részét a megpróbáltatásokból. 

Nagy nehezen visszajutott hazájába, de nem volt sokáig maradása. 
Angliába ment s ott még 1857-ben is próbálkozott azzal, hogy a ma
gyar sz'abadságharcról nagyobb művet írjon. Igaz, ezúttal sem tisztán 
a szimpátia ösztönözte: azt is remélte, hogy ezzel a könyvével sikere 
lesz s talán mint író érvényesülhet. Feleségének írt levele keserű csa
lódásokról számol be. Ebből idézünk: „Nagy szorgalommal dolgoztam, 
hogy Erdélyről mihamarabb könyvet adhassak ki, ebből reméltem 
olyan hasznot, amely Londonban lehetővé tenne számomra még egyévi 
tartózkodást. Sajnos protekció és ajánlás olyan nagy szerepet játsza
nak Angliában, hogy a könyvkereskedők, akiknek nem tudtam pre
zentálni references from highly connected people, eleve elutasítottak, 
anélkül, hogy nagyon sikerült művemet elolvasták volna."18 Az 
(Augsburgi) Allgemeine Zeitung szerkesztőségének is megváltozott a 
magatartása: „röviddel ezelőtt a mellékletekben megjelent cikkeimből 
megismert kitűnő tollamért még dicshimnuszokkal halmoztak el, de 
későbben a londoni életről írottakat elutasították, mert vonakodtam a 
politikai menekültek életéről olyan értelemben írni, ahogy azt a kon
zervatív újság elvárta volna."19 A volt honvédtiszt tehát elvhű maradt 
még anyagi károsodás árán is, ezt a tényt, levele nyomán, jólesően 
szögezhetjük le. További élete azután már nem érint bennünket, visz-
szatér hazájába, a kis Graubündenbe, újságot szerkeszt, regényekkel 
próbálkozik, igazán nagyot azonban szülőföldje kultúrtörténete te
rén alkot. Művét ma is a kis ország legjobb kultúrtörténeteként 
tartják számon. Kultúrtörténeti munkásságának is jó előiskolája volt 
— saját bevallása szerint — a magyarországi és erdélyi tartózkodás, 
amely komoly tanulmányidőnek is beillett. 

Sprecher von Bernegg életművének magyar vonatkozásaihoz hoz
zátartoznak ilyen tárgyú szépirodalmi próbálkozásai is. Négy novellá
ról van szó, de ezekben sem a szépíró tünteti ki magát, hanem 
a művelődési viszonyokat, néprajzi értékeket gondosan szám
bavevő tudós kultúrtörténész. Ezt a négy novellát röviddel magyar
országi tartózkodásának befejezte után vázlatai alapján Bernben 
és Thalheimben írta meg. Közülük egyik, A szolgabíró (Der Stuhl-
richter),20 főleg a cigányéletet vázolja. Egy önkényeskedő magyar fő
hivatalnok, visszaélve hatalmával, a szoros közösségben élő vándor
cigányok soraiból kiragad és házába visz egy szépséges cigányleányt, 
aki dacosan ellenáll, közben vőlegénye és a cigányok megszervezik 
kiszabadítását. Ez a kis történet alkalmat ad Sprechernek, hogy föl
tárja a cigányok életéről szerzett benyomásait és bevilágítson kis ma
gyar megyei urak basáskodásaiba. A másik három novella közvetlenül 
a harci élményekből merít. A leghosszabb: Szent János nemesi porta21 

(Der Edelhof von St. János) címmel kiindulóban egy gazdag magyar 

18 A családi levéltárban található levél, amelyet feleségének írt Londonból. (1857. II. 22.) 
19 Uo. 
20 Először a Stuttgarter Morgenblatt für gebildete Leser közöl te 1853-ban. 
21 Neues Schweizerisches Unterhaltungsblatt, 1852. 
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mágnás portáján zajló tarka életet rajzolja meg, de fő mondanivalója 
az, hogyan tör rá gondtalan létére az osztrák csapatok és a románok 
támadása. Mindezt Sprecher több ízben maga átélte. További két no
vellája: A pusztai lány (Das Pußtenmädchen)2 2 és Egy székelyfiú 
(Ein Szeklerknabe)23 közvetlenül a honvédsereg harcaiba vezet el. A 
pusztai lány — mint a szabadságharcban több ilyen esetről tudunk 
— honvédnak öltözik, hogy részt vehessen a csatákban. A székelyfiú 
viszont szegény árva gyermek, akiben szintén a hazaszeretet lángol 
fel és a csatatéren állja meg becsülettel helyét és szerez dicsőséget 
nevének. E novellák, mint művészi alkotások nem sokat jelentenek, 
sőt, nem is ,,novellák", hanem inkább művelődéstörténeti és néprajzi 
vázlatok, illetőleg saját háborús élmények lecsapódásai. 

Külön meg kell említenünk, hogy Sprechert kezdettől fogva izgatta 
Görgei alakja. Benyomásait és felfogását önálló cikkben az Augsburger 
Allgemeine Zeitung 1850. május 9-i számában adta közzé: Görgei und 
die Katastrophe von Világos (Görgei és a világosi katasztrófa) címmel. 
Szerzőként egyszerűen: Egy honvédtiszt (Von einem Honvedoffizier) 
szerepel, de csillag utal a lapalji jegyzetre, mely szerint ez a honvéd
tiszt, az előzőkben közölt cikksorozat, a ,,Natur- und Kriegsbilder aus 
Ungarn" szerzője, svájci születésű. 

Mindenekelőtt a szabadságharc végének nem is sejtett kimenetele • 
fölötti megdöbbenéséről ír szerzőnk. ..Amikor Lúgosból távoztunk, 
Görgei elhatározását éppoly kevéssé ismerhettük, mint Kossuthnak, 
valamint az egész minisztériumnak lemondását, mert ezek az esemé
nyek csak annak a napnak délutánján következtek be, amelyen Vilá
gosra értünk. "24 

A Görgei—Kossuth ellentét gyökereit a svájci honvédtiszt így látja: 
„Amint az más forradalmakban lenni szokott, amikor az igazi harcra 
kerül sor, az érdeklődés lassanként csak egyes személyek felé fordul, 
Debrecenben Kossuth volt az, akit emlegettek, a katonák között pedig 
Görgei. „így kétoldali gyanakvásnak kellett közöttük keletkeznie" és 
csak ennek az ellentétnek következményei okozták — a szerző szerint 
— a felkelés leverését. 

Görgeiről a továbbiakban ezt írja: „Ha Görgei nagy hadvezér és a 
magyar sereg elég erős, akkor büszkeségének és bosszújának Kossuth
tal szemben fényesebben nem tehetett volna eleget, minthogyha mind
két nagyhatalom seregeit kiverte volna az országból."25 

Másutt részvéttel írja: „Szegény Görgei! Ha Ácsánál a kardvágás 
mélyebbre hatolt volna, most talán balladai hangon dalt zengenének 
Rólad és még egy évszázad múltával is lelkesítő, nevedet viselő indulót 
dobolnának, csakúgy, mint Rákóczi esetében." (A szövegben Rak-
kocy).26 

22 Aus Heimat und Fremde novelláskötetben 1859-ben, majd új kiadásban 1931-ben. 
23 A közlés helye és ideje nem világlik ki. 
24 Augsbu rge r Al lgemeine Zei tung, 1850. ápri l is 7. 
25 Bei lage zu Nr. 129. Der Al lgemeinen Zei tung. 1850. május 9 — Görgei und die Ka t a 

s t rophe von Világos, Von e inem Honvéd-offizier, 2057—2060. 
26 Uo. 1866. o. 
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Egy további bejegyzés: „Görgei maga Bonapartét játszik és azt te 
szi, amit akar, ez a végén nem vezethet jóra. A tábornokok között 
kölcsönös bizalmatlanság uralkodik s ez lassan átterjed a seregek
re is."27 

Ezek a benyomásai Sprecherben azt a nézetet alakítják ki, hogy 
nemcsak idegen pénz és a túlsúlyban levő ellenség verte le a felkelő
ket, a felbomlás csírája magában a hadseregben is feltalálható volt. 
Mégis melankóliával sóhajt fel: ,,hogy a Finis Hungáriáé olyan közel 
legyen, az bizonv még álomként is csak keveseknek fordult meg agyá
ban".2« 

Svájci írónk tehát mint honvédtiszt, nyitott szemmel járta az or
szágot és a csatatereket, megosztotta a honvédsereg minden gond ját
baját. ,, Ungarnbuch"- j a részben hadinaplónak tekinthető, s bizonyára 
még sok apró részletet, találó megfigyelést, konkrét adatot lehetne 
belőle kihámozni. Elejétől kezdve nagy a földrajzi értéke is, mert uta
zásai, vándorlásai közben leírja a tájat, közben az akkori életviszo
nyokat, társadalmi rétegződést is jellemzi és sokszínű néprajzi adato
kat közöl. Naplóját tehát érdemes volna áttanulmányozni hadtörté
nésznek, földrajzosnak és néprajzosnak egyaránt. Mérlegelni kellene 
publikálásának, vagy legalább mikrofilmen való rögzítésének kérdé
sét is. 

A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy magyar tárgyú novellái 
közül A pusztai lány címűt felvették abba a kötetbe, mely a szerző 
halálának 50. évfordulójára, 1937-ben az 1859-ben megjelent „Aus 
Heimat und Fremde" novellagyűjtemény újbóli kiadása. (Hiányzik 
azonban belőle az 1859-ben a novellák közt még szereplő, A szolga
bíró.) 

Ugyanebből az alkalomból a Churban megjelenő rétoromán (ro
manes) újság: La casa paternas2ÍJ (Organ dell 'Unium Romontscha Re
nana) is közöl tárcarovatában két novellát Sprechertől, akiről a beve
zető sorokban megírja, hogy Magyarországról és Erdélyről jelentek 
meg írásai s van egy naplója az Ausztria elleni magyar forradalom 
idejéről, amelyet érdemes volna kinyomatni. („ . . . en in interessant 
diari dal temps dalla revoluzium ungaresca encunter ľ Austria (1848 
—49), mo ch'ein displaschevlapart omisdus mai vegni stampai.") 

Érdekelnie kell a naplónak minket magyarokat is. 

27 Augsburger Allgemeine Zeitung, 1850. január — 13. o. 
28 Uo. VII. k . 378. O. 
29 La Casa pa t e rna , Organ del l 'Unioun Romotscha Renana , Cuera (Chur) , 1936. ápri l is 17» 

Fegliet (Tárca) . 
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A MAGYAR KATONAI TERMINOLÓGIA KIALAKULÁSA 
(A hadi élet szavai Zrínyi Miklós koráig*) 

Pásztor János 

A M A G Y A R KATONAI T E R M I N O L Ó G I A ÉS NYELVTUDOMÁNYI 
FELDOLGOZÁSA 

A magyar szókészlet kutatásának egyik legelhanyagoltabb területe 
a katonai nyelv. Ez annál különösebb, mivel a magyarság története 
már kezdettől szinte összeforrott a hadi élettel, s szükségszerűen ki 
kellett alakulniuk olyan szavaknak, kifejezéseknek, amelyeket csakis, 
vagy legalábbis elsősorban a harccselekményekkel kapcsolatban hasz
náltak. Ismeretes, hogy kalandozó eleink cselvetéses taktikájukkal1 

aratták legfényesebb győzelmeiket, s tettek szert félelmetes hírnévre. 
Elképzelhetetlen, hogy e különleges harceljárásnál a rejtekhelyek el
foglalására, a váratlan rajtaütést végrehajtó egységek tevékenysé
gének összehangolására a katonai vezetők ne használtak volna sajátos 
kifejezéseket,2 vezényszavakat.'5 

A katonai terminológia szerves részét jelentik továbbá a harchoz 
használt eszközök, fegyverek nevei. El kell ugyan fogadnunk Bárczi 
Géza akadémikus megállapítását, amely szerint: „Harcra ugyanazok 
a fegyverek szolgáltak, mint vadászatra"/1 ez azonban csak az ősma
gyar korra (a honfoglalásig tartó nyelvtörténeti korszakra) vonatko
zik, vagy még arra sem egészen. A kard például iráni jövevényszó, 
melyet még az uráli átjáró tájékán tartózkodó magyarság vett át a 

* A szerzőnek 1968-ban elfogadott doktori disszertációja alapján készült dolgozat. 
1 Bölcs Leó írta a Taktika XVIII. fej. 48. §-ában: „A kedvező alkalmakat kilesik, s el

lenségeiket nem annyira kézzel és erővel, mint csellel, meglepetéssel, és a szükségletek el
zárásával igyekeznek legyőzni." 2 Calepinus szótára (1585) őriz egy érdekes kifejezést, amellyel nyelvemlékeinkben má
sutt nem találkozunk. A latin emissarius-t ezzel a magyar összetétellel határozza meg: 
„Elől laro, harcz ingórió." Ma az ilyen feladattal megbízott csoportot előrevetett osztagnak 
(EVOG) nevezzük. Az a rendeltetése, hogy kiváltsa az ellenség tüzét, s az így felfedett 
tüzelőállásokat könnyebben megsemmisíthessék. Az „elöl járó, harc ingerlő" kifejezés két
ségkívül a korábbi, esetleg évszázadokra visszanyúló harceljárás egyik mozzanatára vo
natkozik. 

:! ,,A szünetet alig ismerő nemzeti küzdelmek meg kellett, hogy teremtsék a magyar ve-
zényszókat is, nem intézményesen ugyan, de hagyományszeruen ezeket át kellett, hogy 
adják nemzedékről nemzedékre, éppen folytonosságuk miatt." Sztripszky Hiador: A magyar 
vezényszó történetéhez. Századok 1909:130. 

4 Bárczi Géza: A magyar szókincs eredete. 2. bővített kiadás. Budapest, 1958. 14. 
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keletről és nyugatról szomszédos valamelyik iráni néptől. A honfog
lalás és a kalandozások során a magyarság fejlettebb harci techniká
val rendelkező' népekkel ütközött össze, s a velük folytatott küzdelem 
megvívásához a vadászatnál alkalmazott fegyverek, eszközök már nem 
bizonyultak elegendőnek. A kard is már kezdettől fogva kifejezetten 
harci fegyverül szolgált. 

A különböző harcfeladatokat kisebb-nagyobb létszámú egységek 
hajtották végre. Szükség volt tehát ezeknek, valamint ezek parancs
nokainak, elöljáróinak megnevezésére is. 

A katonai nyelv e három — egyre bővülő — főbb területének fo
galmaira szavakat, kifejezéseket kellett találni. Ezek egy részét a ma
gyarság a finnugor alapnyelvből hozta magával, megfelelőik a rokon
nyelvekben kimutathatók. Ilyenek például: aj, ajz, íj, lő, lövés, nyíl, 
tőr. Több katonai fogalomra jelentésmódosulással született szó. A had 
például eredetileg valamely társadalmi egységnek, alkalmasint a nagy
családnak a neve volt. Bár ezt a jelentését az Alföld egyes vidékein 
máig is őrzik, nyelvemlékeinkben már két újabb jelentésével talál
kozunk. Egyik a sereg (exercitus; Kriegsvolk), másik pedig a harc, 
háború (bellum, pugna; Krieg, Streit). 

Katonai nyelvünk legjelentékenyebb bővülését a jövevényszavak
nak (iráni, török, szláv, német, olasz, latin stb.) köszönhetjük. A ma
gyarság önálló életének első századaiban a függetlenségért, majd a 
területi hódításokért, később pedig a nemzeti lét puszta fennmaradá
sáért vívott harcok során kialakult a hadi élet sajátos szókincse. 

Joggal állíthatjuk tehát, hogy a csoportnyelvek közül a katonai 
nyelv, illetve annak számos eleme nyelvünk életében már igen korán 
kialakult. Ezért tekinthető különösnek a katonai nyelv iránti korábbi 
érdektelenség. 

Ennek talán a legfőbb okára Balassa József, kiváló nyelvészünk ta
láló megállapítása vet fényt. Szerinte5 ugyanis a katonai irodalom és 
a nyelvtudomány között nem alakult ki termékeny kapcsolat. A nyel
vészek minden bizonnyal idegenkedtek az általuk kevéssé ismert ka
tonai területtől, másfelől az osztrák—magyar hadsereg vezetőinek nem 
is .állt érdekében, hogy szorgalmazzák a magyar katonai nyelv tudo
mányos igényű kutatását, illetve fejlesztését. 

A magyar katonai terminológia feldolgozásának első lépései a szó-
tározás terén történtek. A Magyar Tudós Társaság 1834-ben kiadott 
Mathematikai Műszótárában toldalékként szerepelnek a (I.) .,Hadi 
műszavak" és az (II.) „Általános katonai műszavak 's kifejezések". Ezt 
a munkát mindössze kilenc év múlva (1843) követte az önálló Hadi 
Műszótár megjelenése. Kiss Károly, a magyar—német és német— 
magyar szótár szerkesztője így indokolja a kiadvány fontosságát: ,,Egy 
tudomány' ágában sem érezhető a' műszóhiány annyira, mint hadi 
nyelvünkben; ezen annál inkább felakadhatni, mivel tudjuk azt, hoçy 
nemzetünk' jelleme, szelleme és alkotmányos szerkezete hadias volt; 
hadi nyelvének is kellett tehát lennie, de jobbadán az elveszett, ma-

5 Magyar Nyelvőr, 1908:228. 
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gyár nyelvrégiségeink alig tudnak néhányat előmutatni;6 a' feladat 
tehát: egy hadi nyelvet, a' tudomány' természetéhez alkalmazhatót, 
előteremteni nem könnyű, és sok szorgalmat kíván." 

A múlt század végén az osztrák—magyar császári és királyi had
sereg igényeit szolgálta az 1895-ben kiadott, szintén magyar—német 
és német—magyar Katonai Szótár, Domaniczky István és Horváth 
Sándor szerkesztésében. 

Az 1930-as években — a politikai helyzet függvényeként — erő
södtek a magyar—olasz katonai kapcsolatok. A kölcsönös nyelvi meg
értés igénye hozta létre az 1937-ben megjelent Magyar—olasz katonai 
szótárt (Dizionario militare ungherese—italiano, Róma). 

A második világháborúban másfajta igény jelentkezett. Több ezer 
magyar katona került szovjet hadifogságba, s közülük sokan jelent
keztek antifasiszta iskolára, a Vörös Hadsereg pedig Magyarország 
felé közeledett. Az 1943-ban kiadott Magyar—orosz katonai szótár — 
amint a bevezetőjében olvashatjuk — azt a célt szolgálta, hogy elő
segítse a hadseregben működő tolmácsok, valamint a katonai újságok 
(és nyilván a propagandaszervek) munkatársainak tevékenységét. A 
szótár szűk terjedelmét — mindössze kb. 8000 szót tartalmaz — szer
kesztői a rendelkezésükre álló rövid idővel és a zsebszótár jelleggel 
magyarázzák. A bevezető feltünteti azokat a fontosabb magyar sza
bályzatokat, utasításokat, és egyéb katonai kiadványokat, amelyek a 
szótár forrásanyagául szolgáltak. 

1951-ben Sziklai Sándor ezredes szerkesztésében látott napvilágot 
egy kétkötetes magyar—orosz és orosz—magyar katonai szótár. A 
négy és félszáz oldalas kötetekben közel 20—20 ezer szó található. Be
vezetőjében ezt olvashatjuk: „Néphadseregünk gyorsütemű fejlődése, 
valamint az a döntő fordulat, amely az utolsó évben hadseregünk éle
tében bekövetkezett, tette szükségessé egy korszerű katonai szótár 
összeállítását." Még nagyobb terjedelmű az Akadémiai Kiadó és az 
akkori Honvéd Kiadó Intézet közös gondozásában, 1952-ben megjelent 
egykötetes orosz—magyar katonai szótár. Ezt a munkát a Szovjet
unióban készítették, s célja ugyanaz volt, mint az előbbi szótáré. Szá
mos magyar tiszt tanult szovjet katonai iskolákon, rendszeressé vált 
a szovjet katonai lapok, szabályzatok és különféle más kiadványok 
fordítása, emellett sok szovjet tanácsadó dolgozott a Magyar Nép
hadseregben. Mindez megkövetelte, hogy minél több magyar tiszt tud
jon oroszul. A szövetséges, idősebb fegyvertárs gazdag tapasztalatai 
rendkívül értékes segítséget jelentettek a szocialista típusú Magyar 
Néphadsereg kialakításához. 

A szótárakban szereplő szavak igen nagy száma abból adódott, hogy 
a szerkesztők olyan szavakat is felvettek, amelyek bármilyen vonat
kozásban kapcsolatba kerülhettek a katonai élettel. így például az 
élelmezés, a ruházkodás, a különféle technikai eszközök és alkatrészek 
nevei (amelyeket a. polgári életben éppúgy használtak, mint a had
seregben), szintén helyet kaptak a kifejezetten katonai szavak között. 

6 E megállapításnál figyelembe kell vennünk, hogy ekkor még a Magyar Nyelvtörténeti 
Szótár és a Magyar oklevél-szótár gyűjtési munkái sem kezdődtek el. 
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A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia tanárai Ferenczy Géza és Elekfy 
László (az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársai) részvéte
lével egy katonai helyesírási tanácsadó füzetet állítottak össze (He
lyesírási szójegyzék. A főbb katonai szóösszetételek és szókapcsolatok 
helyesírása). Ez a kis munka ma már elavult (készítésekor sem volt 
elég alapos), pedig egy ilyen helyesírási szótárra nagy szükségük lenne 
elsősorban a szabályzatok készítőinek, a katonai újságíróknak, szer
kesztőknek és korrektoroknak. 

A Varsói Szerződésben részt vevő hadseregek kapcsolatainak javí
tását, a személyes érintkezés biztosítását szolgálta az 1966-os „Vltava" 
fedőnevű közös hadgyakorlatra készített ötnyelvű: magyar—orosz— 
német—cseh—román katonai szótár és társalgó. Szerkesztői mintegy 
öt és félezer szót vettek fel, a következő fogalmi csoportosításban: 
általános katonai fogalmak; szervezés; rendfokozatok; beosztások; 
fegyverzet, technika felszerelés ; öltözet, élelmezés, ellátás ; terep, te 
reptárgyak, tereptan; politikai munka, kul túrmunka; orvosi segély, 
testrészek; család; sport; idő, mértékegységek, számok; leggyakoribb 
igék; állapot és tulaj donságjelző szavak, határozók, kötőszók, névmá
sok és ragok. 

1966-ban Moszkvában, a Szovjetunió Honvédelmi Minisztériumának 
Katonai Kiadója gondozásában mintegy 25 ezer szót és kifejezést tar
talmazó Magyar—orosz katonai szótár jelent meg (végén a katonai 
rövidítések jegyzékével, kb. 1200 kifejezés), amely Magyarországon 
is forgalomba került. 

Valamennyi katonai szótár szinkronikus jellegű, tehát csakis az 
adott kor (az összeállítás ideje) katonai szavait tartalmazza. Ám azok 
eredetét, jelentésváltozásait, fejlődéstörténetét egyik szótár sem tün
teti fel. Szóanyaguk egybevetése (amit még nem végzett el senki) 
megbízható képet nyújtana az utóbbi másfél évszázad katonai termi
nológiájának fejlődéséről, főképp a hadsereg technikai ellátottságának 
növekedéséről. 

A magyar katonai terminológiát bonckés alá vonó tanulmányok és 
önálló kötetek a XIX. század elejétől jelentek meg. Jánosfi Ábel alá
írással7 a Hazai Tudósítások 1813. évfolyamának 64. lapján látott nap
világot az „Egy szó a' Magyar Litteratúra Barátaihoz" című cikk. A 
szerző aggódva veti fel: „Ha valahol, a' Katonai dolgokban minden 
bizonnyal az idegen nyelv elnyomta a' nemzetit. Régi jó Magyar sza
vaink régi Vitézeinkkel együtt elholtak, vagy legalább feledékenységbe 
mentek." 

Toldy Ferenc Baritz Györgyhöz intézett levelében (MTA Kézirat
tára 203/1840. sz.) arról írt: különösen nagy jelentősége van annak, 
hogy a katonai terminológiában „bizonyos egyformaság, következetes
ség és pontosság uralkodjék, hiszen tudományos és katonai körökön 
kívül nem kevés katonai műszó fordul elő a sajtóban és a közéletben, 
s ezekben nemcsak tetemes eltérések, hanem nem csekély hibák is 
tapasztalhatók." 

7 Simái Ödön „A magyar hadi műnyelv történetéhez" című cikkében (Magyar Nyelvőr, 
1917:253) a szerzőséget Horvát Istvánnak tulajdonítja. 
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A század derekától örvendetesen megszaporodnak az ilyen témájú 
dolgozatok, amelyek közül csak a jelentősebbeket említem.8 1871-ben 
197 lapon jelent meg Halász Károly munkája: „Katonai Irálytan I. 
rész." 1877-ben Kárpáthy Kamill 356 lapon adta ki „Katonai irálytan 
a m. kir. honvédség használatára" című könyvét 185 példával. 1891-
ben Bélteky Kálmán cikket írt a Magyar Nyelvőrbe a katonai mű
nyelvről (20:534), egy évvel később pedig Miskolcon jelent meg (150 
lapon) Endrődy Géza „Katonai irálytan" című könyve. 

Közvetlenül a századforduló után pezsgés támadt a katonai nyelv 
irodalmában. A Ludovika Akadémia Közleményének 1901. évfolya
mában Vághó Ignác tett közzé egy cikket „A magyar katonai mű
nyelv" címmel, amelyben felveti a katonai nyelv fejlesztésének el
odázhatatlan szükségességét. A cikket a Magyar Nyelvőrben Tolnai 
Vilmos ismertette (13:88). E törekvést Balassa József a magyar nyel
vészek nevében örömmel üdvözölte és sok szerencsét kívánt hozzá. 
A Ludovika Akadémia Közlönyét a Magyar Katonai Közlöny váltotta 
fel, amelyben felhívás jelent meg „Fejlesszük a magyar katonai nyel
vet!" címmel. Gombócz Zoltán (Magyar Nyelv, 4:235) szintén üdvözli 
Vághó javaslatát, s előzékenyen felajánlja, hogy a folyóirat szerkesz
tősége készséggel vállalkozik az új katonai műszavak elbírálására. 
1904-ben jelent meg a „Tábori erődítéstan", amelyet németből Székely 
László százados fordított igen jó magyarsággal. A függelék szójegy
zékben sok jó szót ajánl a közhasználatú német kifejezések helyett. 
Ezt követően a Magyar Nyelvőrben és a Magyar Nyelvben számos 
cikk jelent meg a katonai műnyelvről, amelyek közül a legfigyelemre
méltóbb Simonyi Zsigmond ,,A háború szavai" című munkája (Magyar 
Nyelvőr, 43:377). 

Külön kell megemlékeznünk néhány nagyobb igényű, kiemelkedő 
tanulmányról, mint például Sztripszky Hiador: A magyar vezényszó 
történetéhez (Századok, 1909:130), Szendrei János: A magyar vezényszó 
történetéhez (Hadtörténelmi Közlemények 1912:46), Gabányi János: 
A katonai magyar nyelv (1923), Saád Ferenc: A tüzérségi szavak tör
ténete (1936), Terestyéni Ferenc: Az állami élet nyelve. A katonai 
nyelv. „Nyelvünk a reformkorban" című gyűjteményes kötetben (1955). 
E munkák bepillantást nyújtanak a katonai nyelv egy-egy területére, 
ám nyelvészeti szempontból egyedül Terestyéni tanulmányát tekint
hetjük teljesértékűnek. 

A mai magyar katonai nyelv felmérésére és fejlesztésére nagy 
szükség lenne. A második világháborút követően a hadművészetben 
is forradalmi fejlődés ment végbe, gyökeresen megváltoztak a harc
eljárások, mérhetetlenül megnőtt a harci technika mennyisége és sze
repe. A minőségi és mennyiségi változások törvényszerűen magukkal 
hozzák a katonai terminológia bővülését, új kifejezések meghonosí
tását teszik szükségessé. Ilyen jellegű nyelvészeti munka azonban je 
lenleg hazánkban nem folyik. E témáról elvétve jelennek meg cikkek 

8 Markó Árpád: „Adalékok a magyar katonai nyelv fejlődéstörténetéhez" címmel (Had
történelmi Közlemények 1958—60. évfolyamai) részletesebb áttekintést nyújt a katonai mű
nyelv fejlődéséről. Ennek ismertetésére itt nem térek ki. 
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a honvédségi folyóiratokban, de ezek csak inkább problémákat fel
vető, illetve néhány katonai kifejezéssel foglalkozó írások. 

A jelen tanulmány célja, hogy áttekintést nyújtson a magyar ka
tonai terminológia kialakulásáról, bemutassa a hadi élet legjellemzőbb 
szavait a Zrínyi Miklóst megelőző korban. Jóllehet a mai magyar ka
tonai nyelv fejlesztéséhez közvetlenül nem járul hozzá, de talán ahhoz 
kiindulási alapul szolgálhat. 

A K O R S Z A K H A T Á R MEGVÁLASZTÁSA 

„Fáradtam ugyan rajta, hogy jó magyarul írjam, véghez vihettem-e, 
te ítéleted legyen rajta; én azért sem dicséretet nem kévánok, sem 
gyalázattul nem félek, jó indulatból és jó végre cselekedtem."9 Zrínyi 
Miklós ezzel a nemes törekvéssel rendkívül nehéz feladatot vállalt 
magára. A Machiavelli munkásságával elkezdődött újkori európai had
tudomány legfőbb kérdéseiről, valamint a mindennapi katonai életről, 
harcról, kiképzésről, fegyverzetről magyar nyelven, sőt ,,jó magyarul" 
kívánt írni. Rendelkezésére állt-e megfelelő szókészlet? A magyar 
katonai terminológia milyen fejlődést ért el a XVII. század derekáig, 
mit tudott abból Zrínyi felhasználni? Nyelvújítóvá is kellett-e válnia 
ahhoz, hogy hadtudományi műveit magyar nyelven megírja? A Zrínyi 
hadtudományi tevékenységével foglalkozó kutatók nagy többsége arra 
a szinte egyöntetű megállapításra jutott, hogy Zrínyi Miklós a magyar 
katonai nyelvben úgyszólván előzmények nélkül, teljesen újat alko
tott. Markó Árpád (i. m. 157) például ezt írja: „Megjelenése a magyar 
hadtudomány és a magyar katonai nyelv terén egy üstökös hirtelen, 
váratlan pályájához hasonlítható, amely vakító ragyogással feltűnik, 
azután rövid idő múltán ismét eltűnik a szemünk elől." 

Ha nem is ilyen kategorikusan fejti ki véleményét Terestyéni Ferenc 
(I. m. 130), megállapításaiból mégis — bár némi ellentmondással — 
hasonló következtetés vonható le. Azt írja: „Ahogy nem beszélhetünk 
megszorítás nélkül az osztrák hadaknak a múlt század első évtizedei
ben meglevő tiszta német katonai nyelvéről, még kevésbé lehet szó 
az 1848-at megelőző évtizedekben önálló magyar hadi nyelvről. Az 
kétségtelen, hogy a magyarságnak a XVI. és XVII. században kellett, 
hogy legyen gazdag katonai nyelve. Két évszázadon keresztül Magyar
országot tartották a „nagy háború" iskolájának.10 Csak azt hangsúlyoz
zuk ezzel kapcsolatban, hogy Zrínyi Miklós, a hadvezér, költő és ki
váló szakíró a tőle tervezett, állandó magyar hadseregről szóló írásai
ban — de a Szigeti veszedelemben is — a magyar hadi nyelvnek olyan 
alapjait rakta le (a két kiemelés tőlem — P. J.), amelyekre bátran 
lehetett volna építeni. A Rákóczi-korszak utáni évtizedekben a nem
zeti törekvések elfojtásával, a nemzeti szellem gyengülésével, önálló 

9 Vitéz Hadnagy. „Az olvasónak" című bevezető részből. Zrínyi Miklós hadtudományi 
munkái. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1957. 156. 

10 Hermann Meynert: Das Kriegswesen der Ungarn, Wien, 1878. 156 és Újhelyi Péter: Az 
állandó hadsereg története. Bp., 1914. 8. 
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és állandó magyar hadsereg nem lévén, a magyar katonai nyelv is el
kallódott, kiszorította a német." 

Ha Zrínyi rakta le a magyar hadi nyelv alapjait, akkor hogyan le
hetett a magyarságnak már korábban is „gazdag katonai nyelve"? 
Vagy pedig amennyiben ezt az utóbbi megállapítást fogadjuk el he
lyesnek — mint ahogy valóban az is —, akkor joggal tulajdoníthat
juk-e Zrínyinek az alapozó munkát? 

Perjés Géza11 sok egyéb értékes és helytálló megállapítása mellett 
szintén túlzott jelentőséget tulajdonít Zrínyinek a katonai nyelv meg
teremtésében. Ezt írja: ,,Ö . . . a magyar katonai nyelvezet megala
pozója. Jelentősége a magyar hadtudományban ugyanaz, mint Apáczai 
Csere Jánosé a természettudományban és a filozófiában." Perjés nyil
vánvalóan Klaniczayra építi megállapítását, akinek kitűnő könyvében12 

a következők állnak: „Zrínyi tehát hadtudományi és politikai művei
nek írásakor ugyanolyan nehézségek előtt állott, mint nagy kortársa, 
Apáczai Csere János, akinek filozófiai és természettudományi kérdé
sekről kellett első ízben magyarul értekeznie. A XVII. század ötvenes 
éveiben tehát először tesznek a magyar írók kísérletet a magyar tudo
mányos nyelv megteremtésére, a tudomány — hadtudomány, politikai 
elmélet, vagy filozófia, természettudomány — magyar nyelven való 
megszólaltatására. Ezért a magyar nyelvű tudományos próza mindkét 
úttörőjének: Zrínyinek és Apáczainak nyelvújítóvá kellett válnia." 

Véleményem szerint a probléma abból adódik, hogy mind az emlí
tett szerzők, mind a Zrínyi Miklóssal foglalkozó más, jelentősebb ku
tatók13 a magyar nyelvű hadtudományi irodalom megteremtését — 
amelynek érdeme valóban Zrínyit illeti — egy kalap alá veszik a 
magyar katonai nyelv, a katonai „nyelvezet" létrehozásával. Az utób
bival ugyanis az említett szerzők tüzetesebben nem foglalkoztak, s így 
summásan e téren is Zrínyinek tulajdonították az elsőséget, mintha a 
műveiben szereplő katonai műszavakat, vagy legalábbis azok zömét, 
mint egy nyelvújító, ő alkotta volna. Erről azonban szó sincs. A XVII. 
század vérzivataraiban oly tisztán látó politikus, kiváló költő, had
vezér és hadtudományi író múlhatatlan érdemeit semmivel sem csök
kenti az, ha a XVII. század közepére szinte már egy egész szótárra 
való magyar katonai szavak szerzőségét — de még csak a megalapo
zását sem! —• nem neki tulajdonítjuk. Terestyéninek ugyanis igaza van 
abban, hogy a XVI. és a XVII. században, Zrínyi fellépése előtt is 
gazdag katonai nyelvünk volt. Zrínyi rendkívül fontos szerepét nyel
vészeti szempontból annak tulajdoníthatjuk, hogy egyfelől felhasz
nálja, csiszolja, gazdagítja és továbbfejleszti a már meglevő katonai 
műszavakat, szakkifejezéseket, fegyverzeti, rendfokozati stb. elneve
zéseket, másfelől „A gondolati tisztaság, fogalmi pontosság érdekében 
nem kísérletezik új szavak létrehozásával, hanem átveszi és a magyar 

11 perjés Géza: Zrínyi Miklós, a hadtudományi író. Zrínyi Miklós hadtudományi munkái. 
Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1957. 90. 

12 Klaniczay Tibor: Zrínyi Miklós. Budapest, 1954. 324. 
13 Rónai Horváth Jenő: Gróf Zrínyi Miklós hadtudományi munkái. Budapest, 1891., Ka

nyaró Ferenc: Zrínyi, a hadíró. Figyelő, 1866., Négyesy László a Remekírók Képes Könyv
tára Zrínyi kötetének (22) bevezetőjében. 
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nyelvbe illeszti a megfelelő latin kifejezéseket."14 S végül, ha nem is 
nagy számban, de helyes nyelvérzékkel kialakít, megformál néhány 
új katonai műszót is.15 Mindezek birtokában teremti meg a korabeli 
európai hadtudomány színe-javával vetekedő magyar nyelvű hadtu
dományi irodalmat. 

Dolgozatom tehát egyfelől — az adatok tanúságai alapján — szét 
kívánja oszlatni azt a hiedelmet, hogy Zrínyi Miklós a ,,semmiből" 
teremtette meg a magyar katonai nyelvet, illetve mint nyelvújító, 
sok új katonai műszót alkotott; másfelől bizonyítani kívánja, hogy 
a XVII. század közepén a magyar szókészletben már jelentős számú 
magyar katonai szó szerepel. 

A korszakhatár itt történő megvonását indokolttá teszi az is, hogy 
Zrínyi hadtudományi munkáit követően gombamódra szaporodnak a 
szabályzatok, utasítások, regulamentumok, vezényszó-jegyzékek, a hadi 
életre vonatkozó elmélkedések, levelezések stb. Szendrei János a „Ma
gyar hadi szabályzatok és utasítások a XVII. századból" című cikké
ben (Hadtörténelmi Közlemények 2:185) az 1660—70-es évekből szár
mazó öt szabályzatot ismertet. Ilyen szempontból Zrínyi munkássága 
korszakhatárnak tekinthető, amelyet a magyar nyelvű katonai iroda
lom gyors ütemű kiterebélyesedése követett. 

E korban új fegyverek jelennek meg, új harceljárásokat vezetnek 
be, nő a csapatok, a haderő szervezettsége. A modern hadászati és 
fegyvertörténeti munkák1 6 is 1650-nel zárják az elöltöltő fegyverek 
térhódításának és a vonalharcászat kialakulásának időszakát. A hadi 
élet további fejlődése új katonai szavak, kifejezések létrehozását, át
vételét teszi szükségessé, aminek következtében a XVII. század máso
dik felétől a magyar katonai nyelv újabb gazdagodásának lehetünk 
tanúi. 

FORRÁSOK, A SZAVAK VÁLOGATÁSA, PROBLEMATIKÁJA 

Dolgozatom adatait két szélesebb területről gyűjtöttem össze. Az 
egyik a katonai irodalom: szabályzatok, utasítások, várjegyzékek, ok
levelek, levelezések stb.; a másik pedig a nyelvészeti szótárak, szak
folyóiratok és a szépirodalom. 

A Zrínyit megelőző kor katonai irodalmát nyelvészetileg eddig még 
nem dolgozták fel, sőt még csak forrásanyagul sem használták tudo
mányos munkákhoz. Ez a gazdag anyag tehát kiaknázatlan, pedig a 
katonai szavak jelentésfejlődéséhez, alaktani változásaihoz fontos ta
nulságul szolgál. 

Az 1650-ig kiadott (és írásban fennmaradt) szabályzatok közül a 
következőket ismerjük: Miksa császár utasítása Gyulaffy László veszp
rémi kapitány részére (1567), Báthory István hadi rendtartása a len-

14 Klaniczay : i.m. 324. 
15 Nyelvemlékeink adatainak tüzetesebb feltárása tanúsítja, hogy már korábban is hasz

náltak olyan katonai műszavakat, amelyek megalkotását egyes nyelvészek még ma is Zrí
nyinek tulajdonítják. Ilyen pl. a lárma szó is. 

16 Mint pl. Razin: A hadművészet története. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1961; Csillag 
Ferenc: A kézi lőfegyverek és a hadművészet. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1965. 
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gyei seregben szolgáló magyar huszárság számára (1576), Homonnay 
Drugeth Bálint, Bocskai fővezérének instrukciója Deseőffi János szá
mára (1605), Bocskai István szabályzata (1606), Rendtartás Kassa szá
mára (1607), Homonnay György ordinatioja ungvári főtiszteknek, Ka
rold Sámuel és Lehoczky István várkapitányoknak (XVII. század 
eleje), Bethlen Gábor hadi szabályzata a magyar lovasság és a hajdúk 
számára (1616), Eszterházy Miklós nádor articulus levele (1631), I. Rá
kóczi György hadi szabályzata (1634), Kassa város edictuma (1644), 
I. Rákóczi György utasítás tervezete a fogarasi udvarbíró és a por
kolábok részére (1648), Forgách Ádám tábori rendtartása (1648). 

Ezek a szabályzatok rövid terjedelműek és távolról sem tükrözik úgy 
a korabeli magyar hadsereg szervezetét, harceljárásait, fegyverzetét 
és felszerelését, mint a későbbi korokban. Inkább általános utasításokat 
tartalmaznak a katonák magatartására, továbbá az őrszolgálat ellá
tására, a katonai szállításokra, az élelmezésre stb. Szókészletük tehát 
elsősorban ezekre a területekre, valamint a rendfokozatokra, parancs
noki beosztásokra vet fényt. 

A korabeli fegyverzet és felszerelés áttekintésére kitűnő lehetőséget 
nyújtanak a várjegyzékek, jelentések és kimutatások. íme közülük 
néhány: A török hódításokat követően a bécsi haditanács rendelke
zésére 1577-ben készített kimutatások a magyar várak állapotáról, 
Petneházy István hadijelentése (1602), Korláth István követi jelentése 
Bocskaihoz (1605), jelentés Magyaróvár felszereléséről (1621), a foga
rasi vár leltára (1632), Kassa tüzérségi felszerelése (1640), Debreczeni 
Tamás javaslata a fejedelemhez (1647). E jelentésekből megbízható 
képet kapunk az akkor használt fegyverekről, a gyalogsági, tüzérségi 
és folyami egységek felszerelési tárgyairól. 

A szabályzatok és a jelentések mellett sokkal nagyobb terjedelmű 
az ugyancsak igen értékes katonai vonatkozású levelezés. Adatokat 
gyűjtöttem ,,A budai basák magyar nyelvű levelezése" című kötet
ből, a Hadtörténelmi Közleményekben és a nyelvészeti folyóiratokban 
közzétett levelekből. 

A magyar katonai terminológia kialakulásának nyomon követése 
szempontjából fontosnak tartottam megnézni, hogy a XIV—XVII. szá
zadbeli szójegyzékeink és szótáraink tartalmazzák-e, s ha igen, milyen 
alakban és jelentéssel a megvizsgált katonai szavakat. Ebből a célból 
az alábbi munkákat használtam fel: a Besztercei (1395 körül), a Schägli 
(1400—1410) és a Soproni Szójegyzék (1430—1440), a Murmellius-féle 
lexikon (1533), a Gyöngyösi latin—magyar szótártöredék (1560 körül), 
Calepinus (1585) és Szenczi Molnár Albert szótára (1604). A Magyar 
Nyelvtörténeti Szótár és a Magyar oklevél-szótár az anyaggyűjtés 
fontos forrását jelentette. Sok adatot találtam a nyelvészeti folyóira
tokban és az önálló katonai munkákban. 

A régi magyar irodalmat csupán részben használtam fel a gyűjtési 
munkában. A XVII. század közepéig megjelent szépirodalmi alkotá
sokban rengeteg katonai szó fordul elő; kigyűjtésük hasznossága — 
megítélésem szerint — nem állt volna arányban a ráfordított idővel és 
energiával. Ezért csak néhány fontosabb katonai vonatkozású irodalmi 
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művet dolgoztam fel, mint például a Szabács Viadala (1476), Tinódi 
Cronicája (1554) és más elbeszélő költeményei (1540—1555), valamint 
néhány korabeli vers. 

A katonai szavakra vonatkozó tárgytörténeti anyagot számos nyel
vészeti, hadtörténeti és történelmi műből merítet tem; ezeket az iro
dalomjegyzékben tüntetem fel. 

Az említett forrásokból azokat a legjellegzetesebb katonai szavakat 
gyűjtöttem össze és dolgoztam fel, amelyeket a nyelvemlékek tanú
sága szerint a magyarság Zrínyi Miklós irodalmi tevékenysége előtt 
a hadviseléssel kapcsolatban ismert és általánosan használt. Mit értek 
azon, hogy legjellegzetesebb és a hadviseléssel kapcsolatban? Nézzük 
először az utóbbi meghatározást. 

A korábban felsorolt katonai szótárak ezrével tartalmaznak olyan 
szavakat, amelyek más csoportnyelvbe éppúgy beillenék, mint a ka
tonaiba. Vajon joggal sorolhatjuk-e a katonai terminológia körébe a 
balta, banda, bánya, barom (Magyar—orosz katonai szótár, 1943), a 
fejsze, fék, fém, festék (Ötnyelvű katonai szótár és társalgó, 1966) és 
az okozni, oktatás, olaj, olló (Magyar—orosz katonai szótár, 1966) sza
vakat? Nyelvészeti szempontból természetesen nem, bár érthető, hogy 
a szótárak szerkesztőit gyakorlati célok vezették. A hadi élet sza
vait én úgy értelmezem, hogy azokat csakis, vagy legalábbis első
sorban a hadviseléssel kapcsolatban használták, a hadi élet szükség
letei hozták őket létre, és sok esetben csak addig éltek (vagy utána a 
peremszókincsbe kerültek), amíg a hadsereg mindennapi életében köz-
használatúak voltak (mint például a falkony, faltörő, farkaskasza, két
élű stb.). A fegyverek neveinél ez eléggé egyértelmű, azonban nem 
így áll a helyzet a harceljárások, a katonai méltóságnevek és egyéb 
fogalmi csoportok területén. It t sokkal több határesettel találkozunk. 
Ellenség például nemcsak a szemben álló katonai fél, hanem bárme
lyik polgári személy is lehet; harc nemcsak a csatatéren folyik, nem
csak a katona lő, s a pallost sem csupán a hadseregben használták. 
Ezeket a szavakat — a fenti meghatározás alapján — mégis a katonai 
terminológia körébe sorolhatjuk. Nem tartom azonban odavalónak 
még a fegyverek alkatrészeit sem (mint például az ágyú kereke, csöve, 
talpa stb.), a zenészek nevét és hangszereit (dobos, dudás, sípos, trom
bitás stb.), a hadi életben nagyon fontos szerepet betöltő, de a polgári 
életben éppúgy használt eszközöket, mint a szekér, lánc, kötél, to
vábbá a tulaj donság jelző szavakat (bátor, gyáva stb.) és még sok-sok. 
a hadseregben is élő, vagy egykor élt szót. 

Külön problémát jelent az igék besorolása, kivéve azokét, amelyek 
valamely katonai fogalmat jelentő szóból származnak (például aj-ajz, 
csata-csatáz, had-hadakozik, pajzs-pajzsoz). Vannak azután olyan igék, 
amelyeket ugyan a polgári életben is széles körűen használnak (sok
szor eltérő jelentésben), de származékaik már egyértelműen a katonai 
terminológia körébe tartoznak (például lő-lőtet-lövés-lövő-lövöldöz-lö-
völdözés-lövöldöztet, száguld-száguldó, vív-vívás-vívó, vigyáz-vigyázás
vigyázó stb.) A katonai szótárakban rengeteg önkényesen idesorolt 
igét találunk, mivel azok a hadi életben nem kaptak sajátos jelentés-
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tartalmat. A hadviselés fejlődése, a hadsereg egyre specializálódó fel
szerelésének kezelése valóban igényt támasztott olyan igékre (ezek 
túlnyomó többsége jövevényszó), amelyek csak a katonák között vál
tak közkeletűvé. Ám a tárgyalt korban ilyen szükséglet még nem je
lentkezett. A XVI—XVII. századi szabályzatokban például ugyanolyan 
igékkel találkozunk, mint a gazdasági vonatkozású utasításokban. Ezért 
a magyar katonai terminológia kialakulásának időszakában a katonák 
által használt igék alaposabb vizsgáltát nem tartottam szükségesnek. 

Bizonyos vonatkozásban hasonló a helyzet a XVII. századbeli kato
naság ruházkodásával, élelmezésével, elszállásolásával kapcsolatban is. 
E téren sem volt olyan lényeges eltérés a katonák és a polgári sze
mélyek között, mint a későbbi korokban. Az ilyen fogalomkörökbe 
tartozó szavak közül ezért csupán azokat vettem fel, amelyek * csak a 
hadseregre voltak jellemzőek. 

S most rátérek arra, mit értek azon a megszorításon, hogy csak a 
legjellegzetesebb katonai szavakat gyűjtöttem össze. Az 1577-ben ké
szített f egy ver jegyzékben az ágyú, f alkony, seregbontó, tarack tüzér
ségi fegyverek mellett ilyen nevű lövegfajták is szerepelnek: singerin, 
haubicz, quartaun, quartirschlänge, scharfetinal. A XVI. századi ka
tonai terminológiához kétségkívül ezek a szavak is hozzátartoztak, 
hiszen magyar katonák is használták őket. Mégsem kutat tam róluk 
adatokat, mivel ezek a fegyverek csak egy-egy várban fordultak elő, 
nem váltak általánossá, elterjedtté, nyilvánvalóan a magyar katonaság 
javarésze nem is hallott róluk, s emiatt nyelvünkbe nem is épültek be 
szervesen. 

Nem vettem fel továbbá az olyan török katonai szavakat (aga, basa, 
bég, az önkéntes török lovasság egyik fajtáját jelentő beslia, a lovas
ezred parancsnoka jelentésű olajbég, a tüzér jelentésű topcsi stb.), 
amelyek ugyan a forrásokban szép számmal szerepelnek, ám magyar 
katonákra sohasem vonatkoztak. 

Ügy gondolom tehát, elegendő, ha a magam elé tűzött feladatot le
szűkítem a legáltalánosabban közkeletű, s a XVII. századig feltehe
tően minden magyar katona által ismert és körükben használt szavak 
vizsgálatára. 

AZ ADATTÁR ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

Az adattárban betűrendben szerepelnek a tárgyalt katonai szavak. 
A szócikkek felépítése a következő: Mindenekelőtt közlöm a szó ere-
tetét, illetve az erre vonatkozó nyelvészeti megállapításokat. Csaknem 
valamennyi szóval többször is foglalkoztak már a szakemberek nyel
vészeti munkákban, folyóiratokban, nem egyszer éles vitát folytatva 
egymással. Ezek ismertetésére ezúttal nem térek ki, csupán a legfőbb 
megállapításokat közlöm. Ehhez a legértékesebb útmutatást A magyar 
nyelv történeti-etimológiai szótára (I. kötet A—Gy-ig Budapest, 1967) 
és Bárczi Géza munkája, a Magyar szófejtő szótár (Budapest, 1941) 
adta. 

A szavak eredetének meghatározása után rövid tárgytörténeti is
mertetés következik, amely meg kívánja világítani az egyes katonai 
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fogalmak megjelenésének, elterjedésének, használatának hátterét és 
körülményeit. Forrásul elsősorban hadtörténeti és történelmi műve
ket, tanulmányokat használtam fel. 

Ezt követik az egyes szavakra vonatkozó legrégibb adatok, szöveg
környezetükbe ágyazva. Helyszűke miatt e dolgozatban az adatok 
előfordulásának helye, forrása csak a legfontosabb esetekben szerepel. 
Ha ugyanis mindegyiknél feltüntetném, az a terjedelmet csaknem meg
kétszerezné. Az adatokat a legutóbbi közlésnek megfelelő betűhűség
gel adom meg. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a szövegek 
minden írásjele m.egegyezik az eredeti oklevelekével, kiadásokkal. 
Különösen a Hadtörténelmi Közleményekben közzétett régi szabály
zatok, levelezések közlői hajtottak végre korszerűsítéseket. Az adatok 
mellett szereplő keltezés értelemszerűen az adott szöveg, illetve szó 

.írásbeli előfordulásának idejét jelzi. 
Dolgozatom befejező részében néhány következtetést vonok le a 

feldolgozott adatokból. 
ADATTÁR 

ÁGYÜ. Eredetére többféle magyarázat van. Származhat egy hon
foglalás előtt átvett török szóból, amelynek eredeti jelentése csel, 
fortély, mód volt; ebből jelentésfejlődéssel alakult ki az eszköz, szer
kezet, gépezet jelentés. Azonban az eredetileg összeülik, összeilleszke
dik jelentésű áld szó igeneve is lehet. Ebben az esetben összeillő eszköz 
fejlődéssel alakulhatott ki. Végül az áld igének ma is élő jelentéséből 
kiindulva, az áldó eredetileg áldozó eszköz jelentésű lehetett. A puska
por feltalálása után a korábbi, egyszerűbb harci eszköz neve átvivő
dött a mai értelemben ágyúnak nevezett lőfegyverre. 

A magyarok az itáliai hadjáratok során ismerték meg és használták 
előizör az ágyút. Kalmár János fegyvertörténész a budavári palota
ásatások feltárt leletei között egy XIV. század második feléből való, 
nyolcszögletű, két fogantyúval ellátott üreges vasszerkezetre, úgyne
vezett ágyúkamrára bukkant. Ezt az alkalmatosságot lőporral töltve az 
ágyúcső hátsó csatornájába fektették s ezzel adták meg az ágyú gyúj
tását. Ez is bizonyítja, hogy az ágyút Magyarországon már Nagy Lajos 
idején is használták. — A szó nyelvünkben ma is él, bár a katonai ter
minológiában a löveg elnevezés váltotta fel. 

Nyelvem1 ékeinkben az eredeti eszköz, szerkezet, gépezet jelentés
ben tűnik fel. 1456-os latin nyelvű adat: ,,quod duro instrumento sem 
eg aldeudl". Érdekes az 1514—19-ben készített Cornides Kódex mon
data: ,,Fel kelének az halottak, ky mynd fel veue kezeben ev ď.gyujat, 
mynemeo myes volt ez velag'on: az kapások ra^adak kappajokat, asoyo-
kat, chepeket, lapatyokat". Go^yóvető, nehéz tűzfegyver jelentésével 
a Szabács Viadalában (1476) találkozunk először: ,.Honneg mynemw 
algyw kel melle". Ettől kezdve igen gyakori a szó előfordulása, de 
már csupán az utóbbi fogalom jelölésére szűkítve. Báthory István 
1576-ból való hadi rendtartásában is szerepel: „szekereinknek, álgyúink-
nak és egyéb terheknek úton való rendit senki el ne szakassza*'. 
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Származéka, a Tinódi Cronicájában (1554) előforduló „Bebek ál-
gyús mestör" az -s mesterségnév-képzős alakot mutatja. Összetételei: 
AGYÚÖNTö (1650), FALTÖRŐ ÁGYÚ (1572), HÍRÁG^Ü (1576), MO
ZSÁRÁGYÚ (1643). 

AJ, ÁJ. Az íj két végén levő bevágás neve, amelybe az ideget be
akasztották. Ezzel az íj megfeszült, s az idegbe befogott nyíl hátra
húzásával a félelmetes lövő szerszám használhatóvá vált. 

Finnugor eredetű szó, jelentése bevágás. A lőfegyverek elterjedé
sének korától, amikor az íjat a harcban és a vadászatban egyre inkább 
a puska váltotta fel, szavunk a peremszókincsbe szorult, csupán a 
sportíjászatban él még. 

Legrégibb hiteles, és egykorú eredetiben fennmaradt nyelvemlé-
lekünkben, az 1055-ből származó Tihanyi Alapítólevélben már előfor
dult: „exinde ad aui (aiu) post hec ad eleuui kumuk". Calepinus szó
tárának 1585-ben megjelent magyar értelmezései között már teljesen 
egyértelmű formában szerepel: „Nyil áy". Származéka: FÖLAJZ 
(1554). 

ALABÁRD. Nemzetközi vándorszó; a német nyelvben keletkezett 
a nyél, fogó jelentésű Helm és a bárd jelentésű Barta összetételeként. 
Tulajdonképpen nyeles bárdot jelent. A katonai terminológia eleme
ként terjedt el Európa-szerte, megtalálható az angolban, olaszban, 
franciában, oroszban is. A magyarba több alakváltozatban: hellebard, 
halaparth, alabard stb. került át a német és az olasz nyelvből. 

A hosszú, hegyes végű, szekerceszerű vágó és szúró fegyvert a 
XIV—XVII. században főleg a nyugat-európai gyalogság használta. 
Magyarországon a XVI. században terjedt el; harcban kevésbé, inkább 
őrszolgálatban (testőrség) alkalmazták. 

Első adatunk azt is elárulja, hogy kik használták nálunk először ezt 
a fegyvert. A gyöngyösi latin—magyar szótártöredékben (1560) ezt 
olvashatjuk: „Cassiodolabrum: alabard kywel az lanch kenezók jár
nak". Származéka: ALABÁRDOS (1643). 

ALAFA. Oszmán—török eredetű szó. A török ulufe a janicsárság 
idején a katonák zsoldját jelentette. A zsold különböző kategóriái bi
zonyos rangot is kifejeztek; innen származik a méltóság, tisztség je 
lentése. 

A magyar hadseregben egyrészt a kiszabott étel vagy ital, tartás, 
élelem, étel-porció, zsold, másrészt bizonyos méltóság meghatározá-
zására szolgált. Az első, 1535-ből származó írásos emlékünk még kü
lönös alakban őrzi: „A kyk kedygh a chazar kynyereth akarnak enny, 
azoknak wleppeth adna", de Tinódi Cronicájában (1554) már a ki
alakult hangalakkal találkozunk: „ ö t holnapja nem adták alafankat". 

BAJ. Szláv jövevényszó, az óhorvátból (ahol boj alakban élt) került 
a magyar nyelvbe. A bolgár, szerb—horvát, szlovák, szlovén, orosz és 
a többi szláv nyelvben mindenütt szerepel a szó megfelelője harc, 
küzdelem jelentésben. 

Míg az ágyú szónál jelentésszűküléssel találkoztunk, itt az ellen
kező folyamat ment végbe. Kezdetben ugyanis a baj csakis harc, pár-
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baj jelentéssel élt nyelvünkben, s csak. évszázadok múltán (1668-ból 
van rá az első adatunk) vette fel a nehézség, alkalmatlanság, 1785-tól 
a betegség, hiba, 1886-tól pedig az akadály jelentést. 

Egy 1260—70-es latin nyelvű mondatban fordul elő a boyseb össze
tétel, az 1395 körül készült Besztercei Szójegyzékben pedig már a 
duellum meghatározásaként a bay szó szerepel. Összetételei: BAJRA 
KIHÍV (Báthory István hadi rendtartásában, 1576-ból: ,.Ha ki valaki 
bajra kihí, igen megbüntetik"), BAJVIADAL (1395), BAJVÍVÁS (1395), 
BAJVÍVÓ (1538). 

BAJNOK. Nem a magyar nyelvben keletkezett az előbbi szóból, 
hanem külön átvétel, szintén az óhorvátból, ahol a bojnik szó bajvívó 
jelentésben élt. Első adatunk a Váradi Regestrumban (1215) fordul elő: 
Boynuc, 1218-ban pedig Boynoch alakban. A magyarba jogi műszó
ként került át, ugyancsak bajvívó jelentésben. Azt a személyt jelölte, 
aki a perbeli bizonyításban a „baj" vívója volt. A szó rövidesen a 
harcos jelentést vette fel, majd 1808-tól hős, 1838-tól kötekedő sze
mély, 1865-től sportbajnok értelemben szerepel. Itt tehát jelentésbő
vülés történt. Származékai: BAJNOKI (1585), BAJNOKODIK (1561), 
BAJNOKLAT (1436—39), BAJNOKOSKODIK (1643), BAJNOKOS-
KODÁS (1604), BAJNOKSÁG (1585), BAJNOKUL (1585). 

BANDÉRIUM. Latin eredetű szó, a bandérium átvétele, amely a 
zászló, katonai jelvény jelentésű, szintén latin bandum származéka, s 
annyit jelentett : zászló, egy zászló d'à tartozó, zászlóaljnyi csapat. Az 
Anjouk korától katonai műszóként élt nyelvünkben; azt a saját zászló 
alatt harcoló, rendszerint lovas csapatot jelentette, amelyet az ural
kodó, a főurak, a vármegyék és a városok saját költségükön állítottak 
ki. A szlovák bandérium a magyarból származik. 

Károly Róbert uralkodása idején (1308—42), majd Nagy Lajos alatt 
(1342—82) a magyar haderő jelentős fejlesztésére került sor. Kialakult 
a hűbéri függés sajátos magyarországi válfaján, a familiaritáson ala
puló banderiális haderő. Ezt a hadi szervezeti formát a bandérium 
szó alapján sokan olasz eredetűnek tartották. Ez azonban tévedés, 
mivel valójában a hadizászló jelentésű, hazai latinságból átvett bane-
rium szó adta hozzá az alapot. A király ugyanis lehetőséget nyújtott 
arra, hogy a földesurak a saját zászlójuk és címerük alatt vezessék 
harcba csapatukat, így fedte a szó a fent említett egy zászló alá tar
tozó, zászlóaljnyi csapatot. 

IV. (Kun) László (1270—90) udvari papia, Kézai Simon Gesta U n -
garorum című latin nyelvű művében találkozunk először e szóval: 
„regis Hungarie banerio" (36. §), „banerio regie majestatis, banerium 
regis" (46. §). Egy Zsigmond korabeli (1387—1437) történeti munkában 
(História Hungáriáé) olvasható ez a mondat: ,.Rex ipse declaravit se 
sumtibus suis bandérium regale, certum stabilis milltiae genus". A 
XIV. század végéről és a XV. század elejéről származó adatokban száz 
lovasból álló hadi sereg jelentésben fordul elő, de magyar nyelvű 
szöveg csak 1675-ből őrzi bandar alakban: ,,Meg-fútattya az idvesség 
trombitáját, hogy római háznak fugállya bandérját" (Czeglédi Is tván: 
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Sión vára). A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára (237) csak 
1767-től kezdődően sorol fel a szóra adatokat. 

BÁRD. Francia vagy német jövevényszó, jelentése mindkét nyelv
ben bárd, fejsze. Egy 1214-es adatban szereplő erdőrész, amit egy 
einher egy nap alatt bárddal kivág jelentése az eredetibb bárd, fejsze 
jelentés alapján fejlődött, tehát azt a magyarság már korábban is 
ismerte. 

A rövid nyelű, rendszerint széles pengéjű eszközt a középkorban 
fegyverként is használták. A frankoknak például nemzeti fegyverük 
volt. Félelmetesen tudták kezelni: a támadó ellenség soraiba hajították, 
majd a nyelére rögzített zsinórral visszahúzták. Váraink fegyverlel
táraiban szintén a hajítófegyverek között szerepel. 1214: „Situe que 
uulgo Bard dicitur". A velikai vár felszerelésének jegyzékében (1491): 
„Bard III". BÁRDOS származéka korán személynévvé vált: Anthonium 
Bardus (1466). 

BÁSTYA. A szó eredete, átvételének ideje és körülményei jól nyo
mon követhetők a hadtörténeti események alapján. 1345-b2n Nagy 
Lajos csapatai Dalmácia ellen hadakoztak, s ekkor a velencsi tanács 
a magyarok ellen küzdő seregek kapitányának kiadott (latin nyelvű) 
utasításában bástyák építését rendelte el. Hadrovics László professzor 
tanulmányában (Nyelvtudományi Értekezések 50. sz. 82.) idézi a kora
beli okleveleket, majd megállapítja: „Zsigmond idejében Dalmácia 
állandó alkudozások tárgya Velence és a magyar király között, s az 
egyes városok megszerzése vagy visszaszerzése gyakran ostromzárral, 
bástyák építésével, harcokkal járt. 1411-ben Velence úgy igyekszik 
megszerezni Sebenico (Sibenik) városát, hogy az ottani magyar hely
őrséggel alkudozásokat kezd a város átadására. A velenceiek a város
sal szemben itt is egy nagy ideiglenes erődöt, bastitá-t em2ltek, s a 
mi szempontunkból különösen érdekes, hogy ennek parancsnokát uta
sítják, hogy az alkudozások folyamán nyolcnál több magyart ne enged
jen be a bástyába". Ekkor és ilyen körülmények között ismerkedtek 
meg tehát harcoló eleink a bástyákkal, s ettől kezdve (épp2n az olasz 
mérnökök vezetésével) kezdték hazánkban a várakat bástyákkal meg
erődíteni. 

Latin nyelvű nyelvemlékeink 1475-től őrzik a szót, amely tehát az 
olasz bastia átvétele. Szótárainkban 1538-tól már mindenütt előfor
dult, első katonai szabályzatainkban is sokszor szerepelt. 

BOLDA. E ma már ismeretlen szó jó példa arra, hogyan hullik ki 
valamely nyelv szókincséből egy szó, ha az általa jelölt tárgy vagy 
fogalom (jelen esetben fegyverfajta) elveszíti jelentőségét, s ezzsl hasz
nálata megszűnik. Az ökölpajzs jelentésű szót a Besztercei (1395) és 
a Schlägli Szójegyzék (1400—10) összeállítói egyaránt feljegyezték, 
tehát azt abban a korban feltétlenül ismerték. Eredete ismeretlen: 
nyelvemlékeinkben a markolat megfelelőjeként többször előfordul. 

BOMBARDA. Valószínűleg olasz eredetű szó, esetleg német közve
títéssel került nyelvünkbe. Ez a fegyver a legelső ágyútípusunk, ame
lyet vaslapokból forrasztottak össze. Fagerendából készített löveg-

— 648 — 



talpra erősítették, erre került a meredek emelkedésű cső. Ezt a szer
kezetet a várfalra, hajókra, várostromnál külön állványra helyezték 
el, s kőgolyót vagy vasdarabokat lőttek ki belőle. A firenzei állami 
levéltárban őriznek egy 1472-ből keltezett kimutatást Mátyás király 
haderejéről. Ebben a szárazföldi hadsereghez tartozó 158 ágyú között 
szerepel 30 ágyútalpas bombarda, 72 ágyútalp nélküli bombarda, ame
lyeket 12 szekéren szállítottak és nyolc falbontó bombai v i . E fegy
verfajta megszűnése után maga a szó is elavult nyelvünkben. 

A velikai vár felszereléséről készített jegyzékben (1491) fordul elő 
először: „Bambarda I". Szenczi Molnár Albert latin—magyar szótá
rában (1604): „Agyú, algyu, Bombarda, Tormentum", ugyanott: „Bom
barda, Puska, Agyú, Algyu, Tormentum Minden hegyito ellenségre 
lövellő, falronto szerszám". 

BUZOGÁNY. Török eredetű szó, valószínűleg az összetör, elpusztít, 
jelentésű török buz- ige törő, pusztító származékából való. 

A buzogány a magyarok kezében, csakúgy, mint a török-tatár né
peknél, nem annyira fegyverként, hanem inkább vezénylésül szolgált. 
Díszesebb fajtáit bizonyos parancsnoki beosztásban levő tisztek hord
ták, tehát méltóság jelvényül is szolgált. 

Egy személynév és egy helynév őrzi a szó első előfordulását. 1333: 
„Buzkan filio Arbuz", 1423: „Buzganzallas". 1424-ben már meghatá
rozásként szolgált: „Vnum baculum ferreum buzgan nominatum". A 
velikai várban is akadt három török buzogány (1491): „Bozdogan Tur-
cales III". BUZOGÄNYOS származékával 1449-től eleinte mint sze
mélynévvel, majd mint melléknévvel találkozunk. 

CSATA. Szláv jövevényszó (a četa átvétele), a törökök ellen velünk 
együtt küzdött valamelyik déli szláv nép (szerb—horvát) nyelvéből 
került hozzánk. Eredetileg egy kb. 400 főnyi katonai egység neve, 
ebből a csatáz azt jelentette: ilyen létszámú csapattal harcol, gerilla-
harcot folytat, majd ebből elvonással kapta a harc jelentést. A szó 
csapat jelentése a XVI. század közepétől mintegy másfél-két századig 
élt nyelvünkben, azután átadta helyét a portyázás, ütközet, viadal 
jelentésnek. Valamennyi származéka ebből az utóbbi jelentésből ala
kult. 

Átvétele után mindkét jelentésben egyaránt előfordul. Példa a harc 
jelentésre 1532-ből: ,,en az warbol chatara kyne(m) yarta(m)", a csa
pat jelentésre pedig 1545-ből: „Nekyk myndennap chatayok kyn 
jar, neha swklyossy wtath lestek". 1700-ból való adat nagyobb ütközet, 
1769-ből veszekedés, lárma, 1784-ből csorda, nyáj, 1861-ből éjjeli csor
daőrizet, 1873-ből (egy)sütet (kenyérből vagy kalácsból), 1882-ből csa
pat, sokaság jelentésű. Származékai: CSATÁZ (1585), KICSATÁZ 
(1575), MEGCSATÁZ (1580), REÁCSATÁZ (1568), CSATÁZÁS (1567). 

CSIKLE. Eredete ismeretlen, csupán annyit tudunk róla, hogy a 
halászok mesterségszóként sokáig használták. Olyan, szíjból készült 
hurkot neveztek így, amely az evező nyelét rögzítette. 

A bolda-hoz hasonlóan elavult szó, azt jelentette: kelepce. 1554: 
„Mastaniak jól eszökön légyenek, csiklébe ne essenek". Calepinus szó
tárában (1585): „Tor, czekle". 
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DALIA, DELI. A deli alakot a török hódoltság korában az oszmán 
törökből, a dalia alakot pedig a szerbből vet tük át, ami eredetileg szin
tén török átvétel. A török deli annyit jelentett, mint őrült, ebből a 
vakmerő jelentésen át fejlődött a régebbi vitéz, hős, végül ebből a 
mai melléknévi csinos, formás termetű jelentés. A magyar nyelvbe 
kerülése után mindkét szót ugyanazon vitéz, hős jelentésben használ
ták, idővel azután jelentésmegoszlás történt közöttük. A de'.i szót ma 
már csak csinos, formás termetű, a daliá-t pedig csak főnévi érte
lemben használjuk. 

15*45: „Kegelmed azt mondta wolna, hogy nem Akarna kegelmeg, 
hogy delyak Laknának a wag legének ha warasba, yol twlgya, hogy 
en delyakath nem tar thatwm"; 1568: „Koltittec az egyház ioszagat az 
hizelkedo daliakra"; 1615: ,,A tudatlan deli hertelen szerszemseget 
árulta akkor is". 

DANDÁR. Az oszmán-török tartalékhad jelentésű dündar átvétele, 
esetleg délszláv közvetítéssel. A magyar nyelvben több jelentést is 
felvett. A XVI—XVII. században a hadsereg zöme, főrésze, derék
sereg jelentésű, 1761-es adatban egyfajta tűzfegyver, 1763-ból több 
zászlóaljat, ezredet magába foglaló nagyobb katonai egység, brigád, 
1882-ből idény („most van a munka dandárja") jelentését őrzik ada
tok. A szó katonai terminológiánknak ma is élő tagja, de csak a na
gyobb katonai egység jelentéssel. 

1546: „Realem exercitum, quod vocamus dwndar"; 1554: „Dandárra 
vitézök bé sem öklelének, Mert kevesen arra elegek nem lőnek, Csak 
hátul járókkal ők harcot kezdenek" (Tinódi). 

DARABONT. Közép-európai vándorszó, eredete valószínűleg a né
metalföldi Brabant tartomány nevével függ össze. A XIV. században 
a brabantiones elnevezés ugyanis annyit jelentett : brabanti zsoldosok, 
kószáló, rablógyilkos banda. Lehetséges, hogy a magyarországi német 
telepesek brabant-nák hívták a város katonáját, azaz annak a fegy
veres erőnek a tagját, amelyet a városnak az országos haderőbe kel
lett kiállítania, vagy amely otthoni karhatalmul szolgált. Eszerint a 
magyarok a hazai németség nyelvéből vették át a szót. A magyarból 
kerülhetett át más nyelvekbe, talán Zsigmond (1361—1437) magyar 
és cseh király, német-római császár testőrző vitézei révén. , 

1439: „Centum pedites stipendiarios wlgo drabant". Személynévként 
1472-ből: Gallo Darabanth. Salm Miklós 1550-ben írt levelében így 
tájékoztatta Lőcse vezetőségét: „A mi a várostok őrizetét illeti, úgy 
rendelkezem, hogy ő királyi Feleségének egyik Móré Gáspár nevű 
kegyes és őszinte lelkű kapitánya 100 trabanttal hozzátok induljon". 
Származéka: DRABANTSÁG (1559). Összetételei: DARABONTHÁZ 
(1634), DARABONTSEREG (1601). 

DÁRDA. A franciából elterjedt európai vándorszó; a magyar nyelv
be elsősorban az olaszból kerülhetett. Néhány szláv nyelv megfelelő 
szava valószínűleg a magyarból való. 

E hosszú nyelű, hajító, szúró fegyvert a gyalogosok és a lovasok 
egyaránt használták; várvívásnál a kapuk betörésére is igénybe vették. 
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A lőfegyverek elterjedése után jelentőségét elvesztette. 1554: „Var
sányi Vas Miklósval hárman Egré ménének, egyiket megölték dárdá
val". Származékai: DÁRDÁCSKA (1585), DÁRDÁS (1231). Összetétele: 
OSTROMDÁRDA (1605). 

DR AGONY. Hogyan lett a sárkányból katona? Erre a kérdésre 
nyújt magyarázatot e szó története. Egy 1583-ból származó latin nyelvű 
adat (benevolus Caspar Dragonus) után, 1626-ban így találkozunk a 
szóval: „Tudjuk az Vágón által kö l tözésé t . . . tegnap is 35 elevent 
hozának, mind dragonok voltának". 

A szó végső forrása egy sárkány jelentésű görög szó, amely draco 
alakban átkerült a latin, innen pedig a francia nyelvbe. Ott vált ka
tonai műszóvá, s onnan terjedt el egy sor európai nyelvbe. Lehetséges, 
hogy a dragonyosok elődeinek a középkori pápák draconarius kato
náit tekinthetjük, akiknek lándzsáján a pápai körmenetek alkalmával 
az ördögöt jelképező sárkány (draco) képe volt látható a kereszt alatt. 
A franciában e szó zászló, egy fajta gyalogos, majd lovas katona j e 
lentésű volt, ezt vettük át mi is, német közvetítéssel. A pánt a kabát 
(köpeny) hátán jelentését csak századunkban vette fel. 

ÉLÉS. A finnugor eredetű él ige főnévi származékaként élelem, 
eleség jelentésben vált katonai műszóvá. Ebben az értelemben történő 
használatáról 1545-ből maradt fenn adatunk: ,,Eg renesznek az ki az 
eleest által hozta". Tinódi így említi: „Élést, álgyút sokat szörze az 
várba". Rákóczi Lajos 1604-ben egyebek között ezt jelenti Lippa hely
zetéről: „Felette beő, és olchó tábornak is mondják, mindenféle élés-
bül vizén, hajókon számtalan élést készítettek". Összetételei: ÉLÉS
HÁZ (1604), ÉLÉSHAJTÓ (1600), ÉLÉSMESTER (1554), ÉLÉSPÉNZ 
(1588). 

ELLENSÉG. A finnugor eredetű ellen körülményhatározóból kép
zett főnév. Az 1432 és 1448 között készített Jókai Kódexben fordul 
elő először. Szerepel régi szótárainkban, szabályzatainkban és irodalmi 
alkotásokban, mint például Szegedi Gergely „A magyaroknak siralmas 
éneke a tatár rablásról" című versében (1566): „Mi ellenségeinknek 
nagy veszedelmeket nagy örömmel beszéljük". Származékai: ELLEN
SÉGES (1466), ELLENSÉGESEN (1585), ELLENSÉGESSÉG (1551). 

FALKONY. Az olasz eredetű szó esetleg német közvetítéssel került 
nyelvünkbe. A falkonéta a kicsinyítőképzős olasz falconetto átvétele 
latinos szóvéggel. 

Erdélyben és a Dunántúl déli részén a XVÎ—XVII. században első
sorban az Itáliából behozott f alkony nevű ágyútípus terjedt el. A ki
sebbfajta ágyúk közé tartozott, már irányzékkal és célgömbbel is fel
szerelték. Általában tábori használatra készítették, de felhasználták 
várszolgálatra, sőt ostromra is. A falkonéta kisebb űrméretű, rövi
debb csövű, könnyebb tüzérségi fegyver volt. Már 1557-b51 van rá 
adatunk, a várleltárakban gyakran előfordul. A fogarasi vár leltárá
ban (1632): „ 2-dik f alkony 23 mázsás, 6 fontos golyósbisu"; Kassa 
város tüzérségi felszerelésében (1640): „Folkan kettő. Vetnek 7 fontot. 
Hatfontos Folkan négy". FALKONÉTA (1553). 
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FALTÖRŐ. A finnugor eredetű fal főnév és a bizonytalan, talán 
szintén finnugor eredetű tör ige összetételének származéka. Az ágyú 
neve elvonás útján keletkezett. Eredetileg ugyanis mindegyik ágyú
fajta — rendeltetésüknél fogva — „faltörő" volt, mivel főként a vá
rakat ostromolták velük. Amikor azután az ágyúkat a várak védelmére, 
a hajókon és a mezei ütközetekben is felhasználták, a nagyobb súlyú, 
nehezen mozgatható ostromlövegekre szorítkozott ez az elnevezés, 
összetételekben legtovább a pattantyúval szerepelt, majd a XVII. 
században attól is elkülönült. 

1493: „faltewre pathant iw"; 1553: ,,ingenium magnum faltherew"; 
a fogarasi vár leltárából (1632) pedig kitűnik: ,,Az Báthory bástyán 
vagyon négy öreg faltörő". 

FARKASKASZA. A háromhegyű lándzsa a német Wolfreisen for
dítása. À középkori szúrófegyver középső része a szokásos lándzsa
hegy volt, a másik két, rövidebb hegyé félhold alakban végződött. 
A XVI. században a német landsknechtek kezében vált igazán híressé, 
de mint a gyalogság fegyvere, már a XIV. században is előfordul. 
1395: farkasskusa; 1400—1410: farakas caza. 

FEGYVER. E fontos katonai műszó eredete ismeretlen. Német jö
vevényszóként és magyar származékként való magyarázata megfelelő 
hangtörténeti, szó- és tárgytörténeti fogódzók híján nem meggyőző. 
A Váradi Regestrumban (1215) helynévként szerepel: „Fegierunc". 
Szótárainkban, szabályzatainkban, a szépirodalmi művekben gyakran 
előfordul. Báthory István hadi rendtartása (1576) például előírja: 
„Senki fegyverét és ruháját másnak ne adja, se kölcsön mástól ne 
vegye". 

A szó származékai és összetételei hatalmas bokrot alkotnak. FEGY
VERES (1211), FEGYVERKEDIK (1436—39), MEGFEGYVERKEDIK 
(1521), FEGYVERKEZIK (1529—31), FÖLFEGYVERKEZIK (1551), 
FEGYVERKEZET (1643), FELFEGYVERZÉS (1538—56), FEGYVER-
KEZTET (1618), FÖLFEGYVERKEZTET (1538—56), FEGYVERNÖK 
(1266), FEGYVERTELEN (1416—50), FEGYVERDERÉK (1490), FEGY-
VERDERÉKCSINÁLÓ (1635), FÉLFEGYVER (1462), FEGYVERHÁZ 
(1538—56), FEGYVERHORDOZÓ (1604), FEGYVERTISZTlTÓ (1530), 
FEGYVERVONÖ (1604). 

GÁLYA. A középkori hajóhadak e fontos egységének neve valószí
nűleg olasz eredetű. A galea szó az olaszból vagy a középkori latinból 
terjedt el, s vándorszóként eljutott egy sor kelet- és nyugat-európai 
nyelvbe. Legrégibb adatunk 1241-ből való: „Cum duabus nauibus que 
wlgariter Galia et Saycia uocantur". A már említett firenzei kimu
tatás (1472) szerint Mátyás király 330 hajóval rendelkezett, köztük 16 
nagy, 44 evezős gályával. Szálai Benedek leveléből (1566) való a kö
vetkező mondat: „Itt vagyon az török, de az török magyarbul lett, ha 
az gályára adnánk is el, adhatnájok 50 forinton". Származékai és ösz-
szetételei: GÁLYÁI HADNAGY (1604), GÁLYÁS (1467), HADAKOZÓ 
GÁLYA (1586), LAPÁTOS GÁLYA (1604), VITORLÁS GÁLYA (1578). 
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GENERALIS. A latin generalis szó német közvetítéssel is kerülhe
tett nyelvünkbe. Eredeti jelentése: nemhez, nemzetséghez tartozó, ál
talános, s ez a fővezér jelentésű dux generalis szerkezet alapján fő
nevesült. Első katonai szabályzataink új adatokat tartalmaznak e szó
ról, amelyeket a nyelvészeti szakirodalom még nem dolgozott fel. A 
magyar nyelv történeti-etimológiai szótára csupán 1639-ből idézi az 
első adatot, ám eddig az időpontig négy katonai vonatkozású forrás
ban (Báthory István hadi rendtartása, 1576; Bocskai István levelezése, 
1604—05; Bocskai István szabályzata, 1606; Rattky György kineve
zése dunántúli vicegenerálissá, 1621) többször előfordul: ,,az mi fő 
generálisunkra", ,,kit Generális uramnak vittek volna", ,,sem utánna 
való Generálisoknak és kapitányoknak", „érdemes vicegenerális vá
lasztassák". Származéka: GENERÁLISSÁG (1648). 

GERELY. Valószínűleg a hajítódárda jelentésű német gerel á tvé
tele. Amint az eredeti jelentése is mutatja, ezt a fegyvert hajították, 
hosszabb és nehezebb változatával, a kopjával pedig szúrtak, döftek. 
A szó ma már csak sportszer jelentésében él, 1395: Kerel; 1524: „Ghe-
relyekkel atal vereek ewtet". GERELYES származéka 1437-b5' ma
radt fenn, mint személynév: Johannes Gerelyes. Két összetétele: HA-
JÍTÖGERELY (1582) és NYÁRSGERELY (1590). 

GOLYÓBIS. A gömb, golyó jelentésű latin globus átvétele. A nyelv
újítók ugyanebben a jelentésben a golyó szót kezdték használni, amely 
az eredeti alakot ki is szorította. 

Az ágyúkból eredetileg kizárólag kőgolyóbisokat lőttek, mégpedig 
igen súlyosakat is. A XVI. századból 627 kg-os (1200 font) és 824 mm 
átmérőiű kőgolyókról is szólnak hiteles fel ;egyzések. A XIV. század 
második felében már egyre inkább ólom-, illetve óngolyókat használ
tak, az 1400-as évektől pedig vasgolyókat is. 1493: „Quatuor vascula 
globorum Bambardinarum zakallasgíoZobis". A budai basák egyik, 1566-
ban kelt leveléből: „hatwan ket algwth es tyzen ket ezer golyobysth 
es ahoz való porth raknak az barkákban". Származéka: GOLYÓBI-
SOCSKA (1585). összetételei : ÁGYŰGOLYÓBIS (1575), LÁNCOSGO
LYÓBIS (1602), ÓNGOLYÓBIS (1594), SZAKÁLLASGOLYÓBIS (1493), 
TARACKGOLYÓBIS (1602), VASGOLYÓBIS (1646). 

GÓRÉ. Ismeretlen eredetű szó, eredetileg katonai strázsahelyül szol
gáló, várkapuk, bástyák tetején vagy egyéb magaslatokon elhelyezett 
deszkaalkotmányt neveztek így. 1572: „Az varas kapuia goreyaba azaz 
az felházba, acki vala a kapu foeloett". 

GYALOG. Szavunk a láb szóval áll szoros összefüggésben. Nyelv
rokonainknál ma is él a láb jelentésű jal, jalka szó, s őseink is ezt 
használhatták valahol a Volga-könyök táján. A szókezdő j - gy-Te 
változott (mint például rjökér—gyökér), a szóvégi -g pedig főnévkéDző. 
Eredetileg tehát a szó azt jelentette, hogy gyalogos, gyalogos katona, 
s határozói szerepe (gyalogosan) feltehetőleg ragtalan határozói hasz
nálatból alakult ki. 

Magyarországon évszázadokon át nem volt gyalogság, pontosabban 
ami volt, az sem magyarokból állt. Elsősorban a városok német lakói 
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állítottak ki gyalogosokat, például az erdélyi szászok ötszázat, a sze-
pesiek ötvenet. A XVI. század negyvenes éveiben a végházakban már 
a gyalogosok között is egyre több magyart találunk. 1552-ben például 
a szegedi csatában Tóth Mihály vezetésével 290 huszár és 600 gya
log, Nagy Ambrus alatt pedig 110 huszár és 560 gyalog harcolt. Egy 
1553-as kimutatás a végvárak szolgálatában 5427, egy 1556-os pedig 
8344 állandó magyar gyalogost említ. 

1227 körüli adat: ,,ita vtriusque ordinis, tam Loohfeu quam Giharlog 
vocati"; 1416—50: „Valanac kedig hadakozó galogoc zaz huz ezerén". 
Báthory István hadi rendtartásában (1576): „Minden gyalognak az 
szertartáshoz kell magát tartani". Származéka: GYALOGOS (1571). 
összetételei: GYADOGDOB (1584), GYALOGZÁSZLÓ (1584), KÉK
GYALOG (1604), KÖNNYÜGYALOG (1565). 

HÁBORŰ. Ugyanannak az ismeretlen eredetű, régen elavult, talán 
hangutánzó hábor igének az igeneve, amelynek származéka a háborít, 
háborog ige. Eredeti jelentése a nyelvtörténeti adatok tükrében: zavar, 
kavarodás, vihar, majd lázadás és háború. 1516—19: „Láthwan az há
borúinak nagy votat, meg yedee". Származékai: HÁBORÚS (1604), HÁ
BORÚSÁG (1310—20), HÁBORÚSÁGOS (1592). 

HAD. Hadi életünknek talán a legfontosabb szava finnugor ere
detű. Jelentéséről Bárczi Géza profeszor ezt írja: ,,A magyar had szó 
harci egységnek, de valószínűleg valamely társadalmi egységnek is, 
alkalmasint a nagycsaládnak a neve volt". A szó idővel a hadsereg, 
majd a háború jelentést is felvette. A finnugor nyelvek egy részében 
szintén elvesztette eredeti jelentését. 

Példák a szó sereg jelentésére: „had auag sereg" (Schlägli Szójegy
zék); „Minden ember, valaki az mi hadunkban vagyon" (Báthory hadi 
rendtartása). Háború jelentésben ugyanebből a korból: „Hadba es 
viascodasba diadalmat vezcen" (1492—95); „Senki valamigh ez had 
tart, mason regi bosszuiat megh ne torollia" (Bethlen Gábor hadi sza
bályzata). 

A szónak katonai nyelvünkben betöltött alapvető szerepét mutatja 
rengeteg származéka és összetétele: HADAKOZÁS (1516—19), HA
DAKOZIK (1516—19), HADAKOZÓ (1395), HADAKOZÓ NÉP (1606), 
HADAKOZÓ TANÁCS (1648), HADAKOZÓ VITÉZ (1606), HADAS 
(1610), HADBÉLI (1529—31), HADI (1540). HADI BÍRÓ (1643), HADI 
NÉP (1542), HADI REGULA (1610), HADI SZERTARTÁS (1576), HADI 
ÜT (1055), HADVISELÉS (1604), HADVISELŐ (1585), HAJÓHAD 
(1604), KERESZTESHAD (1565), LOVAGHAD (1619), UDVARI HAD 
(1643). 

HADNAGY. A finnugor had és az ismeretlen eredetű nagy szó ösz-
szetétele. Az utóbbinak első, fő, legnagyobb jelentése ma is él nyel
vünkben. Ennélfogva igen alkalmasnak bizonyult a parancsnoki be
osztások, illetve személyek megjelölését szolgáló összetett szavak al
kotására: őrnagy, száznagy, tíznagy, várnagy. 

Jelenleg alacsony tiszti rendfokozat (illetve viselője), régen azon
ban magasabb beosztásokat is jelölt. A szabályzatokban szereplő ada-
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tok azonban kivétel nélkül arra utalnak, hogy a hadnagyok a gene
rálisok és a kapitányok alá voltak rendelve. A had-j-nagy összetétel
ből, tehát hibás lenne olyan következtetést levonni (amint azt például 
Bárczay Oszkár „A hadügy fejlődésének története" c. könyvében 
tette), hogy az ilyen címet viselő személy az egész had (hadsereg) 
parancsnoka volt. A valamely egység vezetője jelentésből elvonás út
ján keletkezett a vezető, parancsnok, elöljáró jelentés, amit a pol
gári életben is használtak, például: „Az kösségnec hadnagya: princeps 
populi" (1590). Ilyen értelemben a hadnagy vezetője lehetett egy vár 
hadának („hodnogio castri"), a foglyok egy csoportjának („hadnagy
nak awagy porkolábnak"), ötven, száz, ezer embernek, sőt még na
gyobb egységnek: „a király seregénec hadnagya", „országh hadnagy". 
A szóról igen korai adataink vannak: „Ioubagiones de Zemlun, scilicet 
hadunogio" (1208), hod nog (1395), had nag (1400), „szükség minden 
kapitányoknak, hadnagyoknak gyakorta inteni alattok valókat" (1576). 

Származékai: HADNAGYSÁG (1524), HADNAGYSÁG ALJA (1568). 
Összetételei: EZER VITÉZ HADNAGYA (1585), FŐHADNAGY (1519), 
KÉTSZÁZ VITÉZ HADNAGYA (1585), LOVAG HADNAGY (1592), 
NASZÁDOS HADNAGY (1587), ORSZÁG HADNAGY (1635), OR
SZÁG HADNAGYSÁG (1596), ÖTVENEDES HADNAGY (1608), PA
LOTÁS HADNAGY (1547), SZÁZ VITÉZ HADNAGYA (1525), VICE
HADNAGY (1555), ZÁSZLÓS HADNAGY (1624). 

HAJDŰ. A valószínűleg ugor eredetű hajt ige melléknévi igenevé
nek, a Tiajíó-nak változata. De hogyan lett a haj tóból katonai műszó? 
Takáts Sándor ezt írja róla (Nyelvtudományi Közlemények 33:348): 
,,A hajdúság ősrégi foglalkozás. Amint enyhült az idő, ezer és ezer 
bokor és folt marhát hajtottak külföldre. Minden bokornak és folt
nak megvoltak a maguk haj tói és botos legényei. Amikor háború 
vagy más ok miatt megakadt a marhakereskedelem, több ezer hajtó 
kenyér nélkül maradt. Ilyenkor összeverődve gyakran csetepatét csap
tak. Az 1514. évi 60. és 61. te. a fegyverviselést megtiltotta nekik. 
1526 után beálltak Szapolyai táborába gyalogosnak. I. Ferdinánd a 
saját pártjára akarván csalogatni őket, 1530. június 30-án azt írta, 
hogy a hajdúkat („oder Ochsentreiber") könnyen meg lehetne nyerni, 
ha számukra a marhahajtásnál előnyöket Ígérnek . . . A XVI. század
ban sok hajtó végleg abbahagyta a mesterségét és a katonáskodásból 
élt". 

A t—d hangváltozás nem ritkaság a magyar nyelvben, így lett a 
hajtó-hól hajdó, majd hajdú. Legrégibb adatunk személynévként őrzi 
a szót: Haydo Barlobas (1500), majd néhány latin nyelvű szövegkör
nyezet után Tinódinál: „Terek nyolcszáz hajdút levága". Származéka: 
HAJDÚSÁG (1604). 

HANDZSÁR. Az arab eredetű oszmán-török handzar átvétele, eset
leg déli szláv közvetítéssel. Széles pengéjű török kard volt, a lovas
ság félelmetes fegyvere. 1527: „Frameam Bychak. Calcar. Hanchar"; 
1554: „Két hegyes tőrét, hancsárát felköték". Származékai: HAN-
DZSÁROCSKA (1585), HANDZSÁROS (1632). 
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HARC. Finnugor eredetű szó, elvonás a harcol igéből, amely a 
horzsol, népnyelvi horol igének hor-, har- alapszavából alakult. J e 
lentésfejlődése: súrlódik, veszekedik, vetekedik, harcol. A szó meg
felelői a horvát, a cseh, a szerb és a lengyel nyelvekbe közvetlenül a 
magyarból kerültek, a szlovén, az ukrán és az orosz nyelvben pedig 
(az utóbbi kettő lengyel közvetítéssel) szintén a magyarból valók. 
1519: ,,Mikoron a Goliad orias harczra ingörleneie"; 1538: „harch: 
wyadalj"; 1585: „Elöl iaro, harcz in gorlo". Származékai: HARCER 
(1565), HARCOL (1575), MEGHARCOL (1590), ÖSZVEHARCOL 
(1540), HARCOLÁS (1400), HARCOLÓ (1538), HARCOS (1538). Össze
tételei: APRÓLÉKHARC (1585), HARCTÉR (1631). 

HÁTULJÁRÓ, HÁTUL ÖRZÖ SEREG. A talán finnugor eredetű 
hát, hátul és az ismeretlen eredetű jár ige összetételének melléknévi 
igeneve. Az utóvéd rendkívül fontos szerepet töltött be a harcban: 
a vonuló, támadó egységet hátulról biztosította a meglepetésszerű 
rajtaütés ellen. 1554: „Csak hátuljárókkal ők harcot kezdenek"; 1585: 
,,Hatal orzo sereg". 

HELM. A sisak egy fajtáját jelölő német Helm változatlan átvé
tele. A magyarok és a szlovákok a keresztes háborúkban ismerked
hettek meg a német Topfhelm elnevezésű, egészen zárt sisakfajtá
val. A XIV. századi pecsétek tanúsága szerint hazánkban is széles 
körűen elterjedt, de a hadi fegyverzetből később mindinkább kiszo
rult és csak a vitézi tornákon használták tovább. 1395: helm; 1433: 
„Quatuor helmos in theutunico peehkenhoff". HELMES származéka 
1329-től személynevekben maradt fenn. 

HERDÓ. A ki az ott? jelentésű War da? magyarított átvétele. Eck
hardt Sándor e katonai kifejezésről írt cikkében (Magyar Nyelv 
55:404) megemlíti, hogy halberdó alakban a német katonai nyelv 
Halt wer do? szerkezete is átkerült a magyarba. 1554: „(Buda) Most 
végháza im az Terekországnak, herdo helyött ott nabatot kiáltnak"; 
1585: „elmimben mint Várban uigiazo véraszto herdojat eo ogj 
mondgia". 

HÍRHORDOZÓ. A feltehetően honfoglalás előtti hír török jöve
vényszó és a valószínűleg finnugor eredetű hord ige összetételének 
névszói származéka. Ma az ilyen feladattal megbízott katonát hír
vivőnek nevezzük, aki fontos szerepet tölt be a parancsok, jelentések 
továbbításában. 1585: „Hir hordozó"; a Kassa számára 1607-ben ki
adott rendtartásból: „Hamis hírhordozo embereket ha megkaphatni, 
szabad legyen megfogni és érdemek szerint meg is büntetni". 

HÓPÉNZ. A finnugor eredetű, hónap jelentésű hó és a szláv ere
detű pénz összetétele. Kifejező szóalkotás: mivel a zsoldot havonta 
fizették (vagyis ahogyan a nyelvtörténeti adatokból is kitűnik: kel
lett volna fizetni), ezért nevezték el a katonák pénzbeli járandósá-
ságát hópénz-nek. 1542: „Adtam egy ho penzth"; a Pajkos ének az 
1540-es évek derekáról című versből: „Felrúgom pártámot, az had
naggyal hálok, Éjjel vele hálok, reggel hó pénzt várok". Származéka: 
HÓPÉNZES (1564). 
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HOROG. Az ismeretlen eredetű szóval elnevezett szerszám a tár
gyalt korban kétségkívül a katonák fegyverzetéhez tartozott. A szó 
a Besztercei Szójegyzékben a Nomina militum cím alatti szócsoport
ban szerepel a gerely és a vért között, s a fegyverleltárak is ezt bi
zonyítják. A gyalogosok, esetleg a lovasok olyan fegyverül használ
ták, amellyel az ellenséges páncélos lovagot a földre rántották és így 
tehetetlenné téve, megölték vagy foglyul ejtették. Hasonló eszközzel 
a vízi ütközetekben az ellenséges hajót magukhoz húzták, várvívás
nál pedig tüzes szerszámokat hajítottak vele. 1490: „In una ligatura 
(est) horogh ad tentoria pert inens"; 1585: „Horoggal hozzám von
zóm"; a fogarasi vár leltárából: „ ö t hosszú nyelű vasas horog no. 5". 

HŰJ, HŰJ! A pogány magyarok csatakiáltása, amelyről Liutprand, 
a magyar nyelvtörténeti szempontból első nyugati szerző a 959—962 
között készített, Antapodosis c. művében, a 933. évi merseburgi üt
közet leírásakor így számol be: „turpis et diabolica hui, hui, fre
quenter auditur". Az indulatkifejező hangutánzó szó tulajdonképpen 
istenidéző szerepet töltött be a harcban. 

HUSZÁR. E szót megőrző első nyelvemlékeink tanúsága szerint 
rabló jelentésben került át a magyar nyelvbe. 1432: „Huszárok és 
egyéb gonosztevők ellen"; 1449: „Magyar rablók vagy huszárok". A?. 
ószerb-horvát chusar ugyanis azt jelentette: rabló, tolvaj. Szláv jöve
vényszóval van tehát dolgunk, de későbbi, megváltozott jelentése a 
magyar nyelvben alakult ki. 

Mátyás király hadseregének vezetői a török hódítás elől Magyar
ország déli részeire húzódott rácokból, nem egyszer rablókból, fosz
togatókból olyan mintaszerű könnyű lovas csapatokat neveltek, ame
lyek Európa-szerte híressé tették a huszár nevet. Páncélinggel, pajzs-
zsal, sisakkal voltak ellátva, ennek ellenére könnyen mozogtak. A 
nehéz és könnyű lovasság előnyeit szerencsésen egyesítették. A szó 
egyéb származtatásait alaptalan hiedelemnek kell tekintenünk. Pél
dául egy huszár halálának húsz az ára; egy másik értelmezés szerint 
Zsigmond király óta a birtokosoknak minden húsz jobbágyuk után 
egy lovas katonát kellett kiállítaniuk, tehát az mintegy a húsz job
bágy ára. A szó a magyarból hamarosan visszakerült a déli sz.áv né
pekhez, de már megváltozott jelentéssel, mint a- hadsereg egyik 
fegyvernemének a neve (ott ebben a jelentésben 1481-től fordul elő). 
Német közvetítéssel a magyarból származnak a szó francia, olasz stb. 
változatai. 

1432 és 1449, amikor még nem könnyű lovast jelentett a szó: 
„Contra huzarones et alios nonnullos malefactores homines", „Predo-
nes aut Huzarij hungari". 1476-tól azonban már nyelvemlékeink a 
megváltozott jelentést őrzik: „Huzaronibus et familiaribus suis ar-
matis"; 1481: „Equités levis armatúráé, quos Hussarones appella-
mus"; 1554: „Huszárok, vitézök két szárnyul állanak", összetételei: 
HUSZÁRFÉK (1558), HUSZÁRING (1525), HUSZÁR KENGYEL-
SZÍJ (1635), HUSZÁRSÜVEG (1541). 
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IDEG. Az íj merevítésére szolgáló, rendszerint állatbélből sodort 
erős anyag, tehát őseink fegyverének fontos része. Finnugor eredetű 
szó, kezdetben kifejezetten csak az íj-ideg megnevezésére szolgált. 
Mai (élettani) jelentését a nyelvújítóknak köszönheti. 1395: ydek; 
1490: ideg; 1575: „meg ázic vala kez iyec, és annyira meg nyula 
idegec, hogy semmit nem loeheténec". Származéka: IDEGECSKE 
(1604). Összetétele: SZÁMSZERÍJ-IDEG (1574). 

ÍJ, ÍV. Legrégibb fegyverünk neve természetesen finnugor ere
detű. A honfoglaláskori magyar íjak hossza 1,20—1,30 m lehetett, 
használata rendkívüli ügyességet kívánt. 1157-ben Géza 600 rász t 
küldött I. Fridriknek, s azok is, akiket III. Endre küldött 1298-ban 
Habsburg Albertnak, mind ijjal voltak felfegyverezve. 1395: yew; 
1400: jw; 1512: „En istensegoemre mondom, hog fel fel vettoem eon az 
en yvemeth"; 1604: íj. Származéka: ÍJ AS. ÍVES (1572). Összetételei: ÍJ -
GYÁRTÓ (1446), KÉZÍJ (1575), KÉZÍJAS, KÉZÍVES (1575). 

JANICSÁR. Az új sereg jelentésű oszmán-török jeni ceri átvétele, 
valószínűleg déli szláv közvetítéssel. Mi viszont a cseheknek és a 
lengyeleknek továbbítottuk. Az új sereg kifejezés arra a körülményre 
utal, hogy a törökök a megszállt területekről elhurcolt fiatalokból 
nevelték a janicsárokat, akiknek egységei a török katonák mellett 
valóban új sereget jelentettek. 1554: „Beslia, martalócz, Jancsár nagy 
sok jőve"; 1604: „fő Janichiár Aga". 

JARGAL. Finnugor eredetű szó, a katonáknak a hópénzen felül 
egy évre, egy összegben vagy két részletben kifizetett, vagy legalábbis 
megígért felpénz-félét jelentett. Azokat pedig, akik ilyen juttatá
sokat kaptak, jargálóknak nevezték. 1578: „Unum hominem capituas-
set super quem florenos 12 accipere pro mulcta uulgo jargalo pynzth 
uult". 

KAPITÁNY. Latin eredetű európai vándorszó. Több nyelv vala
melyikéből vehettük át. Szóba jöhet az olasz capitano, a német Ka
pitän, esetleg közvetlenül a középkori latin capitaneus, de szláv köz
vetítés is lehetséges. A magyar hadseregben magas beosztást jelölt, 
viselője rendfokozatban a generális és a hadnagy között foglalt he 
lyet. 1458: „Zabadsag level, hog senky capitan se hadnag nepeyt 
le ne zalloycha soha ez zent eghaz yozagaba"; 1565: „mynden vegh-
bely kapyttanyoknak tyztartoknak megh paranchiolyattok". Szárma
zékai: KAPITÁNYSÁG (1585), KAPITÁNYSÁG HÁZ (1597), VICE
GENERÁLIS KAPITÁNYSÁG (1621). Összetételei: EZERES KAPI
TÁNY (1643), FŐKAPITÁNY (1524), GYALOG KAPITÁNY (1634), 
ORSZÁG KAPITÁNY (1639), VICEKAPITÁNY (1576). 

KARABÉLY. Valószínűleg francia eredetű európai vándorszó. Az 
o'lasz (a piemonti carabina) vagy a német (Karabín) nyelvből vehet
tük át. A puskában elhelyezett lőpor felrobbantásához Franciaország
ban a XVII. század első harmadában alakították ki először a kovás 
gyújtószerkezetet. Az így létrehozott rövid csövű karabélyt a lova
sok nyeregben ülve is tudták kezelni. Mivel ezt az új fegyvert Fran-
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ciaországban dolgozták ki, ez a kultúrtörténeti kri térium a nyelvé
szek azon feltételezését igazolja, hogy a szó francia eredetű. 1590: 
„Hagyok neki két új karabélyt"; 1602: „Némelyek tölcséres karabélyt 
is viseltének". Származéka: KARABÉLYOS (1600). 

KARD. E fontos fegyver neve iráni jövevényszó, tehát több, mint 
2000 éve él nyelvünkben. Kezdetben kétélű fegyvert jelentett, az 
egyélűt szablyának nevezték. Általános elterjedése után bizonyos 
méltóságok jelvényéül is szolgált. 1400: card; 1513: „Gladios kard 
duos"; 1576: „Ha csak kardot kap, vagy csak kardhoz futamik is". 
Származékai: KARDOCSKA (1604), KARDOL (1572), KARDOLÁS 
(1572), KARDOS (1583), KARDOSKODIK (1632), KARDOSKODÁS 
(1573), KARDOSSÁG (1604). összetételei: KARDCSINÁLÓ, KARD-
VERŐ (1585), KARDHORDOZÓ (1604), KARDVERÖ HÁMOR (1632). 

KARTÁCS. A kéregpapír, kartácstöltést tartalmazó kéregpapír-hü-
vely jelentésű olasz cartaccia, cartoccio átvétele. Külföldről jött pat
tantyúsok honosították meg hazánkban. Galgócon, ahol 1622-ben 
még nyilván nem ismerték e szót, így írták körül ezt a lövedéket: 
„Cserépedényben taraszkban való vasszerszám kit kilőnek". 1635: 
„Ágyúban való vas kartács egy kis tonnácskával". 

KATONA. Ismeretlen eretű szó; esetleges összefüggése a balkáni 
nyelvekben szereplő tábor, poggyász, sátor jelentésű megfelelőivel 
nincs tisztázva. A szó Kertész Manó szerint eredetileg őrző, testőrző 
jelentésű volt, Horger Antal szerint viszont tábor, s a táborba vo
nuló lovag kísérőjét így nevezték: katona-szolga, katona-legény. Az 
összetétel a gyakori használat következtében megrövidült, csak az 
előtagja maradt meg, amelyhez azonban továbbra is ugyanaz a je
lentés fűződött. A szó első előfordulásaival 1386 óta személynevek
ben találkozhatunk, majd 1520: „Nolc feyedelm oerdoeg katonayokkal 
egetembe"; 1540: „Oh aj nekem nevem bujdosó katona". Szárma
zéka: KATONÁS (1620). összetételei: KATONAINAS (1585), KATO
NAKENGYEL (1635), KATONANYEREG (1635), KATONASEREG 
(1585). 

KELEVÉZ. A dárda, lándzsa jelentésű szó eredete ismeretlen. A lit
ván, szanszkrit és más indoeurópai szavakkal való esetleges összefüg
gése nincs kellően bizonyítva. Az egyetlen olyan lándzsanév, amelyet 
a magyarok már a honfoglalás előtt használtak. A szó a nép nyelvében 
dióverő pózna, jelzőrúd jelentésben is szerepel. 1395: kereuel; 1400: 
kereuez; 1610: „Mert kelevez tódult reá nehéz". 

KÉM. Bizonytalan eredetű szó. Lehetséges, hogy elvonás a kémei 
igéből, amelynek finnugor származtatása figyelembe vehető. Az el
lenség felderítésére kiküldött kémek a hadviselésben igen fontos sze
repet töltöttek, s töltenek be ma is. 1400: kern; 1450: „Eleibe kelenec 
az Assiriosocnac kemec"; 1554: „Sábán vajda szólla: sok i d e e vagvoTi 
Kimöm hogy énnekem az Lévában vagyon". Származékai: KÉMEL 
(1520), MEGKÉMEL (1519), KÉMLŐ (1395), KÉMSÉG (1576). 
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KÉSZÜLŐ. A felkészülésre szolgáló jel jelentésű szó az ismeretlen 
eredetű kész, illetve készül származéka. 1576: „Minden rótt mesternek 
jelen kell lenni az úton s mind mikor készülőt fújnak"; 1608: „Mikor 
indulnioc kell, keszueloet kell fúni". 

KÉTÉLŰ. A latin bipennis pontos fordítása, tükörszava. Sújtásra, 
vágásra szolgáló közelharc fegyver, hadi szekerce. 1395: kéth eleu, 
két élű; 1585: „két élw". Ugyanitt Calepinus szótárában szerepel a 
KÉTÉLŰ FEGYVERHORDOZÓ Összetétele is. 

KETEPUTA. Az ostromgép jelentésű olasz catapulta módosított át
vétele. Magyarországon a XVI. században a tábori felszerelést, a mái-
hát nevezték így. Ez a jelentése valószínűleg onnan ered, hogy az 
ostromgépet összes felszerelésével, tartozékaival szállították, s ez a név 
rajtamaradt az ostromgép nélküli felszerelésen is. 1575: „El hadta a 
tábort, minden keteputával"; 1618: „Az utonjaro ember, az ki soc 
keteputával terheli magát". 

KOPJA. Szláv jövevényszó, a kapál jelentésű kopati tövéből való. 
Nehéz szúró, öklelő fegyver volt, amelyet esetenként zászlóval is 
elláttak. 1464: „Vnam lanceam wlgo Kopya"; 1576: „Kekkw ala pe
nig kópiákat viznek". összetétele: KOPJATOK (1572). 

KOSZPERD. Német jövevényszó, a kard jelentésű Kampfschwert 
átvétele. A hosszú, egyenes kardot nevezték így. 1604: „Az minémü 
kosperdet avagy spádát"; 1624: „Az egy veresbeli német az kosper-
gyát is kivonta, de nem bántott senkit." 

KÖTÉS. Valószínűleg török eredetű szó, a várfal egy részének 
durva vesszőből font (kötött) erősítését nevezték így. Csak az 1476-
ból való Szabács Viadalában találunk rá korabeli adatot: „Jóllehet 
affelwl volt sok kwtez". 

KVÁRTÉLY. A szállás jelentésű szó a német Quartier átvétele. 
1610: „Az mely zabbal és szénával az katonának quartéljáért tar
toznak". Származéka: KVÁRTÉLYOZ (1648). 

LANCKENET. A császári gyalogos katona jelentésű német Lands
knecht átvétele. A szó eredeti jelentése országszolga, ugyanis a német 
fejedelmek a XV. századtól a zsoldosok helyett egyre inkább saját 
alattvalóikból, szolgáikból állították ki csapataikat. 1538: „alabard 
kywel az lanch kenezók járnak"; 1544: „Attam ket lanczknechtnek". 

LÁNDZSA. Az olasz lancia átvétele. Nehéz szúró fegyver volt, 
a magyarok már a kalandozások során is használták. 1384: „Clypeum 
vulgo pays dictum cum lancha"; 1416: „Lancual oe oldalát megni-
tuan". Származékai: LÁNDZSA.CSKA (1585), LÁNDZSÁS (1459). 

LÁRMA. A riadó jelentésű szó végső elemzésben az olasz fegy
verre! jelentésű all' arma! kifejezésre megy vissza, a német katonai 
nyelv közvetítésével. A szó a magyar nyelvben körülbelül másfél 
évszázadon át katonai műszóként élt, és csak ezután alakult ki a 
zaj, kiabálás jelentése. 1631: „Ha lárma lett, szaladjon kiki azon 
helyre, hová rendelve lett"; 1636: „minthogy ugyanazon nap a Kál-
laiak is lármát csináltak volt nekik". 
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LES. Ugor eredetű igenévszótő. A lesvetéses taktika a magyarok 
jól ismert, fontos harceljárása volt. 1550: „Ezeket lesben hattá vala"; 
1567: „az toeby asz lesboel ky wtoeth". 

LOVAG, LOVAS. Az ugor eredetű ló szó származékai. Nyelvünk
ben eredetileg csak a lovas alak élt, de gyakran emlegették együtt a 
gyalog-gal, amely gyalogos katonát jelentett. így befolyásolta az ala
kot, amelyből lovag lett. De vissza is hatott, mert a lovas mintájára 
kialakult a gyalogos szavunk. 1171: „Tria predia Bála Cophus Luos"; 
1'247: „Servientes in equo proprio, qui wlgo Luosiobago (lovasjob
bágy) dicuntur"; 1416: „El eredé oe es menden sereg louagockal es a 
loeuoeckel". Származékai: LOVAGOS (1506), LOVASSÁG (1630). Ösz-
szetételei: LOVASHAD (1606), LOVASLEGÉNY (1245), LOVASSE
REG (1585), LOVAGTÁSKA (1585). 

LÖ. Finnugor eredetű szó. Őseink kezdetben az íjjal lőttek, majd 
a tűzfegyverek elterjedésével ez a szó ment át az új eszközzel vég
zett hasonló műveletre is. 1529: „hozza Iwewe egy egy nyllawal"; 
1554: „Éjjel nappal lőnni basa siet vala". Származékai: LÖTET (1574), 
LÖVÉS (1515), LÖVŐ (1208). LÖVŐHELY (1538), ÍVES LÖVŐ (1538), 
MESTERLÖVŐ (1538), LÖVŐSZERSZÁM (1605), LÖVÖLDÖZ (1508), 
BELÖVÖLDÖZ (1594), MEGLÖVÖLDÖZ (1516), LÖVÖLDÖZÉS (1538), 
LÖVÖLDÖZŐ (1626), LÖVÖLDÖZTET (1575). 

MARTALÓC. A keresztény végházi zsoldos, török szolgálatban je 
lentésű oszmán-török martolos szó átvétele, esetleg déli szláv közve
títéssel. Háromféle martalóc nevű gyalogságot ismertek: a gazdátlan 
(szabad) martalócokat, a királyi vagy zsoldos és a török martalóco-
kat. Ez utóbbiak voltak a török végházakban szolgáló, különböző nem
zetiségű zsoldosok. 1494: „Duobus Marthalowch de Jaycza dedi"; 1554: 
„Beslia, martalócz, jancsár nagy sok j eve". 

MATH. A buzogány jelentésű szó Tagányi szerint (Századok 27:308) 
a francia massue, mace átvétele. A szó nem terjedhetett el széles 
körben, mert csupán a Besztercei és a Schlägli Szójegyzék őrizte meg 
ebben az alakban: math, moch. 

MELLVAS. A finnugor eredetű mell és vas szavak összetétele. A 
középkori páncélos fegyverzetű vitézek felszerelésének fontos részét 
jelentette a mellet védő fémlemez, melyet a fémmegmunkálás töké
letesedésével egyre inkább a test formáihoz igazítottak. A Besztercei 
és a Schlägli Szójegyzékben fordul elő először vas mel alakban, majd 
a későbbi szótárainkban: meli vas (1533), mely vas (1585), mellyvas 
(1604). Származéka: MELLVASAS (1604). 

MORDÁLY. Eredeti jelentése gyilkos, valószínűleg az ugyanilyen 
jelentésű német mordaere átvétele. Kezdetben mordály-puska ( = gyil
kos puska) összetételben használták, majd elvonás útján az előtag 
vette fel ugyanezt az értelmet. Mai jelentése elavult, alaktalan nagy 
puska. 1211: „ioubagiones Feled Fita Hyzy Mordal"; 1528: „Ares sicas 
vulgo mordaly cum argento deaurates"; 1551: „Az oe fegyuerec mor-
daly fegyuer". Összetételei: MORDÁLYHEGYESTŐR (1604), MOR-
DÁLYPUSKA (1592). 
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MOZSÁR. A rövid csövű, nagy űrméretű, főleg várostromra hasz
nált lövegtípus neve a szlovénból (mozar) került a magyar nyelvbe, 
amely csakúgy, mint a német Mörser, a francia mortier, az angol 
mortar és a szláv maziar a latin mortarium-ra. vezethető vissza. A 
szlovákoknak és a kárpát-ukránoknak viszont a magyarok adták át a 
szót. Első írásos emlékünk a mozsárról a velikai vár leltárából (1491) 
való: „Mosar cuprei I I I" ; 1550: „Ket mosar égik eregh másik kychyn"; 
1551: „Öreg réz mozsár". Származéka: MOZSÁROCSKA (1604). Ösz-
szetétele: MOZSÁRPATTANT'YÜ (1489). 

MUŠKETA. A puska tökéletesített változatát jelentő német Muskete 
átvétele. A fegyverek tökéletesedését a Nyugat-Európában végbe
menő gyors ipari fejlődés tette lehetővé. A kanócos muskétánál az 
elsütés már billentyűvel történt. 1605: „Muskotyr puskák"; 1621: 
„Tizenegy kézi puskák, avagy muskétok". Származéka: MUSKATË-
ROS (1632). 

MUSTRA. A szemle, vizsgálat jelentésű szó valószínűleg az olasz 
mostra átvétele. 1897-ben került elő Varsóban két vaskos kötet, egy
korú, eredeti mustráló könyv, amely Báthory István magyar hadsere
gének teljes névsorát tartalmazza. A könyvekben 1576-tól 1582-ig a 
kapitányok, hadnagyok, tizedesek és közkatonák neve mellett szere
pel a zsoldjuk is. 1576: „Minden hadnagyok mustra nélkül is mond
ják meg, ha valami híja vagyon az seregnek"; 1584: „légien jelen ott 
az Mustrán"; 1585: „Mustra meg zamlalas". Származékai: MUSTRÁL 
(1595), MEGMUSTRÁL (1554), MUSTRÁLÁS (1618). Összetételei: 
MUSTRÁLÓHELY (1585), MUSTRÄLÖMESTER (1565). 

NASZÁD. A 30—50 emberét szállító hadihajó neve szláv jövevény
szó. Ez a hajófajta fontos szerepet töltött be a folyómenti várak, erős
ségek megvívásában, a vízi ütközetekben. A naszádosok nagyobb része 
déli szlávokból állt. 1542: „Naszádra való fewdwl"; 1554: „Egynéhány 
nászágy Tiszán feljött vala"; 1562: „Az therekek ream jivenek na-
zadokkal es az hayokat mynd el wyuek". Származéka: NASZÁDOS 
(1522). 

NO HOZZÁ! A kevés, írásban megőrzött csatakiáltás közül ezzel 
Tinódi Cronicájában találkozhatunk: „No hozzá! No hozzá! hajdúk 
mondják vala". 

NYELV. A finnugor eredetű szó jelentése a hadi életben egy telje
sen új fogalomra ment át. A nyelv szóval a katonák olyan foglyot 
jelölnek, akit (többnyire a felderítők) azért szereznek az ellenség so
raiból, hogy kivallatva őt, megismerjék az ellenség helyzetét, szándé
kait. Olyan névátvitel történt tehát, amikor — fogalmi kapcsolat 
alapján — egy testrész nevét új fogalom megnevezésére használták 
fel. Érdekes azonban, hogy a nyelvet fogni kifejezés török eredetű. 
Áz oszmán-török dil almaq szószerkezet jelentése nyelvet venni, fogni. 
A dil (nyelv) hadi műszóként ilyen jelentést vett fel: elfogott ellen
ség, hadifogoly, aki önként vagy erőszakkal híradással szolgál a saját 
táboráról. A szónak ez a jelentése valamennyi török nyelvben, sőt a 
türk rovásos feliratokban is megtalálható. Mindez arra mutat, hogy 
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ázsiai vándortükör-kifejezéssel (pontos fordításban történt átvétellel) 
van dolgunk. 1530: „my hwzeneoth lowon walo nepwenket kweltek 
wolth ala, hogy nelweth fogyanak, de senky ky nem jwett (a várbeli 
törökök közül)"; 1554: „Ott egy kevés várván egy nyelvet hozának, 
kitől bizonnyal igaz hír t tudának". 

NYÍL. Az íjból kilőtt hegyes vessző neve finnugor eredetű. 1395: 
nyl; egy személynév 1399-ből: Blasium Nyl dictum; 1476: „Sok ny-
lakwal swt zamtalan fokwal". Származékai: NYILAS (1343), NYILAS 
EMBER (1596), MEGNYILAZ (1524). Összetételei: NYÍLFARAGÖ 
(1349), NYlLGYÁRTÓ (1404), NYÍLHORDOZÓ (1585), FÉKES NYÍL 
(1395), KÉTÁGÚ NYÍL (1538), LÖVÖNYÍL (1582), SZÁMSZERÍJ
NYÍL (1585), SZEGESNYÍL (1585), SZIGONYOSNYÍL (1604). 

ORRJEGY. A sisak csúcsához erősített vászonlepedő neve, amelyet 
kezdetben a keresztes hadak vitézei használtak védelmül a forró ke
leti nap heve ellen. Mivel pedig viselőjét annál vitézebb embernek 
tartották, minél piszkosabb lett a kendő, s minél inkább elrongyoló
dott a csatákban, annál inkább a vitézség jelképe lett. Rongyait a 
jobb ízlés később festői foszlányokká változtatta, s azontúl rendelte
tése az lett, hogy az illető vitéz címerének színeit viselje. Ez tehát 
az orrjegy, azaz a sisak orrára erősített ruhadarab, amely egy-egy 
család színeivel kifestve, például a tornákon, csakugyan sokszor egyet
len ismertető jegyéül szolgált talpig vasba öltözött lovagjának. Sza
vunkat csak a Besztercei és a Schlägli Szójegyzék őrizte meg: or y eg, 
orjeg. 

ORRVAS. A sisak elülső részén levő, az orrot védő fémlemez. Az 
arabok sisakján például az orrvédő le- és föltolható rudacskákból állt. 
1572: „Az egyk sysaknak az pofayaba orh uasaban az nyak uasaban"; 
1599: „sysak ezewst aranjas tol fokawal es orwasawàl". 

OSTROM. A roham, ostrom jelentésű német Sturm átvétele. A szó 
kezdetben a várvívásnak csupán az utolsó mozzanatát, a falakra tör
ténő felhatolást jelentette, amit ma rohamnak nevezünk. Nyelvünkbe 
a XV. század második felében került, és sokáig csak hadi műszóként 
élt. 1464: „prompta erant omnia paramenia ad sturmani, u t hodie 
mane sturma fieret"; 1541: ustrom; 1554: „Tőnek ostromokat az né -
möt táborra". Származékai: OSTROMLÁS (1476), OSTROMLAT (1559), 
OSTROMLÓ (1585), OSTROMOL (1476), MEGOSTROMOL (1526). 

ŐR. Ismeretlen eredetű szó. Juhász Jenő (Magyar Nyelv 44:136) 
azonosnak tartja az őröl jelentésű őr igével. Hiszen — mint állítja — 
nemcsak a malomkő forog, amikor őrünk, azaz őriünk, hanem az őr
nek is „körös mozgást, forgást kell végeznie". Szerinte az őr főne
vünk igéből vált névszóvá. 1093: Ewrii; 1251: „Ibi tenet metam cum 
Eur"; 1496: „Possessionibus Jobagy Alsoewr Felseeior"; 1631: „Senki 
magáért mást őrt ne állítson". Származékai: ŐRÁLLÁS, ŐRÁLLÓ 
HELY (1585), ŐRIZ, ŐRT ÁLL (1416), ŐRIZET (1516), ŐRÍZŐ, ŐRT 
ÁLLÓ (1416), ŐRSÉG (1631). Összetételei: ŐRNAGY (1275), ŐRNAGY
SÁG (1497), VÁRŐRSÉG (1550). 
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PAJZS. Olasz eredetű európai vándorszó. A magyar nyelvben való
színűleg a páviai pajzs jelentésű olasz paves(e) átvétele. A szlovén, a 
vend és a lengyel nyelvbe viszont a magyarból került át. Fontos vé 
delmi fegyver volt, az alkarra erősítve a nyilazás, az ellenség szúró, 
vágó fegyverei elleni védekezésül szolgált. 1384: ,,Pancerium, pileum 
ferreum, clypeum vulgo pays dictum cum lancha"; 1554: „Csak Is
tenben vitézök bizjatok, mert ü lészen fegyveretök, paizstok"; 1632: 
„Azon kasamatában festett paisok no. 97". Származékai: PAJZSOCS-
KA (1585), PAJZSOS (1409), PAJZSOZ (1585). Összetételei: PAJZS
GYÁRTÓ (1476), PAJZSHORDOZÓ (1585), PAJZSSZÍJ (1585), BÖR-
PAJZS (1538), CSÜCSOSPAJZS (1584), FÉLKÉZPAJZS (1585), GYA
LOGPAJZS (1587), HOSSZÜPAJZS (1643), KEREKPAJZS (1585), 
KEREKDEDPAJZS (1585), RÖVIDPAJZS (1538), TARPAJZS (1490), 
TATÁRPAJZS (1585). 

PALÁNK. Az azonos jelentésű német Plank(e) átvétele. A város- és 
várvédelem fontos része volt. Tanulva a súlyos kudarcokból, főképp 
a tatárjárás után kezdték a megerősített helyeket palánkokkal körül
venni. 1425: „Cum toto valló wlgo plank appellato"; 1540: „Vrasnac 
vala tapasztott palánkia"; 1576: „Egi palánkot castelt mégis vöttenek". 
Származéka: PALÁNKOS (1575). Összetétele: PALÁNKKARÓ (1604). 

PALLOS. Ismeretlen eredetű szó. A több szláv és török nyelvben 
megtalálható hasonló alakú és jelentésű szó közötti összefüggés még 
tisztázatlan, azok végső elemzésben a magyarból is származhattak. 
A pallos széles pengéjű, nehéz, kétélű egyenes kard és hóhérbárd volt, 
amelyet inkább vágásra (esetenként kivégzésre), mint szúrásra hasz
náltak. 1581: „Egy eoregh pallos araniazoth czapa az hwwele"; 1592: 
„Soc pallossal handsárockal bouesec"; 1643: ,,ky rántuán Pallossat, 
keminyen meghuagdalta". 

PÁNCÉL. A német panzer, panzier átvétele, ez pedig a francia 
nyelvből származik. A szó a katonai terminológiában annyit jelentett, 
mint a nehéz fegyverzetű lovas katona fémből készített védő öltözete. 
Az ezzel, valamint a sisakkal felszerelt katonát nevezték páncéíosnak. 
Magyarországon a XII. század elején egyre nagyobb jelentőségre tet t 
szert a nehéz fegyverzetű lovasság. Kálmán I. törvényének 40. cikke 
kötelezte a nagybirtokosokat, hogy bizonyos jövedelem alapján páncé
losokat állítsanak a király seregébe. 1354: „Johannem dictum Paneel"; 
1569: „Wagyon Zelay Jánosnak az porkolábnak egy panchela"; 1585: 
„Az pánczélt reám veszem". Származékai: PÄNCÉLOCSKA (1585), 
PÁNCÉLOS (1355), FÖLPÁNCÉLOZ (1574). Összetételei: PÁNCÉL-
GYÁRTÓ (1601), PÁNCÉLING (1604), PÁNCÉLKESZTYÜ (1548), 
PÁNCÉLRUHA (1585), PÁNCÉLUJJ (1566), PÁNCÉLZSÄK (1548). 

PARANCS. Elvonás a parancsol igéből, amelyet valamelyik szláv 
nyelvből vet tünk át. 1585: „Parantsolat. parants"; 1604: Parancz. 
Származékai: PARANCSOL (1416), MEGPARANCSOL (1516), 
PARANCSOLÁS (1524), PARANCSOLÓ (1585). 

PATTANTYŰ. Magyar nyelvi fejlemény (belső keletkezésű szó), 
a pattan, pattant hangutánzó ige származéka, a pattantó alakvátozata. 
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A tüzérségi fegyverek egy csoportjának gyűjtőneve volt. Különböző 
fajtáit a feladatukra, jellegükre utaló szó és a pat tantyú összetételével 
fejezték ki. A hírpattantyú pl. arra szolgált, hogy az ellenség közeled
tekor a csapatokat, a várőrséget riasszák vele. 1400: Pathante; 1476: 
„Kwrnywl pattantywkwal falt bontathny"; 1520: „Salakos, pathanthw 
Taraczkh". Származékai: PATTANTYÚS (1469), PATTANTYÚSMES
TER (1538). Összetételei: PATTANTYUMÉRTËK (1490), PATTAN-
TYŰMÉRTÉK-FÜRÖ (1494), PATTANTYÜÖNTÖ (1533), HÍRPAT
TANTYÚ (1542), FALTÖRŐ-PATTANTYÜ (1493), KÜRTŐPATTAN-
TYÜ (1535), MOZSÁRPATTANTYÜ (1489), SISKAPATTANTYÜ 
(1597). 

PETÁRDA. Valószínűleg az olasz petarde átvétele, amely a csá
szári katonaság közvetítésével honosodott meg a magyar nyelvben. 
Hazánkban 1598-tól a XVII. század végéig használták olyan várrészek 
rombolására, amelyeken nem tudtak, vagy a meglepő támadás miatt 
nem akartak ágyúval rést törni. Tulajdonképpen puskaporral töltött, 
vasból, bronzból vagy fából készített robbantó eszköz volt. 1615: „De 
hallyuk, az oe petárdgya mely nagyot pat tannyék"; 1650: „A fa ágyú
val, kitt petárdának hínak", 

PISZTOLY. Valószínűleg a német Pistol átvétele, amely a fran
ciából vagy az olaszból származik. E maroklőfegyver csak a XVII. szá
zadban terjedt el. Kezdetben főképp a lovasság alkalmazta: roham előtt 
egyszerre lőttek vele az ellenségre, majd támadásba lendültek. 1635: 
,,Egy pistrolt 4 f. 50 d."; 1642: „Küldött ajándékot, úgy mint egy pár 
pulhák pisztolt és hat aranyos tányérokat", összetétele: PISZTOLY
LÖVÉS (1642). 

POLHÁK. A puska jelentésű szó vagy a cseh vagy a lengyel 
nyelvből való. 1607: „Bombarda Pulhak dicta Nr. 2"; 1620: „Égy 
polhak agyátul fizessen 72 d."; 1635: „Egy köz polhákot per 5 f.". 

POR. Finnugor eredetű szó, a katonai terminológiában lőpor 
jelentésben használták. 1552: „Pora elfogya az Amhát basának"; 1554: 
„Porral, éléssel ő nem sokat érne"; 1557: „porth Gyolyobysth kwlgenk". 
Összetételei: PORHÁZ (1588), PORSZÁRASZTÓ (1549), PORTÖLTŐ 
(1588), PORTÖRŐ (1550), PORZSÁK (1553), ÁGYÜPOR (1554), PUS
KAPOR (1544), SALÉTROMPOR (1533), SZAKÁLLASPOR (1548). 

POROSZLÓ. Szláv jövevényszó. A poroszlók a hadseregben afféle 
tábori csendőrök, katonai rendőrök voltak, akik ügyeltek a tábor, 
a vár, a menetet végrehajtó egységek rendjére, őrizték az elítélt ka
tonákat. 1200: „A fluuio Ystoros usque ad castrum Purozlou"; 1416: 
„Megharaguan oe vra, ada oetet a poroztocnac"; 1576: „Az poroszló 
mesternek is, kit profosznak hínak, hatalma leszen mindent megfogni 
mind táborban, mind táboron kívül". 

PRÓFONT. A mindenféle élelmiszer, katonai élelmezési hivatal 
jelentésű szó a német Proviant, t á j - és katonanyelvi Profánt átvétele. 
A XVI. században a császári Proviantamt, Proviantmeister, Proviant
haus fogalmának megjelölésére elegendő magyar szavunk volt (élés-
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hivatal, élésmester, élésház), de különösen a katonák gyakrabban éltek 
az idegen szavak magyaros alakjaival, mint magukkal a tiszta magyar 
szavakkal. A prófont a XVI. században már általánosan ismert és 
használt szó volt Magyarországon. Eleinte mindenféle hadi élelmet 
értettek rajta, ám a németben is már korán a kenyérre korlátozódott 
a jelentése. 1565: .,Az fő borokat mind magának hagyta, és az ő fölsége 
szükségeire valami hitván borokat vett, és azt adta be prófontra"; 
1581: ,,az kanisai profunthoz nagy haszonra lett volna"; 1604: prof ont, 
összetételei- PRÓFONTHÁZ (1616). PRÓFONTKAMRA (1643), PRÖ-
FONTMESTER (1577). 

PUSKA. Valószínűleg szláv jövevényszó, bár közvetlenül a né
metből is származhat. Tulajdonképpen megfelel a mai irodalmi német 
Büchse szónak, amelynek korábbi Buchsa alakja került a szlovén és 
a horvát nyelvbe. Ott puska alakot öltött, s innen juthatott hozzánk. 
A német Büchse eredeti jelentése: szelence, tok. Mivel a tűzfegyver 
legfontosabb része éppen az a tok volt, amely az elsütendő port tar
talmazta, ezért a német Büchse és a szlovén puska csakhamar az egész 
fegyver nevévé vált. 1544: „Uöttem az puskákhoz eg motring kanotot"; 
1554: „Mert taraszk, puskákból sok golyóbist szorának"; 1631: „Ha 
egyik vagy másik, kivonulásra vagy őrségen úgy jelenik meg, hogy 
puskáját és fegyverét az ellenség ellen nem használhatná, ezért testén 
fenyítendő". Származéka: PUSKÁS (1509). összetételei: PUSKAAGY 
(1605), PUSKAGOLYÖBIS (1566), PUSKAGYÁRTÓ (1571), PUSKA
KULCS (1592), PUSKAPALACK (1604), PUSKATISZTITÁS (1635), 
PUSKATISZTÍTÓVAS (1597), PUSKATOK (1492), ACÉLOSPUSKA 
(1577), APRÓPUSKA (1553), FÉLKÉZPUSKA (1616), GYALOGPUSKA 
(1585), JANCSÁRPUSKA (1605), KÉZIPUSKA (1539), MAGYAR
PUSKA (1577), MORDÁLYPUSKA (1554), NÉMETPUSKA (1597). 
ÖREGPUSKA (1643), POLHÁKPUSKA (1635), RÉZPUSKA (1542), 
RÖVIDPUSKA (1597), STUCCOSPUSKA (1604), TAPLÓSPUSKA 
(1546), TESSÉNYIPUSKA (1643). 

PUZDRA. Szláv jövevényszó. Mivel a szó kezdettől fogva csak 
tegezt jelentett, ilyen jelentése pedig csak a szlovákban van, nyilván 
csak innen származhat. Az íj as katonák felszereléséhez tartozott: bőr
ből készült tok volt, amelyben az íjat, illetve a számszeríjat hordták, 
illetve védték húrját a nedvességtől. 1395: puzdra; 1400: puzdora; 1522: 
„Ym bynesek zereztek we nylakoth piozdorayokba". 

RAPÉLY. A hosszú, egyenes kard jelentésű szó a francia rapière 
átvétele. Zrínyi koráig nyelvemlékeinkben egyedül Tinódinál fordul 
elő. 1554: „Legottan rapéllyal őtet általverek, Mordál puskákból es őtet 
általlövék". 

RIADÁS. A lárma, riadó jelentésű szó valószínűleg a hangutánzó 
eredetű rí igéből származik. A XV—XVII. század katonai nyelvében 
egyenértékű volt a riadó jelentésű lárma szóval, sőt a nyelvemlékek 
tanúsága szerint jobban el volt terjedve. 1517: „Halván az mustrára 
szelletoe trombita es dob revadást"; 1634: „Hogyha pedig ellenség ta -
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láma táborunknak valamellyik részére vagy nappal vagy éjszaka ütni 
s az miá riadást hallanak, senki meg ne futamodjék". 

ROTTMESTER. A német Rottmeister átvétele. A csapatmester, 
felügyelő jelentésű szó a szolgálatvezetőhöz hasonló beosztást jelölt. 
Báthory István hadi rendtartásában kétszer is előfordul: „Hogy penig 
az úton való rend inkább megtartassék, minden seregből két rótt mes
terre kell ez gondot bízni", „Minden rótt mesternek jelen kell lenni az 
úton s mind mikor készülőt fúnak". 

SÁNC. A német Schanz(e) átvétele. Rendeltetése a várak, városok 
védőművének megerősítése, a fegyvereket kezelők megvédése az ellen
ség nyilaitól, lövedékeitől. A sánc építése vesszőből font kerítés közé 
szórt földdel, homokkal töltött hordókkal, kasokkal történt. 1551: 
„Sántzot vetténec a város ellen mind a párkánig"'; 1554: „Csudaképpen 
siet némötök sáncára"; 1632: „Sáncban kihányó szeges csöves lud 
vagyon no. 20". Származéka: SÁNCOL (1585). Összetétele: TÁBOR
SÁNC (1585). 

SARC. A kivetett adó jelentésű német Schatz átvétele. A szó a 
katonai terminológiában emellett az elfogott személyekért járó (vagy 
kért) váltságdíjat és zsákmányt is jelentette. 1594: „Derechkeiek 
sacczok 105 fi."; 1619: „Bantas nelkuel es satz nelkuel el bocsata"; 
1630: „Annyi sartzért bocsáttyák el fogságából, az mennyi aranyat oe 
maga nyomot". Származékai: SARCOL (1575), MEGSARCOL (1572), 
SARCOLÁS (1550). 

SARKANTYÚ. Az ismeretlen eredetű serken ige melléknévi ige
neve. Eredetileg serkentő, serkentyű szóval jelölték azt az eszközt, 
amellyel a lovat szaporább járásra serkentették. A sarkantyút a görö
gök és a rómaiak még nem ismerték. Első nyomaival csak a közép
korban találkozunk, használata a lovagi tornákon kezdett általánossá 
válni. Legjobban Magyarországon terjedt el, mivel a nemesek öltözé
kének elválaszthatatlan részévé vált. 1516: „Ky en velem eezyk 
kynyerth, fel emely en ellenem hew sorkantyyath"; 1599: „Hosszó 
ezöst aranyas sarkantyó". Származéka: SARKANTYÚS (1475). Össze
tételei: SARKANTYŰGYÁRTÓ (1533), SARKANTYÚSZÍJ (1545). 

SEREG. Honfoglalás előtti török jövevényszó. 1395: sereg; 1400: 
had auag sereg; 1526: „Hét sereget nagyot szerzének"; 1576: „Az úton 
minden sereg, az mint elrendeltetett, az ű rendiben járjon". Szárma
zékai: SEREGECSKE (1585), KISEREGEL (1516), MEGSEREGEL 
(1574). Összetételei: SEREGET GYÚJT (1585), SEREGSZÁRNY (1538), 
ÁLLÓSEREG (1554), CSOPORTSEREG (1630), DERÉKSEREG (1554),. 
ELÖLJÁRÓ SEREG (1643), GYALOGSEREG (1585), HAJÓSEREG 
(1643), KATONASEREG (1585), LOVASSEREG (1541), LOVAGOSSE-
REG (1533), NYARGALÓSEREG (1628), OLTALMAZÓ SEREG (1585), 
RENDELT SEREG (1585), UTOLSÓ SEREG (1643). 

SEREGBONTÓ. A török eredetű sereg főnév és az ismeretlen ere
detű bont ige melléknévi igenevének összetétele. Funkciót meghatá
rozó szóalkotás, amely a mondattagok gyakori egymás melletti előfor-
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dúlása következtében, a mondattagok tapadása útján keletkezett: se
reget bontó ágyú > sereget bontó > seregbontó. A több csőből álló 
lövő alkalmatosság ugyanis az ellenséges támadó sereg zárt harcrend
jének megbontására szolgált. 1498: seregbontho; 1502: ,,Bombardis 
barbatis wlgo Zakalos et Seregbontho"; Magyaróvár leltárából (1621): 
„Nyolcvankét seregbontó, csévék, ágy nélkül valók"; 1632: ,,Ezen bás
tyán három seregbontó no. 3". 

SISAK. Szláv vagy török jövevényszó. Amennyiben a törökből ke
rült a magyarba, akkor a szláv nyelveknek mi adtuk át. A páncélos 
lovagok felszerelésének e fontos, fejvédő része rendszerint fémből ké
szült, sokszor díszes kivitelben. Az egyik adatunk azonban azt mu
tatja, hogy a nomád népekhez hasonlóan, más anyagból (pl. bőrből) 
is készíthették. 1400: sisak; 1405: „Quandam Cassidem wlgo Sysak 
dictam"; 1616: „io lovakat fogadny kicnek fegiuerderkoc, pancernyok, 
sisakok, kopiaiok légien". Származékai: SISAKOCSKA (1604), SISA
KOS (1585). Összetétele: BÖRSISAK (1585). 

SISKA. Az egyik középkori ágyúfajta neve. Valószínűleg szláv 
eredetű tüzérségi táj szó, amellyel egyes vidékeken az apró, könnyű, 
kicsi ágyúkat nevezték. 1542: „Ibidem szerdahely syska"] 1552: 
„Tharazk. Syska. Mozar pat tanthyw" ; 1594: „Restai siska ágiastul 
No 1". összetétele SISKAPATTANTYÜ (1597). 

STRÁZSA. Az őrség jelentésű szó a XVI. század közepén jelenik 
meg nyelvemlékeinkben. Valószínűleg a törökök elleni közös szerb
magyar harcok során a déli szlávból került át nyelvünkbe. 1572: „Az 
istrása táborból kinyomtata, immár a nap hogy feltámadott vala"; 
1607: „Az strázsán valaki vétket teszen, fejével érje meg"; 1609: „Ez 
hidegben az istrázsat sem alhatunk mezítelen és éhei, éjjelre a kinek 
vagyon felesége ködmenét is reá veszi és úgy állja az istrázsat". Szár
mazéka: STRÁZSÁS (1554). összetételei: STRÁZSAÁLLÁS (1585), 
STRÁZSAÁLLÖ (1573),, STRÁZSÁT ÁLL (1585), STRÁZSAMESTER 
(1607), FŐSTRÁZSAMESTER (1634), ŐRÁLLÓ STRÁZSA (1643). 

SZABLYA. Bizonytalan eredetű: lehet szláv jövevényszó, de a 
magyar eredete sem kizárt. Amennyiben nem magyar eredetű, akkor 
valószínűleg honfoglalás előtti orosz szó, bár kevéssé hihető, hogy a 
magyarság ez ősi fegyverének nevét idegenből vette volna át. E görbe 
kard főleg a lovasság fegyvere volt. 1487: „Vnam frameam wlgo 
zablya"; 1554: „Mert fél óra múlva büntetik szablyával"; 1576: „azt 
hogi ery volt rea rohannak kit zablara hannak". Származékai: SZAB-
LYÁCSKA (1604), SZABLYÁS (1516). Összetételei: SZABLYABODA 
(1585), SZABLYAHÜVELY (1635), SZABLYAPÉNZ (1577), SZABLYA-
SZlJ (1529), FRINGIA SZABLYA (1535), PORTAI SZABLYA (1535). 

SZÁGULDÓ. A gyorsan mozgó kis csapat jelentésű szó ismeretlen 
eredetű. Mai műszóval előőrsnek vagy rohamosztagnak nevezhetnénk. 
Reá vonatkozik Bölcs Leo Taktika XVIII. fej. 71. §-a: „Kétoldalt szá
mosabbakat helyezz, s a legjavát. Ezek mögött elegendő az úgyneve
zett védő vagy segédlovasság. A száguldozókat vagy előcsatárokat há-
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rom vagy négy nyíllövésnél továbbra ne bocsásd az üldözésben a vé
dőktől, s ne engedd utánok száguldozni". 1545: „Lest vetöttenek az pa
lánk ala zaguldoth bociattanak" ; 1554: „Az puszta Somlyónál meg-
szálla, onnat száguldót vég Temesvár alá bocsátá"; 1574: ,,Tata alól 
száguldót bocsátanak". 

SZAKÁLLAS. Török jövevényszó a vándorlások korából. E közép
kori fegyver nevét hasonlósági jelentés alapján, a szakáll jelentésű 
latin barbatus fordításából kapta. A fegyver csövének végén ugyanis 
szakállra emlékeztető vashorog volt, amelyet a lőrések külső falába 
akasztottak, hogy a lőpor hátralökő erejét ezzel valamelyest csökkent
sék. A szakállas (későbbi nevén várpuska, sáncpuska) átmenetet jelen
tett az ágyúk és a kézi lőfegyverek között. Elsősorban várvédő fegyver
ként alkalmazták olyan helyeken, ahová az ágyúkat nem tudták fel
vinni (tornyok, ablakok, lőrések). 1469: ,,Duas hoffniczas duas Bon-
bardas seu Tharaskones viginti duas prixides maiores Barbatas wlga-
riter Zakalos appellatas"; 1476: „Mert mondhatatlan zakalosokwal"; 
Brínye vár leltárából (1489): „Item prixides vulgo sakalus XI" ; ugyan
csak megtaláljuk e fegyvert a velikai vár (1491), Körmend (1539), Ma
gyaróvár (1621) és a fogarasi vár leltárában (1632). Összetételei: SZA-
KÁLLASGOLYÖBIS (1493), SZAKÁLLASPOR (1548), SZAKÁLLAS-
TISZTÍTÓ (1490), SZAKÁLLASTISZTÍTÓ-PÁLCA (1566), SZAKÁL-
LASTÖLTÖ (1533), SZAKÁLLASTÖLTŐ-PALACK (1553), FÉLSZA
KÁLLAS (1553). 

SZÁLLÁS. A bizonytalan, talán finnugor eredetű száll ige szár
mazéka. A katonai nyelvben egyenértékű a tábor szóval, de építmény
nek és tartózkodási helynek is csak ideiglenes jellegű. A szállásosztó 
összetétel szép magyar szóalkotás, sokkal helyesebb, mint a Quartier
macher szolgai fordításán alapuló és még ma is használatos szálláscsi
náló. A szállást ugyanis nem az e célból kiküldött katonák csinálják, 
hanem a meglevő férőhelyeket osztják el. 1416: „ Nezied ma az assirio-
soknac zallasit (castra Assyriorum)" ; 1539: >,Meg keserteec Moysesth 
az zallasba (in castris)"; 1540: „Egör szállása előtt Dobó István egy 
inasát Vas Miklóst f elbocsátván", összetétele: SZÄLLÁSOSZTÓ (1529). 

SZÁMSZERÍJ. Szláv jövevényszó; az önműködő fegyver, állatfogó 
tőr jelentésű samostrelo átvétele. A szó a magyar nyelvben népetimo
lógiával úgy alakult, mintha a szám, szer és az íj összetétele volna. 
Valójában a szláv nyelvekben kialakult összetétel: az önmaga jelen
tésű samo és a lövő jelentésű strelo szavakból, tehát eredeti jelentése 
önlövő. Ez a fegyver ugyanis kezdetben a vadállatok elejtésére szol
gáló, rendesen két fa között felállított vadászkészség volt, kifeszített 
húrral és nyíllal, amely a húr érintésekor az állat testébe fúródott. 
A magyar szó már nem az eredeti állattőr jelentésben (bár ez a készség 
a magyarban is ismeretes volt), hanem a fegyver jelentésében jött át. 
Magyarországon a XIII. században jelent meg. A tatárok ellen Fehér
várt olasz, Esztergomot spanyol számszeríjasok védték. Még a kuruc-
korban, az ágyúk tökéletesedése után is ismert hazánkban, mint olyan 
fegyver, amely túlélte korát. 1395: zamoserig, számszerigy; 1407: „Trés 
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arcos vulgo zamscirig vocatas"; 1538: „Zamseryg auagy yu tekeruenj"; 
1590: „Atzélból czinált számszer igy". Származéka: SZÁMSZERŰ AS 
(1575). Összetételei: SZÁMSZERÍJ CSINÁLÓ (1585), SZÁMSZERŰ 
GYÁRTÓ (1604), SZÁMSZERIJTARTÖ HELY (1585), SZÁMSZERÍJ 
TEKERŐ (1566). 

SZÁZAD. A finnugor eredetű száz számnév származéka. A száz 
főnyi csapat jelentés a katonai nyelvben a századik sorszámnévből ala
kult: az egység létszáma ugyanis a századik katonával zárult. A száz-
nagy rendfokozat a hadnagy szóval pontosan azonos összetétel: a szá
zad első embere, parancsnoka. 1538: szazad; 1604: század; 1620: 
,,A zászlócskák végett minden század további 6 tallér zsoldot kapjon." 
Származékai: SZÁZADOS (1516), SZÁZADOSSÁG (1585). Összetéte
lei: SZÁZAD ALJA (1585), SZÁZNAGY (1295), VICESZÁZADOS 
(1585). 

TÁBOR. Honfoglalás előtti török jövevényszó. Ma a tabur szó a 
különféle török jellegű nyelvekben őv, kerítés, szekérvár, megerősített 
hely, csapat, csatarend jelentésű, de a régi törökben azt is jelentette: 
lánccal összefűzött szekerekből álló, négyoldalú vár alakjával bíró erős
ség. 1490: „Sagitte balistrarum pulcre xj sagitte batistarum thabor cum 
vasculis xv"; 1516: „Fel hanták az ydeghoeneknek hwe táborokat"; 
1576: „Senki semmiféle élést az táboron kívül ne vigyen". Szárma
zékai: TÁBORBELI (1585), TÁBORI (1585). összetételei: TÁBOR
ASZTAL (1576), TÁBORMESTER (1634), TÁBORSÁNC (1585), TÁ
BORT JÁR (1538). DERÉKTÁBOR (1554). 

TAKARODÓ. Az ismeretlen eredetű takar ige származéka. A ka
tonai nyelvben ma is használatos: az esti nyugovóra térésnek, illetve 
(kürt) jelének a neve. 1565: „Estueli takarodokor való vigilia"; 1580: 
„Hogy imár takarodó idő feli volna, szüvitnekeknél felhozták az király 
fiát"; 1607: „Hogy senki házából ki ne menjen takarodó után jel 
nélkül". 

TARACK. Német jövevényszó. Végső gyökere a föld jelentésű 
latin terracea, amit alátámaszt az a tény is, hogy a tarackot, haszná
latának első időszakában a földbe süllyesztették, a lövegtalpat beépí
tették. Nyelvemlékeink több fajtáját említik. Magyarországon a XVI. 
században terjedt el, de már korábban is ismerték. 1490: „Taráz 
cuprei"; 1491: ,,Bambarda I. Taraszk V"; 1525: „Unam bombardam et 
trés traczk"; 1554: „Jó álgyú és taraszk huszonnégy benn vala". össze
tételei: TARACKAGY (1554), TARACKGOLYÓBIS (1548), TARACK-
GYÜJTÓ PÁLCA (1566), TARACKTISZTlTÓ (1490), TARACKTÖLTÖ 
MÉRTÉK (1588), FEKVŐ TARACK (1605), FÉLTARACK (1490), FOR
GÓTARACK (1577), SEBESTARACK (1605). 

TEGEZ. Ugor eredetű szó, az ugorság valószínűleg valamely iráni 
nép nyelvéből vette át. A nyilak hordozására szolgáló tegeznek két 
típusát ismerték. Az egyik a háton hordható, mely a gyalogosan, sítal
pon közlekedő, az északi erdős vidék lakóira jellemző tegez-típus. 
A másik, amelyet a lovas népek használtak, rombusz alakú, s az övre 
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erősítették. 1395: thegez; 1400: tegez; 1582: „Imé loevoe nyila bé ra
kott tegzében"; 1585: iy tegez. Származékai: TEGEZBELI (1590), TEG
ZES (1432). Összetételei: TEGEZGYÁRTÓ (1391), BŐRTEGEZ (1597), 
TATÁRTEGEZ (1543). 

TIZED. A valamelyik árja nyelvből való tíz számnév származéka. 
A szó tíz főnyi csapat jelentése a katonai nyelvben a tizedik sorszám
névből alakult ki (az egység létszáma a tizedik katonával zárult; vö. 
század). A tíznagy szó a hadnagy és a száznagy szónak pontosan meg
felelő összetétel. 1533: Tizzet; 1585: „Tized alá való osztás, írás ren-
dosles". Származékai: TIZEDBELI (1585), TIZEDES (1516) Összeté
telei: TIZEDALJA (1585), TÍZNAGY (1395). 

TORBOCSIL. Olasz jövevényszó, a trabocco, trabochillo, átvétele. 
A középkor leghíresebb haj í tógépe volt, amelyet az olaszok találtak 
fel a XIII. szzázadban. Hatalmas köveket lehetett vele a legnagyobb 
pontossággal a célba hajítani. A fegyver nevét két régi szójegyzékünk 
őrizte meg. 1395: torbothil, 1400: torbachin. 

TŐR. A rövid pengéjű, kétélű szúrófegyver jelentésű szó finn
ugor eredetű. Az alakjára nézve teljesen megegyező hurok, csapda, 
kelepce jelentésű szavunk semmiféle rokonságban nincs vele Ez utób
bit a honfoglalás előtt a törökből vettük át. A szúrófegyver jelentésű 
tőr szó származékaként a Besztercei Szójegyzék őrzi a ma már elavult 
tőről (tőrrel megszúr) igét. 1395: theur; 1400: Twr; 1416: „Nil nelkuel 
es toer nelkuel vyot istenec oe ertec"; 1538: „Vyteszy fegyuer: kard 
thór". Származéka: TÖRÖL (1395). Összetételei: HEGYESTŐR (1395), 
KÉTÉLŰ TŐR (1400), SZÉLESTÖR (1395). 

TÜZES. Az ugor eredetű tűz szó származéka. A XV—XVII. szá
zadban a kezdetleges tüzérségi eszközök szükségessé tették, hogy hatá
sukat a katonák más tűzeszközökkel is kiegészítsék. Közülük néhány: 
tüzes csupor, tüzes kalács, tüzes labda. Ezeket meggyújtva az ost
romlók közé, illetve az ostromlott várba hajították. 1450: „Oe eroesinec 
paysa tuezes, oe hadanac feriay veressecben zekerinec kvteli tuezesec". 
Összetételei: TÜZES BOT (1605), TÜZES CSUPOR (1605), TÜZES 
FURKÓ (1568), TÜZES GOLYÓBIS (1508), TÜZES KALÁCS (1533), 
TÜZES LABDA (1554), TÜZES LÁMPÁS (1605), TÜZES LÁNDZSA 
(1520), TÜZES NYlL (1538). TÜZES SÚLYOM (1605), TÜZES SZER
SZÁM (1576). 

UTOLJÁRÓ. Az ismeretlen eredetű utol és jár szavak összetéte
lének származéka. A mozgásban levő egységek harcrendjében fontos 
szerepet töltött be: a hátulról jövő váratlan támadás ellen védte a de
rékhadat. 1554: „Zászló elesését magyarok megláták, utoljáró huszárok 
megfutamának" ; 1596: „De mihelyen az Jugur ta láta, hogy az Metellus 
vtol iaro népe az ue sereget el haladta volna"; 1608: „Az ti ellenség-
teknec az oe utói járótokat vágjátoc". 

VÁR. Iráni eredetű szó. Hazánkban a föld- és favárak mellett a 
XII—XIII. században már kőből is építettek várakat. 1055, a Tihanyi 
Alapítólevél híres mondatában: „Inde ad castelic et feheruuaru rea 
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meneh hodu utu rea"; 1476: ,,Ment kel pyaczon varban állani"; 1526: 
„Mindenkinek várat szerzének". Származéka: VÄRACSKA (1533). Ösz-
szetételei: VÁRFOK (1400), VÁRNAGY (1208), VÁRNÉPE (1311), VÁR
VÍVÁS (1554), BELSŐVÁR (1549), FELLEGVÁR (1554), FELSŐ VÁR 
(1598), FÖLDVÁR (1095), KŐVÁR (1538), PALOTÁSVÁR (1575), VÉG
VÁR (1567), VÍZVÁR (1554). 

VÉG. Bizonytalan, talán finnugor eredetű szó. A rokon zűrjén 
nyelvben ugyanis a vyj szó határ, vég jelentésű. A közös eredet még 
nem bizonyított. A határon, illetve a megszállt területek szélén álló 
erősségeket nevezték így. A mohácsi csata után két évtizeddel, az 1547. 
évi III. törvénycikk elrendelte a végvárak helyreállítását és karban
tartását. 1554: , Jámbor vitézök kik végekben lakoztak"; 1567: ,,oth 
asz vegeekben való tiszt tartoknak vraknak"; 1616: „Hogi az strazara 
szorgalmatossan rea mennienek es az uegeket el ne hadgiak". Össze
tételei: VÉGHÁZ (1554), VÉGHELY (1616). 

VÉRT. A régen pajzs jelentésű szó valószínűleg alán (iráni) ere
detű. Elődeink már a honfoglalás előtt is viseltek valamilyen védő öl
tözetet. Erre utal Bölcs Leo Taktikájának 50. §-a: „ de nemcsak maguk 
vannak fegyverben, hanem az előkelők lovai is eleiken lemezzel van
nak borítva." A XI. századtól az ércből készült vértek egyre jobban 
elterjedtek. A fémlemezeket úgy csatolták egymáshoz, hogy széleik
kel a másikat takarták. Az ilyen típusú öltözetet Nyugaton magyar 
vértnek nevezték, s 1520 körül a nyugati uralkodók könnyű lovasaikat 
ilyennel látták el. 1395: verth; a velikai vár leltárában: „Werth I"; 
1539: ,,Ragady fegyverth es verteth es kel fel énnekem segedel
memre". Származéka: VÉRTES (1095). 

Ví, VÍV. Ismeretlen eredetű szó, finnugor egyeztetése nem bizo
nyított. 1416: „Ma meg fordoloc, hog vyuyac a persayac fedelme ellen"; 
1541: „Vytok es hadakoztok"; 1575; „Ezokáért velem egyetembe vite-
zuel viatoc". Származékai: VIADAL (1349), VIADALI (1585), VIADA
LOM (1512), VIADALOS (1604), VÍVÁS (1572), VIASKODÁS (1524), 
VIASKODIK (1524), VIASKODÓ (1585). VÍVÓ (1575), VÍTAT (1540), 
EGYBEVÍTAT (1525), MEGVÍTAT (1574), ÖSSZEVÍTAT (1565), VI
TATÁS (1575), EGYÜTTVÍV (1585), ELLENVÍV (1585), ELLENEVI-
VÁS (1585), KIVÍV (1416), LEVÍV (1575), MEGVÍV (1508), ÖSSZVE-
VÍV (1532). 

VIGYÁZ. Finnugor eredetű szó, megfelelője a rokonnyelvekben 
lát, megfigyel, őriz, szemlél, jelügyel jelentésű. 1585: „Vigyázok, stra-
sat állok". Származékai: VIGYÁŽÄS (1538), VIGYÁZÓ (1585), VI
GYÁZTAT (1615). 

VITÉZ. Szláv jövevényszó, régi jelentése katona. A szláv szó az 
egykori hős skandináv nép, a vikingek nevéből származik. A vitéz, vi
tézlő rend, vitézlő nép egy ideig összefoglaló kifejezés, a fegyveres 
erők kötelékébe tartozók gyűjtőneve vo l t 1208: ,,Tenet metas cum 
villas Witez"; 1395: „Laurencii dicti Wytez"; 1416: „A fejedelem vitézi 
viuec iteloe házba; 1476: „Dolgát menden ment vytez tartotta". Szár
mazékai: VITÉZEL (1508), VITÉZI (1533), VITÉZKEDIK (1524), VI -
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TÉZKEDÉS (1524), VITÉZLŐ (1538), VITÉZSÉG (1395). Összetételei: 
ARANYLÁNCŰ, LOVAGOS VITÉZ (1533), CAFRANGOS LOVŰ VI
TÉZ (1585), FEJEDELEMŐRZŐ VITÉZ (1585), FÖVITÉZ (1524), 
KÖNNYŰFEGYVERZETŰ VITÉZ (1585), LOVAGOS VITÉZ (1533), 
LOVAS VITÉZ (1630), STRÁZSAÁLLÓ VITÉZ (1585), SZÁZADOS VI
TÉZ (1575), ZÁSZLÓŐRZŐ VITÉZ (1585). 

ZÁSZLÓ. Szláv jövevényszó, amely tulajdonképpen összetétel 
(za-\-stava) s jelentése: ami valamiért áll, ami valamit képvisel. 
A zászló a magyarok hadijelvénye volt, amelyről Anonymus is gyak
ran tett említést. A fővezéri zászlón Géza idejéig a koronás turul ma
dár díszelgett. IV. László idején a feljegyzések más ország zászlajáról 
is említést tesznek. 1095: „Aratores is cupam Poscuba Zaztou Ratun 
Scekeres Paztur Lopu"; 1395: zathow; 1400: zato; 1516: „Myndeen 
nemzet ew sereghek es zaaztoyok zerent taborth yssenek". Szárma
zéka: ZÁSZLÓS (1566). Összetételei: ZÁSZLÓALJA (1573), ZÁSZLÓ-
KOPJA (1566), ZÁSZLÓŐRZO (1585), ZÁSZLÓTARTÓ (1400), 
ZÁSZLÓTOK (1530), ZÁSZLÖVEZÉR (1604), ZÁSZLÓVISELÖ (1395), 
PIADALOMZÁSZLÓ (1643), GYALOGZÁSZLÖ (1584), JELZÁSZLÓ 
(1643), JELZÁSZLÓCSKA (1634). 

ZSÁKMÁNY. Német jövevényszó, valószínűleg a Sackmann át
vétele, amelynek eredeti jelentése: zsákember. Olyan katonát jelen
tett, aki a prédát zsákjába tömve fosztogatott. A háborúk egyik fő 
célja ugyanis mindig a zsákmányszerzés, melyet különösen a közép
kor és az újkor zsoldos seregei meggazdagodásuk egyik forrásául 
tekintettek. 1399: ,,eo modo habitis et receptis spoliassent deborassent 
et sacmanum fecissent"; 1568: ,,Az viadal köztünk míg el nem végez
nék, zsákmányra addég senki itt ne essék"; 1575: „Mind levágatá a 
benne való népeket es minden marháikban zsákmányt tétete". Szár
mazékai: ZSÁKMÁNYOL (1567), FELZSÁKMÁNYOL (1540), MEG
ZSÁKMÁNYOL (1575), ZSÁKMÁNYOLÁS (1596). 

ZSOLD. A juttatásért elszegődött katona fizetését jelentő szó 
a német Sold átvétele. Néhány adat a Magyarországon kifizetett zsold 
összegéről: 1572-ben Perényi Péter gyalogosai Temesváron havi 3 fo
rintot, Nádasdy nádor gyalogosai havi 2 forint 40 dénárt, a többi gya
logos 2 forintot kapott, csakúgy, mint a várak katonái. A nehéz lova
sok havi 5 forintot kaptak, a könnyű lovasok 1549-ben 3 és fél forin
tot, háborúban 2 forinttal többet. 1492: „Ez v neki solda es fizetése"; 
1516: „Senkyt meg ne nomorotok, se dwlasth ne tegyetek, de meg ele-
geggyetek ty soldotokkal"; 1567: „A zsold nagysága majd később ha-
tároztatik meg". Származékai: ZSOLDOS (1357), ÜJZSOLDOS (1585). 

NÉHÁNY KÖVETKEZTETÉS 

Az adattárban 142 címszót, azok 208 származékát és 291 összeté
telét dolgoztam fel. E 641 szó és kifejezés természetesen nem jelenti 
a Zrínyi Miklós irodalmi, hadtudományi munkásságának kezdetéig ki
alakult magyar katonai nyelv tej les szókészletét. Arról azonban így is 
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megbízható képet nyújt, hogy a XVII. század közepén a magyar szó
kincsben már igen jelentős a katonai szavak száma. Ezzel bizonyí
tottnak látom azt a megállapításomat, hogy — számos kutató fel
fogásával ellentétben — nem tulajdonítható Zrínyinek a magyar ka
tonai nyelv megteremtése, s különösképpen alaptalan az a feltétele
zés, hogy Zrínyi ezt a hatalmas munkát a „semmiből" hozta volna 
létre. A nyelv élete, szerves fejlődése egyébként is ellentmond en
nek a hiedelemnek, ám az adatok tanúsága mindennél meggyőzőbb 
bizonyíték. 

A XVII. század derekáig használt, általam feldolgozott magyar 
katonai szavak eredetük szempontjából az alábbi megoszlást mutatják: 
27% finnugor és belső keletkezésű szó, 57% jövevényszó, 16% isme
retlen eredetű, illetve nemzetközi vándorszó. A legtöbb katonai szót 
(18%) a német nyelvből vet tük át. Ezek — a finnugor eredetű sza
vakkal egybevetve — a korabeli harci technika fejlettebb voltát tük
rözik. Ugyancsak jelentős a szláv átvételek száma (12%). A korabeli 
magyarság tőlük jobbára katonaneveket, a harci cselekményre és a 
hadi szolgálatra vonatkozó szavakat vett át. Szláv eredetű fegyver
neveink azt mutatják, hogy fegyvereik aligha voltak fejlettebbek a 
magyarokénál. Török jövevényszavaink (9%) nagyobb része hasonló 
szócsoportokba sorolható. Bár ugyanennyi az olasz jövevényszó is, 
jelentőségük azonban túlnő a török szavakén. Néhány kézi fegyver 
mellett a korabeli tüzérség szavainak jelentős részét az olasz nyelv
ből vettük át. Kisebb számban még az iráni és a francia (3—3%), 
a latin és a bizánci—görög nyelvből is kerültek a magyar nyelvbe 
katonai szavak. A vezényszavak és a csatakiáltások nagyobb része 
belső keletkezésű, tehát magyar nyelvi fejlemény. 

Természetesen nemcsak mi vettünk át más nyelvekből katonai 
szavakat, hanem mi is gazdagítottunk más nyelveket. Valószínűleg 
a magyarból került át a szláv nyelvekbe a dandár, dárda, pallos 
és a szablya szavunk, biztosan a huszár és a sisak. Ezeken kívül, nyel
vek szerinti megoszlásban: a horvátba a lárma és a tarack, valószí
nűleg a naszád és a puska is; a szerbbe a harc és a lárma, a szlovénba 
a harc és a pajzs; a lengyelbe a csata, harc és a pajzs, az ukránba a 
csata és a harc, az utóbbi a szlovákba, a csehbe és az oroszba is. 
Esetleg magyar közvetítéssel jutott el a románba a darabont, egészen 
biztos viszont, hogy a franciába, olaszba és egy sor más nyelvbe 
ment át a huszár szavunk. 

Igen érdekes szavaink életútja. A feldolgozott 142 címszó közül az 
1966-ban megjelent, 25 ezer szót tartalmazó Magyar—orosz katonai 
szótárban mindössze 46 szó szerepel. Közülük is három (dandár, pajzs, 
páncél) megváltozott jelentéssel. A többi 96 szó útja a XVII. század 
derekától három irányba vezetett. 1. elavultak, 2. élnek ugyan, s jól
lehet a katonai nyelvhez tartoznak, már a hadseregben sem használ
ják őket, 3. a köznyelvbe kerültek. Manapság aligha gondolnak az em
berek arra, hogy alig néhány évszázaddal ezelőtt kifejezetten katonai 
műszavak voltak az alábbi, ma már más jelentésű, közhasználatú 
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szavak: lárma, baj, bajnok, dalia, deli, ideg. Kisebb-nagyobb jelentés
módosulással ment át a köznyelvbe a bárd, bástya, gyalog, huszár stb. 

Bárczi Géza megfogalmazása szerint „a nyelv a nép gazdasági, 
társadalmi és művelődési történetének letéteményese, amelyből el
múlt korok nagy változásaira és lassú fejlődésére egyaránt lehet 
következtetni". Ennélfogva a dolgozatomban szereplő szavak és idézett 
szövegrészletek megközelítő képet nyújtanak a korabeli magyarság 
hadi életéről. Amennyiben az itt feltárt nyelvi tények némiképpen 
hozzájárulnak a kor alaposobb megismeréséhez, akkor a munkám nem 
volt hiábavaló. 

UTÓSZÓ 

Amint a bevezetésben már említettem, dolgozatom készítése köz
ben komoly gondot jelentett a szavak válogatásának problematikája. 
A forrásmunkákban ugyanis jóval több katonai szót találtam, mint 
amennyit feldolgoztam. Nem kívánom megismételni az indokokat 
(valószínűleg nem is egészen helytálló valamennyi), amelyek alapján 
egyes szavak felvétele, mások elhagyása mellett döntöttem. Bizonyo
san számos szó kaphatott volna még helyet egy ilyen témával foglal
kozó dolgozatban, s ez feltétlenül gazdagabbá — ha nem is teljessé — 
tehette volna a magyar katonai terminológia kialakulásáról alkotott 
képet. 

Hangsúlyozni szeretném: jól tudom, hogy dolgozatom távolról 
sem meríti ki a témát. A teljességre többféle okból nem vállalkoz
hattam, azt nem is tűztem célul magam elé. Nagyon örülnék, ha a ka
tonai nyelv iránt érdeklődők munkámat olyan kísérletnek tekintenék, 
amely fel kívánja hívni a figyelmet erre a fontos területre, s ösz
tönzést nyújtana a további, még alaposabb kutatómunkához. A szer
kesztőséggel egyetértésben szívesen bocsájtjuk útjára, mint vitaindító 
cikket, amelyhez a hozzászólásokat, kiegészítéseket, esetleges bíráló 
észrevételeket érdeklődéssel várjuk. Meggyőződésem, hogy minden 
ilyen irányú munkával törlesztünk egy keveset abból az adósságból, 
amellyel a magyar katonai nyelv kutatásának és fejlesztésének tar^ 
tozunk. 
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AZ ORSZÁGOS HADTÖRTÉNETI MÜZEUM ÜJ SZERZEMÉNYEI 

Kerekes Zoltán 

Közismert, hogy a múzeumok fő feladata a tevékenységi körükbe 
tartozó tárgyak és dokumentumok gyűjtése. Alapvető feladat ez, hi
szen a történelem és hadtörténelem, a tudomány és technika, a kü
lönböző művészetek, az irodalom stb. régebbi korszakaiból fennmaradt 
emlékek felkutatása és összegyűjtése — tehát a jelen és a jövő szár 
mára való átmentése az a fundamentum, amelyre a múzeumok 
többi tevékenysége, egész tudományos és népművelő munkája épül. 
Az eredményes gyűjtőmunka szakértelmet, tervszerűséget, szemfüles-
séget és főként sok utánajárást követel. Az ezzel járó fáradalmakért 
azonban bőven kárpótolja a muzeológust az a tudat, hogy újabb és 
újabb tárgyakkal gazdagíthatja múzeuma gyűjteményét. Az elége
dettség és öröm érzése csak fokozódik, szinte kiteljesedik a muzeoló
gusokban — akiket tévhitből gyakran volponei tulajdonságokkal ru
háznak fel —, ha a raktárak polcain évről évre sokasodó muzeális 
anyagot, vagy annak legalább egy részét, állandó és alkalmi kiállí
tásokon való bemutatás, illetve publikálás útján valóban közkinccsé 
tehetik. Ez a célkitűzés hatja át a jelen ismertetés szerzőjét is, amikor 
a Hadtörténelmi Közlemények olvasói részére mérleget készít az Or
szágos Hadtörténelmi Múzeum 1961—1970. évi gyűjtőmunkájának 
eredményeiről. Ez a visszatekintés annál inkább időszerű, mivel a 
múzeum új szerzeményeiről éppen tíz esztendeje jelent meg ismer
tetés ebben a folyóiratban. Akkor az 1960. év új szerzeményeivel is
merkedhettek meg az olvasók, most viszont egy jóval terjedelmesebb 
időszak szerzeményezési adatait hozza nyilvánosságra a múzeum. 

Ilyen hosszú távon az új szerzemények részletes ismertetése köte
teket tenne ki — amire már hely hiányában sem vállalkozhatunk —, 
így csupán arra szorítkozunk, hogy (kivéve az 1970-es esztendő új 
szerzeményeit, amelyekkel bővebben foglalkozunk) a gyűjteménybe 
1961-től bekerült új tárgyak és dokumentumok közül mindössze né
hány, különösen értékes vagy érdekes darabról tegyünk említést. 

Közismert, hogy az Országos Hadtörténeti Múzeum hivatásának, 
jellegének megfelelően a magyar hadtörténelem tárgyi emlékeit — 
fegyverek, felszerelési tárgyak, egyenruhák, zászlók, kitüntetések stb. 
—, valamint kéziratos és nyomtatott emlékeit gyűjti. Ennek során a 
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Az Országos Hadtörténeti Múzeum gyűjteményének gyarapodása 
1961—1970 

Gyűj t emény- i g 
csoportok 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 ossz . 

Fegyverek 266 61 93 47 39 224 28 29 93 27 907 

Felszerelési 
t á rgyak 73 15 48 19 52 143 25 27 53 17 472 

E g y e n r u h á k 101 672 91 218 155 323 142 111 

6 

300 454 2 567 

Zászlók 9 15 4 3 2 11 13 

111 

6 14 10 87 

Tárgyi emlékek 16 27 32 43 60 28 34 51 44 112 447 

Numizmat ika i 
gyűjt. 373 47 194 99 129 173 272 463 479 399 2 628 

Bélyegzők 5 4 4 8 1 4 3 2 77 1 109 

Hangemlékek — — — — — — 22 3 1 26 

Model lek 782 46 43 14 124 2 3 179 

711 

24 68 1285 

Kézi ra tok 88 102 109 109 324 287 507 

179 

711 544 407 3 188 

Nyomta tványok 282 347 156 140 162 125 232 183 62 198 1887 

Levelezőlapok 7 83 91 163 56 246 728 1024 341 

120 

195 2 934 

Fes tmények , 
graf ikák 71 106 160 219 200 268 270 221 

341 

120 169 1804 

Szobrok 30 1 2 11 5 3 13 7 4 9 8 92 

ÖSSZESEN 2103 1527 1036 1087 1307 1847 2264 3033 2163 2066 18 433 



szabadságharcok, a forradalmi honvédő háborúk, az internacionalista 
és antifasiszta küzdelmek emlékeire különösen nagy figyelmet fordít. 
Egyes gyűjtemény csoportoknál, például a fegyvereknél, kitüntetések
nél és emlékérmeknél, képeslapoknál stb. a muzeológus tevékenysége 
nemcsak a magyar vonatkozású anyagra irányul, hanem kiterjed a 
külföldi, az egyetemes anyagra is. 

A gyűjtés általában vásárlás, ajándékozás, hivatalos kiutalás és 
olykor csere útján történik. 

A múzeum 1961—1970-es gyűjtőmunkájának eredményeit elemez
zük először a számok oldaláról. A 10 év alatt begyűjtött tárgyi- és 
dokumentumanyag összmennyisége 18 433 darab. A gyarapodás 10 424 
tárgyból és 8009 darab kézírásos, illetve nyomtatott dokumentumból 
tevődik össze. A tárgyi anyagból 1896 képzőművészeti tárgy, tehát 
festmény, szobor és grafika. 

A mellékelt táblázat segítségével bemutatjuk az 1961—1970. évi 
gyarapodást az egyes gyűjtemény csoportokra és évekre lebontva. 

A táblázatból kitűnik, hogy a gyűjtemény növekedése 1961 és 1970 
között 1968-ban volt a legnagyobb és 1963-ban a legkisebb. A szerze
ményezés szempontjából 1968-on kívül ,,jó" évnek mondható az 1961., 
1966., és 1969-es, valamint az 1970-es év is. Ezekben az években az 
új szerzemény összmennyisége ugyanis meghaladta a 2000 darabot. 
Az 1970-es esztendő gyűjtése — melynél csak az augusztus közepéig 
szerzeményezett anyagot vehettük figyelembe —, előreláthatólag meg
dönti az 1968-as gyarapodási „rekordot" is. A gyarapodás mennyi
ségét az egyes gyűjteménycsoportok szerint elemezve megállapíthat
juk, hogy a kéziratos dokumentációs anyag növekedése volt a legna
gyobb és legkevésbé a hangemlékek gyűjteménye (hanglemezek, mag
nószalagok) növekedett. A tárgyi anyagot tartalmazó gyűjtemény cso
portok közül a numizmatikai gyűjteménybe (érmék, kitüntetések, jel
vények) és az egyenruha-gyűjteménybe került be a legtöbb darab. 
• A gyűjtemény növekedésének elemzésénél természetesen nemcsak 
a mennyiségi tényezőt -kell tekintetbe venni, hanem a szerzeményezett 
darabok minőségét, értékes és ritka voltát is. Az is világos, hogy pél
dául középkori szálfegyver, vagy XVIII. századi hadizászló nem ke
rülhet olyan mennyiségben a gyűjteménybe, mint mondjuk XX. szá
zadi nyomtatványok, vagy katonai tárgyú képeslapok. (Ez nem zárja 
ki, hogy lehetnek igen értékes és ritka nyomtatványok és képesla
pok is.) 

Ezután vegyünk szemügyre néhány, valóban kuriózumnak tekint
hető, értékes darabot az 1961—1969-es évek új szerzeményeinek gaz
dag anyagából. Valljuk be, nem is olyan könnyű feladat egy gyara
podási szempontból igen eredményesnek mondható évnek, mint az 
1961, a több mint kétezres nagyságrendű új szerzeményi anyagából 
kiválasztani azt a néhány tárgyat és dokumentumot, amelyek kellően 
reprezentálhatják az egész év gyűjtőtevékenységének eredményeit. 

1961 a fegyvergyűjtemény gyarapodása szempontjából az 1961— 
70-es időszak kiugró éve volt. Különösen jelentős darabok — XIV— 
XV. századi csillagfejű, gerezdes és tollas buzogányok, számszeríj, pa j -
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zsok, valamint sodronying — szerepeltek abban a kollekcióban, ame
lyet a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia adott át a múzeumnak. Ko
reai fegyverbarátaink ajándékaként került be a gyűjteménybe több, 
az amerikai csapatoktól zsákmányolt fegyver, így 1911 M. Colt-pisz-
toly, 30 M. gépkarabély stb. Fábry József, a szlovákiai Petőfi-partizán
egység parancsnoka a partizánharcokban használt pisztolyát, valamint 
távcsövét és tájolóját 1961-ben ajándékozta a múzeumnak. Ugyan
ebben az évben gazdagodott a gyűjtemény Kossá István partizán
ruhájával, valamint Kun Ferenc csehszlovákiai partizán zubbonyával 
és sapkájával. A dokumentációs anyag két érdekes darabja: a Jász
berény és környéke nemességét a katonai beszállásolásoktól és külön
böző háborús terhektől mentesítő, 1685. július 1-én kelt menlevél, 
valamint a Greven-huszárezred 1782. május 14-én datált mustralajst
roma. 

A képzőművészeti gyűjtemény 1961-es szerzeménye a Barkóczi Fe
renc kuruc tábornokot ábrázoló, egykorú olajfestmény. 

Az 1962-es új szerzemény kiemelkedő darabja Stromfeld Aurél 
személyi tárgyai: tábori sapkája, kulacsa, lovaglópálcája, valamint pe
csétnyomója. Ugyancsak a Magyar Tanácsköztársasághoz fűződik egy 
jelvény-nyomó klisé, amellyel 1919-ben május 1-i jelvényeket gyár
tottak. A klisét, készítője, egy aradi születésű munkás, aki Amerikába 
emigrált, szuroktömbbe rejtve őrizte és 1962-es hazalátogatása során 
ajándékozta a múzeumnak. A zászlógyűjteményt gyarapította az 
1848-as honvédsereg 42. zászlóaljának zászlójából fennmaradt két fosz
lány, amelyeket Babies János egri prépost-kanonok, Horváth Mihály 
kultuszminiszter államtitkára rejtett el a kapitulációkor. Az 1962-es 
új szerzemény kiemelkedő dokumentuma Apafy Mihály erdélyi feje
delem hitvesének, Bornemissza Annának a fejedelmi székhely, Fogaras 
vára alkapitánya, Veres Péter részére kiadott instrukciói. Az 1670 
körül kézírással írt, magyar nyelvű, a fejedelemasszony aláírásával 
ellátott utasításban a vár őrzésével, karbantartásával és a várőrség 
feladataival kapcsolatos rendelkezések szerepelnek. 

1963-ban került be a gyűjteménybe Steinmetz Miklósnak, a buda
pesti felszabadító harcokban hősi halált halt magyar származású, szov
jet parlamenternek Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozatú post-
humus kitüntetése, valamint Kelemen Dezső dunavarsányi partizán 
kettéfűrészelt csövű vadászpuskája, melyet partizántevékenysége során 
használt. A hadtörténeti tárgyi emlékek gyűjteményét gazdagította az 
a hatrekeszes díszdoboz, amelyet Mecséry Gusztáv 1848-as honvéd 
őrnagy munkácsi rabsága idején, az 1850-es években tiszafából készí
tett. Az 1963-as év igen értékes szerzeménye Kosztolányi Móric ezre
des komáromi parancskönyve, melybe az 1849. április 30—szeptember 
30. között kiadott parancsokat írták be. II. Rákóczi Ferencnek a kuruc 
hadsereg részére egyenruhákat készítő rimaszombati szabó céh tag
jait a katonáskodás alól felmentő, 1704. május 12-én az ordasi tábor
ban kiadott pátense is 1963-as szerzemény. 

1963-ban a szovjet-oroszországi magyar internacionalistákra vonat
kozó több értékes dokumentummal gyarapodott a gyűjtemény; első-
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sorban Szabados Sándornak, a fogolycsere útján a Szovjetunióba emig
rált 1919-es népbiztosnak 1963-ban megvásárolt hagyatékával, amely
ben —• többek között — megtalálható az Omszkban kivégzett Ligeti; 
Károly síremlékének felállításához kibocsátott gyűjtőív, valamint Kun 
Béla 1922. május 3-án kelt levele stb. 

1963-ban vásárolta meg a múzeum a 48-as honvédsereg csapatainak 
1849 áprilisi, gödöllői díszszemléjét megörökítő, egykorú tollra j zot, 
amelyet Than László készített. 

Hajié Szelásszié, etióp császár 1964-es magyarországi látogatásakor 
egy díszpajzsot és két dárdát adományozott a múzeumnak. 1964-ben 
ugyancsak ajándékként került a gyűjteménybe Telkes Antal interna
cionalistának a Szovjetunióból hazahozott teáskannája. 

Az 1944—45-ös budapesti fegyveres ellenállás során illegális igazol-: 
ványok készítéséhez gyártott, ,,Áz m. kir. 2. honvéd haditudósító szá
zad parancsnokság" szövegű véseteket, valamint az 1943-ban kivégzett 
Löwenwirth Miklós belgiumi magyar partizán személyi tárgyait —< 
pipáját, sípját, zseblámpáját — a Magyar Partizán Szövetség 1964-ben 
adta át a múzeumnak. 

Ritkaságszámba menő 1964-es szerzemény II. Ulászlónak Drágffy 
Bertalan erdélyi vajda részére 1496-ban kibocsátott oklevele. 

1965-ben vásárlás útján jutott a múzeum birtokába egy XV. szá
zadi ágyúcső, valamint a Bercsényi Miklóst ábrázoló, fából készített 
egykorú szobor. Váradi Sándor és Illés Sándor újpesti partizánok, to
vábbá Mód Péter franciaországi magyar partizán illegális igazolvá
nyait 1965-ben szerzeményezte a múzeum. 

Az 1966. évi új szerzemény kiemelkedő darabjai Gyárfás Lajos 
határőr legénységi és tiszti frakkja, valamint 1837 M. gyalogos tiszti 
kardja. A kávébarna színű frakkokat Gyárfás Lajos az 1840-es évek
ben előbb az erdélyi 15. határőrezredben, majd az 1848-as honvéd
sereg tisztjeként viselte. A szabadságharc bukása után Nagyszebenben 
raboskodó Gyárfásról 1850. március 21-én készített ceruzarajz-portré 
a képzőművészeti gyűjteményt gazdagította. 

1966-ban vásárolta meg a múzeum Pacor Kálmán tábornok magya
ros jellegű, vörös díszegyenruháját, valamint azt a kínai utazóládát, 
amelyet az 1900-as boxer-f elkel és leverésében részt vett osztrák—ma
gyar hajóhad egyik tisztje, Lucich Károly sorhajókapitány hozott haza 
Kínából. 

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem zászlójának két töredéke, továbbá 
az Eszterházy-huszárezred XVIII. századi lobogójának maradványai 
szintén 1966-ban szerzeményezett, értékes hadtörténeti emlékek. 

Az 1966-os szerzemény rendkívül érdekes képzőművészeti darabja 
a 99 éves Balázs Mihály abai veterán katonát ábrázoló olaj portré. 
Balázs Mihály 43 évig szolgált a cs. kir. hadseregben és részt vett már 
Belgrád 1789-es ostromában is. A festményt Wyrostek Eduárd készí
tette 1847-ben. 

Az 1967-ben gyűjtött kiemelkedő jelentőségű tárgyak közül is két 
hadizászlót kell elsőnek említeni. Az egyik az 1741-es nemesi felkelés 
idején Sopron megyében felállított 3. insurrectionális huszárezred bor-
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Wyrostek Eduárd: Balázs Mihály veterán katona — 1847 



•A Sopron megyei 3. insurrectionalis huszárezred zászlója — 1741 



dóvörös, damasztselyemből készült zászlója; a másik, az 1848—49-es 
1. vadászezred Munkácson alakult 2. zászlóaljának zászlója, amelyet 
a szabadságharc bukása után 18 évig szentképnek álcázva őriztek a 
hosszúmezei görögkeleti templomban. 

A 48-as szabadságharcot követő megtorlás során 9 évi várfogságra 
ítélt Madarász Józsefnek olmützi fogsága idején készített 2 farag-
ványa, valamint bátyjának, a világosi kapituláció után az Amerikai 
Egyesült Államokba emigrált Madarász Lászlónak Iowából unoka
öccséhez írt, 1869. július 25. keltezésű levele szintén 1967. évi szer
zemény. 

Elgondolkoztató összefüggések húzódnak meg amögött a két tárgy 
mögött, amelyekkel éppen a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. 
évfordulójának esztendejében gyarapodott a gyűjtemény. Az egyik: 

-' 

Madarász József faragványa, amelyet az 1850-es években, olmützi rabsága idején 
készített 
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II. Miklós cár 1896. május 26-i koronázásának emlékére készített fa
jansz díszpohár, a másik: egy orosz katonai ingzubbony, egy gim-
nasztyorka. A sárkány ölő Szent György alakjával, valamint a cár és 
hitvese névjelével díszített poharat Vécsey Géza, az Osztrák—Magyar 
Monarchia szentpétervári kultúrattaséja kapta és hozta haza; a gim-
nasztyorkát Erős István hadifogoly, egy internacionalista lovasezred 
katonája viselte a szovjet-oroszországi polgárháborúban. 

Az 1919-es Vörös Hadsereg dunai flottillája 1919 júniusában Paks-
nál elsüllyedt „Bácska" nevű aknarakó hajójának roncsait 1966 őszén 
kiemelték a Dunából. A roncsok között talált pipa és hordó, valamint 
a hajó sárgaréz névbetői és dudája 1967-ben a múzeum gyűjteményébe 
került. 

Van Roy en Henriné, született Jakab Elvira, 1967-ben adta át a 
múzeumnak azt a 48 évig féltve őrzött, ,,Éljen a Vörös Hadsereg" fel
iratú két vörös papírzászlót, amelyekkel annakidején, 1919 április— 
májusában, mint fiatal lány a frontra induló vörös katonáknak inte
getett. 

Végül az 1967. évi szerzeményből hadd említsünk meg, szinte csak 
felsorolásszerűen, néhány jelentős kéziratos emléket. A legkorábbi 
III. Ferdinánd 1638. február 24-én kelt nemesség-adományozó oklevele 
Nyadrak Miklós részére a Bethlen Gábor hadjárata idején szerzett 
érdemeiért, valamint apjának Győr 1598-as visszafoglalásánál tanú
sított helytállásáért. II. Rákóczi György erdélyi fejedelem Gyulafehér-
várott 1654. január 30-án írta alá azt a pátenst, amelyben Laczkó 
nevű udvari puskásának elengedte az adóját. Lignovszky Ferenc ezre
desi kinevezésű okirata 1741. október 10-i keltezésű. Moszkva 1932. 
március 5., és Boulogne 1937. március 21., Zalka Máté két levelének 
dátuma, melyeket Budapesten élő unokahúgának, Fischer Laurának 
küldött. A boulognei levelet útban Spanyolország felé írta. 

Molnár Istvánnak, a spanyolországi nemzetközi brigádok magyar 
zászlóalja parancsnokhelyettesének, majd a második világháború ide-
ján a belga partizánhadsereg magyar százada parancsnokának cigaret
tatárcája 1968-ban került a gyűjteménybe. A bőrből készült tárca 
ezüst fedelébe a következő szöveget vésték: „Pueblo Espanol L Cam-
panario Mudéjár. Recuerdo de los Canbatientes de la 84 Brigáda". 

1968-ban adták át a múzeumnak a Czinege Lajos vezérezredes, hon
védelmi miniszter vezetésével 1967 májusában Vietnamba látogatott 
magyar katonai küldöttségnek ajándékozott tárgyakat: többek között 
a Hanoi felett 1967. május 5-én lelőtt F 105-ös típusú amerikai re
pülőgép roncsának egy darabját, továbbá amerikai pilótaöltözetet, ejtő
ernyőt és egy, Kínát, Vietnamot és Laoszt ábrázoló amerikai pilóta
térképet stb. 

1968. évi szerzemény egy 1848-as honvéd tábori lelkész sapkája, 
valamint a Rommel vezette hírhedt „Afrika Korps" egyik katonájá
nak zubbonya. 

A Pestvidéki Gépgyár KISZ-szervezete a múzeum részére elkészí
tette és 1968-ban átadta a Magyar Néphadsereg légiereje több repülő
gép-típusának 1 : 10 léptékű modelljét. 
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1968-ban több jelentős külföldi jelvénnyel és kitüntetéssel gyarapo
dott a numizmatikai gyűjtemény. Kidais Viktor Vorosilov-lövészjel-
vényén és Papp-Kökényesdy Sándor, vezérőrnagy II. fokozatú Ju 
goszláv Zászlórendjén kívül bekerültek a gyűjteménybe olyan értékes, 
ritka darabok, mint a Montenegrói Függetlenségi Rend I. osztályának 
csillaga, az orosz Szent Anna Rend II. fokozata, a szász Fehér Sólyom 
Rend parancsnoki keresztje a kardokkal, a spanyol Izabella Rend 
lovagkeresztje, a perzsa Felkelő Nap és Oroszlán Rend II. osztálya és 
annak csillaga, a porosz Fekete Sas Rend középkeresztje stb. 

A képzőművészeti gyűjtemény 1968. évi szerzeményei között szere
pelt a ,.marsalai ezer" vörösinges harcosaként 1860-ban Palermónál 
elesett Tüköry Lajost ábrázoló egykorú vízfestmény, valamint Nagy 
Istvánnak egy öreg népfelkelőt megörökítő 1916-os pasztellképe. 

Münnich Ferenc 7,65-ös Walther-típusú ismétlőpisztoláyát 1969-
ben özvegye ajándékozta a múzeumnak. A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom és polgárháború egy másik kiváló harcosának, az 1969-
ben elhunyt Garasin Rudolfnak a hagyatékából is számos értékes tár
gyi emlékkel gazdagodott a múzeum. Ezek közül csupán a kijevi inter
nacionalista lovasezred parancsnokaként viselt derékszíját, 1:126 000 
léptékű parancsnoki munkatérképét, zsebóráját, valamint a Nagy Hon
védő Háborúban használt távcsövét említjük meg. A Garasin-hagyo-
ték kuriózum darabjának tekinthető egy vörös huszársapka, egyike 
azoknak, amelyeket a kijevi internacionalista lovasezred magyar har
cosai viseltek. Az ezred az osztrák—magyar 6. közös huszárezrednek 
Kijevben hátrahagyott raktárából látta el magát vörös huszársapkák
kal. 

1969-ben az országban egyedülálló hadtörténeti zászlóemlék birto
kába jutott a múzeum. Megvásárolta a Verbőczy Kálmán százados 
parancsnoksága alatt 1918. december 9-én Kolozsvárott megalakult 
„Kolozsvári Magyar Nemzetőr Csapat" zászlóját. A zászlóaljnyi nagy
ságú alakulat, amely 1919 áprilisában a Székely Hadosztály kötelékébe 
került, Kratochwill ezredes fegyverletételi parancsát megtagadva, csat
lakozott a Tisza vonalát védő 39. dandárhoz. Ekkor már Erdélyi Vörös 
Vadász Zászlóalj néven szerepel. A Tiszántúl kiürítése után a zászló
alj a Landler-hadtest 39. ezredének III. zászlóaljaként vett részt az 
északi hadjáratban és a júliusi tiszai támadásban. A Tanácsköztársaság 
bukása után a zászlót Verbőczy Kálmán zászlóaljparancsnok rejtette 
el és őrizte meg. 

Az 1969-es új szerzemény másik érdekes zászlóemléke, az 1912-ben 
épített 3500 tonnás Helgoland-cirkáló főárbóc-lobogójának darabja. 
A lobogót 1918 novemberében Cattaróban szabdalták fel. A múzeumba 
bekerült darabot annakidején Burgmayer Ferenc, a cirkáló egyik gé
pésze vette magához, 

Ugyancsak haditengerészeti vonatkozású tárgy a Radetzky-csata-
hajón 1910-től 1914-ig szolgáló Kuklis Imre gazdagon hímzett tenge
rész-emlékkendő j e. 
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Egy 56 darabból álló kardkészítő szerszámkészlet 1969-ben történt 
megvásárlásával a múzeumot az a törekvés is vezette, hogy a jövő 
számára megmentse egy kiveszőben levő iparág emlékeit. 

1969-ben a szovjet Déli Hadseregcsoport-parancsnokság a múzeum
nak ajándékozta a „Magyar—szovjet katonabarátkozás a közös had
gyakorlaton" és a „Rakéta menetben" című festményeket. A képző
művészeti gyűjtemény 1969. évi új szerzeményei közül megemlítjük 
még Rudnay Gyulának első világháborús csata jelenetet ábrázoló olaj-
képét, valamint Sonborn osztrák festőnek az 1848. szeptember 29-i 
pákozdi csatát megörökítő, 1853-ban alkotott olajfestményét. 

Olcsay Kiss Zoltán szobrászművésznek Szamuely Tiborról készített 
polybronz mellszobrát a Művelődésügyi Minisztérium vásárolta meg 
a múzeum részére, ugyancsak 1969-ben. 

A továbbiakban bemutatjuk a Hadtörténeti Múzeum 1970-es gyűjtő
munkájának eredményeit, az előző évekénél kicsit részletesebben. 

A múzeum 1970-ben 1266 db tárgyat és 800 db kéziratos és nyom
tatott hadtörténeti dokumentumot gyűjtött. Az 1970-es új szerzemény 
összmennyisége tehát 2066 db. 

A múzeum fotóarchívuma 1970 augusztus közepéig 2401 tétel fény
képpel, 2007 tétel fényképnegatívval, 17 fényképalbummal (526 fény
kép), 1 tekercs diafilmmel (60 kocka) gazdagodott. 

A fegyvergyűjteményt gyarapító szálfegyverek közül a legjelentő
sebb és egyben a legkorábbi darab egy, a XVI. század elején készült 
szablya. Pengéje 57 cm hosszú, enyhén ívelt, a hegye csapott. Henger-
ded alakú, a végei felé vastagodó keresztvasából hüvelykujjtámasz 
nyúlik ki. A 10,5 cm hosszú markolatvas erősen ívelt, a markolathéjak 
hiányoznak. 

Vásárlás útján került a gyűjteménybe egy perzsa eredetű díszkard, 
amelynek 75 cm hosszú, enyhén ívelt, lekerekített hegyű, fokéllel el
látott pengéjét vésett ornamentika díszíti. Asszimetrikusan lefelé-fel
felé hajló kereszt vasa gombban végződik, elefántcsontból készült mar
kolatának gombját oroszlánfejnek képezték ki. A keresztvasat a marko
latgombbal lánc köti össze. Bőrrel borított hüvelye három helyen sima 
ezüstlemez vasalással van ellátva. 

Az újonnan szerzeményezett szabvány szálfegyverek közül kettőnél 
a személyi vonatkozások is ismeretesek. Pletheiss Antal 1837 M. oszt
rák—magyar gyalogsági kardját az 1848 márciusi bécsi forradalomban 
— erre utal a pengébe gravírozott „13. 14. 15. März 1848. Für Gott, 
Freiheit u. Vaterland" felirat —, majd honvédtisztként a szabadság
harcban használta. A másik darab Kodár Jenő százados, osztrák—ma
gyar hajómérnök kardja, melyet a század elején Polában, a Radetzky-
iskolahajón előadó-tanárként viselt. 

A múzeumnak „A Varsói Szerződés hadseregei" című, még ebben 
az évben megnyíló kiállításához a baráti hadseregek ajándékaként 
került a gyűjteménybe 1—1 szovjet tengerésztiszti, illetve bolgár fő
tiszti tőr, továbbá az NDK Nemzeti Néphadseregében a szárazföldi 
csapatok és a légierő tisztjei, valamint a hadiflotta tisztjei számára 
rendszeresített tőr 1—1 példánya. 
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A kézi lőfegyverek gyűjteménye 9 pisztollyal gyarapodott, Közülük 
4 elöltöltős pisztoly, 2 forgópisztoly, 3 pedig automatapisztoly. Az elöl
töltősök között van egy, a XVIII. század végén Regensburgban készí
tett kováspisztoly, amelyet az 1850-es években csappantyúsra alakítot
tak át. A pisztolyok egy része nem katonai, például egy Biedermann-
rendszerű 5,5 mm űrméretű osztrák négycsövű pisztoly. Az új anyag
ban van egy harckocsi elhárításhoz használt 39/a M. magyar láng
kézigránát is. Az üvegből készített gránáttestet benzinnel töltötték meg 
és a külön ráerősített ampulla foszforos gyújtóanyagával gyújtották. 
Tartozéka zöldre festett fémtok. 

Az egyenruházati gyűjtemény 1970. évi szerzeményeiből először az 
osztrák—magyar, tehát az 1918 november előtti időszakból származó 
számottevőbb darabokat vesszük szemügyre. A fentebb már említett 
Kodár Jenő hajómérnök százados 1910 M. flottakabát j a, díszöltözet
hez használt 1900 M. mellénye és 1903 M. vállrojtja (epaulette) egytől 
egyig hézagpótló darab. Ugyanezt mondhatjuk arról a körköpenyről 
is, amelyet a bécsi Dorotheum aukcióján vásároltatott a múzeum. A 
körköpenyt Tiller Mór és Társa nevű bécsi' egyenruházati cég 1911-ben 
készítette Rossbacher százados részére, aki akkor a 21. vadászzászló
aljnál szolgált, majd 1912. november 1-i őrnagyi előléptetése után a 
42. gyalogezred 3. zászlóaljának lett a parancsnoka. A csukaszürke, 
finom posztóból készült körköpenyen narancssárga hajtókák és fehér 
gombok vannak. 

Az ún. közös hadsereg egyenruházati darabja az a huszárcsákó és 
sapka is, amelyet a cs. és kir. 13. huszárezred tisztje, dr. Bakos Géza 
tartalékos százados viselt. 

A kiegyezés után felállított honvédségnek csupán egyetlen egyen
ruházati tárgya szerepel az új szerzeményben; egy 1892 M. honvéd 
gyalogostiszti csákó, hadnagy-főhadnagyi rangjelző paszománnyal. 

A Horthy-hadsereg egyenruházati anyagának említésre méltó újabb 
darabjai dr. Matisz Dezső 1931 M. honvéd állatorvosi társasági zub
bonya (századosi rangjelzéssel) és 1931 M. honvéd állatorvosi atillája 
(őrnagyi rangjelzéssel). 

Az antifasiszta harc értékes egyenruházati emléke az 1969-ben el
hunyt Szabó Ferenc kétszeres Kossuth-díjas zeneszerző hagyatékából 
özvegye ajándékaként átadott szovjet, ingzubbony (főhadnagyi váll-
lappal). Szabó Ferenc, aki fiatal korától részt vett a munkásmozgalom
ban, 1932-ben a Szovjetunióba emigrált és a második világháború 
idején a Vörös Hadsereg politikai tisztjeként vette ki részét a hitleris
ták elleni harcból. 

A Magyar Néphadsereg megszületésének időszakából származó 
újabb szerzemény Vörös János vezérezredesnek, az Ideiglenes Nemzeti 
Kormány honvédelmi miniszterének 1945-ben viselt tábornoki tányér
sapkája, valamint Boér Viktor nyugalmazott tüzérezredes 1945 M 
tiszti társasági zubbonya és pantallója. Boér ezredesnek a második 
világháború idején is viselt vállszíjas derékszíján látható, géppisztoly 
lövedékek ütötte nyomok 1944. október 15-én keletkeztek, amikor Boer 
alezredes néhány tiszttársával együtt meg akarta akadályozni, hogy a 
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nyilasok elfoglalják az Andrássy-laktanyát. Az ellenálló tiszteken gép
pisztolyos nyilasok ütöttek rajta és lelőtték őket. Boér tizenkét has
lövést kapott és a helyőrségi kórházba került, ahonnan súlyos sebesül
ten megszöktették. A nyilasok elől bujkálva érte meg a felszabadulást. 

Az 1969. augusztus 15-én elhunyt Garasin Rudolf ny. ezredesnek, az 
októberi forradalom és az orosz polgárháború Lenin-Renddel ki tünte
tett harcosának határőrtiszti tányérsapkája is ebben az évben került 
a gyűjteménybe. Garasin Rudolf 1957 augusztusáig, Ulan-Batori-i nagy
követté való kinevezéséig a BM Határőrség parancsnokának helyettese 
volt. 

Az 1970. évi új szerzemény zömét azok az egyenruházati darabok 
teszik ki, amelyeket a baráti hadseregek ajándékoztak a múzeumnak 
a Varsói Szerződés hadseregeit bemutató kiállításhoz. 

A felszerelésgyűjtemény új darabjai közül a legrégebbi egy XIV. szá
zadi fél pár sarkantyú. Az első világháború időszakából származó 
egyetlen darab egy nem szabványos, hatajtós, „1916 Honvéd Hadikór
ház Vácz" felirattal ellátott kis szekrény, amelyben annak idején fel
tehetően gyógyszert tároltak. A második világháború antifasiszta par
tizánharcainak emléktárgya a kommunista emigráns Földes Pál elvtárs
nak, a brjanszki erdőben küzdő magyar partizáncsoport parancsnoká
nak szovjet térképtáskája. Az új szerzeményben 1936 M. magyar hát i
zsák, a hitlerista hadsereg részére 1939-ben gyártott egészségügyi bőr
táska, valamint 1940-ben készült magyar evőcsésze is szerepel. 

A zászlógyűjtemény ez évi gyarapodásának a XIX. század első felé
ből származó darabjai a cs. és kir. 5. huszárezred két zászlószalagja. 
Az egyik szalagon a következő felirat olvasható: „MARCHESA TE
RESE BOTTA ADORNO NATA BECARIA DAMA DELL' VISIGNE 
ORDINE DELLA CROCE STELLATA 1818." 

A kecskeméti 38. honvéd gyalogezred első világháborús menetzászlója 
ajándékozás útján került a múzeumba. 

A Szovjet Fegyveres Erők Központi Múzeuma 5 zászlót adott a ké
szülő Varsói Szerződés kiállításunkhoz. Ezek között van egy Vörös 
Zászló Renddel és Szuvorov Renddel kitüntetett gárda-harckocsiezred 
zászlója (másolat), amelyen Lenin hímzett portréja látható. A zászló az 
említett rendjelek szalagjait is viseli. A szovjet ajándék eredeti dara
bokat is tartalmaz. Ezek egyike a Zseleznyakov cirkálónak az 1968 
júliusi „Szever" hadgyakorlaton viselt, közel 6 m hosszú árbocszalagja. 

A múzeum numizmatikai gyűjteményébe 1970-ben bekerült osztrák— 
magyar, tehát az 1918-as őszirózsás forradalom előtti időszakból szár
mazó rendjelek, érdemérmek és emlékérmek között két jelentősebb 
darab van. Az egyik az 1686-ban alapított Csillagkereszt Rend zomán
cozott arany jelvénye (a rendjelvény legkésőbbi változata), amelyet a 
Magyar Nemzeti Múzeumtól csere útján szerzemény eztük. A másik 
figyelemre méltó darab az 1848. december 21-én alapított „Tiroli Hon
védelmi Emlékérem" egyik példánya. Az ezüstből készült érem elő
lapján I. Ferenc József mellképe és „Franz Joseph I. Kaiser von Oester-
reich" felirat látható. Hátlapján csupán felirat van, amely a következő: 
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„Mit Gott für Kaiser und Vaterland" és „Dem tiroler Landes Ver
teidiger 1848". 

A Horthy-rendszer időszakában alapított, illetve adományozott Ma
gyar Érdemrend különböző fokozataiból 1 nagykereszt csillag, 1 közép
kereszt, 1 középkereszt csillag és 2 lovagkereszt a gyarapodás. 

A felszabadulás után alapított érdemrendekből, ki tüntető és emlék
érmekből viszonylag kevés új darab került a gyűjteménybe. Ezek közül 
a legbecsesebb Szőnyi Mártonnak, a Bükkben 1944. szeptember 7-én 
hősi halált halt ejtőernyős partizán-harancsnoknak postumus Magyar 
Szabadság Érdemrendje. 

A múzeum felettes szerveinek hivatalos kiutalása jóvoltából a Fel
szabadulási Jubileumi Emlékérem 10 példányával, továbbá a Szolgálati 
Érdemérem és a Honvédelmi Emlékérem különböző fokozatainak 60 
példányával gazdagodott a gyűjtemény. 

A numizmatikai gyűjtemény új szerzeményeinek jelentős hányadát 
külföldi darabok alkotják. A gyűjtemény a régebbi keletű külföldi 
rendjelekből — többek között a porosz Johannita Rend parancsnoki 
keresztjével (anyaga zománcozott arany), a Szent Száva Rend II. osztá
lyával és a hozzátartozó csillaggal, valamint a Román Korona Rend 
Englert Emil részére adományozott lovagkeresztjével gyarapodott. 

Az 1970-ben gyűjtött numizmatikai anyagban 135 olyan kitüntetés, 
jelvény, plakett van, amelyeket a baráti hadseregek ajándékoztak a 

1. Csillagkereszt Rend jelvénye. 2. Tiroli Honvédelmi Emlékérem — 1848. 
3. Porosz Johannita Rend parancsnoki keresztje 
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múzeumnak. Ebben a tekintélyes mennyiségű kollekcióban olyan ran
gos érdemrendek találhatók, mint a szovjet Lenin Rend, és az Októberi 
Forradalom Rend, a bolgár Georgi Dimitrov Rend és az 1944. szeptem
ber 9. Rend, a román Augusztus 23. Érdemrend. A tekintélyes érdem
rendek mellett a múzeum számára igen beesésiek az olyan, közelmúltban 
alapított emlékérmek is, mint a Bolgár Néphadsereg megalakulásának 
25. évfordulójára kibocsátott emlékérem, továbbá az olyan művészi 
kivitelű plakettek, amilyenekkel lengyel fegyverbarátaink gazdagították 
a gyűjteményt. 

A szovjet Harci Érdemekért elnevezésű kitüntető érem két példány
ban is szerepel az új szerzeményben. Az egyik példány a Szovjetunió
ból kapott kitüntetés-anyagban szerepel, a másikat Szabó Ferenc kapta 
1943. február 22-én a Nagy Honvédő Háborúban tanúsított helytállá
sáért. A kitüntetést a zeneszerző özvegye ajándékozta a múzeumnak. 

Mielőtt a hadtörténeti tárgyi emlékek gyűjteményének jelentősebb 
új szerzeményeiről szót ejtenénk, szükségesnek tartjuk, hogy. megvilá
gítsuk ennek a gyűjteménynek a jellegét. Ebben a gyűjteményben 
a már eleve emléktárgynak készült, vagy annak minősíthető tárgyak, 
továbbá azok a többnyire személyes vonatkozású emléktárgyak kapnak 
helyet, amelyek a múzeum többi, részben már említett gyűjteményébe 
nem tartoznak, illetve nem illenek be. 

Az új szerzeményben a sort egy 1849-ben készült fehérmázas cserép-
kancsó nyitja meg. A kancsó nyakára a szabadságharc honvédzászlóin 
is látható piros-zöld lángnyelveket festették, 'kiöblösödő részén pedig 
körös-körül a szabadságharc honvédserege különböző fegyvernemeinek 
és csapatnemeinek katonái láthatók a nemzetőrtől a vadászig. Ha még 
többet is meg akarnánk tudni erről a különben igen „beszédes" tárgy
ról, akkor meg kellene fejtenünk a kancsóra festett ,,L" és ,,T" betűk 
titkát. 

Az 1848/49-es szabadságharchoz kapcsolódik az a sötétzöld bársony, 
fémszálas hímzésű öv is, amelyet Biró Ignácz 48-as honvéd százados, 
majd törökországi emigráns az 1850-es években a török hadsereg ve
zérkari tisztjeként viselt. 

A XIX. század második feléből származik Mayer Frigyes ezredes 
tábori úti evőkészlete. A bőrrel borított, hengeralakú tokban nemcsak 
az összecsukható és praktikusan elhelyezett kés, kanál és villa készült 
ezüstből, hanem a dugóhúzó is. Ugyancsak ezüst, méghozzá 2,37 kg 
súlyú az a díjkupa, amelynek a cs. és kir. 2. huszárezred 1895. évi 
nagy akadályugratásának győztese örvendezhetett. Az a duplafedelű 
schaffhauseni zsebóra pedig, amelyet az 1890-es években egy hadgya
korlaton Boér Gusztáv Őrnagy I. Ferenc Józseftől kapott, 14 karátos 
arany és a fedelébe a magyar koronát, valamint „I. F. J." névjelet 
vésték be. 

„Erinnerung an meine Dienstzeit" — többek között ez a felirat ol
vasható Alois Pukl-nak, a cs. és kir. 5. dragonyos ezred dragonyosá-
nak porcelán emlékpipáján, amelyet a grazi P. Rabensteiner 1905-ben 
készített részére. A pipára festett színes kép, a kedvesétől búcsúz-
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A 2. huszárezred 1895. évi nagy akadályugratásának díjkupája 

kodó dragonyost ábrázolja. Hasonló jellegű tárgyi emlék Dobó István 
haditengerész emlékkendője. 

Az első világháború idején a Hadsegélyező Hivatal árusította azokat, 
a központi hatalmakhoz tartozó országok uralkodóinak színes arcképé
vel díszített, cserépből, porcelánból, vagy üvegből készített bögréket, 
tányérokat, gyertyatartókat és bonbonniereket stb., amelyekből az új 
szerzeményben is találunk néhányat. Ezeknél sokkal kifejezőbb em
léke a háborúnak az a bombarepesz, amelyet, olasz repülőknek a 
fiumei Danubius Hajógyár ellen, 1916. augusztus 1-én intézett légitá
madása után Ferdinánd Lajos, a hajógyár főmérnöke talált. A re
peszt, amelybe bevésték a fenti esemény dátumát, fából faragott 
Neptun és két sellő tartja a vállán. 

Az ostffyasszonyfai hadifogolytábor egyik orosz hadifoglyának 1916-
ban fából készített, intarziával és gyöngy berakással díszített cigaretta
tárcáján látható cirill , ,P" és ,,Vr' betű éppúgy megfejthetetlenek, mint 
az említett 1849-es korsón szereplő monogram. Van azonban az új 
szerzeményben egy olyan tárgy is. egy ugyancsak fából készített ciga
rettatárca, amelyen a ,,Talicin 165. láger 1944" feliraton kívül a ciga
rettatárca készítőjének csupán „Sz. K." monogramja látható, mégis 
tudjuk, hogy kiről van szó. Szántó Károly 1943. január 13-án szökött 
át a szovjet csapatokhoz, majd 1943 novemberétől 1944 márciusáig a 
talicini antifasiszta iskola hallgatója volt, júliustól pedig a 4. Ukrán 
Front politikai munkatársaként tevékenykedett. Az antifasiszta ellen
állás más harcosainak is találhatók emléktárgyai az 1970-ben gyűjtött 
anyagban. így Szőnyi Márton repülőtiszti váll-lapjai, pilótajelvénye, 
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A katonai szolgalat emlékére készített dragonyos pipa 

egyenruhájának gombjai, pénztárcája, ivópohara stb. A „M. kir. Bu
dapest XIV. ker. Nemzetőr Század parancsnokság" szövegű fejbélyeg-
zővel és ,,Haditudósító" felirattal ellátott nemzetiszínű karszalagot dr. 
Magyar Pál ellenállási tevékenysége során használta. B. Zsiros Zoltán 
Tudor Vladimiriescu-hadosztály emblémája önmagáért beszél. Garasin 
Rudolf emlékét őrzik — a múzeum gyűjteményébe tavaly bekerült más 
tárgyaival együtt — a sírjáról származó koszorúszalagok is. 

A képzőművészeti gyűjteményt gyarapító 13 olajfestmény közül 
témáját tekintve a legkorábbi, Feszty Árpádnak, az 1890-es években 
festett, XVI. századi páncélos vitézt ábrázoló képe. Jan Kupetzky-
nek Kuruc vitéz címen ismert képéről Gaál J. készítette másolat 
1878-as eredetű. Ajándékozás útján került a múzeum tulajdonába Hel-
lenbronth János kuruc ezredes (1672—1738) egykorú portréja, vala
mint Hellebronth János fiáról, Hellebronth Antal tábornokról (1720 
—1804) készített két, ugyancsak egykorú portré. A képek alkotói is
meretlenek. Hellebronth János ezredes Simontornya várának parancs
noka volt és a vár feladásakor, 1709-ben, a labancok fogságába esett. 
1716-ban császárellenes összeesküvés gyanúja miatt ismét letartóztat
ták. A Hellebronth Antalról készült egykorú portré az 1741-ben fel
állított Szirmay-gyalogezred tisztjeként, a másik a Kálnoky-huszár-
ezred ezredeseként (1779-től az ezred parancsnoka volt) ábrázolja. 

Medgyesi Zsófia végrendeletileg hagyta a múzeumra ükapjának, 
Stika József tábornoknak két portréját. A hagyatékozó szerint az 1838» 
ban elhunyt tábornokról készített nagyobbik méretű, térdalakos a rc 
kép Borsos József alkotása. 
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Bem József tábornok csaptainak egyik ütközetét örökíti meg Baky 
Albert 1896-ban Münchenben festett képén. 

Komáromi Katcz Endrének 1919-ben alkotott olajképe a vöröszászlós 
Citadellát ábrázolja. 

A felszabadulás 25. évfordulója alkalmából a hazánkba látogatott 
bolgár katonai küldöttség ajándéka Száva Conovszkinak, a Bolgár 
Néphadsereg egységeinek vízi akadályon való átkelését ábrázoló fest
ménye. Ugyancsak a Bolgár Néphadsereg ajándékaként került a gyűj
teménybe a ,,Bolgár katonaszekér magyar utasokkal 1945-ben" című 
olajfestmény, amelyet D. Valkanov alkotott 1968-ban. 

A gyűjteményt több vízfestmény és tempera is gazdagította. Ezek 
közül az egyik legrangosabb Mednyánszky Lászlónak, az első világhá
ború idején alkotott katonaportréja. Egy 1917-ben készült, légiharcot 
ábrázoló tempera szignója: Nagy ö . A budapesti felszabadító harcok 
jeleneteit megörökítő vízfestmény és ecsetrajz sorozatot alkotó szovjet 
katonaművésznek — aki a képeket 1945-ben, a budapesti harcok 
idején készítette — csak a cirillbetűs „R.T." szignóját ismerjük. A 
felszabadított budai vár és környéke elevenedik meg Beron Gyula és 
Mészáros Mihály 1945-ben készített ceruzarajzain. Érdekes kortörté
neti emlékek Czeglédi Istvánnak, a szovjet hadifogságban készített 
antifasiszta témájú ceruzarajzai. Egyed Antal 1945-ös ceruzarajz 
portréi az 1. műszaki hadosztály törzsének tagjait örökítik meg. 

Az 1970-ben szerzeményezett grafikai anyag legértékesebb darabja 
N. Sauerweld pétervári orosz művésznek a világosi fegyverletételt 
ábrázoló ceruzarajza, amely az 1850-es években készült. 

A képzőművészeti gyűjteményt gyarapító nagy számú metszet és 
nyomat egyik legkorábbi darabja Strohmeyer Antalnak a győri pol
gárőrség 1. zászlóalja zászlóavatását ábrázoló, 1846-ban kiadott színes 
kőnyomata. 

A baráti hadseregektől érkezett ajándékanyagban szerepel — töb
bek között — Mieczyslaw Majewski lengyel művésznek „Kürtszó" 
című, 1966-os kiadású rézkarca, és az ugyancsak lengyel Benőn Li-
berski „Szuronyroham" című linómetszete. „Szovjet tengeralattjáró és 
helikopter hadgyakorlaton" a címe N. Kulikov szovjet grafikusművész 
1968-ban készült rézkarcának. Sz. Antonov „Földalatti rakétakilövő 
állás" című linómetszetét 1970-ben adták ki Moszkvában. Ugyancsak 
1970-es alkotás „A román haza védelmezője" című monotypia, ame
lyet Sántha I. készített. 

A szoborgyűjtemény új darabjainak többsége emlékplakett. Az 
NDK Nemzeti Néphadseregének ajándéka a fehér meisseni porcellán-
ból készített, köralakú Ernst Thälmann-emlékplakett. A szoborgyűjte
ményt gazdagítja az a Lenint ábrázoló alumíniumszobor, amelyet a 
moszkvai Frunze Katonai Akadémián tanuló magyar tisztek csoportja 
kapott ajándékba a felszabadulás 25. évfordulója alkalmából az aka
démián megrendezett ünnepségen. 

A hatörténeti kéziratos emlékek gyűjteményének új szerzeményei 
közül a legkorábbi az a három, 1770-ből származó okmány, amelyben 
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egy Lamberti nevű, soproni katonaorvos örökségéből és árváiról in
tézkednek. 

A XVIII. század végének és a XIX. század elejének írásos emlékei 
is több új dokumentummal gyarapodtak. Ezek egyike az a nyugta, 
melyet a magyar királyi udvari főkamarási fizetőhivatal állított ki 
Budán 1799. március 1-én Szabadszentkirály község részére, a francia 
háború költségeire önként felajánlott 30 forint összegről. A győri pol
gárőrség tagjainak sorába felvett Mesdorfer Ferdinánd kereskedő r é 
szére adományozott, 1824. március 10-én kelt emléklap az 1970-ben 
szerzemény ezett dokumentumanyag egyik legértékesebb darabja. A 
vörös viaszpecséttel ellátott emléklap színes rajzai —. győri épületek, 
a polgárőrség tiszti és legénységi egyenruháját viselő alakok stb. ~-
Hofbauer János (1803—1846) győri festőművész munkája. 

Az 1848/49-es szabadságharc korából származó írásos dokumentu
mok között szerepel — többek között — Salamon Lajos Fejér megyei 
kormánybiztosnak Modrovich Ignácz részére kiadott, Velencén 1848. 
szeptember 27-én kelt alábbi szövegű megbízólevele: 

,,Ezen rendeimmel Modro vich Ignáczot megbízom és nékie megren
delem, hogy további meghagyásomig rögtön Martonvásárjára kimen
jen és minden lehető módokat elkövessen a mi a táborozó katonaság 
élelme mi előbbi kiszolgáltatására nézve czélszerűleg látand." 
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Győri polgárőrség-emléklap 1824-ből 



Egy másik dokumentum, a világosi fegyverletétel u tán tíz nappal, 
1849. augusztus 23-án kiállított nyugta, 40 forint összegű Kossuth-
bankónak a budai es. kir. katonai térparancsnokságra való beszolgálta
tásáról tanúskodik. 

Novák Ferencnek 1846-ban Szombathelyen egy bizottság előtt a 
szakácsművészetből letett sikeres vizsgáját tanúsító, díszes kivitelű 
„bizonság levele" — jóllehet nem katonai jellegű okmány — a mú
zeum 1848-as gyűjteményébe került, mivel azon az alábbi, 1866/67-ből 
származó feljegyzés olvasható: „Az ilető Novák Ferenc 1848—49-ben a 
9-ik vörös sapkás Honvéd zászló aljban egész a Világosi fegyverleté
teléig harczolt." E tényt Lehoczky Sándor 48-as főhadnagy és Bárdos 
Antal őrmester aláírásukkal tanúsítják. 

A Bihar megyei hon védegyletnek gróf Batthyány Lajos és az aradi 
tizenhárom honvédtábornokok mártírhalálának 20. évfordulóján, Nagy
váradon tartandó gyászistentisztelete vonatkozó, Horner Henrik ré
szére megküldött értesítése szintén ez évi szerzemény. 

A 48-as emigráció, mely az 1850/60-as években elsősorban Olaszor
szágban folytatta politikai és katonai tevékenységét, erősen kapcsoló
dott Garibaldi, a nagy olasz szabadsághős nevéhez. Az 1860-as években 
Magyarországon is erős Garibaldi kultusz volt, aminek egyik emléke 
Szabad Ignác Garibaldi indulója. A kézzel írt kottáját szerzője Miko-
viny Loiza kisasszonynak ajánlotta. 

Igen jelentős a gyarapodás a kiegyezéstől, illetve a m. kir. honvéd
ség felállításától az első világháború végéig terjedő korszak doku
mentumaiból is. Az újonnan szerzeményezett 6 végelbocsátási ok
mány, vagy népszerű nevén obsitlevél közül a legkorábbi 1879. de
cember 31. keltezésű és az Érsekújvárott 1845-ben született Kovács 
András Károly lakatos részére adták ki, aki a cs. és kir. 12. gyalog
ezredben 10 évet, 7 hónapot és 25 napot, a csallóközi 59. honvéd 
zászlóaljban pedig 2 évet, tehát összesen 12 évet, 7 hónapot és 25 na
pot szolgált közkatonaként. 

Ha az Osztrák—Magyar Monarchia fegyveres erőinél a katonai 
szolgálatai idő a XIX. század végén és az 1900-as évek elején rövidebb 
is lett, a katonák továbbra is nagyon várták a leszerelést. Ezt tükrözi 
humoros formában egy 1906-ban kiadott gyászjelentés, amely arról tu
dósít, hogy ,, . . . a forrón szeretett és feleithetetlen UTOLSÓ SZÁZ 
NAP folyó évi június hó 6-án éjjel 12 óra 10 pereczkor az összes öreg
bakák kegyelemdöfésétől ellátva az Úrban való bizalommal fölváltva 
egy deczi tréber bevétele mellett a rég óhajtott jobblétre szenderült . . . 
Drága földi maradványai folyó hó 6-án du. 4 órakor fog a laktanya 
udvarán beszenteltetni és az összes legénység előtt örök nyugalomra 
tétetni. Az engesztelő szent mise az elhunytért folyó hó 6-án a pa
rancskiadás után fog a Kantinban és Rózsáskertben ujonczok kínos 
jajgatása és fogcsikorgatása, s az öregek örömrivalgása, friss töpörtő, 
savanyú paprika, sör és bor fogyasztása mellett bemutattatni ." A 
gyászjelentést a gyászoló család, azaz a „szabadulást váró 1904. évi 
öreg bakák nevében" többek között „Feküdj és Pihenj szülők, Kurta-
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vas Pál, Magánfogság János . . . testvérek, Laktanyafogság Panna, Le
veskonzerv Kata anyósok. . . Mákoscsusza Zsizsi, Leszerelés Zsófi só
gornők" adták ki. 

Az 1868—1918-as időszaktól begyűjtött számos új kinevezési, illetve 
előléptetési, valamint kitüntetési okirat között szerepel Schmoren 
Gyula valamennyi előléptetési okmánya, az 1870. szeptember 13-i kel
tezésű kadetti kinevezési okirattól az 1911. november 8-án aláírt c. 
vezérőrnagyi pátensig. 

A korszak igen jellemző, érdekes dokumentuma Gladics István ki
képzési jegyzetfüzete. A Miskolcon 1885-ben született géplakatos 
1912-ben a kassai cs. és kir. 6. tábori tüzérezredben volt újonc és ott 
készítette a kiképzési jegyzeteket magyar, német és valami sajátosan 
kevert magyar—német nyelven. A füzet első négy oldalát Gladics 
köztüzér elöljáróinak terjedelmes névsora tölti ki ,,Herr Korporai 
Bene" szobaparancsnoktól felfelé, egészen Ferenc József császárig és 
királyig. A füzetben Gladics, ütege löveganyagának leírását a követ
kezőképpen kezdi: 

,,A mi ágyúnk neve 10 cm feldhaubitz muster 99 geschütz. Mely 
áll három fő részből úgy mint a rohr, lafette, és a protze. A rohr két 
fő részből áll úgy mint a kern-rohr és a mantel-rohr a kern-rohr 
terjed a mündugstól a verslussgehause-ig a mantel-rohr pedig a visir 
korn einstiztól végig . . . " 

Az újonnan szerzeményezett nagyszámú első világháborús dokumen
tumból Ungváry Kálmánnak, a 24. honvéd gyalogezred, illetve a 301. 
honvéd gyalogezred tisztjének a harctéren 1915. augusztus 10-től 
1917. december 31-ig vezetett naplóját, valamint Helmeczi Imrének, 
a jeruzsálemi osztrák—magyar zarándokház igazgatójának aláírásá
val ellátott, 1917. szeptember 23. keltezésű emléklapját emelem ki. Az 
emléklapot Helmeczi természetesen nem zarándokként, hanem a török 
hadsereg oldalán harcoló osztrák—magyar tüzéralakulat közkatonája
ként kapta. 

Huber László tizedes a szpaszkojei hadifogolytáborból hozta haza 
a táborban 1916. február 12-én megrendezett ..kedély-estély" kézzel írt 
műsorát. A 11 számból álló műsorban Huber tizedes maga is fellépett, 
többek között az 5. számként előadott „Józsika" című egyfelvonásos 
bohózatban. A műsor arról is tudósít, hogy az előadást 5—15 kopekes 
belépődíj fejében tekinthették meg a nézők. 

Az 1918-as őszirózsás forradalom és a Magyar Tanácsköztársaság 
korszakának dokumentumanyagát gazdagító 11 újonnan szerzeménye-
zett okmány között szerepel a szociáldemokrata Népőrség Központja 
Pirovics Pál aláírásával ellátott, keltezés nélküli igazolványa, amely 
azt tanúsítja, hogy „felmutatója őrszolgálatot teljesít és fegyvervise
lésre jogosult". Az igazolványt a budapesti cukrászok és mézeskalá
csosok ipartestületének a Népőrséghez tartozó tagjai használták. 

Az 1919-es Vörös Hadseregben folyó politikai nevelőmúnka érté
kes dokumentuma Petri Miklósnak, a III. hadosztály propaganda isko
lája elvégzéséről kapott, 1919. május 6. keltezésű igazolványa, vala-
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Petri Miklós zászlóaljagitátor meghatalmazása 1919-ből 

mint a részére május 6-án kiállított meghatalmás, amelyben Burányi 
Gyula, a 65 dandárcsoport politikai megbízottja megbízta, hogy a dan
dárcsoport 111/19. zászlóaljánál ,,mint agitátor" működjék. 

„Szomorú szívvel habár, azonban elvtársi kötelességemnek tartom, 
hogy szeretett fiók, hős elvtársunk elestéről értesítsem . . ." Ezek a so
rok a 20/IV. vörös zászlóalj parancsnok-helyettesének Egerbe, Jancsó 
Mihály részére küldött, 1919. június 7-i hivatalos levelében olvasható. 
Jancsó Mihály fia 1919. június 4-én a csehszlovák intervenciósok el
leni harcban esett el. 

A Vörös Hadsereg számos veteránjának aláírását tartalmazza az az 
emlékkönyv, amelyet 1959. november 14-én a volt vöröskatonák Buda
pesten megrendezett bajtársi találkozóján fektettek fel. 

Az 1919—1945-ös időszakra vonatkozó, 1970-ben gyűjtött doku
mentumanyagból jelentőségüknél és ritkaságuknál fogva a spanyol 
polgárháború nemzetközi brigádjaival, a magyarországi felszabadító 
harcokkal és a magyar antifasiszta ellenállással, valamint a Magyar 
Néphadsereg megszületésével kapcsolatos kéziratos emlékek tarthatnak 
érdeklődésre számot. 

Jász Dezső elvtársnak, a spanyolországi 21. vegyesdandár egykori 
parancsnokának adományaként került a múzeum gyűjteményébe a 
dandár könyvtárának katalógusa. Ebből kitűnik, hogy a dandár kato-
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náinak és tisztjeinek a szépirodalmi és művészeti könyveken kívül 
számos hadtudományi és ideológiai mű állt a rendelkezésükre. A 
könyvtár anyagában szerepelt Marx, Lenin, Sztálin több műve, vala
mint a III. Internacionálé néhány dokumentuma is. 

A második világháborúval és Magyarország felszabadításával kap
csolatos újabb kéziratos emlékanyagnak kétségkívül egyik legértéke
sebb darabja az az elismerő oklevél, amelyet N. K. Zubovszkij, a fel
szabadító Vörös Hadsereg egyik gárdaalakulatának sorkatonája kapott 
1944-ben a dunai átkelésben való részvételéért. Az oklevelet hazánk 
felszabadulásának 25. évfordulója alkalmából küldte meg a múzeum
nak lakóhelyéről, Krivoj-Rog-ból. 

Ebben az évben kerültek be a gyűjteménybe annak a 18 német 
katonának különböző okmányai, akik a körülzárt fasiszta csapatok
nak a budai várból 1944. február 11-én végrehajtott, sikertelen kitö
résében vettek részt és Pilisboros Jenőnél estek el. 

A rnagyar hadifoglyok antifasiszta mozgalmára és a Vörös Hadsereg 
ellen harcoló Horthy-fasiszta csapatok felbomlasztására irányuló agi
tációs munkára vonatkozóan több értékes dokumentumot ajándéko
zott a múzeumnak Földes Pál, brjanszki partizánparancsnok, valamint 
dr. Weiszfeiler Gyula és dr. Kovács István, akik 1944-ben a Vörös 
Hadsereg frontpropagandistái voltak. Az újabb dokumentumok egyike 
a 188. hadifogolytábor magyar hadifoglyainak 1943. október 8-i felhí
vása a magyar néphez. A dr. Kovács István által, az 1. Ukrán Front 
arcvonalán elmondott egyik rádiófelhívás gépelt fogalmazványa így 
kezdődik : 

„Figyelem! Figyelem! Felhívást közvetítünk a 7. hadosztály kato
náihoz! Magyar tisztek és katonák! Ti nem akartok harcolni a né
metekért, akik elrabolták hazátok szabadságát. A magyar katonák ezrei 
hagyták már el a hitlerbérenc hadsereget és jöttek át az oroszok olda
lára . . . " 

Bekerült a gyűjteménybe a 11. számú honvéd helyőrségi kórházban 
dr. Leitner Ferenc orvos-alezredes vezetésével 1944-ben folytatott el
lenállási tevékenységre vonatkozó több dokumentum, valamint a cseh
országi Tyn város pecsétjével ellátott, 1945 május 9. keltezésű igazol
vány, amelyet a város környékén kibontakozott partizánharcokat fegy
veresen támogató magyar alakulat, az 1. hegyidandár híradó zászlóalj 
tisztje, Pikó György zászlós részére adtak ki. Az oroszul beszélő Pikó 
György negyedmagával együtt tagja volt annak a bizottságnak, amely 
a város felé közeledő felszabadító szovjet csapatok elé ment. 

A Magyar Néphadsereg megszületéséhez kapcsolódó újabb doku
mentumok többek között a Budai Önkéntes Ezred harcosa, Bózsa 
Sándor részére, a 17 206. postafiók számú szovjet alakulat által 1945. 
február 13-án kiállított orosz nyelvű igazolvány, Szalontai János 6. 
hadosztálybeli tartalékos főhadnagy emléklapja, valamint Szőke Mi
hálynak, a Magyar 6. Honvéd Vasút- és Hídépítő Zászlóalj katoná
jának 1945-ös okmányai. 

A hadtörténeti nyomtatott emlékek gyűjteményének új szerzeményei 
döntő többségükben XX. századiak, s mindössze 4 olyan dokumentum 
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van, amelyek az előző évszázadból, pontosabban annak első feléből 
származnak. Ezek közül a legkorábbi I. Ferenc 1801. augusztus 26-i 
rendeletét tartalmazza, melyben az uralkodó elrendeli, hogy az 1793-
ban kibocsátott 6 és 12 krajcárosokat és az 1800-ban veretett 24 
krajcárosokat vonják be, éspedig a 6 és 24 krajcárosokat 1801. de
cember 31-ig, a 12 krajcárosokat pedig később meghatározandó idő
pontig. A magyar nyelvű nyomtatvány szövegéből kitűnik, hogy „a 
belsó értéken alól" veretett fenti pénznemeket a forradalmi Francia
ország elleni első koalíciós háború elhúzódása és költségei miatt „az 
Kész Pénz folyamattjának fent-tartására, és az Táborozó Seregek fi
zetésére" bocsátották ki. I. Ferenc unokája, Mária Lujza és Napóleon 
fia címére, címerére, rangjára és személyi viszonyaira vonatkozó, 
1818. július 22-i döntéseit tartalmazó német nyelvű nyomtatvány is 
ennek az évnek a szerzeménye. A másik két XVIII. századi nyomtat
vány közül az egyik, egy 1847-ben kiadott „Utasítás az erdélyi sor
ezredekben megkívántató katonai újonczoknak kiállítása iránt", a má
sik a fővárosból a Felvidéken át visszavonuló Feldunai Hadtest pa
rancsnokának, Görgei Artúr tábornoknak Lőcsén, 1849. február 4-én 
kibocsátott, német és szlovák nyelvű kiáltványa. 

Az első világháború időszakából származó, 1970-ben gyűjtött röp
lapok közül az olasz hadvezetőségnek az osztrák—magyar csapatok 
bomlasztása végett kiadott, 1916. augusztus 9-i német—magyar—hor
vát—szerb és lengyel nyelvű röplapja, valamint a cs. és kir. IV. had
seregkiképző csoport manzanói Tábori Mozgójának 1918. augusztus 
4-i műsora a leginkább figyelemre méltó. 

Az 1918-as őszirózsás forradalom korából származó röplapokból 1 
darabbal növekedett a gyűjtemény. Ebben a Nemzeti Tanács Katona 
Tanácsa a magyar katonákat feloldja a régi k.u.k. eskü alól és ki
mondja, hogy ezentúl a Nemzeti Tanács parancsainak tartoznak enge
delmeskedni. 

„Vörös Katonák! Fegyelem nélkül a forradalom nem egyéb anar
chiánál!" — így kezdődik a Forradalmi Kormányzótanácsnak a Vörös 
Hadsereg fegyelmének fokozása végett kiadott, Kun Béla, Böhm Vil
mos, Szántó Béla, Fiedler Rezső és Haubrich József népbiztosok alá
írta röplapja, amelyből magyar és német nyelvű változatban egyaránt 
két-két példánnyal gyarapodott a gyűjtemény. 

Az 1970-ben szerzeményezett nyomtatványanyagban a Szovjet Had
seregnek a második világháború idején kiadott magyar és német nyel
vű röplapjai vannak túlsúlyban. A magyar katonákat átállásra buzdító 
röplapok megfogalmazásából és terjesztéséből a magyar kommunista 
emigránsok is derekasan kivették a részüket. 

A múzeum plakátgyűjteményének ez évi gyarapodását zömmel a 
baráti hadseregektől ajándékképpen kapott képes plakátanyag teszi ki. 

A levelezőlap gyűjtemény 1970-ben szerzeményezett anyaga igen 
változatos. Zömmel magyar, osztrák, német, olasz, francia, orosz 
(szovjet), és angol kiadású, fekete-fehér és színes képeslapokból áll. A 
képeslapok témája rendkívül szerteágazó; Napóleon élete, a századele-
ji pécsi laktanyák, a szovjet Vörös Hadsereg megszületésének 20 éves 
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évfordulója, az 1859. június 4-i magentai csata, G. Sz. Tyitov szovjet 
űrhajós, I. Ferenc József 1867-es koronázásának 40 éves évfordulója, 
az orosz—japán háború, Karl Theodor Korner stb., stb. A fő téma: az 
első világháború. 

Rendkívül művészi és egyenruha-történeti szempontból igen érde
kes a Münchenben, az 1960-as évek elején kiadott „Historische Uni
formen" sorozat. 

Az első világháborús tábori levelezőlapok között több orosz, illetve 
olasz hadifogságból küldött hadifogoly levelezőlap is található. Gladics 
István tüzér szakaszvezető egyik lapját Romanovkából küldte 1917. 
április 7. keltezéssel, a másikat az olaszországi Pizzighettone-ból, 1918. 
december 9. dátummal. Ismét előkerült egy nyírfakéreg tábori lap is 
Csehák János küldte szüleinek a Pest megyei Ócsára 1916. július 
17-én. 

A 4 második világháborús tábori posta levelező lapot Szőnyi Márton 
zászlós (1/3 vadászrepülő század) küldte a szüleinek a frontról 1941 
augusztusában. 

A modellgyűjtemény új szerzeményei, egy kivételével, a második 
világháborúban használt szovjet, angol, amerikai, francia, német, olasz, 
japán és magyar harci repülőgépek 1:72 méretarányú modelljei. 

Az 1970-ben szerzeményezett és a fentiekben ismertetett tárgyak 
és dokumentumok egy részét a múzeum kiállításain mutatja majd be. 
E cikk írója reméli, hogy ismertetésével sikerült felkelteni az érdek
lődést a múzeum kiállításai és gyűjtőmunkája iránt. E gyűjtőmunka 
széles körű társadalmi támogatással lehet csak igazán eredményes. 
Erre a támogatásra az Országos Hadtörténeti Múzeum ezúton is fel
kéri a Hadtörténelmi- Közlemények minden olvasóját. 
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SZEMLE 

A. A. GRECSKO: 
HARC A KAUKÁZUSÉRT 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1970. 544 o.) 

Mint ismeretes, e gigantikus küzde
lemsorozatban a Vörös Hadsereg — 
szerfölött nagy vér- és anyagi áldozat 
árán — megvédelmezte a Kaukázus 
egységét, népének függetlenségét. A 
fasiszta német katonai vezetésnek azok 
a tervei, hogy megkaparintsa Észak-
Kaukázus gazdag gabonaföldjeit, olaj 
és más nyersanyagkincseit, dugába 
dőlt, de meghiúsult az a vágyálma is, 
hogy a Kaukázus birtokbavétele után, 
Közel-Kelet felé törve és a Rommel-
féle Afrika-hadtesttel találkozva bezár
ja a harapófogót Kis-Ázsiában. 

Lényegében e küzdelemről ad hű ké
pet a kiadvány szerzője, aki mint had
seregparancsnok a fegyveres összecsa
pás kezdetétől a csata végéig részese 
— szervezője és vezetője volt az egyes 
hadműveleteknek: ily módon a leghiva
tottabb krónikás ismerteti a Kaukázu
sért folyó harcok történetét. 

A gazdag levéltári és könyvészeti 
források felhasználásával megírt mű 
bevezetőjében Grecsko marsall a Kau
kázus gazdasági és katonapolitikai 
helyzetét, valamint jelentőségét mu
tatja be. A szovjetállam e területén 
található ipari és mezőgazdasági léte
sítmények, a földrész mélyében rejlő 
bányakincsek felsorolása, a Kaukázus 
hadászati fontosságának sokoldalú bi
zonyítása után végkövetkeztetésként 
rögzíti le, hogy annak megvédése a 
szovjet haza, a kommunizmust építő 
egész szovjet nép számára létfontos
ságú kérdés volt. 

A szerző ezt követően a német ag
resszorok Kaukázussal kapcsolatos ter
veit elemzi. Fejtegetéséből kitűnik, 
hogy a hitleristák célkitűzései nem új-

A második világháború hadiesemé
nyeivel foglalkozó marxista hadtörté
neti irodalom ismét gazdagodott egy új 
művel: szerzője A. A. Grecsko, a Szov
jetunió marsallja. 

A Nagy Honvédő Háború harccselek
ményei sorában jelentős szerepet ját
szott a Kaukázusért vívott csata, mely 
egy és negyedévig tombolt a Fekete
tenger és a Kaszpi-tenger térségében, 
s mint a védelmi és támadó hadműve
letek komplexumaként vonult be a 
szovjet hadművészet történetébe. 
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keletűek: évszázadok során hódító po
litikájuk fő célját a végeláthatatlan 
orosz, belorusz és ukrán földek, a szláv 
népek leigázása, kincseinek megkapa
rintása jelentette, ebben látták a világ
uralom megszerzéséhez vezető utat. 

A bevezető tájékoztatja az olvasót 
azokról az intézkedésekről is, amelye
ket a hitleristák hitszegő támadását 
követően Szovjetunió kormánya és 
pártja a Kaukázus védelmére hozott. 
Egymás után jöttek létre a különböző 
szárazföldi, légi és haditengerészeti 
alakulatok, népfelkelő és partizánosz
tagok, amelyek nagy lelkesedéssel kap
csolódtak be a fasiszták ellen indított 
harcba. 

Grecsko marsall könyvének első ré
szében a védelmi hadműveletekkel fog
lalkozik. Mint ismeretes, a Vörös Had
sereg 1941 végén megállította a hitle
risták támadását: a moszkvai, a tyih-
vini és a rosztovi ütközetben komoly 
vereséget mért rájuk. Ezek a sikerek 
azt mutatták, hogy a háború meneté
ben jelentős változások történtek. A 
moszkvai kudarc végérvényesen elte
mette a „villámháború" tervét, szerte
foszlatta a hitleri hadsereg legyőzhe-
tetlenségének mítoszát. Az ellenség 
azonban ekkor még több vonatkozás
ban fölényben volt. 

1942 elején a szovjet felderítő szer
vek jelentéseiből a katonai felső veze
tés arra következtetett, hogy a hitleris
ták a háború súlypontját a sztálingárdi 
és észak-kaukázusi irányba helyezték 
át. A fasiszták 1942 tavaszán már 
egész nyíltan beszéltek a Kaukázus el
foglalásának tervéről. „Amikor az 
orosz olajforrások kimerülnek — jelen
tette ki Ribbentrop német külügymi
niszter —, Oroszország térdrekény
szerül." 

A hitlerista főparancsnokság április 
5-én kelt 41. számú utasításában meg 
is szabta a nyári hadjárat fő feladatait. 
Ezek szerint meg akarják fosztani a 
szovjet fegyveres erőket a legfontosabb 
hadigazdasági központokból, majd ily 
módon meggyengítve végleg szét akar
ták zúzni őket. 

A támadó hadművelet végrehajtását 
a szovjet—német arcvonal déli szár
nyán a „Dél" hadseregcsoportra bízták. 
Ezt a csoportot később „Á" és ,,B" 
hadseregcsoportra bontották szét. A 
„B" hadseregcsoport azt a feladatot 
kapta, hogy az „A" hadseregcsoporttól 
északra támadjon, a megadott szaka

szon nyomuljon a Donig, majd a Don 
és a Volga között délre fordulva érje 
el Sztálingrádot. Az „A" hadseregcso
portnak délen kellett támadnia, és a 
Don középső folyásáig kellett előnyo
mulnia. E csoport főerőire az a feladat 
várt, hogy betörjenek a Kaukázusba. 

Grecsko marsall a továbbiakban a 
szovjet—német arcvonal déli szárnyá
nak helyzetét ismerteti, majd a kauká
zusi csata első szakaszát — amely 1942. 
július 25-én kezdődött — eleveníti fel. 

A szerző ezt követően számol be az 
újonnan alakult Észak-Kaukázusi 
Front helyzetéről és erőiről, valamint 
a sztavropoli, a krasznodari és a maj-
kopi irányban lezajlott eseményekről. 

A szovjet csapatok hősi helytállása, 
a helyi lakosok aktív támogatása, va
lamint az ellenség hátában folyó harc 
eredményeként a fasiszták nem tudták 
megvalósítani a kitűzött fő feladatot. 
Az Észak-Kaukázusi Front csapatai 
harcolva vonultak vissza a Kaukázus 
nyugati része felé és ezzel a kauká
zusi irányban támadó „A" hadsereg
csoport erőit magukra vonták. A lépés
ről lépésre való visszavonulás lehetővé 
tette, hogy az Észak-Kaukázusi Front 
csapatai időben védelmet foglaljanak 
a Kaukázus fő hegyvonulatának hágói
ban és észak felől biztosítsák a Kauká-
zusontúlt. 

Grecsko marsall a Kaukázus előhe-
gyeiben lezajlott harctevékenységről az 
I. rész 2. fejezetében számol be. Ennek 
keretében ismerteti a szovjet—német 
arcvonal déli szárnyának 1942 augusz
tusi helyzetét, a szovjet katonai vezetés 
intézkedéseit a Kaukázus megerősíté
sére. Felsorolja a legfelsőbb főparancs
nokság főhadiszállásának a Kaukázu
sontúli Front megerősítésére hozott 
döntéseit, rendkívül szemléletesen szá
mol be a novorosszijszki védelmi had
műveletéről, a Nagy-Kaukázus hágói
ban lezajlott harccselekményekről és a 
németeknek a Kaukázusontúlra való 
behatolási kísérletéről, amely a szovjet 
csapatok hősi harcának eredményeként 
meghiúsult. 

Ezt követően Grecsko marsall a 
Kaukázusért vívott csata védelmi sza
kaszának tanulságait összegezi — rend
kívül tárgyilagosan. 

A csata 5 hónapig tartott. E közben 
a fasiszta csapatok óriási veszteségek 
árán elérték a Kaukázus láncának lá
bait és a Tyerek folyót, de meghiúsult 
minden olyan kísérletük, hogy döntő 
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csapást mérjenek a Kaukázust védő 
csapatokra, előre törjenek Bakuig, 
behatoljanak a Kaukázusontúlra és ki
jussanak a Fekete-tenger partjaira. A 
szovjet csapatok megtörték a német 
hadseregek támadó erejét, arra kény
szerítették őket, hogy védelembe men
jenek át, majd megteremtették a fel
tételeket a Kaukázus területéről való 
teljes kiűzésükhöz. Erről a szerző, 
könyvének második részében számol 
be. 

Az 1942-es esztendő végével együtt 
végetért a Nagy Honvédő Háború vé
delmi szakasza is. A szovjet csapatok 
Sztálingrádnál 22 ellenséges hadosz
tályt kerítettek be. Ez a fegyvertény 
alapjaiban rázta meg a hitleri hadi
gépezetet. 

A szerző a fordulatot előidéző tények 
sorát idézi. Ezek mind-mind a szovjet 
nép áldozatvállalásának ragyogó példái. 
A szovjet emberek ugyanis éjt ninpá 
téve dolgoztak, hogy ne csak pótolják 
azokat a veszteségeket, amelyeket a 
szovjet fegyveres erők a háború első, 
védelmi szakaszában elszenvedtek, ha
nem előteremtsék mindazt, amit a 
fasiszta rablók kiűzéséért indított tá
madás megkövetelt. Grecsko marsall 
mindenekelőtt az ezzel kapcsolatos elő
készítő munkáról számol be. Az olvasó 
szinte maga előtt látja azt a hatalmas 
mozgást, ami a támadást megelőzte. A 
szerző nagy-nagy tisztelettel és szere
tettel beszél azokról a parancsnokokról 
is, akik az egyes támadó hadművele
teket megtervezték és sikerre vitték. 
Ám ugyanakkor soha nem feledkezik 
meg az egyszerű harcosok méltatásáról 

sem. Rendkívül érdekfeszítően számol 
be Grecsko marsall a juzsnaja ozjorej-
kai és a sztanyieskai deszanthadműve-
letről. Értékelései napjainkban is érvé
nyesek. 

A mű további részében örökíti meg 
a szerző a kubáni hídfőben lezajlott 
harci eseményeket. Ennek keretében 
olvashatunk Krasznodar, Krimszkaja 
felszabadításáért vívott harcokról. 
Krimszkaja elvesztésével az ellenséget 
érzékeny veszteség érte. Itt volt ugya
nis védelmének fő láncszeme, a Kubán 
folyó és Novorosszijszk között. Ám 
hiába volt a hitleristák minden ellen
állása, a szovjet csapatok rövidesen 
áttörték az ún. „kék vonalat" is és fel
szabadították Novorosszijszkot és a 
Tamany-félszigetet is. 

A Tamany-félsziget 1943. október 9-i 
felszabadításával véget is ért a Kauká
zusért vívott csata. A Fekete-tenger és 
Kaszpi-tenger közötti óriási területről 
egy szálig kiűzték a német fasiszta 
betolakodókat. 

E rendkívül értékes mű utolsó feje
zetében Grecsko marsall a támadás 
mérlegét készítette el. E józan és tár
gyilagos értékelésből kitűnik a harcok 
résztvevői, a szoviet emberek bátor 
helytállása és kiváló hazaszeretete. A 
könyv mondanivalójánpk jobb megér
tését szolgálják a kitűnően megszer
kesztett vázlatok. A mellékletben meg
találja az olvasó mindazokat a front-, 
hadsereg- és más magasabbegvség-
parancsnokok nevét, akik a Kaukázu
sért vívott harcokban részt vettek. 

A kiadványt minden katonaolvasó
nak ajánljuk. 

Molnár Pál 
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KANYAR JÓZSEF: 

SOMOGY A FELSZABADULÁS HÓNAPJAIBAN 
(1944—1945.) 

(Kaposvár, Somogy Megyei Tanács, 1970. 350 o.) 

SOMOÍ;Y 
A FKLSy.A&ADl.'L.ÍS 
HÓNAPJAIBAN 

1.9 1 

Kanyar József országosan is közis
mert helytörténész újabb munkájával 
ismerkedhet meg a történelmet kedvelő 
olvasó. 

A kötet műfaját nehéz egyértelműen 
meghatározni, mert abban — szeren
csés arányban, az összefüggéseket jól 
áthidalva — egyaránt megtalálható a 
monografikus és dokumentumközlő 
módszer. A kiadványt lapozgatva azon

nal szembetűnik, hogy azt kiterjedt le
véltári kutatás előzte meg. Kanyar Jó
zsef ugyanakkor ezzel meg nem elé
gedve felhasználta az eddig megjelent 
legfontosabb országos és helytörténeti 
publikációkat is. Ily módon e szaksze
rű munka lehetővé teszi, hogy a tár
gyalt időszak bármely történeti prob
lémájával foglalkozó kutató kézikönyv
ken használhassa fel. 

Olyan helytörténeti munkáról van 
szó, mely a második világháború kor
szakát megyei vonatkozásban az orszá
gos történelmi helyzetbe ágyazva is
merteti. A szerző komoly érdeme, hogy 
nem esett a helytörténészeknél oly 
gyakori hibába, miszerint a megye 
szerepét legtöbbször eltúlozva, centri
kusán ábrázolják. 

A kiadvány öt fejezetből, valamint a 
tudományos apparátusból áll, és tartal
milag két részre osztható. Az első 
négy fejezet tudományos igénnyel elké
szített monografikus feldolgozás, amely 
segítséget nyújt ahhoz, hogy az olvasó 
konkrét ismeretanyaghoz jusson a me
gye háború előtti és háború alatti tör
ténetéről. Ugyanakkor az így kapott 
képet egészíti ki az V. fejezet, amely 
korabeli, eddig még nem publikált do
kumentumokat közöl a nyilas uralom 
időszakáról és a felszabadult Somogy 
megyéről. E két részt a történelmi ese
mények alapján különíthetjük el. 
v is a re szabadira? m nd megyei, 
mind országos viszonylatban egy új 
korszak kezdetét jelenti. Kézenfekvő 
tehát, hogy bár az események egybe
folytak, a felszabadulás előtti és utáni 
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történetünk két elválasztható korszakot 
ölel fel. 

Fontos szerepet tölt be az I. fejezet, 
amely a megye statisztikai adattárát 
tartalmazza. Sokrétű adatokat talá
lunk benne pl. az 1930—1944 közötti 
időszak ipari, mezőgazdasági, közleke
dési, művelődésügyi és közegészségügyi 
állapotáról. A sokszor megdöbbentő 
adatok kiegészítik az eddigi (országos 
vonatkozású) ismereteinket s éppen 
ezért nem tűnik száraz olvasmánynak. 

E fejezetből tudjuk meg pl., hogy 
Somogy megyében „a háborús cselek
mények következtében életét veszítette 
1805 fő, elmenekült 16 892 fő, elhurcol
tak vagy eltűnt 6305 állampolgár. Az 
elhurcolt zsidók száma 2852 volt. Az 
elmenekültek közül 1945. június 30-ig 
nem tért vissza 3422, az elhurcoltak 
közül pedig 3919, a zsidók közül 2246." 
(23. o.) 

A könyvnek ez a része talán többet 
igyekszik adni, mint amennyit az egész 
kötet szerkezete megkíván. Arra uta
lunk, hogy míg a kötet címe az 1944— 
1945-ös évek történetét ígéri, addig a 
statisztikai adattár visszanyúlik egé
szen 1930-ig és csak nagyon kevés ada
tot közöl — az ismert okok folytán — 
az 1945. évről. 

A II. fejezetből ismerkedeth etünk 
meg a menekülő nyilas megyei, járá
si és községi közigazgatás történeté
vel. Ekkor érződik először, hogy 
e problémakört országos összefüggései
ben vizsgálja. Am kitűnik a Somogy 
megyei sajátosság is, hogy itt műkö
dött leghosszabb ideig egymás mellett 
párhuzamosan a nyilas és a már fel
szabadult megyében a demokratikus 
vezetés. 

E fejezet hadtörténeti szempontból is 
érdekes, mert megismerjük a közigaz
gatási apparátus katonai arculatát. Ka
posvárott Vida Gyula vezérőrnagy ve
zetésével már 1944. november 6-án 
megalakult a Honvéd Közigazgatási és 
Gazdasági Parancsnokság. E szerv or
szágos történetének feldolgozása még a 
hadtörténetírás egyik adóssága. 

A III. fejezet nagyrésze hadtörténeti 
aspektusban a megye területén folyó 
felszabadító hadműveletekkel foglalko
zik. Somogy megye területén a harcok 
1944. december 1-vel kezdődtek meg — 
és kereken négy hónapig — 1945. áp
rilis l-ig tartottak. Már a hadművele
tek első két hetében „a megye falvai

nak több mint fele (145 község) fel
szabadult." (36. o.) 

A váltakozó sikerű és elhúzódó har
cok mellett fontos részkérdésről is tu
domást szerzünk: pl. a hadműveletek 
során 93 somogyi községet ürítettek ki. 
összesen 108 951 személynek kellett el
hagynia otthonát. A könyvnek e részé
ben jelentős helyet foglal el a megye 
háborús kárainak statisztikai felmé
rése is. 

A IV. fejezet a megye háború utáni 
helyzetével, az élet megindulásával 
foglalkozik. Alig fejeződtek be a har
cok, a lakosság azonnal megkezdte az 
újjáépítés gigászi munkáját. Az ország
építő tevékenységet akadályozta, hogy 
a megve területén több mint 10 000 ka
tasztrális hold jelentett robbanásve
szélyt a rajta dolgozni, vagy akárcsak 
közlekedni kívánó személyek részére. 

E fejezet 50 oldalon ismerteti a me
gye demokratikus átalakulásának sok
rétű, politikai harcok közepette folyó 
történetét. Megismerjük NNFF pártjai
nak tevékenységét, a nemzeti bizottság 
megyei testületét és a közigazgatás új
jászervezését. A szerző jelentős helyet 
szentelt a demokratikus rendőrség 
megszervezésének, kiindulva abból a 
közbiztonsági állapotból, amely ez idő
ben a megyét jellemezte. Részletesen 
foglalkozik a megyében lezajlott föld
osztással, annak eredményeivel, amely
nek során több mint 36 000 család ka
pott földet. 

Az V. fejezetben 99 korabeli doku
mentumból 15 irat a nyilas uralom 
időszakára, 84 pedig a felszabadult me
gyére vonatkozik. 

A kötet tudományos apparátusában 
nemcsak olyan adatokkal találkozunk, 
amelyek a könyv használatát segítik 
elő, hanem olyanokkal is, amelyek új 
ismeretanyagokat tartalmaznak. (Pl. 
eseménynaptár és adatták) 

A kötet egyetlen hiányérzetet keltő 
résre a X. fejezet, amely a „felszaba
dulás története képekben" címet viseli. 
A képillusztrációk élénkítették volna 
a kötet szövegi részét, ha azok a meg
felelő helyre kerülnek. 

Mindenképpen egyetérthetünk azzal 
a véleménnyel, hogy kiadásunk olyan 
helytörténeti olvasókönyvvel szaporo
dott, amely egyaránt színvonalas ol
vasmány „ . .. diák és szaktanár, nép
művelő és helytörténész, honismereti 
szakvezető és politikai, gazdasági és 
kulturális irányítók számára". 

Gellért Tibor 



SZABÖ LÁSZLÓ—KARDOS SÁNDOR—SZABÖ ISTVÁN: 

FARKASVEREMTÖL AZ ATOMAKNAZÁRIG 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1970. 164 o.) 

A háborúk történetének tanulmányo
zása során a fegyveres küzdelem tech
nikai eszközei között szinte időtlenül 
találjuk meg az ellenség eilőnyomulá-
sát megnehezítő eszközök — az aka
dályok, a torlaszok, később az aknák 
— legkülönbözőbb fajtáit. 

Már a legegyszerűbb társadalmi 
szervezetben élő törzsek, a még hábo
rúnak sem nevezhető fegyveres össze
csapásaik során, a lakóhelyükhöz ve

zető utakon, biztonságuk érdekében 
farkasvermeket, bennük hegyes karó
kat, mérgezett töviseket helyeztek el. 
Napjaink újságjaiban pedig arról ol
vashatunk, hogy nyugatnémet táborno
kok Európa szívében, annak egyik leg
sűrűbben lakott területén — emberek 
millióinak életét veszélyeztetve — 
atomaknazárak létrehozását szorgal
mazzák. 

Az akadályok, a műszaki zárak kez
detét és jelenét meghatározó két mér
földkő között hosszú és érdekes út ve
zet. A szerzők munkájukban az olvasót 
a haditechnika történetének ezen az 
igen érdekes útján vezetik végig. 

Indításként bemutatják azt az idő
szakot, amelyet ők könyvükben a „lő
por megismerése előtti időszak"-nak 
neveznek. Ekkor az árkok, a vermek, 
a különböző, de sok ötletességgel ké
szített csapdák jelzik a később „mű
szaki zárás"-nak nevezett tevékenység 
kezdeti eszközeit. 

Érdekességként említhetjük meg, 
hogy már ebben az időben találko
zunk a „felperzselt föld" stratégiájá
val. Az ellenséges támadás akadályo
zásának nemegyszer alkalmazott mód
szere volt, hogy — elsősorban a hatá
rok mentén — több napi járóföldre a 
vidéket pusztasággá tették. A kutakat 
betömték, a gabonakészleteket eléget
ték és mindent megtettek annak érde
kében, hogy az ellenség sem élelmet, 
sem ivóvizet ne találjon. De fedél še 
legyen a feje felett, ahová éjszakára 
meghúzza magát. 

A műszaki zárás ősi formái sorában 
a szerzők kiemelten és részletesen fog-
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lalkoznak a hongfoglaló őseink és első 
királyaink által a határok biztosításá
ra létrehozott „gyepűrendszer"-rel. Az 
ország határait, „a végeket" gyepük 
zárták le. Ezek többségükben hegyeik
re, erdőkre és a kiterjedt ingová
nyokkal övezett nagyobb folyókra tá
maszkodtak. A magyar gyepük több 
helyütt az avaroktól visszamaradt ár
kokra, cölöpkerítésre stb. támaszkod
tak. 

De már a legrégibb időkben találko
zunk olyan törekvéssel, hogy az ellen
ség tevékenységét a harcmezőn aka
dályozzák. Ennek érdekében már a ró
mai haderő csapatait sáncesziközökkel 
látta el. Ezeket elsősorban a táborok 
megerődítésére használták fel. 

A XIV. században Európában új, 
minden eddiginél veszedelmesebb pusz
tító eszköz jelenik meg — a lőpor. A 
középkor, majd az újkor várharcainak 
haditechnikusai a lőport újabb, na
gyobb feltartóztató erejű műszaki aka
dályok létrehozására is felhasználják. 
Megjelennek a robbanó akadályok kez
detleges formái. A lőporos aknákat a 
várak megvívásánál a támadók is fel
használták. A föld alatt a falak alá 
ásták be és e kapuzatokat, tornyokat 
így robbantották. 

A XVII. századi hadtörténelem egyik 
igen jelentős eseményében, Buda ost
romában a robbanó aknák számottevő 
szerepet játszanak. II. Rákóczi Ferenc 
egyik leghűbb tábornoka, Bottyán Já
nos, az érsekújvári vár erődműveinek 
akadályrendszerét tökéletesíti. A Na
póleon számára végzetes Waterlooi csa
tában válogatott francia rohamcsapa
tok véreztek el az angol gyalogság ál
tal, műszaki akadályokkal erős támasz
ponttá kiépített majorságnál. Csak né
hány felvillantott kép a könyvben be
mutatott érdekes eseménysorozatból. 

A mai értelemben vett műszaki zá
rás és technikai eszközeinek kialaku
lását' az első világháború állásharcai 
jelzik. A nagymélységű akadály övek, a 
drótakadályok, a nagyfeszültségű 
árammal telített villamos akadályok 
mellett a lángzárak éppen úgy jellem
zői ennek a világméretű összecsapás
nak, mint a még mindig csak kezdetle
ges formában kialakuló robbanó akna
zárak. 

Általánosan ismert tény, hogy a há
ború kezdetén mindkét fél katonai ve
zetői úgy gondolták, hogy néhány hét 

alatt nagyszabású, manőverező jellegű 
hadműveletekben legyőzik ellenfelüket. 
Az elképzelés nem vált valóra és a 
földbe kényszerített hadseregek, ki
terjedt állásrendszereik lövészárkaiban 
négy éven át vívták élet-halál küzdel
müket. Ez mások mellett a korszerű 
értelemben vett műszaki zárás kiala
kulásának kezdetét is jelentette. 

A már említett nagymélységű aka
dályövek alkotó elemei közé az utak, 
vasutak, hidak, alagutak és más mű
tárgyak rombolása is beletartozik. A 
zárótevéknyeség hadműveleti mérete-
kec oit. Szerepet kapnak az ún. hidro
technikai zárak, a területeknek vízzel 
történő o1 árasztana, elmocsarasítása. 

A drótakadályok legkülönbözőbb 
formái a nagyfeszültségű árammal te
lített villamosakadályok, melletük a 
lángszórókból telepitett lángzárak és a 
még eléggé kezdetleges aknazárak nagy 
tömegben való alkalmazása jól jellem
zi az állásháború haditechnikájának 
fejlődését. A rendkívül sok munkát és 
hosszú időt igénylő földalatti aknaharc 
az első világháborúnak igen jellegze
tes műszaki harctevékenysége. 

Persze ezek a döntésnek nem lehet
tek alkalmas eszközei. 

A haditechnika e nagy hatású esz
közeinek fejlődése a második világhá
ború idején ugrásszerű. A fejlődés nem 
kimondottan technikai vonatkozású. 
Nemcsak egyre nagyobb hatású aknák 
válnak a harcok számottevő szereplői
vé, hanem a harcok-hodműveletek — a 
támadást is beleértve — egyre jelen
tősebb tényezőivé lesznek. 

A technikai fejlődést az aknafajták 
differenciálódása jól tükrözi. Már a 
második világháborút megelőző idők
ben kifejlesztik a harckocsik és a gya
logság elleni aknákat. Ezek a háború 
menetében a szállításgátló és a deszan
tok elleni aknákkal bővülnek. Létre
jönnek a meglepő és az időzített ak
nák. Emellett a hadviselő országok 
hadseregeiben kialakítják az aknatele
pítés rendszerét, amelynek alapja a kü
lönböző aknamezők. 

Minőségileg teljesen új elemként je
lentkezik, hogy a műszaki zárakat 
nemcsak a védelemben, hanem a harc 
többi fajtáiban is — elsősorban tá
madásban — alkalmazzák. Terepszaka
szok, egyes irányok gyors lezárása, el
lenlökések elhárítása érdekében a 
harcrendekben új elem keletkezik: a 
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mozgó záróosztag és a második világ
háború harcainak számottevő ténye
zőjévé válik. 

A szerzők a második világháború 
legnagyobb csatáinak, ütközeteinek 
elemzése során mutatják be a műszaki 
záróharc szerepét, jelentőségét. 

A második világháborút követő idő
szaknak az olvasó számára kiemelke
dően érdekes része az ország — benne 
a Duna és a Balaton — aknamente
sítése, a szovjet, a magyar és a bolgár 
utászok félelmet nem ismerő, önfel
áldozó tevékenysége. 

A következő részben a szerzők a 
műszaki zárás korszerű eszközeit és 
fejlődésének irányát ismertetik. A fej
lesztés fő iránya olyan aknatípusok 
kialakítása, amelyek az atomrobbanás 
lökéshullámának hatására nem robban
nak fel. A szerzők bemutatják az e té
ren meglévő eredményeket. 

És végül két — csak kevéssé ismert 
— érdekességgel találkozik az olvasó. 

Az egyik: hogyan teszik pokollá a 
dél-vietnami dzsungelékben „tevé
kenykedő" amerikai katonák életét a 

legváratlanabb helyen is előforduló 
csapdáik, meglepő aknák. A „repülő 
buzogány", a „medvecsapda", a „tüskés 
kötél", a lándzsa-sorozatvető" és a 
többiek sok keserűséget okoznak az 
agresszió katonáinak. 

A másik: hogy a Német Szövetségi 
Köztársaság területén — tehát Európa 
közepén — konkrét előkészületeik foly
nak atomaknazáraik létrehozására. 

Kik erőszakolják a terv végrehajtá
sát? Kik állnak mögöttük? Ki adja az 
atomaknákat? Ügy gondoljuk nem ér
dektelen kérdések. 

A szerzők így kalauzolják végig az 
olvasót a „farkasveremtől az atom-
aknazárig", bemutatva a műszaki zá
rásnak érdekes történeti fejlődését, 
eredményeit és perspektíváit, valamint 
hatását a harcok, hadműveletek vég
rehajtására. 

A Zrínyi Katonai Kiadó gondozásá
ban megjelent, gazdagon illusztrált 
könyvet valamennyi, a haditechnika 
története iránt érdeklődő olvasónk fi
gyelmébe ajánljuk. 

Szabó Sándor 
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BERNARD ISELIN: 

LES BATAILLES, QUI ONT FAIT LA FRANCE. EN 1000 IMAGES 
(Paris, Pont Royal. 1965. 3180.) 

Kissé megkésve jutott hozzánk Ber
nard Iselin képes kiadványa. Ennek el
lenére úgy véljük, még nem időszerűt
len felhívni a fegyelmet e könyvre, 
amely hadtörténészek, régészek és 
fegyvertörténészek számára hasznosít
ható segítséget nyújthat. 

A munka döntő része kép, a válo
gató csak minimális kísérőszöveget ad. 
Sajnos, Iselin a képek eredetéről — 
kevés kivételtől eltekintve — nem vilá
gosít fel. 

* 1000 kép a francia hadtörténelemből. 

27 részre osztott 1000 fekete-fehér 
kép, fénykép, reprodukció, légifelvétel, 
térkép mutatja be a francia hadtörté
net egyes eseményeit, időrendi sor
rendben. A válogatást áttekinthetőbb 
tájékoztatás kedvéért, lényegesen elté
rő beosztásban ismertetjük. Hivatko
zásiként csak képszámot adunk, oldal
számot nem. 

A gall-írank történetet a 843. évi 
verduni szerződésig 144 kép illusztrál
ja. Ezek általában romantikus szem
léletű, heroizáló festmények és met
szetek. A klasszicista képek mellett 
több, az újkor elején készülhetett met
szetet látunk. Ezek a mi törökkori csa
taképeinkkel azonos stílusúak. 

A válogatás talán legértékesebb ré
sze a középkor második felét és az új
kor első századait bemutató anyag. 

A verduni szerződéstől a százéves 
háború végéig (1453) terjedő időszakot 
>35, általában egykorú, vagy a korszak
ra hitelesként felhasználható metszet, 
rajz, festmény és térkép .mutatja be. A 
franciák európai háborúin kívül lá
tunk metszetet IX. Lajos keresztes 
hadjáratáról, amikor a francia hajó
had 1249-ben a Nílus deltájában át
töri a szaracén folyamvédelmet (203) 

Iselin a százéves háború csatáiból 
értékes anyagot gyűjtött össze. Ilyen 
például az angolok sommei erőszakos 
átkeléséről (1346) készült festmény 
(218). Nem mindennapi módszerét lát
juk a várvédelemnek a 299. képen: 
1356-ban a Rennest védő franciák 
disznócsordával szórták szét az ango
lokat. Hadtörténész számára becses 
forrás a 242. kép, amelyen angol íjá-

— 710 — 



szók szekérvárát 1429-ben francia lova
gok rohamozzák. 

Jeanne d'Arc történetét tucatnyi kép 
illusztrája. Utánuk kezdetleges ostrom
tüzérséget látunk a 271. képen. 

Az új kor első két évszázadát 169 
illusztráción kísérhetjük figyelemmel. 
Számos hiteles, a lovagkor hanyatlását 
szépen kidomborító csata- és ostrom je
lenet mellett mindinkább megismerke
dünk a korszak nevesebb személyisé
geivel. Aprólékosan kidolgozott város-, 
vár- és utcaábrázolások gazdagítják 
e részt. 

Jellegzetes lovagi ütközetet látunk a 
292. képen. Ez Nancy falai előtt zaj
lott le 1477-ben és XI. Lajos győzel
mét hozta a németalföldi Charles de 
Téméraire serege fölött. A képeken a 
lovagi páncélzat és fegyverzet szinte 
valamennyi részét tanulmányozhatjuk! 

Több kép szemlélteti a gyalogság és 
a lovagok összecsapását, az alabárdo
sok harcmódját (309, 310, 321, 362). Ta
nulságos a 394. kép, amely V. Károly 
therouanneá győzelmét (1533) ábrázolja 
a franciák ellenében. A képanyagban 
első ízben látunk itt rohamra induló 
könnyűlovasságot, amelyet lovagok, tü
zérség és gyalogság támogat. 

Kétségtelenül a korszakra nézve hi
teles metszeten látjuk a dreuxi csatát 
— 1562 — a vallásháborúk korából. 
Érdekesség itt is a harcmód. Három
szögű tömegben védekező pikásokat 
félkörös ívben lovagvonal támad, amíg 
az előtér lovascsatájában részben puská
ból tüzelő lovagok csapnak össze (406). 

Ugyancsak a vallásháborúk esemé
nyei között látjuk, miként kergeti el 
1549-ben Stenay falai alól az ostromló
kat Turenne (429), de azt is, hogyan 
foglalják el a Liga csapatai Fécomp 
várát 1592-ben, csellel, kötélen fel
mászva (434). 

A „három Lajos" uralkodásának száz 
évét a nagy francia forradalom kitö
réséig 177 képen kísérhetjük végig. E 
rész ugyancsak bővelkedik hiteles 
anyagban. A hadtörténész számára kü
lön érdekesség Vauban rohamterve 
(517). amelyen alaprajzban és profil
ban ábrázolja a korszerű ostromárok
ból a vár előművében elhelyezett vé
dők elleni támadását. A rohamterv 
alatt látjuk a várharc e legnagyobb 
mesterének arcképét is. Egyébként 
egész gyűjteményét találjuk a XVII— 
XVIII. század várostromainak. Ezek 

mellé immár könnyebb fegyverzetű se
regek ütközetei, közelharc jelenetek, 
arcképek sorakoznak. Utóbbiak érdek
telenségükkel gyengítik a válogatást. 
A szárazföldi harcok közt tengeri üt
közetet is látunk. Portolongone kikötő-
erődjének 1647-es ostroma ilyen, ami
kor a francia hajóhad a Földközi-ten
geren vette blokád alá az erődöt, míg 
a szárazföldi haderő ostromolta azt 
(484). 

Csak néhány kép marad a gyarmati 
harcokra. Köztük legérdekesebb a hin
duk elefántos harcmódjának látványa 
(604). 

A francia forradalom és a köztár
saság háborúit, valamint az 1914-ig 
terjedő 100 év eseményeit mindössze 
134 ábra szemlélteti, többségük a két 
Napóleon korát illusztrálja. Tanúi va
gyunk Dumouriez belgiumi hadjáratá
nak. (640. és köv.) Látjuk, hogyan tá
vozik Fleuresből Carnot, ,,a győzelem 
szervezője" léggömbön (667). Számos, a 
jelentőséghez képest mégis igen kevés 
kép, ellenben több festmény vonatko
zik Bonaparte hadjárataira. Jól ismert 
csaták, híres nevek bukkantak elő: Ar-
cole (689), Macdonald, Masséna, Murát 
(695, 696, 701), Desaix hősi halála és az 
ennek árán kicsikart győzelem Maren-
gónál (702). 

Enyhén szólva különös azonban, 
hogy a Marengót követő első csatakép 
az osztrák—olasz—francia háborút áb
rázolja (720)! Ezt a hiányt rendkívül 
sajnáljuk, hiszen a napóleoni kor leg
nagyobb csatái mellett nincs képünk a 
francia gyarmati háborúkról sem, jól
lehet a hadügy fejlődésére a napóleoni 
háborúk döntő, a franciák algériai há
borúi1 pedig jelentős hatást gyakoroltak 
és mindkettő képanyaga igen gadag. 

A továbbiakban jellegtelen kis kép 
illusztrálja a magentai csatát (724), de 
nem sokkal szerencsésebb a korszakra 
vonatkozó egyéb anyag sem. 

Kár, hogy egyetlen kép sincs a po
rosz—francia háború, a párizsi kom
mün és az 1860—1914 közötti időszak 
egyéb eseményeiről. így az 1789—1914-
re vonatkozó fejezetek alkotják a vá
logatás leggyengébb részét. 

i Az algériai háború egyetemes hadügyre 
gyakorolt hatásával dr. Acs Tibor foglalko
zik a Hadtörténelmi Közlemények 1970. 3. 
számában közreadott tanulmányában, mely
nek címe: Engels és az algériai gyarmati 
háború. 
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Fenntartásokkal fogadhatjuk az első 
világháború bemutatását. 127 képet ta
lálunk, általában a szerzők nevével 
fémjelzett fényképeket. Látjuk a ro
hamra induló francia (785, 839) és a 
védő német gyalogságot (784, 803). 
Nem hiányzik a drámai hősi halál-fel
vétel sem (805). Megrendítő felvételek 
emlékeztetnek a verduni harcok bor
zalmaira. (814. és köv.) 

A kepék száma elfogadható, azt el
lenben joggal kifogásolhiatjuk, hogy 
ezek mintegy kétharmada foglalkozik a 
Verdun körüli harcokkal. Az erődrend
szer hősies, a háború szempontjából 
akár fordulópontnak is ítélhető védel
me sem indokolja ezt az arányt a töb
bi esemény rovására! Az is kár, hogy 
a képanyagból lényegében hiányoznak 
az első vonalban megvívott harcokról 
készített riiportfelvételék. Másrészt in
kább ellenérzést, mint a műalkotás 
iránti elragadtatást vált ki a jónéhány 
festmény, amely a mi egykori Tolnai -
kiadásunk nacionalista giccsanyagára 
emlékeztet. (Pl. 772, 774, 783, 793, 794. 
és a fedőlap egyik képe.) Végül sajátos 
szempont késztethette Iselint arra, 
hogy Verdunnal befejezte az első vi
lágháború bemutatását. 

A második világháború franciákra 
vonatkozó eseményeit 114 kép mutatja 
be. Elmarad a „furcsa háború" és a 
német hadjárat, a dunkerquei kataszt
rófa, és az első képeken a Párizsban 
díszszemléző németeket látjuk. Bősé
ges, de legtöbbször nem a harcokról 
készített képanyagon kísérhetjük figye
lemmel a Rommel-csapatok elleni ví
vott „sivatagi háború" eseményeit — 
de az el-alameini csatából semmit sem 
látunk. 

A partraszállás néhány felvételét a 
maqius és Párizs harcának bemutatá
sa követi, néhány valóban drámai (938, 
950) képen. Leclerc páncélosainak pári
zsi bevonulása után azonban nincs ér
demleges további anyag. így ezt a 
részt és a könyvet is alapos hiány
érzettel tesszük le: hol van az 1945 
utáni évek, sajnos, gazdag, háborús 
fényképanyaga ? 

A könyv egészére vonatkozóan az 
olvasó értékelése nem egyenletes. 

A képek elosztása vitatható: a 100 
éves háború végéig 279, a francia for
radalomig 346, 1789—1860 között 134, 
az első világháború 127, a második vi
lágháború 114. A háború gépi korsza

káig terjedő eseményeket 759, a két vi
lágháborút 241 kép illusztrálja. Az 
arány mellett szól, hogy a fényképezés 
elterjedése utáni eseményeket, kivált
képp a második világháborút mindenki 
sokkal jobban ismeri, mint a korábbi, 
főleg középkori, illetve 1945 utáni idő
szakot. Mindemellett, ha az összeállító 
ragaszkodott az 1000. számhoz, akkot 
feltétlenül helyet kellett volna szorí
tania, mégpedig az 1789 eltőti anyag 
rovására az indokínai, algériai háború 
képeinek. 

Ha ezen túlmenően arra gondolunk, 
hogy még mi minden kimaradt — na
póleoni háborúk többsége, a gyarmati 
háborúk teljes egészükben, a krimi 
háború, a porosz—francia háború, a 
Párizsi kommün, az első világháború 
javarésze, a második világháború szin
te minden jelentős eseménye — eléggé 
kedvezőtlen vélemény alakul ki az ol
vasóban a válogatás arányairól és 
szempontjairól. Vagy néhány száz kép
pel többet kellett volna adnia Iselin-
nek, vagy szerényebb, de jobban kitöl
tött keretet választania, pl. a gépi há
borúkig terjedő időszakot. 

A képek számához mérten, úgy érez
zük, jelentőségüket meghaladó szám
ban látható arckép és jellegtelen rész
let. Iselin a választott szempont alap
ján a fegyveres küzdelemre összponto
sít. Némi rugalmassággal, úgy véljük, 
bemutathatott volna néhány képet a 
hadiipar, a kiképzés, a vár- és erőd-
építés területéről. Indokolatlanul szűk
nek látjuk a földrajzi kereteket is. Ta
lán nem kellett volna ennyire a szá
razföldi harcra helyezni a súlypontot, 
annál inkább, mert a francia hadi
flotta — de a légierő is (pl. Norman-
dia-Nyeman) — több említést érdemelt 
volna. A légiharcokat két német gép 
roncsa és a győzelmi díszszemle pla
kátja jelképezi. 

Az adott anyaggal szemben is van 
némi kifogásunk. 

Céljára következtetve — bevezetés, 
utószó és egyéb tájékoztató hiányá
ban — úgy latszik a könyv ismeretter
jesztésre, a francia hadtörténelem il
lusztrálására készült, az olvasó részéről 
feltételezve a francia történelem is
meretét. Ennek ellenére — és ezzel 
együtt — hiányoljuk a képek jegyze
telését, így a válogatás felhasználása 
nehéz, és elképzelhető, hogy a képek 
forrásszerű alkalmazását ez megakadá-
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lyozza, bár szakember, sőt jártasabb 
olvasó is általában eldöntheti, hogy 
egykorú, korszakra nézve hiteles vagy 
utólag készült képet lát-e? 

összegevzve: a válogatás 1800 utáni 
része gyenge; módszerében sok tekin
tetben kifogásolható. Az 1800 előtti 
anyag színvonala, sokoldalúan fel
használható. 

Hadtörténész számára a harcmód 
fejlődését illusztráló képanyag értékes, 
kiváltképp a lovagi hadviselés törté
nete, a gyalogság kialakulása, a tűz
fegyverek felhasználása és a várhar
cok szempontjából. 

A várak, műemlék, esetenként vá
ros-, utcarészletek a régészek számá
ra nyújthatnak segítséget. Leginkább 
a várkutatók találhatnak anyagot. 
Mintegy negyven képen látunk vár-
és . városfal ábrázolást, vagy ostrom
részietet, amelyeken a várharc menete 
teljes egészében nyomon követhető. Fi
gyelemreméltó, hogy a könyvben fel
lelhető összes középkori vár tornyos, és 
ezek kivétel nélkül valamennyi tornya 
a fal elé ugrik. 

A fegyvertörténész is gazdagon me
ríthet a képanyag nyútotta lehetősé
gekből. Előtte áll a lovagi páncélzat és 
középkori fegyverzet valamennyi rész
lete. Hazai kutatásunk számára figye
lemreméltó a honfoglalás- és Árpád
kori régészet fegyvertörténeti problé
máit megvilágosítható anyag. 

Egyrészt a X—XI. századi magyar 
temetők leletei közt gyakori, változa
taiban a középkori okleveles anyagban 
és törvényekben gyakran említett2 

2 A magyar források anyagára lásd Sza
bó István: A középkori magyar falu. Buda
pest, Akadémiai Kiadó, 1969. 181. o. — Ügy 
véljük, az általa csak feltételesen kétélű 
fokosként értelmezett „bicellum" bizonyo
san annak értelmezhető. 

harci balták (fokosok, szekercék, csá
kányok stb.) használatához kapunk se
gítséget. A — gyakr&n későbbi felfo
gásban készített — képekből kitűnik, 
hogy a frankok kedvelt fegyvere volt 
a csatabárd, illetve fokos3. Clodvig ki
rályt fokossal ábrázolják a híres sois-
sonsi váza-jelenetben (67). Harci fel
használását is bőven látjuk, (pl. 93, 
109, 115, 160). Feltűnő, hogy a frank 
lovasság, bár oldalán függ a kard, 
szekercével támadja a páncéMngbe öl
tözött, karddal és pajzzsal hadakozó 
ellenséget. A középkor későbbi szaka
szában baltát (227, 286. stb.), egy 
esetben lovag (!) kezében egyélű fo
kost látunk (199). 

Másrészt a magyar honfoglalás- és 
középkori lándzsa (és vele rokon 
egyéb hajító, szúrófegyver) alkalmazá
sához kapunk bőséges analógiát. Úgy
szólván valamennyi fegyvertípus hasz
nálatára találunk példát, bár a képek 
készítési idejét itt is kritikusan kell fi
gyelembe venni. Egyebek között hajító-
dárda (100, 102, 107, 110—114. stb.), a 
lovasság lándzsája (dzsida, 115, 125), 
lovagi lándzsa számtalan metszeten, 
könnyűlovas kopja (394), a gyalogos 
pika (123, 137, 148), várvédelemben 
tömegesen hajított dárda (154) stb. 

A felmerülő kifogások ellenére 1800 
előtti anyagában jól f elhasználható, ér
tékes anyagot bőven tartalmazó kép
összeállítást ismertünk meg Iselin 
munkájában. 

Marosi Endre 

S Engels Frigyes Válogatott katonai írá
sai I. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1960. 
329. o. — 

Engels helyesen sorolta a csatabárdot a 
frankok fegyverei közé. A képanyag viszont 
ellentmond az általa ismertetett harci alkal
mazásnak: a frankok többnyire közelharc
ban használták, és nem hajították a csata
bárdot. 
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KÜLFÖLDI HADTÖRTÉNELMI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE 

VOENNO ISZTORICSESZKIJ ZSUR-
NAL (Szovjetunió), 1970. 4—b. 
sz. — A második negyedév három szá
ma közül kettő évfordulós szám: 
a negyedik számot a lenini évfor
dulónak, az ötödüket pedig a fasizmus 
felett aratott győzelem 25. évforduló
jának szentelték. Ennek következtében 
a cikkek túlnyomó többsége átfogó, 
történeti jellegű. A három számban 
mindössze egy hadtudományi jellegű 
tanulmány jelent meg M. Cseredny''.-
csenko vezérőrnagy: „A hadművészet 
háború utáni fejlődésének sajátossá
gai" (1970. 6. sz. 19—30. o.) c. írása. 
A szerző rámutat arra, hogy bár az 
utóbbi huszonöt év alatt nagy háború 
nem volt, csak sok fegyveres összeüt
közés és helyi háború, a hadművészet 
gyorsabban fejlődött, mint bármikor 
korábban, s emellett a hadművészet
ben forradalmi változások mentek 
végbe, melynek alapját az egyre gyor
suló tudományos-technikai folyamat 
képezi. A hadművészet fejlődését az 
1960-as évek közepéig feltételesen há
rom szakaszra osztja: 1. az atom előtti 
időszak — 1945—1953; 2. az atom-idő
szak, amely szintén két szakaszra osz
lik: a) 1954—1959; b) az 1960-tól kez
dődő szakaszra. A cikk, részletesen is
mertetve az egyes időszakok politikai 
eseményeit, amelyek siettették a fegy
verzet és ezzel kapcsolatban a hadmű
vészet fejlődését, s az egyes időszakok 
új fegyvereit, az ezek eredményezte 
szervezeti, harcászati stb. változásokat, 
a szakaszok szovjet hadművészetének 
következő fő vonásait állapítja meg. 1. 
Az alap a második világháború, min
denekelőtt a Nagy Honvédő Háború 
általánosított tapasztalata. Bizonyos 
előrelépés történik a hadművészet fej
lődésében azzal kapcsolatban, hogy 

megjelennek az új fegyverek és az új 
technika. 2/a. Kidolgozták a hadművé
szet új elveit az atomfegyver széles 
körű elterjedésével kapcsolatban, de a 
fenti elvek kidolgozását még nem fe
jezték be. Még mindig érezhető a má
sodik világháború tapasztalata. Az idő
szak végére tömegesen jelennek meg a 
különböző típusú rakéták, a modern 
rádió-elektrotechnika. Gyorsul a hadá
szat, a hadművelet és harcászat régi 
elveinek felszámolása és az új elvek 
kidolgozása. 2b . A szakaszt a katonai 
elmélet további aktív fejlődése jellem
zi. Olyan művek jelentek meg mint „A 
katonai hadászat" V. D. Szokolovszkij 
marsall, „A hadügy forradalmának 
problémái" R. J. Malinovszkij marsall, 
„Atomkor és háború" A. A. Grecsko 
marsall szerkesztésében. 

A hadtörténeti jellegű cikkek közül 
megemlítjük A. Gromakov őrnagy: „A 
kommunista párt politikája a katonai 
építés terén (1920—1923)" (1970. 6. sz. 
3—11. o.) c. cikkét. A békés szocialista 
építésre való áttérés felvetette a fegy
veres erők újjászervezésének kérdését 
olyan körülmények között, amikor a 
hadsereg létszámát csökkenteni kel
lett, de ugyanakkor a kapitalista kör
nyezet fennmaradása követelte az or
szág védelmi képességének erősítését. 
E körülmények figyelembevételévei 
hosszas vita bontakozott ki az átszer
vezett hadsereg jellegéről. 1920-ban a 
IX. kongresszus a Forradalmi Katona
tanács bizottságainak anyagai alapján 
úgy határozott, hogy meg kell kezdeni 
a milíciarendszerre való áttérést. A 
lengyel háború egy időre véget vetett 
a vitának. A háború után a vita foly
tatódott, a milíciarendszer és a regulá
ris hadsereg elvének hívei sok fóru-
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mon csaptak össze. Ugyanakkor harcot 
kellett folytatni az osztályhadsereg el
len fellépő eszer—mensevik irányza
tok és a trockista túlzók ellen is. A 
viták tanulságait leszűrve Lenin hatá
rozottan fellépett a reális keretek kö
zött létező reguláris hadsereg fenntar
tása és mindenirányú fejlesztése mel
lett. 1921-ben a X. kongresszus is ilyen 
határozatot fogadott el és a milíciára 
való részleges áttérést csak tősgyöke
res proletár kerületekben (Petrograd, 
Moszkva, Ural) engedte meg. 1923-ra 
az ország nemzetközi helyzete megja
vult, a Vörös Hadsereget 516 ezer em
berre csökkentették. Ez természetesen 
nem tudta átereszteni és felkészíteni az 
összes hadköteleseket, ezért kialakítot
ták a reguláris és területi alakulatok 
kevert rendszerét, amelyről a „A terü
leti katonai alakulatok létrehozásáról 
és a lakosság katonai kiképzésének 
folytatásáról" c. 1923. augusztus 8-i 
dekrétum intézkedett. 

A lenini évfordulós cikkek közül 
megemlítjük még P. Zsilin altábornagy: 
.,V. I. Lenin és a 'hadtörténeti tudo
mány" (1970. 4. sz. 3—13. o.) c. és V. 
Domnyikov altábornagy: „V. T. Lenin 
az újftípusú hadsereg katonai káderei
ről" (1970. 4. sz. 24—32. o.) c. munká
ját. 

A második világháború befejezésének 
25. évfordulójára jelent meg A. Grecs-
ko marsall: „A nagy győzelem" (1970. 
5. sz. 3—13. o.) c. cikke. A szerző elem
zi azokat a tényezőket, amelyek lehe
tővé tették a győzelmet és áttekinti 
a háború fő szakaszait. A felkészülés 
jóval a háború előtt kezdődött. Egymás 
után születtek az új hadiüzemek, 1933 
és 1938 között 5,5-szeresre nőtt a re
pülőgépek termelése, a harckocsik ter
melése az 1930—31 évi 740-ről 1935— 
37-re évi 3139-re nőtt. Az ütem különö
sen fellendült az 1939-es XVIII. párt
kongresszus után, amikor a katonai 
költségvetést évi 23 milliárd rubelről 
56 milliárdra emelték. A harckocsik 
előállítását főként a Volga-vidékre 
és az Uraiba helyezték. 1940 végére 
1930-hoz viszonyítva több mint 70 szá
zalékkal nőtt a repülőipar. A háború 
kezdetére a flotta kb. 600 hajóval, 1000 
parti löveggel és 2500 repülővel rendel
kezett. Folyt a hadsereg átszervezése, 
személyi állománya 1941. január l-re 
elérte a 4207 ezer főt. A háború első 
három hónapja alatt a hadsereg és a 

flotta 95 ezer katonailag képzett mun
kást kapott, valamint 47 ezer pártfunk
cionáriust a parancsnoki kar megerő
sítésére. A szerző a moszkvai csatát is
mertetve úgy értékeli ezt, mint a há
ború első évének döntő katonai-politi
kai eseményét, a gyökeres fordulat 
kezdetét. Ezek után értékeli a sztálin
grádi, a kurszki csata, valamint az 
1944—45-ös nagy katonai események 
jelentőségét. A győzelmet elősegítő té
nyezőket tárgyalva rámutat arra, hogy 
a háború alatt 5 millió ember lépett be 
a pártba, a fronton harcolt a párttagok 
60 százaléka, a 11 603 Szovjetunió Hő
sének 74 százaléka párttag volt. — Az 
egész háború alatt a szovjet arcvonal 
volt a fő front, itt harcolt a német 
szárazföldi alakulatok 60—70 százaléka. 
Itt semmisült meg, vagy esett fogság
ba 607 német hadosztály, az összes töb
bi arcvonalon elszenvedett német vesz
teségeknek a négyszerese. Ez 10 millió 
embert jelent, ami az összes német 
veszteségeknek csaknem háromnegye
de. A Szovjetunió kb. 20 millió embert 
vesztett és elpusztult a nemzetgazda
ság 30 százaléka. A szerző röviden is
merteti még a szovjet hadművészet jel
lemző vonásait és fejlődését, a szovjet 
hadseregszervezésben végbement válto
zásokat. 

Ugyancsak a győzelem 25. évforduló
jára jelent meg M. Zaharov marsall: 
„A Fegyveres Erők stratégiai vezetése" 
(1970. 5. sz. 23—34. o.) c. cikke, mely 
a központi vezető szervek létrehozásá
nak történetét, szervezeti fejlődését, a 
stratégiai vezetés formáit és módszereit 
ismerteti. 

Két tanulmány foglalkozik a Varsói 
Szerződésben megvalósult együttmű
ködés elvi és történeti kérdéseivel: A. 
Ratnyikov: „Lenin proletárinternacio
nalizmusról szóló tanításának valóra
válása a szocialista országok hadsere
geinek fegyverbarátságában" (1970. 4. 
sz. 42—49. o.) c. cikke, mely a lenini 
évfordulóra jelent meg. A másik ta
nulmány: I. Jakubovszkij marsall: ,,A 
béke és a szocializmus őrségén" (1970. 
5. sz. 14—22. o.) c. cikke, amely a Var
sói Szerződés 15. évfordulójára jelent 
meg. 

A hadtörténeti jellegű cikkek közül 
megemlítjük még V. Maculenko vezér
őrnagy: „A koreai háború" (1970. 6. 
sz. 31—47. o.) c. írását, amelyben rész
letesen ismerteti a dél-koreai hadsereg 
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valamint a népi demokratikus Korea 
hadserege létrehozásának történetét, a 
két hadsereg erőit és összetételét, az 
agresszió előkészítését az amerikaiak és 
dél-koreai szövetségeseik részéről, va
lamint a háború lefolyását is. A hábo
rút — a harc jellegét tekintve — két 
részre osztja: 1. Az első időszak a ma
nőverező harc időszaka, 1950. június 
25-től 1951. július 9-ig, amely három 
hadjáratot foglal magában: a) az 1950-
es nyári hadjárat (június 25—szeptem
ber 14.), a néphadsereg támadása a 38. 
szélességi foktól délre, b) az az 1950-es 
őszi hadjárat (szeptember 15—október 
24.), a néphadsereg kényszerű vissza
vonulása az ország északi részére, c) az 
1950—51-es téli-tavaszi hadjárat, (1950. 
október 25—1951. július 9.), a néphad
sereg és a kínai önkéntesek ellencsapá
sa és az intervenciósok visszaszorítása a 
38. szélességi fok mögé. 2. A pozíció
háború időszaka (1951. július 10—1953. 
július 27). Részletesen elemzi az egyes 
szakaszokat és hadjáratokat, hadmű
vészeti szempontból. Jelentős figyel
met szentel az amerikai csapatok tevé
kenységének is és megállapítja, hogy 
itt először használnak nagymértékben 
új fegyvertípusokat és harci eszközö
ket: napalmot, 'helikoptereket taktikai 
légideszanthoz, lökhajtásos repülőgépe
ket, nagymértékű légiszállításokat irá
nyítható „hajó—föld" rakétákat, újtípusú 
harcikocsikat és gyalogsági fegyvereket. 
Vizsgálja azt is, hogy az Amerikai 
Egyesült Államok hadserege milyen kö
vetkeztetéseket vont le a háborúból a 
fegyveres erők egyes fajtáinak tökéle
tesítése szempontjából. (Lengyel István) 

HISTORIE A VOJENSTVI (Csehszlo
vákia), 1970. 3. sz. — Jurij Krizek: „Az 
ukrán és lengyel kérdés Galíciában az 
első világháború kezdetén" (319—345. 
o.) A szerző cikkében a galíciai lengyel 
és ukrán politikát elemzi 1914 augusz
tustól 1915 áprilisig. A Bécsben, Lwow-. 
ban és Krakkóban gyűjtött levéltári 
anyagra épülő tanulmány bemutatja, 
hogy a lengyel és ukrán burzsoázia 
képviselői a háború szükségessége mel
lett foglaltak állást nemzeti felszaba
dulásuk érdekében a cári Oroszország 
ellen. Koncepciójuk nemzeti felfogását 
hangsúlyozták és az osztrák—magyar 
és német militaristákkal való együtt
működés felé orientálódtak. Egyáltalán 
nem volt tehát demokratikus mozgal

makról szó. Tény azonban, hogy a len
gyel és ukrán akciók fölöttébb bonyo
lult helyzetben alakultak ki: Egyik ol
dalon az uralkodó osztrák—magyar kö
rök hatalmi érdékei álltak, a másik ol
dalon viszont a két nép közötti érdek
ellentétek. Ezért nem lehet határozott 
különbséget tenni a lengyel és az uk
rán reprezentánsok eljárása között. A 
lengyel függetlenség kérdésének felve
tése sokkal nyíltabb volt, mint ahogy 
az az ukrán reprezentánsok részére 
Ukrajna egyesülésének kérdésében le
hetséges volt. Végezetül megállapítja a 
szerző, hogy az uralkodó osztrák—ma
gyar köröknek kezdetben egyáltalán 
nem volt világos koncepciójuk a len
gyel és az ukrán kérdések megoldására. 

„Az Obrana Národa ellenállási szer
vezet 1939. március 15 és 1939. szep
tember 1. között" (346—385. o.). A cikk 
részletesen elemzi a katonai ellenállási 
szervezet keletkezését és fejlődését a 
fenti időszakban. A müncheni nemzeti 
katasztrófa következtében a cseh tiszti
karban erős politizáló hajlam alakult 
ki, mely 1939. március 15. után az 
egyébként spontánul keletkezett ellen
állási szervezetek vezetésének megva
lósulásához vezetett és a nemzet poli
tikai vezetésére való igénnyel lépett 
fel. A cikk a továbbiakban az Obrana 
Národa egész országra kiterjedő szer
vezetével foglalkozik és az 1939. szep
tember elejére tervezett, de soha meg 
nem valósított katonai felkelést ábrá
zolja. Hasonlóképpen nagy figyelmet 
szentel a tisztek politikai felfogásának, 
szembeállítva az ellenállási moz
galom külföldön élő vezetője, dr. Ed
ward Benes politikai vonalával. A ta
nulmány a téma legrészletesebb feldol
gozását adja a csehszlovák irodalom
ban. 

František Nesvadba: „A cseh és mor
va protektorátus kormánycsapatainak 
bevetése és széthullása Olaszország
ban" (407—457. o.) Az 1944—45-ben, a 
kormánycsapatok parancsnokságain ké
szült dokumentumok felhasználásával 
világítja meg a szerző ennek a nem tel
jesjogú katonai szervezetnek a műkö
dését a német vezetés szolgálatában az 
olasz front hátában. E dokumentumok 
mellett ugyanakkor felhasználta a kor
mánycsapatok egyszerű katonáinak a 
visszaemlékezését is olaszországi beve
tésükre vonatkozólag és bemutatja 
együttműködésüket az olasz partizá-
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nokkal. Nem volt azonban lehetősége 
összevetni a belföldi eredetű levéltári 
anyagokat az olasz ellenállási mozga
lom dokumentumaival. Ezért csak a 
kormánycsapatokon belüli bomlási ten
denciákkal foglalkozik. Az ellenállás a 
csapatok soraiban közvetlenül az olasz
országi bevetések után, a szökésekben 
nyilvánult meg. A partizánok oldalán 
harcoló dezertált cseh ikatonák aránya 
11—12% volt. A Piemontnál bevetett 6. 
zászlóaljból pl. 1944. júniustól augusz
tus 25-ig összesen 267 személy szökött 
meg, azaz a legénységnek több mint a 
fele. A tanulmány ismerteti a kor-
mánycsapatok olaszországi bevetési ter
vezetét. A német vezetés a csapatok
nak csak az őrszolgálat passzív részét 
hagyta meg, mert nem merte őket'köz
vetlenül a partizánok ellen fordítani. A 
habozás és kivárás motívumai elsősor
ban a kormány csapatok tisztikarában 
voltak megfigyelhetők. Megkísérelték a 
kormánycsapatok átvezetését is az an
tifasiszta táborba, A Csehszlovák Nem
zeti Bizottság pl. Milánóban akart ilyen 
cselekményt végrehajtani, de teljesen 
a londoni csehszlovák kormány utasí
tásaira bízta magát és elkésett. Az ak
ció megvalósítása előtt a németek 1944. 
október 4-én a kormánycsapatok 11 
zászlóalját lefegyverezték és tagjait a 
továbbiakban csak segédszolgálatra osz
tották be. (Nádor Tibor) 

WOJSKOWY PRZEGLAD HISTO-
RYCZNY, (Lengyelország) 1970. 2. sz. 
— Wladyslaw Gomulka ünnepi beszé
dét: „Visszatérés a Piasztok történelmi 
földjére — a legnagyobb győzelem 
Lengyelország történelmében" és a 
Honvédelmi Miniszter parancsát 'közlik 
1945. május 9. 25. évfordulója alkalmá
ból. — A tanulmányok is a háború be
fejező időszakával foglalkoznak első
sorban. Zdzislaw Stapor: „A lengyel 
nyugati és északi területek felszabadí
tása a Szovjet és Lengyel Hadsereg ál
tal" (23—69. o.). Lengyelország ezer
éves történetében a nyugati és északi 
területek a német expanziós törekvések 
állandó célpontjai voltak. A második 
világháború befejező szakaszában 'két 
hadműveletben szabadult fel ez a terü
let: az 1944 nyári—őszi és az 1945 téli— 
tavaszi hadjáratban. A Szovjet Had
sereg oldalán 400 ezer lengyel katona 
vett részt a harctevékenységekben. A 
cikk részletesen elemzi a katonai prob

lémákat, a hadműveletek tervezését, 
előkészítését és végrehajtását s ezek
kel szoros összefüggésben az 1. Len
gyel Hadsereg politikai, közigazgatási
szervezési és gazdasági tevékenységét. 

Tadeusz Belczewski: „Wroclaw fel
szabadításáért folytatott harcok 1945-
ben" (70—110. o.). A szovjet hadsereg 
1945. téli győztes offenzívája eredmé
nyeként megsemmisültek a Visztulától 
az Oderáig húzódó megerősített védel
mi szakaszon ellenálló német erők s 
február elejére az 1. Ukrán Front el
érte Wroclaw keleti határát. Wroclaw 
a drezda—berlini irányú előnyomulás 
útjában, az utolsó nagy erőd volt, a fel
szabadításáért folytatott harcok feb
ruártól májusig tartottak. A cikk 2 sza
kaszra osztja a harctevékenységet: 1. A 
bevezető harcok időszakára (február 
8—21.), 2. Ténylegesen a városért foly
tatott harcok időszakára (február 22-
május 7.) Az alsó-sziléziai Wroclaw 
körzetében folyó harcok előkészítését 
és megszervezését, a német tartós vé
delem helyzetét — erejét, a bekerítés 
végrehajtását, az első ostrom lefolyá
sát, majd márciustól a 2. Lengyel Had
sereg részvételét, a bekerített város éle
tét, a blokád kettős jellegét s végül a 
kapituláció aláírását ismerteti a cikk
ben a szerző. 

Jan Ptasinszki: „A Lengyel Munkás
párt tevékenysége a Mazowi-területen 
a Hitler-megszállás alatt, 1942—1945 
között (111—136. o.). Hitler a lengyel 
támadás megindítása előtt megparan
csolta a Totenkopf-hadosztály alakula
tainak, hogy „Irgalom és könyörület 
nélkül öljék meg a lengyel származású 
férfiakat, asszonyokat és gyerekéket". 
A cikk bevezetőben ismerteti az 1939 
szeptemberétől 1945-ig végrehajtott ki
végzéseknek s az áldozatoknak a szá
mát. A lengyel nép az első pillanattól 
elszánt harcot folytatott a hitleri meg
szállók ellen. 1942. januárjában meg
alakult a Lengyel Munkáspárt s nyom
ban utána a Gwardia Ludowa vezérka
ra. Ez határozatot hozott az országban 
a partizánok tömegmozgalmának meg
szervezésére — a fegyveres ellenállás 
helyi híveire támaszkodva. 1942 folya
mán több partizánközpont alakult az 
országban, így a Mazuri-tavak vidékén 
is, közvetlenül a német birodalomhoz 
csatolt területek határánál. A cikk is
merteti a Gwardia Ludowa és az Ar-
mia Ludowa akcióinak évenkénti mér-
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legeit, az egyes akciók fajtáit, a meg
ölt németek számát. Az Armia Ludowa 
dandárai a szovjet hadsereggel együtt
működve összehangolt hadműveletéket 
folytattak az arcvonalakon, a kisebb 
partizánalakulatok és rohamosztagok 
révén pedig elsősorban az ellenség köz
lekedési útvonalait igyekeztek megbé
nítani — teljesítve a párt és a lengyel 
nép iránti kötelességüket. 

Jerzy Bordzüowsky tábornok vissza
emlékezéseinek 14. fejezete (193—234. 
o.) az 1. Lengyel Hadsereg műszaki fel
adatait ismerteti az 1. Ukrán Front ke-
let-pomerániai hadműveletében 1944. 
októbertől 1945. márciusig. 

Longin Pastusiak: „Az amerikaiak 
Nyugat-Berlinben tartózkodásának 
eredete" (235—266. o.). Az amerikaiak
nak Nyugat-Berlinnel kapcsolatos poli
tikáját világítja meg a cikk, összefog
lalva a történeti előzményeket. Részle
tes diplomáciatörténeti áttekintés a 
négy szövetséges nagyhatalom második 
világháború alatti konferenciáitól nap
jaink égető problémájáig. 

Vitarovat, eseménykrónika, a tudo
mányos élet hírei és gazdag második 
világháborús bibliográfia teszi teljessé 
a kötetet. (Windisch Aladárné) 

ZEITSCHRIFT FÜR MILITÄR
GESCHICHTE (Német Demokratikus 
Köztársaság), 1970. 3. sz. — Hermann 
Müller: „15 éves a Varsói Szerződés" 
(261—274. o.). E szerződés megkötése 
volt az egyetlen hatásos és lehetséges 
válasz az imperializmus háborús pro
pagandájára. A NATO ellensúlyozására 
létrejött szövetségnek barátság az alap
ja és hogy nem lett kollektív európai 
védelmi szervezetté, az az imperializ
mus agresszív politikájának a bűne. Az 
NDK-nak létérdeke, hogy tagja legyen 
a Varsói Szerződésnek. A Nemzeti Nép
hadsereg az első német hadsereg a tör
ténelemben, amelynek célja a béke 
offenzív védelme. 

Günther Glaser: „A katonai vezetés 
a kapitalista és szocialista hadseregek
ben" (275—290. o.), A katonai vezetés 
problémái a forradalmi időszakokban 
jelentkeztek. Az egyéni vezetésre dön
tően hatott a nagy francia forradalom, 
amelynek szervezés- és vezetéselmélete 
Napóleon hadseregében tökéletesedett. 
Az új haladó szellemet a német hadse
regben Schannhorst fejlesztette tovább. 
Lényeges változás következett be a XX. 
század elején a gépi háború korszaká

ban, amikor az objektív követelmények 
mellett a politikai, ideológiai nevelés 
fontossága miatt az egyéni vezetés hu
mánusabb alapokon nyugodott. A Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom utána 
Szovjetunió forradalmi hadseregében 
tanácsok, majd komiszárok vezettek. A 
mai szocialista hadseregekben az egyé
ni vezetés alapja a politikai felelősség
tudat és az internacionalista szellem. 

Gerhard Förster: „Kommunistaelle
nes koncepciók a háború utáni Német
országban" (291—306. o.). Az 1944. jú
liusi puccs után a fasiszta német veze
tő körökben kialakul egy réteg, amely 
különbékét akar kötni a nyugati hatal
makkal a Szovjetunió lerohanása érde
kében. E tendencia utolsó felvonása a 
nyugati hatalmak előtti fokozatos kapi
tuláció. A Szövetségi Köztársaságban 
ma is élnek ezen elképzelés képviselői, 
akik még nem mondtak le a német mi
litarizmus és imperializmus restaurá
ciójáról. 

N. Sehovcov: „A szovjet hadsereg 
felszabadító hadműveleteinek jellemző 
vonásai Európában 1945-ben" (307—318. 
o.) A szovjet hadművészet új vonások
kal gazdagodott az ellenséges frontok 
feldarabolása, a részek bekerítése és 
felszámolása terén. E hadmozdulatok 
gyors egymásutánja lehetetlenné tette 
a fasiszták felmentési kísérleteit. Nagy 
sikerek születtek nagymélységű frontá
lis támadások, valamint az eszközök és 
erők merész csoportosítása terén. A 
hadműveletek különlegessége, hogy a 
védelmi jelleg teljesen hiányzott, a po
zíciók megerősítése egy időben folyt az 
új hadmozdulatok előkészítésével. Kü
lön figyelmet érdemel a hadműveletek 
eredményességének, a szárazföldi- és 
légierő együttműködésének, a hadásza
ti tartalékok alkalmazásának és a vé
gig igen magas szintű katonai vezetés
nek a kérdése is. 

Boris Vasziljevics: „Erős fasiszta 
csoportosulás bekerítése és felszámolá
sa a Vörös Hadsereg belorusz hadmű
veleteiben" (2. sz. 177—191., 3. sz. 319— 
330. o.). E hadműveletek legfontosabb 
előfeltétele az erőknek időben való kon
centrációja volt, amelyet a rugalmas és 
magas színvonalú katonai vezetés ki
válóan oldott meg. Az összeköttetést a 
légierő látta el. Az ellenség szervezet
ten történő visszavonulását a partizán
egységek akadályozták. E hadművele
tek jellemzői: nagy operatív mélység-
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ben kibontakozó támadás, közben ki
sebb ellenséges erők szétverése, az el
lenséges tartalék bevetésének megaka
dályozása — mind fontos tapasztala
tokkal gazdagította a hadművészetetés 
továbbfejlesztett formában ma is nagy 
szerepet játszik a csapatkiképzésben. 

— 4. sz. Heinz Helmert: „Engels Fri
gyes a forradalom katonája, a munkás
osztály katonai teoretikusa" (389—405. 
o.). Engels katonapolitikájának alapja 
a népfelkelés volt, de a fegyveres fel
kelés csak akkor győzhet, ha élén ha
tározott forradalmi párt áll. Az első ro
hamban kivívott eredmények után vé
delem helyett újabb támadást kell in
dítani, főleg meglépéssel, hidak és köz
lekedési utak elzárásával kell az ellen
séget nyugtalanítani. Az 1853—65 és 
1870—71-es háborúkban Engels éles 
szemmel figyelte a hadvezetést. A re
akciós bonapartizmus elleni harcok 
igazságos jellegét hangsúlyozta és tá
mogatta a felszabadítókat a proleta
riátus osztályálláspontjának feladása 
nélkül. Az 1861-es amerikai polgárhá
borúból azt a tanulságot vonta le, hogy 
egyetlen szabadságharc sem nélkülöz
heti a reguláris hadsereget. Ebből a fel
ismerésből született meg a porosz had
seregreform gondolata, hiszen a mun
kásosztály érdeke azt kívánta, hogy az 
ország erős védrendszerrel rendelkez
zen és minél több ember nyerjen ka
tonai kiképzést. A francia kommün 
történetének elemzéséből világossá vált, 
hogy a proletariátusnak a hatalom át
vétele után is erős fegyveres erővel 
kell rendelkeznie. Több száz katonai 
jellegű írásával Engels a klasszikus 
kapitalizmus első katonai teoretikusá
vá vált. 

Olaf Groehler: „Problémák a légihá
ború elméletének fejlődésében a két vi
lágháború között" (406—419. o.). A 20-
as és 30-as évek imperialista katonai 
teoretikusai az első világháború tapasz
talatait és a technika akkori fejlődését 
figyelembe véve kidolgozták a totális 
háború doktrínáját, amelyben a légi
erőnek háborút eldöntő szerepet szán
tak. E nézeteket a legkövetkezetesebben 
az olasz Douhet képviselte. A légierő 
főereje a bombázók lettek volna köny-
nyű vadászgépek kíséretében. Komo
lyabb gondot okozott az elhárító harc. 
Hangsúlyozta a kémiai fegyverek töké
letesítését, hiszen a „kétórás háború" 
fikció alapja a repülőgép és gáz kom

binációjára épült. Ez az elmélet a 20-as 
években a légierő rohamos fejlesztését 
eredményezte 1:8 arányban a többi 
fegyvernem rovására. A szárazföldi-
és tengeri haderő létszáma alacsony 
maradt, mivel a tömegek morális meg
bízhatósága mindig igen kétséges volt 
a szerző szerint. A német fasiszta had
vezetés nem követte teljes mértékben 
Douhet elméletét, előtérbe helyezte a 
fegyvernemek együttes bevetését. A 
szovjet légierő átvette az elméletből a 
haladó elemeket, amiket a háború iga
zolt is. E légiháborús koncepció hibája 
a támadó eszközök hatásfokának túl
értékelése volt, és alapjában reakciós 
kiindulópontja miatt életképtelennek 
bizonyult. 

Dieter Dreetz: „A katona-tanácsok 
történetéhez" (429—438. o.). A kiéli 
matrózlázadás 1918 novemberében né
hány napon belül az egész országra ki
terjedt, katonatanácsok alakultak a 
garnizonokban és a Heimatheerben. A 
Heimatheer kettős feladatot látott el: 
kiegészítette a tábori hadsereget és részt 
vett a belrend biztosításában. Kapcso
lata a tömegekkel jó volt és ez pozi
tívan befolyásolta a forradalom kiter
jedését. A jobboldali szociáldemokrata 
nézetek azonban hamarosan úrrá let
tek, nem váltották le a reakciós tiszte
ket, a tanácsok szerepe az ellenőrzés
ben merült ki. Fokozatosan visszaállít
ják a reakciós parancsnoki kart. 1918. 
decemberében a tanácsok újraválasz
tásánál a forradalmi erőket erősen hát
térbe szorítják. Az utolsó szakasz 1919 
januárjában következik be, amikor a 
megmaradt forradalmi erőket is felszá
molják és a reakciós Reichswehrnek 
vetik meg az alapját. A katonatanácsok 
életképesebbek voltak a többi tanács
nál, de az ellenforradalmi erőkkel 
szemben nem tudtak helytállni. 

Günter Schulz: „Nevelési és kikép
zési problémák a szárazföldi haderők 
tiszti iskoláiban" (438—447. o.). A Nem
zeti Néphadseregben az 50-es években 
indul meg a tisztképzés. A döntő szem
pont a leendő tisztikar kádereinek he
lyes kiválasztása volt, hogy mind poli
tikailag, mind szakmailag helytállhas
sanak. Mivel az oktatószemélyzet nagy 
többsége nem rendelkezett csapatta
pasztalatokkal, az oktatók 48%-át ala
kulatokhoz helyezték. Ennek pozitívu
ma volt, hogy nem alakultak ki szak
mai specialisták a hadseregben. Külön 
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a történelemben c. gazdag tényanyagra 
feladatokra szánt fiatal káderek élet
korát 17—23 év között határozták meg. 
Igen komoly ideológiai kiképzésben ré
szesültek. E munkába a veteránokat és 
ellenállókat is bevonták. A tiszti isko
lák növendékei alapos kiképzésben ré
szesültek tüzérség, harckocsi-, híradó-
és utásztechnika tantárgyakból és e 
fegyvernemek együttműködéséből is. A 
nyári gyakorlatok általánosakká vál
tak és elmélyítették az elmélet mellett 
a gyakorlatot is. A céltudatos elmélyült 
munka jó alapot szolgáltatott a továb
bi tisztképzési feladatokhoz. 

Ernst Stenzel: „A fasiszta Wehr
macht népjogellenes hadvezetése" (448 
—349. o.). A fasizmusra jellemző, hogy 
nem törődik a nemzetközileg érvényes 
jogszabályokkal, ha célja megvalósítá
sára törekszik. Már 1937-ben olyan ki
jelentések születtek, hogy a népi ön
rendelkezési törvény szerint jogos, ami 
egy magasabb igazságot segít uralomra. 
A fasiszta bíráskodás megtalálta a for
mákat és teljes mértékben támogatta a 
katonai diktatúrát. Jogellenes volt a 
fasiszta terror a leigázott országokban, 
ami a forradalmi erők kiirtását jelen
tette. Jogellenes volt a hadifoglyok 
munkába állítása és kínzása. A fasisz
ták erkölcsi kihágásait nem büntették, 
a személyeken végzett csonkításokat 
nem szüntették be. Jogellenes volt a 
gáz- és gyújtóbombák alkalmazása, em
berek tömeges kiirtása gázkamrákban. 

gondot okozott a vezetők kiképzése. E 
A nürnbergi nemzetközi hadbíróság el
ső ízben a történelemben megbüntette 
a főbűnösöket, de nem sújtott le tel
jes szigorral. Ma is élnek háborús bű
nösök és sokan közülük még a Bun
deswehrben is teljesítenek szolgálatot. 

Georg Heitsch: „A Bundeswehr tisz
ti állományának összeállítása" (467— 
473. o.) Az 1950-es években a Bundes
wehr tisztikarát elsősorban a Wehr
macht tisztjeiből állították össze és 
csak 1956-ban kezdték meg a fiatalabb 
korosztályok kiképzését. Az elsődleges 
cél a tisztikar osztályjellegének kiala
kítása volt, másodszor a már tapasz
talt káderek beépítése, akik azonnal 
megkezdték az agresszív vezetést, amint 
arra a politikai feltételek megértek. 
Százezer Bundeswehr-katonatiszt a 
Wehrmachtban szerezte tapasztalatait a 
csapatvezetés és vezérkari munka te
rén egyaránt. A magasabb katonai ve
zetés magját azok a tábornokok és ez
redesek képezték, akik már a Reichs-
wehrben kezdték működésüket és már 
mint felelős vezetők szervezték a Wehr-
machtot. A vezérkart szintén háborús 
tapasztalattal rendelkező és vezérkari 
kiképzésben részesült Wehrmacht-tisz-
tekkel töltötték fel. A Bundeswehr fel
töltése náci tisztékkel 1957-ben zárult 
le. A 70-es évek közepére a volt fasisz
ta tisztek nyugdíjjogosultak lesznek s 
az újonnan kiképzett korosztályok lép
hetnek a helyükbe. (Rákóczi Katalin) 
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H Í R E I N K 

TÖRTÉNÉSZKONGRESSZUS MOSZKVÁBAN 
(1970. augusztus 16—23.) 

A Nemzetközi Történészbizottság 
ezúttal a szovjet fővárosban rendezte 
meg ötévenként ismétlődő összejövete
lét, amely most is a történettudomány 
nagy seregszemléjének bizonyult: 49 
ország több mint 3600 történésze és 
több ezer érdeklődő kísérte figyelem
mel a tanácskozásokat. E nagyszabású 
rendezvényen a magyar történészek is 
képviseltették magukat: 108 főnyi ma
gyar delegáció vett részt a kongresszus 
munkájában. Ebből a Hadtörténeti In
tézet is kivette részét: dr. Liptai Ervin 
ezredes, dr. Mues Sándor alezredes, — 
akik dr. Műnk Károly ezredessel hiva
talos delegációnkat alkották — mellett 
Kis András ezredes, dr. Ács Tibor, 
Árokay Lajos, Csendes László, dr. Kun 
József, Tóth Sándor alezredesek, dr. 
Böhm Jakab, Marosi Endre, Morva 
Tamásné, dr. Gazsi József, Gellért Ti
bor és Rázsó Gyula tudományos mun
katársak vettek részt a kongresszuson. 

A Hadtudományi Intézetet Boj csuk 
Vladimir alezredes és Windisch Ala-
dárné tudományos főmunkatárs képvi
selték. 

A kongresszuson a legnagyobb ér
deklődést az ún. „nagy témák" — a 
történetírás módszertana, a kontinen
sek története, a feudalizmus, a XVII. 
századi Európa problémáit, a két világ
háború közötti időszak problémái és a 
munkások szerepe a második világ
háborúban — váltottak ki. Emellett 
természetesen a. történettudomány spe
ciális ágai és segédtudományai is he
lyet kaptak. Az itt folyó munka — ért
hetően — lényegesen szűkebb körben 
mozgott, mint a túlságosan nagy töme
geket megmozgató s ezért gyakran 
szétszórt, heterogén vitát kiváltó „nagy 
témák". 

Természetesen bennünket elsősorban 
a Nemzetközi Hadtörténész Bizottság 
ülésszaka érdekelt, annál is inkább, 
mivel ez volt az első alkalom, hogy 
közelebbről tanulmányozhattuk e te
kintélyes nemzetközi testület tudomá
nyos tevékenységét. A Szovjetunióban 
és Lengyelországban korábban — ha
zánkban pedig a közelmúltban — már 
létrejött, a többi szocialista országban 
rövidesen megalakult a Hadtörténészek 
Nemzeti Bizottsága. Nagyjelentőségű 
volt tehát a magyar hadtörténészek 
száimára is, hogy a nemzetközi tudo
mányos élet e jelentős központjával 
kapcsolatba léphettek. 

A kongresszus tudományos tevékeny
ségéről azonban nem nyilváníthatunk 
egyértelműen pozitív véleményt. Maga 
a központi téma rendkívül érdekes 
volt: „A katonák élete és a katonai 
pszichológia". Ezt az óriási problémát 
— nézetem szerint — túlságosan tágan 
értelmezték, minden kor valamennyi 
hadseregének minden harcosa, a parti
zánokat is beleértve, helyet kapott — 
legalább is elméletben — a megbeszé
lések során. A célszerű összefogás e 
hiánya azt eredményezte, hogy a refe
rátumok és hozzászólások nagyon is 
szétszórtak, s különböző színvonalúak 
voltak. A tanácskozásokból hiányzott 
az egységes vonalvezetés, még csak je
lentősebb viták sem alakulhattak ki, 
annyira speciális volt az egyes előadá
sok témája. így az a véleményünk, 
hogy a sok érdekes és magas színvo
nalú hozzászólás ellenére nem sikerült 
lényegesen előbbre jutni e fontos kér
désben. 

Az egyes referátumok közül nagyon 
figyelemre méltó volt F. Gambiez 
(Franciaország): A félelem és a pánik 
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támaszkodó, érdekes és szakszerű elő
adása, P. S. Szinelnyikov (Szovjetunió) : 
A. V. Szuvorov kiképzési rendszeréről 
tartott, sok új adattal alátámasztott, 
használható következtetéseket levonó 
beszámolója, J. Wimmer (Lengyelor
szág) : A lengyel katona élete és gon
dolkodásmódja a XVIII. században c. 
gazdagon dokumentált és elmélyült 
szintézise, valamint A. Barker (USA): 
Montecuccoli vezetési elve c. előadása. 
Ez utóbbi a magyar hadtörténészeket 
is közelebbről érdekelte. Barker a for
rások alapján számos, időtálló, új meg
állapítással gazdagította a XVII. szá
zadi hadvezetésről alkotott ismeretein
ket. 

Külön kell foglalkoznunk a kong
resszus egyik magyar résztvevője, Per
jés Géza referátumával: Szerencse, 
valószínűség és hadvezéri szemmérték. 
(A katonai döntés és a valószínűség 
Montecuccolitól és Zrínyitől Clausewit-
zig.) Témája érdekes és újszerű volt, 
a valószínűségszámításnak a hadveze
tésre és a katonai elméletre gyakorolt 
hatását elemezte. Előadása általános 
érdeklődést váltott ki és élénk vitát 
eredményezett. Perjés ugyanis a hozzá
szólók csaknem egyhangú véleménye 
szerint — amiben megegyeztek a Had
történelmi Intézetben 1970. júliusában 
tartott vita résztvevőinek nézeteivel — 
nem tudta megoldani a nagyon helye
sen felvetett kérdést. Következtetései 
részben nagyon is elméletieskedők, 
doktrinerek voltak, s — ami a hozzá
szólóknak is feltűnt — polgári nézetek 
hatásával is találkoztunk fejtegetései 
során. 

A többi magyar hadtörténész nem 
vett részt aktívan a vitákon. Ez nagyon 
sajnálatos, mert először nyílt volna al
kalmunk ilyen nagy nemzetközi plé
num előtt fellépni, s bármily kis ered
ménnyel is gazdagítani a magyar had
történetírás és a Hadtörténeti Intézet 
tekintélyét. E mulasztás oka egyrészt a 

hiányos előkészítő munkában, másrészt 
objektív nehézségekben rejlik. 

S itt térnék rá a Nemzetközi Titkár
ság tevékenységének bírálatára. M. 
Duchesne és helyettese, M. Lorette 
(mindkettő Belgium) hatalmas munkát 
végeztek az előkészítés során. Nem si
került azonban kellően összehangol
niuk az egyes országok hadtörténészei
nek tevékenységét, egyeseket, mint pl. 
bennünket csak elkésve tudtak értesí
teni a végleges programról, így már 
nem tudtunk érdemlegesen felkészülni 
a kongresszusra. Meg kívánjuk még 
jegyezni, hogy egyes, nem francia szer
zők referátumait, pl. a magyar Perjés 
és az amerikai Barker előadásait, nem 
sokszorosították, s így a hallgatóság 
csak erősen rövidített beszámolókból 
ismerte meg a referátumok néhány lé
nyegi kérdését. 

Elismeréssel kell megemlékeznünk a 
szovjet rendezőszervek, s a ragyogóan 
felkészült Lengyel Nemzeti Bizottság 
munkájáról, amely több értékes, szín
vonalas előadás mellett még szép ki
állítású, gazdag tartalmú tanulmány
kötetet — Histoire militaire de la Po
logne (Lengyelország hadtörténete) — 
is szentelt a kongresszus tiszteletére. 

A tudományos program mellett a 
Nemzetközi Hadtörténész Bizottság új
raválasztása is megtörtént. A közgyűlés 
egyhangúan az alábbi elnökséget vá
lasztotta meg: 

Elnök: M. Contamine (Franciaország) 
Alelnökök: P. A. Zsilin (Szovjetunió) 

B. Ashlund (Svédország) 
F. Gambiez (Franciaor
szág) 
H. Kessel (Német Szövet
ségi Köztársaság) 
S. Herbst (Lengyelország) 

Főtitkár: M. A. Duchesne (Belgium) 
Főtitkár h.: J. Lorette (Belgium) 

Rázsó Gyula 
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AZ ELMÚLT NEGYEDÉV ESEMÉNYEIBŐL 

1970. AUGUSZTUS 13-ÁN megala
kult a Magyar Hadtörténészek Nemzeti 
Bizottsága. A közgyűlés az ideiglenes 
vezetőség elnökének dr. Liptai Ervin 
ezredest, a történettudományok kandi
dátusát, a Hadtörténelmi Intézet pa
rancsnokát, alelnökének dr. Nagy Gá
bor ezredest, a hadtudományok kandi
dátusát, a Zrínyi Miklós Katonai Aka
démia hadművészet-történeti tanszéké
nek vezetőjét, titkárának Rázsó Gyulát, 
a Hadtörténelmi Intézet középkori 
szekciójának vezetőjét választotta. A 
közgyűlés megbízta az ideiglenes veze
tőséget az alapszabályok és a működési 
szabályzat kidolgozásával. 

DR. MUCS SÁNDOR ALEZREDES 
elvtársat, folyóiratunk főszerkesztőjét 
a Magyar Néphadsereg honvédelmi mi
nisztere magasabb beosztásba helyezte. 
Mues elvtárs közel másfél évtizedig 
vezette a szerkesztőségét, fáradhatatla
nul munkálkodva a Közlemények szín
vonalának emelésén. A szerkesztőség 
Mues elvtársnak — aki a szerkesztő 
bizottság tagjaként továbbra is segíti 
tapasztalataival folyóiratunk munkáját 
— új beosztásában jó egészséget és sok 
sikert kíván. 

A MAGYAR PARTIZÁN SZÖVET
SÉG, a Lengyel Kultúra és az Országos 
Hadtörténeti Múzeum közös rendezésé
ben szeptember 10-én „Magyar és 
lengyel internacionalista és antifasiszta 
kapcsolatok" címmel alkalmi kiállítás 
nyílt a Lengyel Kultúra helyiségében. 

A MÚZEUMI HÓNAP KERETÉBEN, 
szeptember 29-én felújítva megnyílt az 
Országos Hadtörténeti Múzeumban a 
„Varsói Szerződés hadseregei és a Ma
gyar Néphadsereg" című álladó jelle
gű kiállítás. 

KIS ANDRÁS EZREDES, a Hadtör
ténelmi Intézet és Múzeum tudomá
nyos főmunkatársa a Honvédelem pá
lyázatán- a Magyar Néphadseregről írt 
tanulmányával első díjat nyert. Ugyan
csak díjat nyert e témából írt munká
jával dr. Mues Sándor alezredes is. 

GODÓ ÁGNES ALEZREDES, a Had
történelmi Intézet és Múzeum tudomá
nyos munkatársa a Magyar Néphadse
reg politikai főcsoportfőnökének meg
bízásából 1970. szeptember 13—18 kö
zött részt vett a Csehszlovák Néphad
sereg Politikai Főcsoportfőnöksége és 
Hadtörténelmi Intézete által Prágában 
rendezett szemináriumon, amelynek té
mája „A forradalmi katonai hagyomá
nyok felhasználása a hadseregben folyó 
nevelőmunkában" volt. 

DR. JÓZSA ANTAL ŐRNAGY, a 
Hadtörténelmi Intézet és Múzeum tu
dományos munkatársa 1970. augusztus 
1-től október 15-ig kutatómunkát vég
zett az osztrák hadilevéltárban, az ál
lami levéltárban, valamint a bécsi vá
rosi archívumban. Nevezett az első 
világháború folyamán osztrák—magyar 
fogságba esett orosz katonák politikai 
mozgalmaira vonatkozó anyagot gyűj
tött. 

WITOLD BIEGÁNSKI EZREDES, a 
humán tudományok kandidátusa 1970. 
november 16-tól 27-ig kutatómunkát 
végzett a Hadtörténelmi Levéltárban. 
A Lengyel Néphadsereg Hadtörténelmi 
Intézetének tudományos főmunkatársa 
„A lengyel internáltak Hitler-ellenes 
tevékenysége Magyarországon 1939—40" 
című témához gyűjtött anyagot. 

M. P. 
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H A D T Ö R T É N E L M I OKMÁNYTÁR 

AZ „U "-ÜGY 
MAGYARORSZÁG TERVEZETT MEGSZÁLLÁSA 
A CS. ÉS KIR. HADSEREG ÁLTAL 1905 ŐSZÉN* 

Kurt Peball és Günther E. Rothenberg** 

1905. október 8-án és 9-én futárok érkeztek a bécsi hadügyminisz
tériumból a pozsonyi, budapesti, kassai, temesvári, nagyszebeni és a 
zágrábi cs. és kir. hadtestparancsnokságokhoz. A vezérkari tisztekbőL 
álló futárokat a hadügyminisztérium 5. és 10. osztálya, a verérkar 
igazgatósági, vasúti és hadműveleti irodája indította útba és a had
testparancsnokoknak a minisztérium egy sor rendeletét adták át. Az 
1905. október 8-i keltezésű, RKM 1905. ein. 6579-es számú rende
lethez egy lepecsételt csomag is tartozott a következő felirattal: „Szi
gorúan bizalmas. Pecsét alatt őrzendő. Csupán a birodalmi hadügymi
nisztérium távirati utasítására szabad a parancsnoknak vagy helyette
sének felbontania."1 A futárok e rendelet átvételéről külön elismer
vényt állíttattak ki.2 

Az eljárás nem volt feltűnő. A futárok — mint ahogy az minden 
évben szokásos volt — egyidejűleg átadták a cs. és kir. hadsereg 
1906-ra érvényes hadrendjét (mozgósítási utasításokat) is. A szóban 
forgó irat tartalma sem mondott sokat: a lósorozás egy új módját 
tárgyalta, melyet külön utasításra és a lepecsételt mellékletben fog
laltak szerint kellett kipróbálni.9 

A budapesti hadtest parancsnokának, herceg Lobkowitz Rudolf tá
borszernagynak azonban még egy, 1905. október 8-án kelt RKM 1905. 
ein. 6552. sz. jelzetű szigorúan bizalmas kezelésű rendeletet adtak át/1 

melynek egyelőre nem volt különösebb jelentősége, mivel csak a biro
dalmi hadügyminisztérium távirati utasítására lépett életbe. A ren-

* Az okmány publikáció bevezető tanulmányát a szerző hozzájárulásával rövidítve közöl
jük (a Szerk.). 

** Dr. G. E. Rothenberg professzor (University of New Mexico, Albuquerque, USA) 
részvétele a kutatómunkában, 1968 nyarán, az American Philosophical Society, Philadelphia 
Pennsylvania általi kiküldetéssel vált lehetővé. 

1 Vö. VI. okmány, C. 757. o. 
2 Az eredeti átvételi elismervények az ö(sterreichische) St(aats) A(rchiv) — K(riegs) 

A(rchiv), Generalstab, Operationsbüro 182. csomójában találhatók. 
3 Vö. VI. okmány B. 756. o. 
i Vö. VI. okmány. A. 755. 
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delet csupán néhány mondatot tartalmazott, amelyek egyike így szólt: 
„Legmagasabb parancs folytán további intézkedésig hercegségedet ha
talmazzuk fel mindazoknak a katonai intézkedéseknek a megtételére, 
melyek a cs. és kir. hadsereg, valamint a magy. Mr. honvédség Ma
gyarországon állomásozó alakulatainak a nyugalom és rend fenn
tartása céljából történő felhasználására vonatkoznak." A parancs a 
továbbiakban arra ad utasítást, hogy a honvédséget a mindenkori 
hadtestparancsnoknak kell alárendelni. E célból a mellékelt legfel
sőbb parancsot5 a honvéd kötelékek parancsnokának, Klobučar Vilmos 
lovassági tábornoknak kell kikézbesíteni. 

Négy nappal később, 1905. október 12-én kora délután megérke
zett a birodalmi hadügyminisztérium távmondata az említett hadtest
parancsnokságokhoz: „Az 1905. évi ein. 6579-es számú szolgálati cso
magot futárral mielőbb vissza kell küldeni a hadügyminisztériumba. 
Egyidejűleg csatolni kell hozzá lepecsételt állapotban az 1905. október 
8-i ein. 6552. számú rendeletet."6 

Az október 8. és 12. közötti napokat mai szemmel nézve drámainak 
kell minősítenünk. Az a kevés irat, amelyet abban az időben küldtek 
Bécsből a magyarországi és szlavóniai hadtestparancsnokságoknak, 
illetőleg ez utóbbiak Bécsbe, miként a sötét éjszakában felvillanó vil
láin az éjjeli panorámát, úgy világítja meg erős fénnyel és kísérte
tiesen egy dráma színpadát, ahol a színészek az utolsó felvonáshoz 
csoportosulnak, azonban mégsem játsszák azt el. 

Az említett iratcsomag tartalmának semmi köze sem volt a kísérő 
levélben említett lósorozáshoz. A benne elzárt iratok7 a magyarországi 
közhatalomnak a cs. és kir. csapatok általi azonnali átvételére vonat
kozó parancsát tartalmazták és ehhez tartozó részletintézkedéseket. Ez 
a terv, amely a bécsi katonai körök és a császár reakciós elképzelé
sének volt a szüleménye, aggasztó irrealitást tükröz, ha figyelembe 
vesszük a Monarchia belpolitikai helyzetét 1905 nyarán és őszén. 
A magyarországi alkotmányos válságot a Monarchia valamennyi ré
szében súlyos belső megrázkódtatások kísérték, amelyek megbuktat
ták ugyan Ernest Koerber miniszterelnök kormányát (1900—1904), 
megoldást azonban nem hoztak.8 Bécs külpolitikai szempontból nézve 
is a lehető legalkalmatlanabb pillanatban akarta ezt az oly kockázatos, 
erőszakos cselekményt megvalósítani. Az első orosz forradalom föld
lökései ekkor már világoson érezhetővé váltak, és a cár hozzájárulása 
1905. október 31-én az első duma létrehozásához „a Koerber által el
takart birodalmi problémákat" újból a felszínre vetette.9 Ez tehát a 
dráma kísérteties jelenetének az a képe, melynek színészei az utolsó 
előkészületeket teszik meg szerepük eljátszására. 

A magyarországi alkotmányos válság megszüntetésére megoldást 
kereső tárgyalásokon, amelyek először 1905. augusztus 22-én a közös 

ý Vö. VI. okmány A, melléklet 755. o. 
c Vö. VI. okmány D, 763. o. 
7 Vö. VI. okmány C, mellékletekkel 757. o. 
8 vö. Rudolf Sieghart: Die letzten Jahrzente einer Grossmacht. Menschen, Völker, Prob

leme des Habsburgreiches, Berlin 1932. 46—72. o. 
9 Uo. 75. 0. 
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minisztertanács ülésén Bad Ischlben, majd 1905. szeptember 23-án 
a császár és Kristóffy József magyar belügyminiszter között Bécsben 
zajlottak le,10 a katonai vonal mindenesetre nagyobb szerepet játszott, 
mint ahogy ezt eddig az osztrák és a magyar történetírás feltételezte. 
A tanácskozásokon minden valószínűség szerint konkrét terveket 
nyújtottak be Magyarország katonai megszállására. Ilyen tervek léte
zésére többször utalt az irodalom is,11 közlésükre azonban eddig nem 
került még sor. Az iratok látszólag eltűntek, habár Bécsben az Osztrák 
Állami Levéltár Hadi Levéltárában némi kutatás után viszonylag egy
szerű lett volna őket megtalálni, majd utána összefüggésbe hozni a 
birodalmi hadügyminisztérium már említett titkos rendeleteivel, mint 
ahogy ez megtörtént most. 

Azok a hadműveleti tervek, amelyeket a cs. és kir. vezérkar 1905-
ben Magyarország megszállására kidolgozott, a vezérkar hadműveleti 
irodájában ,,U-ügy", illetve ,,U háborús ügy 1905" fedőnevet kaptak. 
A tervek a következőkből állnak:12 

A) Egy 70 oldalas kivonatból, amelyet a hadműveleti iroda készített 
a következő elaborátumból : „A magyar kérdés fegyveres megoldása. 
Katonai tanulmány Auffenberg (Móric) altábornagytól." Keltezése: 
Győr, 1904 február és a következő részekből áll: általános elvek (I), had
erők (II), a magyar csapatokra vonatkozó rendszabályok (III), hadmű-
műveleti terv (IV), a két haderő értékéről, a siker esélyei (V), Komárom-
Gyulafehérvár [Komorn-Karlsburg] (VI). A kivonathoz tartoznak még 
az alábbi mellékletek: földrajzi-hadászati áttekintés [térkép] (1), had
rendi összeállítás [táblázatok] (2), vasúti felvonulási vonalak [térkép] 
(3), a felvonulás utáni helyzet, kb. a 12. mozgósítási napon [térkép] 
(4), távolsági táblázat (5), hadműveleti részfeladatok megvalósítása a 
20. mozgósítási napig [táblázatok és két vázlat] (6). 

B) Egy ,,U"-tanulmány címet viselő 114 oldalas eredeti kézirat, amely
nek keltezése 1905. augusztus 13. A kéziratot a hadműveleti iroda 
főnöke, Heinrich Krauss-Elislago ezredes javította és írta alá, és saját
kezű széljegyzetek találhatók rajta a vezérkari főnök helyettesétől, 
Oskar Potiorek altábornagytól. A tanulmány következőképpen tago
lódik: helyi utcai zavargások elfojtása (I), egy kiterjedt és szerve
zett magyar forradalom leverése (II). a direktívák (III), és végkövet
keztetések (IV). A kéziratot néhány melléklet egészíti ki: a magyar
országi kiegészítésű csapattestek összetétele százalékban kifejezve (1), 
a Magyarországon állomásozó csapatok megbízhatósága (2), kiegé
szítő raktárak a IV., V., VI., VII. és XII. hadtest területén (térkép), 

10 vö. Norman Stone: Constitutional Crises in Hungary, 1903—1906. Megj.: The Slavonic 
and East European Review, XLV. köt., 104. sz. 1967. 163—182. o. és Kristóffy József: Magyar
ország kálváriája, Budapest, 1928, 224—226. o. 

11 Vö. Edmund Glaise—Horstenau: Franz Josephs Weggefährte. Das Leben des General
stabschefs Grafen Beck, Zürich—Lipcse—Bécs 1930, 406. o.; Rudolf KiszUng: Erzherzog Franz 
Ferdinand von Österreich-Este, Graz—Köln 1953, 81. o.; Johann Cristoph Allmayer—Beck : 
Der Ausgleich von 1867 und die k.u.k. bewaffnete Macht, megj. Ausgleich 1867, Bécs 1967, 
113—126. o., valamint Hanák Péter: Magyarország története az abszolutizmus és dualizmus 
korában. 1849—1918, 4. füzet, Budapest, Tankönyvkiadó 1963, 79. o. — Dr. Hanák Péternek, az 
MTA. Történettudományi Intézet osztályvezetőjének (Budapest) szaktanácsaiért dr. Peball 
köszönetét fejezi ki. 

12 ÖSTA—KA, Generalstab, Operationsbüro, 182. es. 
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megbízhatósági adatokkal (3). a hadsereg Magyarországon elhelyezett 
csapatainak, valamint a magy. királyi honvédség alakulatainak diszlo-
kációja (4—10; közülük 4 áttekintő térkép), áttekintő térkép azokról 
a helyőrségekről, amelyek osztrák [horvát] kiegészítést kapnak és a 
megerősítés szállítási útvonalai (11), erőszámvetés „U" háborús ügy 
esetén (12) és egy 1:750 000 méretarányú térkép Magyarországról (13). 

C) Az „U"-tanulmány különböző, részben gyorsírásos előmunkála
tainak és kiegészítéseinek 248 oldalas gyűjteménye, közöttük a követ
kező kéziratokkal: „A magyar válság megoldása fegyveres erővel. Az 
eközben betartandó eljárások vázlata nemes Mecenzéffy Artúr alezre
destől, a hadműveleti irodából. Bécs, 1905. július 19."; „U az I háborús 
ügy alapján" (keltezés nélküli); „U-háborús ügy. Általános mozgósítás. 
Függelék a cs. és kir. hadsereg hadrendjéhez. Érvényes 1905. április 
1-től". (keltezés nélküli); ,.Általános mozgósítás rendkívüli körülmé
nyek között. Lóállítás, Straub századostól, Bécs, 1905. szeptember 15." 
Ezenkívül találhatók még itt bemutatásra váró császári parancsok 
fogalmazványai, például: „Utasítások a várak hadi felszerelésére U 
háborús ügy esetén"; parancstervezetek és egy nyílt parancs terve
zete, éspedig: (a) a birodalmi hadügyminisztérium 1905 ein. 6552. és 
6579. számú rendelete a IV.. V., VI., XII. és XIII. hadtestek parancs
nokainak (piszkozatok); (b) nyílt parancs hadtestek parancsnokainak 
(piszkozat) és (c) a Magyarországon katonai megszállásra kerülő hely
ségek jegyzéke és ezek helyőrségének ereje; valamint az említett had
testek parancsnokainak 7 darab eredeti átvételi elismervénye a biro
dalmi hadügyminisztérium említett rendeleteiről. 

Az ,,U" háborús ügy (Magyarország) feldolgozása, összevetve a ve
zérkarnak az „S" (Szerbia) és „B" (Balkán), „I" (Itália) és „R" (Orosz
ország) háborús ügyek esetére kidolgozott és állandóan változó terjedel
mes felvonulási munkálataival, ezeknél lényegesen egyszerűbb. Nem 
tartozik azonban azokhoz a rutinszerű hadműveleti munkákhoz sem, 
amelyek minden vezérkarnál szokásosak, nem olyan, mint például a 
,,D" (Németország) háborús ügy tanulmányai 1876-ból, 1879-ből és 
1907-ből.13 Ezekkel összevetve nemcsak részletekbe menőbb, hanem 
abban is különbözik tőlük, hogy aggasztó belpolitikai helyzet, az úgy
nevezett „magyarországi ex lex-állapot" kényszereként jött létre, mely 
állapot 1905 nyarán érte el tetőpontját, és következménye volt a ma
gyarországi alkotmányos válságnak. 

A vezérkarral közölt hadügy minisztériumi utasítás a „lósorozás" 
fedőnevet kapta. Az „U" háborús ügy munkálatainak kezdetét eddig 
még nem sikerült hitelt érdemlően megállapítani. Az iktatott előzmé
nyei e katonai szempontból bonyolult anyagnak, amely szorosan össze
függ a vezérkar hadműveleti irodájának évenként ismétlődő, szoká
sos hadrendkiegészítési munkálataival, nem adnak ehhez biztos tám
pontot. Hozzávetőleges időpontot csupán Mecenzéffy Artúr alezredes 
1905. július 19-i keltezésű, már említett14 kéziratából nyerhetünk. 

J3 UO. 173. CS. 
14 Vö. a fentiekkel. 



Egy további problémát jelent az 1904 februárból származó, már 
szintén idézett Auffenberg-kézirat.15 Az előbbiekben tárgyalt időpont
meghatározáshoz ugyan nem használható fel, összevetése a vezérkar 
,,U" háborús ügy 1905 néven kidolgozott hadműveleti munkálataival 
azonban mégis érdekes. Az Auffenberg-terv feltehetően nem egyedül 
egy tisztnek 1867 után készült és Magyarország elleni támadás esetére 
részletesen kidolgozott hadműveleti terve, hanem a vezérkar tervezési 
munkálatainak is alapjául szolgált.10 

Az Auffenberg-terv 

Moritz von Auffenberg, a későbbi cs. és kir. hadügyminiszter (1911. 
szeptember 20.—1912. december 12.) valószínűleg 1903—1904 telén 
dolgozta ki hadműveleti tervét. Saját adatai szerint 1904-ben mutat ta 
azt be Ferenc Ferdinánd trónörökösnek, a császár katonai irodájának 
és a vezérkarnak.17 Ebben az időben vezérőrnagyi rendfokozattal a 
cs. és kir. 65. gyalogdandár parancsnokaként Győrött tartózkodott. 
Ott élte át az 1902. év válságát, amely arra késztette, hogy behatóan 
foglalkozzon a magyar kérdéssel, és ezt ,,a történész lelkiismeretessé
gével és a dualista birodalom sorsáért aggódó katona féltésével" ta
nulmányozza.18 

Auffenberg igen visszafogott önéletrajzában tervének részleteit nem 
ismerteti. A terv azonban még évekkel később is foglalkoztatta. Ezt 
bizonyítja Conrad von Hötzendorf egy hozzá intézett levele, akinek — 
miután 1906. november 18-án átvett a vezérkarfőnöki hivatalt — 
megküldte azt. Conrad ebben az 1907. február 23-i levelében19 tudtul 
adja, hogy Auffenberg tervét — tudniillik „felkelést provokálni Ma
gyarországon és azt utána 43/49-hez hasonlóan, mindenesetre külső 
hatalom segítsége nélkül leverni" — nem követi tovább. Az Olasz
országgal való leszámolást égetőbbnek tartotta, mivel ,,amíg fennáll 
a lehetőség arra, hogy konszolidált belső viszonyokkal kerüljön a sor 
döntésre Olaszországgal, addig ennek kell mindenesetre elsőséget ad
ni." A Magyarország elleni hadműveleti terv szerzősége Auffenberg 
számára még egy kellemetlen utó játékot hozott, amikor 1912 márciu
sában — az új véderőtörvény j avaslat vitájának kellős közepén — a 
magyar újságok nyilvánosságra hozták e tényt. A kínos leleplezés 
további folytatását csak támogatója, Ferenc Ferdinánd közvetlen be
avatkozása tudta feltartani.20 

Az Auffenberg-tanulmányból készült kivonat, amely az ,,U" hábo
rús ügy 1905-höz tartozó hadműveleti munkák között fekszik, nem 

13 Vö. 726. o. 
HÍ A kivonat Beck utódának, Conrad von Hötzendorfnak az utasítására is készülhetett 

1906. február után, ami azonban nem zárja ki, hogy az Auffenberg-terv már korábban is 
rendelkezésére állt a vezérkar hadműveleti irodájának (vö. 726. o.). 

17 vö. Moritz von Auffenberg-Komaroio: Aus Österreichs Höhe und Niedergang, München, 
1921, 85—91. o. és Josef Ullreich: Moritz von Auffenberg-Komarow. Leben und Wirken 1911— 
1918. (Kéziratban levő disszertáció), Bécs 1961. 

18 Josef Ullreich: I. m. 3. o. 
19 Ezeknek az Auffenberg-hagyatékból származó, magántulajdonban levő leveleknek a 

másolatát dr. Ludwig Jedlička bocsátotta lekötelező szívélyességgel dr. Peball rendelkezésére. 
28 Vö. Josef Ullreich : Lm. 44. o. 
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tartalmaz utalásokat arra, hogy nevezett hogyan képzelte el az emlí
tett provokációt. A vezérkar hadműveleti irodájának tisztjeit, akik a 
kivonatot készítették,21 látszólag csak Auffenberg hadműveleti gondo
latmenete érdekelte. Történt ez abból a meggondolásból, hogy a „ma
gyarországi ex lex-állapot" felszámolására már csak a „fegyveres 
eszközökkel vívott harc" maradt fenn, „Magyarország teljes és töké
letes leverése és egy tartós új rend bevezetése."22 Az új rend miként
jének kérdése természetesen nem tartozott az Auffenberg-féle elgon
dolások középpontjába, hanem kizárólag az „élethalálharc, a végsőkig 
folyó harc" mikéntje.23 

Auffenberg a támadáshoz szükségesnek tartotta a dunai monarchia 
teljes fegyveres erejének mozgósítását, azonban a honvédség nélkül. 
Figyelembe veszi, hogy harc esetén igen nehéz az erőket pontosan 
számbavenni, mivel a Magyarországon állomásozó csapatok megbízha
tósága csak igen nehezen állapítható meg. Javasolja, hogy a Magyar
országon állomásozó cs. és kir. csapatok közül csupán a megbízható 
ezredeket mozgósítsák. Ezen azokat az egységeket érti, melyek főként 
románokat, horvátokat soroztak, míg azokat, amelyek szászokból, svá
bokból és ruténekből állnak, csak részben tekinti megbízhatónak24 A 
szlovákokról feltételezi, hogy azt követik, „aki egy bizonyos irányba 
taszítja őket", mivel azonban Szlovákiában „minden politikai állást 
magyarok töltenek be, ezért itt majdnem kizárólag a magyar állás
pont érvényesül."25 

A teljes mozgósítással Auffenberg 399 zászlóalj, 200 lovasszázad és 
155 üteg biztos számbeli fölényére számíthatott. Velük szemben Ma
gyarország egy 170 zászlóaljat, 150 lovasszázadot és 200 löveget kitevő 
felkelő hadsereget tudott kiállítani, mely főként a honvédségre épült. 
Eközben számolt azzal, hogy teljes honvédezredek nem fognak egy
szerre átállni, azonban „kiképzett legénységből és tartalékos tisztek
ből elég áll a forradalom vezetőségének rendelkezésére ahhoz, hogy 
a tömegeket formálja, különösen, ha a támadás . . . nem lenne elég 
gyors."26 

Auffenberg hadműveleti tervének lezárásakor a külpolitikai helyze
tet kedvezőnek ítélte meg, mivel „sem Oroszországnak, sem Német
országnak nem áll érdekében Ausztria szétdarabolása". Olaszország
gal szemben mindenesetre erős határbiztosítást tartott szükségesnek. 
A tengerpartot a flotta mozgósításával vélte megvédeni. Szerbiával 
és Montenegróval szemben is erős kötelékeket kell felvonultatni ; a 
XV. hadtest (Szarajevó) csapatai és a zárai katonai parancsnokság 
ezért nagyrészt az országban marad. 

A felvonulást, amit Auffenberg részletesen kidolgozott,27 az „átka-

21 Vö. a 16. számú lábjegyzettel. Az Auffenberg-terv eredetije ma eltűntnek számít. Ál
lítólag az Auffenberg-hagyatékban sem található. 

22 Kivonat , 3. o. 
23 Uo. 37. o. 
24 Uo. 14. o. 
25 Uo. 14—15. O. 
26 Uo. 10. O. 
27 Vö. 726. o. 
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rolási bázison" (Magyarország átkarolása az osztrák, horvát és szla
vón országrészekkel) három hadseregcsoporttal 12 nap alatt kellett 
végrehajtani. Terve szerint a támadó haderő három részből áll: az 
„északi csoportból", a „főcsoportból" és a „déli csoportból", amelyek
nek az az elsődleges hadműveleti feladatuk, hogy koncentrikus előnyo
mulás után az országban egyesüljenek.28 Az északi csoportot az I., X. 
és XI. hadtestek (Krakkó, Przemyšl és Lemberg) egységei alkotják 144 
zászlóaljjal, 84 14/4 lovasszázaddal és 420 löveggel. Galícia közepén vo
nulnak fel, majd a Duklai-hágón át előnyomulnak az Eperjes—Kassa 
—Miskolc—Budapest vonalon. A főcsapatnak a II., III., VIII., IX. és 
XIV. hadtestek (Bécs, Graz, Prága, Josephstadt, Innsbruck) 194 zászló
aljat, 102 17/4 lovasszázadot és 654 ágyút kitevő alakulataival Ma
gyarország nyugati határánál kell felvonulnia, és a Duna mentén, 
illetőleg a Kisalföldön keresztül a Pápa—Székesfehérvár vonalon 
előnyomulnia Budapest irányába. A 33 zászlóaljból, 12 2/4 lovas
századból és 128 ágyúból álló déli csoportnak Moslawina térségében 
kell megalakulnia, és Pécsen (Pécs—Sárbogárd) keresztül Budapest, 
illetőleg egy kisebb alakulattal esetleg Kecskeméten keresztül Szol
nok felé előnyomulnia. Eközben valamennyinek magához kell vonnia a 
IV., V. és VI. hadtestek (Budapest, Pozsony és Kassa) hozzájuk visz-
szavonuló császári csapatait. Különösen nagy fontosságot tulajdoní
tott Komárom vára és Gyulafehérvár megtartásának. Ez utóbbit külö
nösen azért tartotta fontosnak, mert a XII. hadtest (Nagyszeben) 
támaszpontja volt. 

Auffenberg hadműveleti tervének az a vezérfonala, hogy a három 
hadseregcsoportot egyesíti Budapesttől keletre, ahol az összezsúfolt 
ellenséget döntő csatára kényszeríti. Ha az ellenség mégis a Tisza 
mögé vonul, akkor azonnal követni kell és ott rákényszeríteni a 
harcot. Eközben feltételezi, hogy a fő- és a déli csoport a 24. és a 26. 
mozgósítási napok között elérheti Budapestet. Az északi csoport szá
mára a 32. és 38. mozgósítási napok közötti időt irányozta elő,29 mi
vel a Kárpátokon való átkelés után erősebb ellenállással számolt. A 
részleteket illetően Auffenberg a következőképpen intézkedett: 

„A fő- és a déli hadsereg előnyomulása feltehetően zavartalanul 
történik; az északi hadsereget az ellenség esetleg megtámadja. Már 
az Eperjes—Varannó, illetőleg a Kassa—Sátoraljaújhely vonalak elfog
lalása sem történhet meg komolyabb harcok nélkül. Még súlyosabb 
bonyodalmakat nyújthat a Sajó vonala Miskolcnál, kombinációban a 
Tisza-vonallal (Tokaj—Tiszapolgár). 

Az északi hadsereg akkor ér a Sajóhoz, amikor a fő- és a déli had
sereg Budapesthez. Àz ellenség a két csoport közötti nagy távolságot 
az északi hadsereg elleni támadásra fogja felhasználni. A közlekedés 
(vasút) ügyes felhasználásával jelentős erőket tud az ellenség kon
centrálni Miskolc—Tokaj környékén. Ha ez bekövetkezik, akkor az 

2K A kivonat IV. részében (Hadműveleti terv) részletesen leírva. 
29 Az Auffenberg-terv 6. mellékletében (részletes hadműveleti kivitelezés) pontosan meg

adva. 
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északi hadsereg ellenséges erőket vont magára, és ez esetben várnia 
kell a döntéssel addig, amíg a többi csoport is támadni tud. Ehhez a 
körülmények kedvezők: az északi hadsereg Miskolc térségében 130 
zászlóaljjal, 70 lovasszázaddal és 380 ágyúval tud működni, (beleszá
mítva a kikülönített alakulatokat is).30 Egy ilyen erős, jól szervezett 
hadsereg elleni támadó előnyomuláshoz a felkelő hadsereg ebben a 
pillanatban (3., 4. hét!) bizonyára nem elég erős még, ám az északi 
hadsereg előnyomulásának feltartóztatására igen. Az északi hadsereg
nek sem szabad azonban döntést kierőszakolnia a fősereg megérkezése 
előtt. Ennélfogva a Sajó mentén előreláthatólag több napos hadmű
veleti szünetre kerül sor. Ha a fősereg megérkezik, akkor vagy döntő 
ütközetre kerül a sor a Bükk-hegység és a Tisza közötti térségben, 
vagy visszavonul az ellenség a Tisza mögé. 

Az ellenség azonban a dunai átkelést megkezdő fősereg ellen is be
vethetné teljes erejét. Ebben az esetben a fősereg felfüggeszti az átke
lést az északi hadsereg megérkezéséig, bár maga is képes az ellenség 
legyőzésére, hiszen 230 zászlóaljból, 112 lovasszázadból és 300 ágyú
ból áll."31 

Auffenberg a VII. és XII. hadtestek (Temesvár és Nagyszeben) csá
szárhű kötelékeinek feladatául azt tűzte ki, hogy a déli hadsereget 
erősítsék. A VII. hadtestnek Temesvár—Arad, a XII. hadtestnek pedig 
Károly város—Brost térségében kellett az alakulatait összevonnia, majd 
Temesvárnál egyesülve a Bánát megtartása volt a feladatuk, továbbá 
az, hogy a Tisza, esetleg a Duna mögött is felzárkózzanak a déli had
seregcsoporthoz. Ez Erdély kiürítését jelentette, amit Auffenberg szük
ségesnek ítélt meg, „mivel minden otthagyott kötelék előbb-utóbb ka
tasztrófába kerülne. A XII. hadtest önmagában gyenge, igen kevéssé 
megbízható elemekből áll, alig van lovassága, és elveszítené a vissza
vonulás lehetőségét, ha ezt nem biztosítjuk mindjárt a kezdet kezde
tén".32 

Ennyiből áll Auffenberg hadműveleti terve. 

A vezérkar hadműveleti terve 

A cs. és kir. vezérkarnak az ,,U" háborús ügy 1905 elnevezésű had
műveleti terve, amely az 1905. július 19. és augusztus 13. közötti igen 
rövid idő alatt készült,33 a legérdekesebb dokumentumok egyike az 
osztrák—magyar hadsereg szerkezetének és lélektanának történeté
hez. Lényegesen eltér az Auffenberg-tervtől. Természetesen nem a 
Magyarország földrajzi helyzetét figyelembe vevő hadműveleti lehe
tőségek területén, hanem egy ilyen vállalkozásból fakadó bonyodal-

30 Vö. uo. 
3i Kivonat, 56—60. o. 
32 Kivonat. 50. o. 
33 Mint erről már szó volt (727. o.), az ,,U" háborús ügy hadműveleti munkáinak kezdetéi 

nem lehet egyértelműen megállapítani. A fenti dátumot Mecenzéffy és az „U"-tanulmány 
keltezése adta. Az ÖSTA—KA-ban levő Beck-hagyatékban (A/2) található „U" rendszabályok 
(VIII. cs. 1905, 312. sz.) sem használhatók fel a nevezett munka megkezdése időpontjának 
megállapításához, mivel ez az ,,U"-tanulmánynak csak egy kivonata. 
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mak felmérése vonatkozásában, amelyek hadsereg-pszichológiai adott
ságokból és a belpolitikai helyzetből kifolyólag a dunai monarchia 
minden országrészében előadódhattak. Auffenberggel ellentétben a 
vezérkar számolt azzal a lehetőséggel is, hogy Magyarországon olyan 
kisebb-nagyobb zavargásokra is sor kerülhet, amelyeknek elfojtásá
hoz az állami biztonsági hatóságok nem elegendőek, és ezért messze
menő katonai támogatást igényelnek. Nem zárták ki azonban annak 
lehetőségét sem, hogy ezek a zavargások nemzeti forradalommá széle
sednek. Ezért az „U" háborús ügy előkészületeinél két változattal szá
moltak, amelyek mindegyike önmagában is és együttesen is bekövet
kezhetett. A vezérkar tervének szellemi háttere azonban az a súlyos 
gond, hogy a cs. és kir. hadsereg sok nemzetiségű összetételénél fogva 
alkalmas-e egy olyan háborús erőpróbára, amelyik nem kis csapattes
tek ellen irányul? 

A hadműveleti irodának a magyarországi fegyveres intervenció
val kapcsolatos első állásfoglalása, a Mecenzéffy Artúr alezredes által 
írt ,,A magyar válság megoldása fegyveres erővel. Az eközben betar
tandó eljárások vázlata" című, 1905. július 19-i keltezésű tanulmány 
bevezető soraiból jellemző módon kitűnik, hogy a hadműveleti iroda 
hogyan kísérelte meg a kérdés megközelítését: 

,,Hogy a gyermeket a valódi nevén nevezzük, forradalmi törekvések 
elnyomásáról van szó, amely elnyomás lehetséges, hogy a csapatok 
egy részére kiterjedő felkelés leverésévé változhat át. Ez utóbbi elhárí
tása a hadvezetőség legfontosabb feladata marad a hadsereg fegyel
mének megtartása és kímélése érdekében. Hogy ez sikerrel jár-e, mi
után hónapokig tétlenül és határozatlanul néztük a Függetlenségi Pár t 
szakadatlan felforgató tevékenységét, természetesen más kérdés."34 

Az állásfoglalás ezután következetesen szintén Magyarország lakos
ságának, közigazgatási hatóságainak és az ott állomásozó csapatok 
pozitív vagy negatív magatartásával foglalkozik. Nem tételezi fel, hogy 
csupán a magyarok fejtenek ki ellenállást. A többi nemzetiség is „ta
pasztalatok és keserű csalódások következtében okosabbá vált és a 
különálló magyar államban, amely teljesen önmagára van utalva 
és kívülről nem várhat semmilyen segítséget sem, több jogot remél
nek, mint a magyar néptörzs átmeneti elnyomása esetén. És hogy 
nyilván megint csak erről van szó, az általános és nem egészen alap
talan vélemény. És a magyarokkal való számbeli összevetésüket t e 
kintve igazuk is lehet."n5 A lakosság részéről tehát csupán passzivitásra 
lehet számítani, ami csak a sikeres párt ellenében fog feloldódni. 

34 I . m . 1—2. o. 
35 uo. 6—7. o., ahol ezt megelőzően (6. o.) kifejtik: „Mindenütt a császári fegyverek te

vékeny támogatását várják tőlük (Magyarország nem magyar nemzetiségeitől — a szerző). 
Igen kérdéses azonban, nem lesznek-e közben csalódás áldozatai? A történelmet vizsgálva 
azt tapasztalhatjuk, hogy a — mondjuk — központi kormány és a magyarok közötti ko
rábbi összeütközések esetén a nem magyar nemzetiségűek különböző ígéretekkel többé-
kevésbé érdekelve voltak abban, hogy tevékeny részt vállaljanak a magyar törekvések el
nyomásában. Az események elmúltával azután, amikor a viszálykodó felek kibékültek egy
mással, a németek, horvátok, románok stb. védtelenül ki voltak szolgáltatva a magyar ter
rorizmusnak." 
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A közigazgatási hatóságok támogatására nem lehet számítani. A 
hivatalnokok nagy része a Függetlenségi Párttól helyzete javulását 
várja. Ez különösen nagy jelentőségű a magyar vasutak személyzete 
vonatkozásában, amely legalább is passzív ellenállást fejtene ki és ez
által kérdésessé teheti a vasúti csapatszállítást. 

A Magyarországon állomásozó csapatok közül a teljes honvédséget 
potenciális ellenségként kell tekinteni. A közös hadsereg csapatainál 
azonban a „közösségi szellem" igen jelentős szerepet játszik. „Minden
esetre — hangsúlyozza a szakvélemény — az említett szellem, amelyre 
valamennyien oly büszkék vagyunk, az utóbbi időben súlyos megráz
kódtatást szenvedett, nem kis mértékben magától a hadvezetőségtől, 
amely a tisztikar folytonos nacionalizálásával és néhány hasonló, általa 
szükségesnek vélt rendszabállyal . . . nem hatott éppen előnyösen erre 
a szellemre."36 Éppen ezért igen nehéz lenne egy megbízhatósági 
arányt szerezni. Általánosságban azonban feltételezhető, hogy a közös 
hadseregnek mindazokat a csapatait, amelyeknél a magyar anyanyel
vűek meghaladják az 50 százalékot, politikailag megbízhatatlannak kell 
tekinteni. 

A továbbiakban állást foglal a szakvélemény a megbízhatatlan csa
patoknak Magyarországról történő esetleges kivonása ellen, mivel ez a 
magyarországi bonyolult diszlokáció mellett37 semmi esetre sem tör
ténhet meg feltűnés nélkül. Az ország nyugalmának helyreállítására 
emellett is egy kívülről érkező szabályszerű megszállásra volna szük
ség, amit egy egész sor jogi kérdés tisztázásának kellene megelőznie, 
mindenekelőtt a cs. és kir. Landwehr felhasználása38 és az egész vál
lalkozás pénzügyi kivitelezése kérdésében. Azonkívül speciális kato
nai rendelkezéseket is kellene előbb kibocsátani, illetőleg előkészíteni 
Magyarország, Ausztria és Horvát-Szlavónia számára, éspedig: 

— Magyarország számára ,,a katonai rendelkezéseknek mindenek
előtt azt a célt kell szolgálniuk, hogy a megbízhatatlan csapatok a 
lehetőségekhez képest ártalmatlanná váljanak, és hogy az osztrák 
megszálló csapatok megérkezéséig biztosítsák a fegyver- és lőszer
készleteket. Eközben ügyelni kell arra, hogy a Magyarországon állo
másozó, megbízhatónak tekinthető csapatok ne kerüljenek tar thata t 
lan helyzetbe, és óvni kell őket a kudarctól. A megbízhatatlan csa
patokat csak ott kell lefegyverezni, ahol ez feltétlenül szükséges, és 
ahol a körülmények ennek sikeres végrehajtását lehetővé is teszik. 
Ellenben fontolóra kell venni, hogy nem lenne-e ajánlatos az ilyen 
csapatokat a nagyobb magyar városokból kivonni és kevésbé veszélyes 
helységekbe vezényelni. Eközben is azonban nagyon elővigyázatosnak 
kell lenni, nehogy engedetlenséget idézzen elő, ami ilyen esetekben 
azonos a lázadással!"39 

36 U o . 14—15. O. 
37 N y o m d a t e c h n i k a i okok mia t t el ke l le t t t e k i n t e n ü n k at tól , hogy közöl jük azt a vázla to l , 

amelyik t a r t a lmazza a cs. és k i r . hadse reg és a honvédség pon tos á l lomáshelyei t , és a m e 
lyikből a diszlokáció pon tosan megá l lap í tha tó l enne . 

38 Az 1869. má jus 13-i véderő tö rvény (Normal ienverordnungsb la t t 1869/44. sz.) é r t e lmében 
a es. kir . L a n d w e h r t csak az i l le tékes ország h a t á r a i n belül lehete t t fe lhasználni . Vő. Al-
phons von Wrede: Geschichte de r k .u .k . Wehrmach t , 5 köt . , Bécs, 1898—1903, 5. köt . , 343— 

345. o. 
39 Mecenzéffy : I .m. 20—21. o. 
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Ausztria és Horvát-Szlavónia számára nemcsak a Magyarországgal 
határos öt hadtest (XI., X., L, II. és XIII.) és a tartalékul szolgáló 
VIII. és IV. hadtestek mozgósítását kellene elrendelni/10 hanem egy
idejűleg a bevonulás megkezdését is Magyarország területére. Ez a 
következőképpen történnék meg: „A mozgósítás megkezdésével egy
idejűleg a rendelkezésre álló lovasság gyalogmenetben, azonkívül a 
XI., X., I. és V. hadtest egy-egy erős dandára tüzérséggel vasúton 
a határhoz vonul. E csapatok onnan azonnal megkezdik menetüket, 
hogy lehetőleg elérjék a következő pontokat: a XI. hadtest csapatai 
Máramarosszigetet, Husztot és Munkácsot (3—4 menet a határtól); a 
X. hadtest csapatai Ungvárt, Nagymihályt és Kassát (3—4 menet); 
az I. hadtest csapatai Turócszentmártont, Zsolnát és a Vág völgyét 
(1—2—3 menet); a XIII. hadtest csapatai Nagykanizsát és Pécset (2 
—3 menet). A II. hadtest mintegy 8—10 zászlóalját tüzérséggel együtt 
hajón kell Pozsonyba és Komáromba szállítani, hogy megszállják e 
fontos helyeket. Együttműködés céljára fel lehetne használni a hadi
tengerészet dunai flottilláját. A lovasság szárazföldön szintén Komá
romba nyomulna. Az említett csapatok előnyomulása a la t t . . . befeje
ződne a megszálló csapatok mozgósítása. Az előretolt dandárok által 
biztosított szakaszokon egyidejűleg üzembe helyeznénk a vasútat. 
A mozgósítás befejezésével a kiegészítéseket és minden más meg
szálló csapatot vasút és hajó felhasználásával egyesíteni kell az előre
tolt csapatokkal, és a hadműveletek — a körülményeknek megfelelően 
— megkezdődnek.'"'1 

Ezt az első tervezetet, amely Magyarországnak a cs. és kir. had
sereg általi megszállását célozta, a következő hetekben a hadműveleti 
iroda a legnagyobb titoktartás mellett részleteiben is kidolgozta, és 
az ,,U" háborús ügy komplett tervévé változtatta, amelyet az augusz
tus 13-i keltezésű „U"-tanulmány foglalt össze. 

Ez a tanulmány, amelynek jellegzetesnek tűnő részeit jelen adalék 
okmánytárában közöljük (749. és a következő oldalak), lényegében három 
szerző műve: Mecenzéffy Artúr alezredesé, Heinrich Krauss-Elidago ez
redesé és Oskar Potiorek altábornagyé. Miként a cs. .és kir. hadseregnek 
az „U" háborús ügy céljaira módosított hadrendjét/1'2 ezt is a hadműve
leti iroda tisztjei írták.43 

A cs. és kir. vezérkar ,,U" háborús ügy 1905 elnevezésű végleges 
tervének katonai szempontból igen érdekes részleteiről itt csak általá
nos és oly mérvű ismertetést adhatunk, amennyi a közölt okmányok 
megértéséhez szükséges. 

„Magyarországon a jelenlegi körülmények következtében — kezdő
dik a terv — szeptember 15-e táján különleges katonai rendszabályok 
megtétele válhat szükségessé a törvényes rend helyreállítására."44 

40 Részletesen uo. 22. o. 
41 Mecenzéffy : I.m. 22—23. o. 
42 Vö. 727. o., C pont. 
'13 Említésre méltó, hogy a hadműveleti irodának nem volt ebben az időben a honvédség 

állományából származó vezérkari tisztje. Vö. Schematismus für das k.u.k. Heer und die 
k.u.k. Kriegsmarine für 1906. Hivatalos kiadás, Bécs, 1905. december. 

44 ,,U' -tanulmány, 1. o. 
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A legfontosabb Budapestet fegyverraktáraival és gyáraival együtt szo
ros ellenőrzés alá vonni. Tartósabb magyar ellenállás elképzelhetetlen 
a főváros elfoglalása után. Erre a feladatra a II. hadtest (Bécs) 4. gya
loghadosztálya (Brünn) kap megbízatást. 

Mivel ilyen rendszabályok igen könnyen általános felkelést idéz
hetnek elő Magyarországon, amely azután általános mozgósítást tenne 
szükségessé, ezért valamennyi Magyarországra rendelt gyalogezred 
mozgósítási keretként hátrahagy egy zászlóaljat. Ezenkívül be kell 
még vonni a II. hadtest 25. gyaloghadosztályát (Bécs) és az 5. dra
gonyos ezredet (Bécsújhely), hogy biztosítsák a Magyarország és az 
osztrák határ közötti létfontosságú híradásközlési és utánpótlási vona
lakat, továbbá, hogy Magyarország előrelátható főparancsnoka és ka
tonai kormányzója, herceg Rudolf von Lobkowitz táborszernagy, a 
IV. hadtest (Budapest) vezénylő tábornoka számára tartalékképzés 
céljából a rendelkezésére álljon. Azonkívül bevethető volt még a 11. 
dragonyos ezred, amelynek áthelyezése Szlavóniába, az évenként szo
kásos helyőrségcsere keretében, a küszöbön állt. És végül a Duna 
biztosítására Budapestig bevetésre kerülhetett a dunai flottilla. A ta
nulmány kitért arra is, hogy nem szükséges ezeket a csapatokat tüzér
séggel ellátni, „mivel valamennyi magyar hadtest tüzérsége, így a 
IV. hadtesté is — hagyományait, a tisztikar összetételét és a rég
óta szolgáló altisztek magatartását tekintve — bizonyára kellően meg-

• bízható lesz."45 Ha szükségessé válnék Budapest lövetése, akkor ezt a 
dunai flottilla is végrehajthatja. 

A mozgósítás és a 25. gyaloghadosztály bevetése ellenére Bécsben 
elegendő helyőrség maradt volna, mégpedig a 47. gyaloghadosztály, 
habár ebből két ezred — a 60. és a 101. — magas százalékú magyar 
legénysége miatt nem volt túlzottan megbízhatónak tekinthető. A 
Landwehr-egységek mindenesetre a kellő mértékben megerősítették a 
helyőrséget. 

Végezetül utalás történt arra, hogyha a helyzet alakulása megkí
vánja, pótlólag bevethetők Magyarországon a X. (a 2. gyaloghadosz
tály és a 6. ulánus ezred) és a XI. (a 11. gyaloghadosztály és a 14. 
dragonyos ezred) hadtest további csapatai, valamint a XIII. had
test kiválasztott egységei is. Mivel a Duna nyújtja a legjobb és a leg
biztonságosabb szállítási lehetőséget, ezért ezt a legnagyobb mértékben 
fel kellett használni. A folyamat meggyorsítására azonban a vasútat 
is igénybe lehetett venni. E szállítmányok lebonyolítását a vezérkar 
vasút- és távíró-ezredeinek kellett biztosítaniuk. 

A Magyarországon állomásozó csapatok megbízhatósága kérdésében 
lényegében azonos az ..U-tanulmány" felfogása Mecenzéffy szakvéle
ményével. A részletekben azonban óvatosabb a tanulmány a szakvé
leménynél, amennyiben a 70 százalékban magyar anyanyelvű egysége
ket megbízhatatlanoknak, a 20 százalék alattiakat megbízhatóaknak, a 
20 és 70 százalék közöttieket pedig kérdésesnek minősítette.46 

43 Uo. 18. O. 
46 v ö . I. o k m á n y , 138. o. 
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Röviden vázolva ezek voltak a cs. és kir. vezérkar Magyarország 
megszállására kidolgozott tervének a fő pontjai, amelyeket részlete
sen az I—IV. számú okmányok ismertetnek. 

Hogy ez a terv e tanulmány elején megemlített valamennyi ese
mény, illetőleg titkos utasítás alapja volt, az kitűnik abból, hogy egy 
kivonata készült a Bad Ischlben 1905. augusztus 22-én sorrakerülő 
közös minisztertanácsi értekezletre/'7 ahol — mint ismeretes — a ma
gyarországi alkotmányos válság megoldásának harmadik változataként 
a katonai intervenció kérdését tárgyalták meg/'8 Ez az összefüggés 
világosan kitűnik az V. számú okmányból is. (A közös miniszterta
nácsnak 1905. augusztus 22-én Bad Ischlben, és a birodalmi hadügymi
nisztérium bizottsági megbeszéléseinek Bécsben hozott határozatai.)"19 

Részletes további kutatást igényel annak a tisztázása, hogy végül is 
miért nem került sor a cs. és kir. hadsereg intervenciójára, melynek 
tervezése már oly előrehaladott állapotban volt. Némi bizonyossággal 
mindenesetre feltehető, hogy a belpolitikai események nyomására, 
összefüggésben a horvát—szerb közeledéssel októberben, főként azon
ban az első orosz forradalomnak a Monarchia osztrák területeire kiter
jedő hatására mondtak le a megvalósításáról. Már az október 12-i 
„fiumei resoluciók", amelyeket a horvát képviselők egy része kötött 
meg a magyar ellenzékkel annak érdekében, hogy a horvátok ked
vezőbb bánásmódban részesüljenek Magyarországon — súlyos csapást 
jelentettek. A szentpétervári cs. és kir. követ, valamint a katonai attasé 
jelentései még súlyosabb eseményeket helyeztek kilátásba arra az 
esetre, ha a cár enged a január óta forrongó munkástömeg nyomásá
nak, és megadja az általuk követelt polgári szabadságjogokat (szólás-, 
gyülekezési és egyesülési szabadságot). Az a hír, hogy a cár kiáltványt 
bocsátott ki, melyben alkotmányt ígért Oroszország számára és kilá
tásba helyezte a duma megválasztását (1905. október 31.), valójában 
tüntetéseket váltott ki a Monarchia valamennyi országában. 

A cár manifesztumát november 1-én dr. Wilhelm Ellenbogen szo
ciáldemokrata szónok olvasta fel ünnepélyes formában az osztrák 
parlamentben.50 Ezután elénekelték a német szociáldemokraták a Mar
seillaise-t, a szlovákok a ,,Vörös Zászlót", a szláv radikálisok pedig 
nemzeti dalokat. Az azonnal összeülő szociáldemokrata pártgyűlés 
forradalmi határozatokat hozott és meg is valósította őket. Ezek a 
következők voltak: tömegtüntetések üzemekben, gyárakban, véres 
összeütközések november 2-án a bécsi körúton, november 4-én pedig 
a prágai Vencel téren és Kladnóban. A cs. és kir. VIII. hadtestet 
(Prága) mozgósítani kellett a közrend és a közbiztonság fenntartásá

ig Vö. 726. o. B pont. 
S8 vö. Rudolf Sieghart: I. m.; Julius Miskolczy: Ungarn in der Habsburger Monarchie, 

Bécs—München 1959; Hanák Péter: I.m.; Hanák Péter: Recent Hungarian Literature on the 
History of the Austro—Hungarian Monarchy, 1849—1918. A Historiographical Survey. Megj.: 
Austrian History Yearbook, I. köt., 1965, 151—163. o.; Hanák Péter: Hungary in the Austro-
Hungarián Monarchy, uo., III. köt., 1967, 142—157. o.; Norman Stone: I. m. és gyűjteményes 
kiadvány: Der österreichisch—ungarische Ausgleich von 1867. Vorgeschichte und Wirkungen, 
kiadta a Forschungsinstitut für den Donauraum, Bécs—München, 1967. 

49 A birodalmi hadügyminisztériumban lefolytatott bizottsági megbeszélés jegyzőkönyve 
nem található meg az ÖSTA—KA-ban. 

50 V Ö . Rudolf Sieghart: l . m . 83. o. 
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ra.51 A tömeg az általános, egyenlő és közvetlen választás jogát köve
telte.52 

Ezek az események értelmetlenné tették a cs. és kir. vezérkar Ma
gyarország megszállására irányuló hadműveleti terveit. Az érthető t i
toktartás következményeként eltűntek a katonai iroda és a vezérkar 
főnökeinek páncélszekrényében. A birodalmi hadügyminisztérium 1905. 
október 8-i keltezésű, 6552. és 6579-es számú kényes titkos rendeleteit 
1905. november 7-én a minisztériumban biztottságilag elégették,53 

ezek fogalmazványait pedig eltávolították a minisztérium irattárából.54 

Mivel a magyar parlamentben a zavargások tovább tartottak, Fe
renc József természetesen végül is katonai erőt alkalmazott. A közös 
hadseregnek azonban egyetlen egységét sem használta fel erre a célra. 
A császár 1906. február 19-én felfüggesztette a magyar alkotmányt, 
egy honvédtisztet, Nyiri Sándor vezérőrnagyot királyi biztossá neve
zett ki korlátlan hatalommal, és egy honvédzászlóaljat vetett be, mely 
erőszakkal feloszlatta a parlamentet. Ezt azonban a cs. és kir. vezér
kar ,,U" háborús ügy 1905 elnevezésű hadműveleti terve utójá
tékának sem lehet már nevezni. 

OKMÁNYOK 

Rövidítések: 

á. o. = ágyús osztag. 
altbgy. = altábornagy 
bh. e. = bosznia-hercegovinai ezred. 
cs. és kir. = császári és királyi. 
cs. kir. = császári-királyi 
ddr. = dandár 
et. = ezredtörzs. 
ezr. = ezredes 
gy. e. = gyalogezred. 
gy. ho. — gyaloghadosztály (cs. és kir.) 
hdr. = hadrend (mozgósítási utasítás) 
hdt.-pk. = hadtestparancsnok. 
hdt.-vkf. = hadtest-vezérkari főnök 
ho. = hadosztály, 
h. gy. = honvédgyalogság. 
h. gy. ho. = honvéd gyaloghadosztály. 
h. hu. e. = honvéd huszárezred. 
h. 1. ho. = honvéd lovashadosztály; 
ho. tü. — hadosztály tüzérség. 

51 Vö. ÖSTA—KA MKSM 1905 28—1/4 (A VIII. hadtestparancsnokság 1905. novembsr 7-i 
jelentése). 

52 v ö . Rudolf Sieghart: I .m. 83—84. o. 
53 v ö . VII. o k m á n y 763. o. 
54 A birodalmi hadügyminisztérium említett rendeletei fogalmazványainak borítólapján 

levő feljegyzés szerint a fogalmazványok csak 1919. február 22-én kerültek újból az irat
tárba, ahol most is megtalálhatók. 
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hu. e. = huszárezred, 
L. gy. e. = Landwehr gyalogezred (es. kir.). 
L. gy. ho. = Landwehr gyaloghadosztály (es. kir.). 
1. h. = hadosztály (lovassági egység). 
1. ho. B= lovashadosztály (es. és kir.). 
lsz. = lovasszázad 
1. tbk. = lovassági tábornok 
1. tü. = lovassági tüzérség. 
1. ü. = lovassági üteg. 
m. kir. = magyar királyi-
n. gy. = népfelkelő gyalogság (cs. kir.), 
sz. = század 
tbsz. = táborszernagy 
u. oszt. = utászosztag 
u. z. = utászzászlóalj. 
ul. e. = ulánus ezred. 
ü. = üteg. 
vk.-t. = vezérkartörzs. 
v. tü. e. = vártüzérségi ezred 
v. tü. z. — vártüzérségi zászlóalj. 
v. z. = várzászlóalj. 
vd. z. = vadászzászlóalj 
z. — zászlóalj. 
z. t. — zászlóaljtörzs 

I. KIMUTATÁS A MAGYARORSZÁGON ÁLLOMÁSOZÓ CSAPATOK 
MEGBÍZHATÓSÁGÁRÓL" 

Azok az egységek, amelyeknek 70 százaléka magyar anyanyelvű, nem megbíz
hatókként (NM) —, a 20% alattiak megbízhatókként (M) —, a 20 és 70% közöttiek 
pedig kérdésesként (K) szerepelnek. 

A törtvonal után levő betűket követő 6zámok a cs. és kir. hadsereg és hon
védségi sematizmus szerinti ezred-, vagy egységszámokat jelentik; a betű nélküli 
számok pedig a cs. és kir. gyalogezredek számát 55 a. 

ÍV. hadtest (Budapest) 

Hdt.-pk. = herceg Rudolf von Lobkowitz tbsz. 
Hdt.-vkf. = Gustav Schay vk. ezr. 

a) Helyőrségek: NM K M 

Abony: 1 ls2./8. hu. e. 

Albertirsa: 1 lsz./8. hu. e. 

Baja: 1 1. h./4. h. hu. e. 

55 Az „U-tanulmány" 2. melléklete 1905. augusztus 13-ról. Alapul a teljes (szükséges) erő 
szolgált. A tényleges erők általában a szükséges erők 1—2 harmadát teszik ki. 

(uo., 15. o.) 
Az összesítésben előfordulnak számszerű differenciák, amelyek az eredeti okmányok pon

tatlanságából erednek. — A Szerk. 

— 738 — 



Budapest : 3 Z./32 ,3 Z./38, 
2 Z./44, 2 Z./69 
2 Z./86. 
24. vd. z., 
4 Ü./12. ho. tü. 
7. u. z., 
3 z./l . h. gy. 
3 lsz./l. h. hu. e. 

2 Z./23, 4 ü./4. á. o. 
4 ü./lO. ho. tü. 

4 ü. /11. ho. tü. 
2 ü./4. 1. tü. 

1 ü./6. v. tü. e. 

3 Z./3. bh. 

Cegléd : 1 lsz./8. hu. e. - -

Jászberény : 1 Z./2. h. gy. - -

Kaposvár : 2 Z./44, 
2 Z./19. h. gy. 

— -

Kecskemét : 1 Z./38, 
3 lsz./8. hu. e., 
3 lsz./h. hu. e. 

— — 

Kiskunfélegyháza : 1 z./l . h. gy. - -

Pécs: 2 Z./19. h. gy., 
3 lsz./8. h. hu. e. 

3 Z./52 ' -

Szabadka: 1 Z./86, 
1 Z./6. h. gy., 
3 1SZ./4. h. hu. e. 

— — 

Székesfehérvár : 1 Z./69 
2 Z./17. h. gy. — 

3 lsz./12. ul. e. 

Szolnok : 1 Z./68 - -

Tolna: - - 2 lsz./12. ul. e. 

Újvidék: 1 Z./6. h. gy. - 1 Z./6 

Zombor : 1 Z./6. h. gy. 1 Z./23 -

összesen : 32 z., 33 lsz., 4 ü. 6. z., 15 ü.56 4 z., 5 lsz. 

b) Keretállomások: 

gyalogság : 
NM = Budapest, Kecskemét, Kaposvár, Szolnok, Székesfehérvár, Szabadka. 
K = Zombor, Pécs. 
M = Újvidék. 

tüzérség : 
K = valamennyi Budapesten állomásozó, 

honvédség: 
NM = Budapest, Szabadka, Székesfehérvár, Pécs 

56 Az eredeti okmányban tévesen 14 üteg szerepelt. 
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V. hadtest (Pozsony) 

Hdt.-pk. = Carl Freiherr von Steiniger tbsz. 
Hdt.-vkf. = Wenzel Wurm vk. ezr. 

a) Helyőrségek: 

Bazin-Modor: 

Érsekújvár : 

Esztergom : 

Győr : 

Győr- S zabadhegy : 

Keszthely : 

Komárom : 

Körmend : 

Kőszeg: 

Léva: 

Nagykanizsa : 

Nagyszombat : 

Nezsider : 

Nyitra : 

Pápa : 

Pozsony: 

Somorja: 

Sopron : 

Szentgyörgy: 

Szombathely: 

Tata : 

NM 

1 lsz./5. hu. e. 

1 1. h./6. h. hu. e. 

2 Z./19 

2 lsz./9. hu. e. 

1 1. h./S. h. hu. e. 

1 Z./20. h. gy. 

11. vd. /.., 
1 ls/./U. hu. e., 
1 a./18. h. gy. 

1 Z./14. h. gy. 

1 Z./4S. 

2 Z./2ÍI. h. gy. 

1 lsz./5. hu. e. 

1 1. h.,5. hu. e. 

2 Z./14. h. gy. 

1 1. h./7. h. hu. e. 
2 Z./19, 
3Z./13. h. gy. 

3 Z./4S, 
3 1SZ./9. hu. e. 
2 z./lS. h. gy. 

1 lsz./5. hu. e. 

1 l sz . / l l . hu. e. 

Í z . / 1 3 . h. gy. 

K 

1 Z./26, 2. z/76 

2 Z./26 

1 Z./12, 1 Z./76, 
3 Z./83, 
2 ü./5. 1. tü.. 
4 Ü./15. ho. tü.. 
1 ü./0. v. tü. c , 
13. u. z. 

1 Z./72, 4 ü./5. á. o., 
1 Ü./14. ho. tü., 
1 u. z. 

3 Ü./14. v. tü. e. 

1 Z./76. 
4 Ü./13. ho. tü. 

1 Z./83 

— 740 — 



Trencsen: 2 z./15. h. gy. 

Zalaegerszeg: 1 L h./7. h. hu. e. 

Veszprém: 2 z./17. h. gy. 

-

2 Z./71 

összesen: 25 z., 27 lsz. 14 z., 18. ü. 4 z. 

b) Keretállomások: 

gyalogság: 
MN = Győr, Nagykanizsa. 
K = Komárom, Esztergom, Pozsony, Sopron, Szombathely 
M = Trencsen, 
tüzérség : 
K = Pozsony, Somorja, Sopron, Komárom. 
honvédség : 
NM = Pozsony, Nyitra, Trencsen, Sopron, Nagykanizsa. 

VI. hadtest (Kassa) 

Hdt.-pk. = Eduard Pucherna tbsz. 
Hdt.-vkf. = Czibulka Kolozs vk. ezr. 

a) Helyőrségek: 

Balassagyarmat : 

Besztercebánya : 

Eger: 

Eperjes: 

Gyöngyös: 

Igló: 

Jolsva : 

Kassa : 

Kisszeben : 

Lőcse: 

Losonc: 

Máramarossziget : 

NM 

1 z./16. h. gy. 

1 z./16. h. gy. 

1 z./30. 
l z . / 10 . h. gy. 

1 z./D. h. gy. 

1 1. h./15. hu. e. 

1 z./3. h. gy. 

1 z./16. h. gy. 

4. Z./34. 
2 z . / \ h . gy., 
3 lsz./J. h. hu. e. 

1 z./12. h. gy. 

K 

2 z . / j 

4 Ü./18. ho. tü. 

4 Ü-/3. á. o., 
4 Ü./16. ho. tü 

3 Z./35 

3 Z./25 

1 Z./35 

M 

32. vd. z. 

2 Z./37 

1 Z./37 

1 Z./37 
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Miskolc : 3 z./ß5., 
3 Is/,./15. hu. e., 
1 z./10. h . g y . 

2 ü./(i. 1. tü. , 
4Ü./17 

Munkács: 1 Z./35. 
2Z./11. h. gy. 

— -

Nagykároly: 1 Z./12. h. gy. . - -
Nyíregyháza: 5 lsz./14. hu. e. , 

1 1. h./J. h. hu. e. 
• _ — 

Rózsahegy: 1 Z./15. h. gy. - -

Sátoralj aú jhely : 1 z./lO. h. gy. - -

Szatmárnémeti : 1 Z./12. h. gy. 1 Z./3 -

Ungvár : Í z . / 1 1 . h . g y . 3 Z./36 -

összesen : 26 z., 17. lsz. 13 z., 18 ü. 5 z. 

b) Keretállomások: 
gyalogság : 
NM — Kassa, Eger, Munkács. 
K = Szatmárnémeti, Losonc, Ungvár, Máramarossziget. 
tüzérség : 
K = Kassa, Miskolc, Eperjes. 
honvédség : 
NM = Kassa, Miskolc, Munkács, Szatmárnémeti, Besztercebánya. 

V í l . hadtest (Temesvár) 

Hdt.-pk. = Ludwig Schwitzer von Bayersheim tbsz. 
Hdt.-vkf. = Emil Colerus von Geldern vk. ezr. 

a) Helyőrségek: 

Arad: 

Békéscsaba : 

Debrecen : 

Fehértemplom : 

Gyula: 

NM 

3 1SZ./12. hu. e. 
1 z./S. h. gy. , 
3 lsz./3. h. hu. e. 

2 Z./39, 
3 lsz./7. hu. e. 
3 Z./-3. h. gy., 
3 1SZ./2. h. hu. e. 

2 Z./2. h. gy. 

K 

1 Z./101 

2 Ü./21. ho. tü . 

M 

3 Z./33 

1 Z./33, 
2 Z./43 

1 Z./33, 
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Karánsebes : 1 Z./43, 
2 1. ü./7. ho. tü . 

Kisszentmiklcs : - 1. ü./7. ho. tü . -

Lúgos: 2 Z./3. h. gy. 2 Ü./21. ho. tü . -

Nagybecskerek : 1 Z./3. h. gy. 2 CL/21, ho. tü . -

Nagykikinda : 1 1. h./12. hu. e. - 1 Z./29 

Nagyvárad : 3 lsz./7. hu. e., 
3 Z./4. h. gy., 
3 1SZ./2. h. hu. e. 

4 Z./37 
4 Ü./19. ho. tü . ; 

Oravica : 1 Z./7. h. gy. - -

Orsova : 1 Z./8. h. gy. 

Pancsova: 1 Z./46, 
1 Z./7. h. gy. 

- — 

Szeged: 3 Z./46, 
3 z./>. h. gy., 
3 lsz./3. h. hu. e. 

14. u. z. 

Temesvár : 2 Z./39 4 Ü./20. ho. tü. 2 Z./29, 
1 z./öl, 

4 Ü./7. á. o. 

Versec : 1 Z./7. h. gy. » -

összesen : 27 z., 24 lsz. 5 z.,* 12 .ü. 11 z., 6ü. 

b) Keretállomások: 

gyalogság : 
NM = Debrecen, Szeged. 
K = Nagyvárad, Békéscsaba. 
M = Nagybecskerek, Arad, Karánsebes, Temesvár. 

tüzérség : 
K = Temesvár, Nagyvárad, Lúgos. 

honvédség : 
NM = Debrecen, Nagyvárad, Szeged, Gyula, Lúgos, Versec. 

* A 14. utászzászlóalj nélkül. 
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XII. hadtest (Nagyszeben) 

Hdt.-pk. = kisdemeteri Gaudernák József altbgy. 
Hdt.-vkf. = Stephan Sarkotií vk. ezr. 

a) Helyőrségek: NM K M 

Abrudbánya: - - 23. vd. z. 

Beszterce : 2 Z./S2, 
1 Z./22 . h. gy. 

— 1 Z./G3 

Botfalu-Szentpáter: 1 lsz./2. hu. e. - -

Brassó : 1 z./24 .h. gy. 1 Z./2, 2 Z./30, 
4 Ü./34. ho. tü. 

— 

Csíkszereda : 1 Z./21. h. gy. - -

Dós: 1 Z./21. h. gy. - -

Dóvá: 1 Z./23. h. gy. - -

Erzsébetváros: 1 lsz./l. hu. e., 
1 Z./23. h. gy. 

— — 

Feketehalom : 1 lsz./2. hu. e. - -

Fogaras : 1 Z./21. h. gy. 1 Z./30 
1 z./ÓO 2 Z./31, 

Gyulafehérvár: - 12 u. z. 1/2 2. v. tü. e. 

Holtervény: 1 lsz./2. hu. e. - -

Keresztényialva : 1 lsz./2. hu. e. - -

Kézdivíisárhely : 1 Z./21. h. gy. - -

Kistorony-
Szentorzaóbat: 1 lsz./l. hu. e. — -

Kolozsvár: 2 Z./21. h. gy. 1 sc/3!, 3 z./o2 
4 Ü./33. ho. tü. 

Marosvásárhaly : 2 Z./22. h. gy. 
3 lsz .p . h. hu. e. 

1 Z./32 2 z./34 

M3ggy3s: 2 lsz./l . hu. e. -

Nagydisznód: 
Nagyjnyed: 

1 l s z / 1 . hu. e. 
1 Z./21. h. gy. - -

Nagyszsbsn: 1 lsz./l. hu. e. 
1 Z./23. h. gy. 

3 Z./2, 
4Ü./12. á. o. 

1 Z./31, 
4 ü. /3 j . ho. tü 

Rózsahagy: 1 lsz./2. hu. e. - -

— 744 — 



Szamosújvár 1 1. h./9. hu. e. — — 
Brost : - - 1 Z./31, 

1 Z./34 

Székelyudvarhely : 1 Z./82 - -
Vidombák : 1 lsz./2. hu. e. - - . 
Zilah: 1 Z./3. h. gy. - -

Összesen : 18 z., 18 lsz. 13 z.,** 12 ü. 9 z., 4 ü. 

b) Keretállomások: 

gyalogság : 
NM = Székelyudvarhely. 
K = Brassó, Kolozsvár, Gyulafehérvár, Marosvásárhely. 
M == Nagyszeben, Kolozsvár, Brost. 
tüzérség : 
K = Nagyszeben, Kolozsvár, Brassó. 
honvédség : 
NM = Nagyszeben, Kolozsvár, Brassó, Marosvásárhely. 

II. ERŐSZÁMVETÉS AZ U HÄBORÜS ÜGY 1905-HÖZ57 

A. Az ellenfél: 
1. összesen: 

m. kir. honvédség58 97 z. 54 lsz. 

m. kir. népfelkelés59 87. z 27 lsz. 

a cs. és kir. hadsereg megbízhatatlan csapatai . . . . 47 z. 65 lsz. 

a cs. és kir. hadsereg kérdéses csapatai 51 z. — lsz. 

4 ü. 

74 ü. 

összesen : 282 z. 146 z. 

2. Feltételezett tagolódás: 

7 h. gy. ho.,i0 = 97 z., 21 lsz. és 28 ü. 
6 gy. ho. = 98 z., 18 lsz. és 24 ü. 

** A 12. utászzászlóalj nélkül. 
57 Az „ U - t a n u l m á n y " 12. mel lékle te 19D5. augusz tus 13-áról. Az eredet i o k m á n y felsorolá

saihoz hozzáfűzött magyarázatokat az áttekinthetőség megkönnyítése céljából .idézőjelek, 
közé téve a lábjegyzetekben közöljük. . ' ' 

58 „Kizárólag horvát." 
59 „Kizárólag horvát." 
CO „A cs. és kir. Landwehr hdr.-je szerint. A 42. L.gy.h. (Zágráb) hiányzik, a 20. honvéd 

huszárezrednél a tart. lsz. és a 4. ü. helyett felvéve." 
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1 h. 1. ho. Gl 1 h. 1. ddr.62 = 33 Isz. és 4 ü. 
2 1. ho. = 47 Isz. és 4 ü. 
7 m. kir. n. gy. ddrP = 87 z., 27 lsz., 18 ü. hadtesttüzérség. 

B. Császári (osztrák) csapató &84 

1. A dunai hadsereg: 

I. hadtest6 ' 32 
I I . hadtest06 33 
VII I . hadtest 30 
IX. had tes t " 33 
3. gy. ho.6J 15 
4ö. L. gy. ho 15 
13. L. gy. ho.*J 15 
21. L. gy. ho : 12 
2ö. L. gy. ho 15 
22. L. gy. ho.70 12 
3 1. ho . " -
7 1. ho -
3. lovasdandár72 — 

0 1 /1 lsz. 12 ü 
6 1/1 lsz. 12 ü 

6 1/1 lsz. 12 ü 
6 1/4 lsz. 1 2 ü 
3 lsz. 4 ü 
3 lsz. 4 ü 
3 lsz. 4 ü . 
3 lsz. 4 ii 
3 lsz. 4 ü . 

3 1/1 lsz. 4 ü . 
24 4/1 lsz. 2 ti. 
24 4/1 lsz. 2 ü . 
12 2/1 lsz. — ü. 

(), 211 102 16/1 lsz. 76 ü. 

33. n. gy.-dandár 15 z. 
95. n. gy.-dandár 11 z. 
10j. n. gy.-dandár 13 z. 
1. manetdandár '3 8 z. 
2. manetdandár 7 2/1 z. 
8. manetdandár 7 3/1 z. 
9. manetdandár 8 3/1 z. 

1 lsz. 1 ü 
1 lsz. 1 ü 
1 lsz. 1 ü 
1 lsz. 1 ü 
1 lsz. 1 ü 
1 lsz. 1 ü 

lsz. — ü. 

Összesen : 69 8/4 z. 6 lsz. 6 ü. 

A dunai hadsereg teljes ereje : 280 8/4 z. 109 15/4 lsz. 83 ü. 

Cl „A hdr. szerint kevesebb a 20. L.gy.h.-hoz beosztott 3 lsz.-dal, több 1 lov. üt.-os-/-
tállyal." 

62 „A hdr . szer int több 1 lov. ü t . -osz tá l lya l . " 
63 „A magy. kir. honvédség és a magy. kir. népfelkelés hdr.-je szerint." 
W AZ ,,U-tanulmány" 13. melléklete. Lábjegyzet az eredetiben: „A Magyarországon el

helyezett megbízható, ennélfogva császárhű csapatokat — további biztonsági együtthatóként 
— egyáltalán nem vettük számításba." 

65 „Az 5. t .vd.z. (Tarvis) né lkü l . " 
66 „Az 1. BH.-val , ame ly ikke l a XIII. had te s t á l lománya c sökken . " 
67 , , A 2. vd. (Lienz) és a 12. vd. (Niedersdorf) né lkü l . " 
68 „ A XIV. had tes t kö te lékébő l . " 
69 , .Mindénekelőt t a 2. vona lban Bécsben . " 
70 „Graz." 
71 „A 4. hu.e. helyett: 5. ho.tü." 
72 „4. ho. tü . és 13. ho . tü . " 
73 „Kivéve az 5. vd. mene t százado t . " 

— 746 — 



2. Kárpát-hadsereg: 

X. hadtest 32 
X I . hadtest 33 
45. L. gy. ho 12 
43. L. gy. ho. 15 
4. 1. ho -
6. 1. ho.7* -
8. 1. h o . " -

6 1/4 lsz. 12 ü 
6.1/4 Isa, 12 ü 
3 l / i lsz. 4 ü 
3 lsz. 4 ü 

244 /4 lsz. 2 ü . 
18 T/4 lsz. 2 ü . 
24 4/4 lsz. — Ü. 

összesen: 89 z. 84 14/4 lsz. 36 tu 

35. n. gy.-dandár 13 z. 
93. n. gy.-dandár 9 z. 
10. menetdandár 8 l / t z. 
11. menetdandár 7 1/4 z. 

1 lsz. 1 Ü. 
j lsz. 1 Ü. 
] k z. 1 Ü. 
1 lsz. 1 Ü. 

)sszesen: 37 ľ/4 z. 4 lsz. 4 ü. 

A Kárpát-hadsereg teljes ereje: 126 2/4 z. 88 14/4 lsz. 40 ü. 

3. A XIII. hadtest: 

X I I I . hadtest?6 25 z. 6 1/4 lsz. 12 ü. 
42. L. gy.-dandár 12 z. 3 lsz. 4 ü. 

összesen: 37 z. 9 1/4 lsz. 16 ü. 

104. n. gy.-dandár77 6 z. 4 lsz. 1 ü. 
13. menetdandár 8 1 / 4 z. 1 lsz. 1 ü. 

Összesen: 14 1/4 z. 5 lsz. 2 ü. 

A X I I I . hadtest teljes ereje: 51 1/4 z. 14 1/4 lsz. 18 ü. 

74 „A 13. hu.e. nélkül." 
75 „ A 8. és 9. lov.ho.-ból k o m b i n á l v a . " 
76 „ A Bh. l . és a 61. gy.e . 1. z.-a né lkül , a 61. gy.e . más ik 3 zászlóalja m é g békea i lo-

mányban van." 
77 „A 26. é s 28. n . g y . e . n é l k ü l . " 
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i. A XV. hadtest és Dalmácia: 

Mozgósított csapatok78 19 z. 8 1/4 Isz. — ü. 
Békeállományban levő csapatok73 23 z. 1 Isz. — ü. 

összesen: 42 z. 9 1/4 Isz. — ü. 

5. Biztonsági csapatok: 

a) Graz területén 
111. hadtest83 33 z. 6 1/4 Isz. 12 ü. 
5. v. z.81 1 z. — — ü. 
59. v. z.82 I z. — — ü. 
5. L. gy. e.83 3 z. — — ü. 
105. n. gy.-dandár 8 z. 
112. n. gy.-dandár 14 z. 
3. menetdandár 7 5/4 z. 

összesen: 67 5/4 z. 9 1/4 Is/,. 14 ü. 

b) Innsbruck területén : 

8. gy. ho 15 z. 
44. L. gy. ho.84 12 z. 
2. és 12. v. z. t5 2 z. 
108. n. gy. ho 10 z. 
14. menetdandár 7 3/4 z. 

összesen: 46 3/4 z. 7 1/4 Isz. 10 ü. 

1 Isz. 1 ü 
1 Isz. — ü 
1 Isz. 1 ü 

3 1/4 Isz. 4 ü 
3 Isz. 4 ü 

— Isz. — ü 
1 Isz. 1 ü 
1 Isz. 1 ü 

78 , ,A cs. és kir. hadsereg hdr.-je szerint. Minden mozgósítva, beleértve a magyarországi 
hadkiegészítési! csapatokat is." 

79 „A cs. és kir. 101. n.gy. dandár nélkül, ü j alakulatok Magyarországról nem jönnek 
számításba. 

80 „5. ho.tü. helyett: 6. hu.e. békeállományban." 
81 „Az I. hadtest (Tarvis) kötelékéből." 
82 , ,A VI. hadtest (Gradiska) kötelékéből békeállományban." 
8'i „Polában." 
84 „ A XIV. hadtest-lü.e.-del." 
85 „ A IX. had tes t kö te lékéből (Niederdorf, L ienz) . " 
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c) Egyéb területek: 

Béo3: 40. n. gy. dandár 11 
Pétervárad: 28. m. kir. n. gy. e.t6 3 
Fiume: 26. m. kir. n. gy. e.87 3 
Krakkó: 110. n. gy. dandár 9 
Przemyél: 111. n. gy. dandár 16 

1 lsz. 1 Ü. 
lsz. — ü 
l£Z. — u 

1 lsz. — ü 
l lsz. — ÍJ 

42 z. 3 lsz. 1 ü. 

Eiztonsági csapatok összesen: 155 8/4 z. 19 lsz. 25 ü. 

Császári csapatok összesen:88 654 IC/4 z. 239 31/4 lsz. 166 ü. 

III. KIVONAT A CS. ÉS KIR. VEZÉRKAR „U-TANULMÄNY"-ÄBÓL 
BÉCS, 1905. AUGUSZTUS 13. 

(Eredeti. ÖSTA-KA, vezérkar, hadműveleti iroda, 182. cs.) 

II. Egy kiterjedt és szervezett magyar forradalom 
leverése 

Ha bekövetkezhet egy ilyen komoly pillanat a Monarchia életében, akkor ez 
az az időpont, amikor a hatalom megelőzi a jogot, amikor egyedül a katonai ér
dek a döntő. E pillanatban el kell tekinteni a törvény minden szigorú értelme
zésétől, és nem szabad csak rátámaszkodni, hanem kizárólag a cs. és kir. had
sereg eszközeivel kell leküzdeni a nehézségeket. Azonnal mozgósítani kell a cs. 
kir. Landwehrt és fegyverbe szólítani a cs. kir. népfelkelést, eben az esetben 
ugyanis arról lenne szó, hogy a teljes erő felhasználásával gyorsan és biztosan 
irányítsuk a döntő csapást. 

A Magyarország ellen irányuló minden erőszakos fellépésnek, és az ebből fakadó 
esetleges következményeknek azonban előfeltétele, hogy a Monarchiát diplomáciai 
úton sikerüljön biztosítani minden kívülről jövő veszéllyel szemben. 

A jelenlegi politikai helyzetben elsősorban Itália jön számításba. Ha sikerül 
is arról az oldalról minden veszélyt elhárítani, akkor sem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy a hivatalos Itália legbékésebb magatartása esetén is — a kormány 
hallgatólagos megtűrésével — eléggé nagymérvű puccskísérletekkel kell számolni. 
Ez ok miatt indokoltnak látszik a XIV. és a III. hadtest körletében igen számot
tevő csapattestet — a későbbiekben következő kifejtés szerint — mozgósított álla
potban meghagyni. 

Épp így zavargások lehetőségével kell számolni az okkupált területeken, ame
lyek helyzete lehetetlenné teszi a XV. hadtest másnemű felhasználását. Ugyanez 
vonatkozik az exponált zárai katonai parancsnokság csapataira is. A csapatokat 
mindenesetre mindkét területen hadiállományba kell hozni, természetesen a ma
gyar csapatok kivételével, amelyek békeállományban maradnak. 

Ügyes belpolitika feladata lenne Ausztria különböző nemzetiségeit a Monarchia 
ily súlyos válságában tisztességes és egységes együttműködésre bírni. 

Horvátországot is lehetőleg a császár hűségén kellene tartani, hogy számolni 
lehessen a XIII. hadtestre, a 42. Landwehr gyaloghadosztályra és a népfelkelő 
alakulatokra. 

83 ..Mozgósítási állomás Eszék, a magy. kir. 104. n.gy. dandár kötelékéből (Horváth-
ország). 

87 „Kivéve a f iumei L.. és n. századokat . Mozg. á l lomás Káro lyvá ros , a m . kir . 104. n.gy. 
d a n d á r (Horvátország) kö te lékéből . " 

88 „Ebből a duna i hadse reg + a K á r p á t - h a d s e r e g : 406 10/4 z., 197 29/4 lsz., 123. ü . ' 
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A két fél ereje 
a) Az ellenfél: 
Abban az esetben, ha a felkelés valóban kiterjed Magyarország nagy részére és 

egy forradalmi kormány áll az ország élére, akkor számolni kell azzal, hogy Ma
gyarországnak, a nagy súrlódások és késleltetések ellenére is, sikerülhet a magyar 
csapatok igen tekintélyes részét mozgósítania és ellenünk csatába állítania. Az 
adott körülmények között annak a lehetőségével is számolni kell, hogy ezeket a 
csapatokat képzett tisztek szabályszerűen mozgatják és irányítják.89 

Mindenekelőtt az a kérdés vetődik fel, hogy körülbelül mekkora a magyar for
radalmi hadsereg ereje. Mivel éppen ebben az esetben az optimizmus a lehet5 leg
rosszabb lenne, azért indokoltnak látszik ezt az arányt a legpesszimistábban fel
állítani . . . A 282 zászlóaljból, 146 lovasszázadból és 78 ütegből90 álló számvetés
nél oly nagy a biztonsági együttható, hogy a territoriális népfelkelő alakulatokat, 
a menetdandárokat és a szabadcsapatokat, még legkiterjedtebb felállításuk esetén 
is, teljesen figyelmen kívül lehet hagyni. 

b) A császári csapatok: 
Ezzel szemben a császári csapatoknál összességében 634 19/4 zászlóaljjal, 239 

31/4 lovasszázaddal és 166 üteggel lehet számolni.91 Meg kell azonban még a követ
kezőket jegyezni: 

— Mint már korábban említettük, a politikai helyzet megköveteli, hogy Inns
bruck és Grai térségében jelentős erők maradjanak „biztonsági csapatokként";92 

— az e területeken kívül szükséges biztonsági csapatok93 megállapításánál nagy
jából az az álláspont volt mérvadó, hogy az I ,háborús ügyben foglaltaknak9'1 

megfeleljenek; 
— a XIII. hadtestkörlet csapatait sajátunknak tekintjük. A belső politikai hely

zet, valamint az okkupált terület és Szerbia helyzete döntik majd el, hogy milyen 
irányban lehet tervezni ezeknek a csapatoknak a felhasználásival; 

— a XV. hadtest és Dalmácia csapatait — miként erről már szó volt — terüle
tükhöz kötöttként kell tekintenünk. 

Magyarország megszállására ezekután rendelkezésre áll: 408 10/4 zászlóalj, 
197 29/4 lovasszázad és 123 üteg, s ha csak a hadsereg és a Landwehr csapatait 
összegezzük: 13 gyaloghadosztály, 7 Landwehr gyaloghadosztály, 51/2 lovashad
osztály: összesen 300 zászlóalj, 186 29/4 lovasszázad és 112 üteg. 

A saját hadsereg mozgósítása és gyülekcztetése 

Ha minden hadműveletnél a végrehajtás gyorsasága előfeltétele az eredmény
nek, akkor ebben a konkrét esetben ez még fokozottabb mertékben ér / jn /es . ría 
meg is alakul egy forradalmi kormány, és ha a közigazgatási és katonai apnarátus 
többé-kevésbé működik is, mégis előfordulnak — rendezett viszonyoktól eltérően 
— jelentős súrlódások, amelyek mindenekelőtt az akciók számottevő elhúzódásá
ban, nyilvánulnak meg. Ezért nem szabsd az ellenségnek biztosítani a sz imára fel
tétlenül szükséges, ielentékenv időt. Ehhez jön még az a kö~ülménv, hOT' ennen 
az ilyen felkelő hadjáratban néhány gyorsan végrehajtott döntő csata elcsüggeszti 
a felkelők vezetőit és csapatait, s ez lehetővé teszi a gyors befejezést é" a léig ázást. 

Ezek a meggondolások vezettek el ahhoz a kívánalomhoz, hogy az oiztrák csa
patok mozgósítása s^abálvszeríí körülírénv°k köpött95 « v o - ^ i történi*'' •n;y* és 
hogy a hadseregeknek a hadművelet (felvonulás) megkezdéséhez való felkészíté
séhez lehetőleg számításba vegyék a földrajzi viszonyok adta csoportosítást. 

80 Potiorek széljegyzete: „Kereteket elvenni." 
f0 vö. II. okmány, A. 
91 Vö. II. okmány, B. 
92 Vö. II. okmány, B 5. pont. 
98 Vö. II. okmány, B 5a és b pont. 
M Az ,,I háborús ügy" (Itáiia) ismertetését itt mellőznünk kell. 
95 Lábjegyzet a tanulmányban: „Különösen meg kell fontolni a trénnel való felszerelést, 

intézetek felállítását, mivel e vonatkozásban (lovak és orszásos iáT-művek előteremtése) nagy 
nehézségek keletkeznek. A tábori élelmezési raktárak mozgósítása nem ajánlatos. 
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Egy tulajdonképpeni „felvonulási terület" meghatározása részben nehéz lenne, 
mivel lehetséges, sőt valószínű, hogy a határos területnek még egy jelentősebb 
szakasza saját tulajdonunkban van, amely esetben ajánlatos lenne a kirakodást 
és a felvonulást csupán a határ túlsó oldalán, a saját tulajdonunkban levő terü
leten végrehajtani. A földrajzi viszonyok mindenesetre azt írják elő számunkra, 
hogy a saját főerőnket a Luna mentén vonjuk össze, a Przemyál és Lemberg ter
ritoriális körzetében levő csapatok ellenben álljanak készenlétben a Kárpátokon 
túli előnyomulásra Kassa—Miskolc irányába. Különösen megfontolás tárgyát al
kothatják az I. hadtest számára kiadandó rendszabályok. 

A fő döntés a két ország közötti centrumban és a Dunától délre várható. Ebből 
adódóan az osztrák csapatok zömének felhasználására a nevezett térségekben 
kerül sor, azzal a céllal, hogy előnyomuljanak Budapest felá, és az ország szívét 
elfoglalják, illetőleg az ellenséges főerőt, amely esetleg ezen az úton ellenáll, le
győzzék. E feladat ellátására a dunai hadseregként feltüntetett csapattesteket kell 
felhasználni. A Krakkó körzetéhez tartozó, utoljára említett három hadtesttel kap-
CiOijaDan u. haatesc, 46. J-,anawenr gyaloghadosztály és 7. lo/ashadosztály) min
denesetre meg kell jegyezni: kát alkalmazási lehetőség van számukra, éspedig: 

1. közvetlen támadást hajtanak végre önálló osztagként Zsolnán keresztül Buda
pestre, vagy 

2. a dunai hadsereghez vonva, a Dunától délre kerülnek felhasználásra. 
Mindkét lehetőségnek vannak előnyei és hátrányai. 
Előnyök: 
a) Egyszerűség, mivel a hadtest stb. már felvonulási területén áll; 
b) Magyarország északnyugati, majdnem teljesen szlovák megyéit ezzel a had

művelettel meg lehetne nyerni a császári ügynek, az ott található „kérdéses" és 
„megbízhatatlan" csapatokat csatlakozásra lehetne bírni; 

c) a csoport hadműveleti iránya és ereje (3 gyaloghadosztály, erős lovasság) 
alkalmassá teszi azt arra, hogy a dunai hadsereg budapesti — (nyugatabbra 
nem!), vagy a Kárpát-hadsereg harcaiba — Kassa és Budapest között — ered
ményesen beavatkozzék. 

Az előnyökkel szemben azonban igen súlyos hátrányok állnak: 
a) Ha a Eunától délre, a Bécs-^Budapest vonalon zajlik le a döntő ütközet, 

akkor az I. hadtest távolléte következtében a császári erők három gyaloghad
osztályt és erős lovasságot nélkülöznek; 

b) a hadtest elszigetelt lenne. A szlovák és északnyugati megyéken való át
vonulás után, további előnyomulás esetén tiszta magyar területre ér, ahol az 
ellenséges ellenállás, Magyarország központja felé közeledve, mind valószínűbbé 
válik. Nagy erkölcsi hatása miatt éppen egy ilyen hadjáratban igen veszélyes a 
legkisebb kudarc is, mégha az egy hadtest részét éri is csak. 

Magától adódik — mint erről már szó volt —, hogy a Przemyál és Lemberg 
territoriális körzetében levő csapatok egységes parancsnokság alatt a Kárpátokon 
átkelve, Kassa—Munkács vonalán nyomuljanak előre. E hadseregcsoport felhasz
nálása csak a főerőknek Budapest ellen irányuló támadásaival összhangban kép
zelhet) cl. 

Saját haderőink tárgyalt csoportosításához részleteiben még a következő meg
jegyzéseket kell hozzáfűzni: 

a) A dunai hadseregnél: a 13. Landwehr gyaloghadosztálynak a második vonal
b í r Bé^kn v-.ii felvonulnia, ho-ïv nvnden esetlegességtől96 biztosítsa a fővárost. 
A 36. népfelkelő gyalogdandárt (Josephstadt) és a 95. népfelkelő gyalogdandárt 
(ŕrdgaj ivremsiernöi, a iüö. népfelkelő gyalogdandárt (Olmütz) pedig Teschennél 
lehetn0 összevonni, hogv itt mintegy határőrséget alkossanak a Vág-völgyből 
irányuló ellenséges vállalkozásokkal szemben. Fenyegető jelleget bizonyára nem 
fognak ez utóbbiak ölteni, ha azonban sor kerülne rájuk, mind belföldön, mind 
kuiröidön kedvezőtlen hatást váltanának ki. 

b) Krakkói biztosító csapatként a teljes 110. népfelkelő gyalogdandárt vettük 
tervbe. 

9G Mint az előbbi: „Számos magyar csapat van jeten. Különösen meg kell fontolni, hogy 
mi történjék az Ausztriában található magyar alakulatokkal." 
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c) A Kárpát-hadsereghez beosztott két népfelkelő gyalogdandárt, a hadsereg-
csoport-parancsnokok mérlegelése alapján, Lemberg támogatására is fel lehetne 
használni. Csupán Przemyál erődjének van saját biztonsági csapata (111. népfel
kelő gyalogdandár). 

Az osztrák fegyveres erők mozgósítása és a megszállás két különböző helyzetben 
következhet be és valósítható meg, éspedig: 

1. ha az I. szakaszban említett rendszabályok alkalmazására kerül sor,97 s 
ennélfogva megelőzték a mozgósítást, és 

2. ha nem ez az eset következik be, s mindjárt megkezdődik a mozgósítás és a 
Magyarország elleni nagy hadművelet. 

Az 1. eset természetesen megnehezíti az ezt követő mozgósítást, még akkor is — 
miként ezt az I. szakaszban kifejtettük —, ha clymérvű gondoskodás történt, hogy 
minden Magyarországra irányított csapattest egy-egy zászlóalja visszamarad a 
kiegészítési kerület állomáshelyén. Ez utóbbi zászlóaljak feladata a mozgósítás 
tökéletes végrehajtása, és hogy a kiegészítő transzporttal s a trénnel a felvonu
lási körletbe vonuljanak, hogy itt megvalósítsák az ebbe a körletbe visszatérő 
békekeret egyesülését saját csapattesteikkel. 

A 2. esetben elmaradnak ezek a bizonyára nem egyszerű rendszabályok, csupán 
a hűséges magyarországi csapatoknak kellene visszavonulniuk az osztrák (horvát) 
határ felé, miután a hadianyagot és a pénztárt magukhoz vették és a hátrahagyott 
készleteket megsemmisítették. 

E csapatoknál mindkét esetben figyelembe kell venni: 
— a IV. hadtest csapatai az V. hadtesthez, és ezzel egyesülve a fősereghez vo

nulnak vissza Bécs irányába (Komárom megtartását az V. hadtestparancsnokság
tól kell megkövetelni; az előbbiről a hadseregvezetésnek még külön kell gondos
kodnia) ; 

— a VI. hadtest csapatai, valamint a nagyváradi és a debreceni helyőrség a X. 
és XI. hadtest előnyomuló csapataihoz vonul vissza. A Kassa—Munkács vonalat, 
vagyis a Kárpát-átjárók déli szorosait a már ismételten Kárpát-hadsereg néven 
nevezett erők parancsnokának külön intézkedései szerint kellene megtartani; 

— a VII. hadtestkörlet csapatai (a Nagyváradon és Debrecenben levők kivételé
vel), amennyiben helyüket nem tudják megtartani, Üjvidék—Pétervárad irányá
ban vonulnak vissza a XIII hadtesthez; 

ugyanez vonatkozik a XII. hadtestre is, ennek azonban lehetősége van arra, 
hogy az országban maradjon. 

A Létszámviszonyok számvetése és a kölcsönös imponderábiliák arra a semmi 
esetre sem optimista, hanem helytálló végkövetkeztetésre engednek jutni, hogyha a 
Monarchiának nem kell egyidejűleg külső ellenség, vagy súlyos belső nyugtalan
ság ellen harcolnia, akkor kétségtelenül sikerül a még oly nagy kiterjedésű ma
gyarországi forradalmon is úrrá lennie. Természetesen továbbra is fennmarad 
az az igen bonyolult megoldandó kérdés, hogy egy ilyen győzelem gyümölcseit 
hogyan lehet felhasználni, milyen módon lehet a visszafoglalt országot pacifikálni 
és a nyugalom s a tartós rend útjára vezetni? . . . 

Bécs, 1905. augusztus 13. Krauss ezredes 

IV. A VEZÉRKARI FŐNÖK HELYETTESÉNEK, POTIOREK OSZTRÁK 
ALTÁBORNAGYNAK A MEGJEGYZÉSEI AZ U-TANULMÁNYHOZ 

Feljegyzés98 

Bécs, 1905. augusztus 14. 
Megjegyzések a helyettes őexcellenciájától: 
1. Budapest számára a 4. hadosztály (12 zászlóalj). Tartalék Budapesten a ma

gyar központ számára (lovasság is). 

97 Vö. 734. s kk . o. 
98 Irta Heinrich Krauss-Elislago ezredes. Mellékelve az ,,U"-tanulmányhoz. 
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2. Az osztrák határig terjedő mögöttes szakasz számára (Komárom, valamint 
a Duna és a Brück—Győr—Budapest vasútvonal biztosítása) a 25. hadosztály (14 
zászlóalj). 

Tüzérség egyelőre nincs. 
Lovasság: 5. dragonyos (Bécsújhely), 15. dragonyos (Brünn). 
Konkrét gondoskodás: a harmadik évfolyamot e csapatoknál vissza kell tartani 

(gyalogság). Gondot kell fordítani a vasúti szállításra (szervezés és vasúti szol
gálat) a Bécs—Brück—Budapest vonalon. 

Konkrét gondoskodás (vasúti iroda) : 
a) A vasútezred harmadik évfolyamát meg kell tartani és a tartalékosokat be

hívni (kész 9. 15-e körül). 
b) Konkrét tanulmány a szállítás megindítására (Echellon) és a vasúti szolgálat 

alkalmazására. 
A teljes dunai flottilla szolgálatába állítása. 
Később még figyelembe veendő: 
Kassa—Munkács 2. hadosztály (Jaroslav), X. hadtest, 13. zászlóalj és a 6. ul. e. 

(Rzeszów). 
Nagyvárad—Debrecen—Máramarossziget 11. hadosztály (Lemberg), XI. hadtest, 

10. zászlóalj és 14. dragonyos ezred (Stanislau). 
A 11. dragonyos ezredet a már meghozott intézkedés szerint menetben kell 

hagyni. Szeptember 15-e táján az V. hadtest kerületében lesz található, onnan 
avatkozik be. 

Utasítások a magyarországi hadtestparancsnokok számára: 
A forradalom kitörése esetén: 
1. Budapestet a II. hadtest tartja (tüzérséggel stb. megerősítve). A II. hadtest 

állal fedezve felvonul a VIII., IX. és az I. a hozzájuk tartozó részekkel. A IV. és 
az V. hadtestkeret visszamegy az osztrák határhoz. 

2. A X. és XI. hadtest a Kárpátokon keresztül Budapestre megy. A Kárpát
szorosokat a VI. hadtest visszamenő részei tartják. 

3. A VII. hadtest a Bácskába megy, összeköttetés Újvidékkel. 
4. A XII. hadtest megveti a lábát az ország románlakta részén, és onnan tör

ténik a kiegészítés. Kolozsvárt lehetőleg tartani kell. 
5. A XIII. hadtest [területét] saját csapatai [biztosítják], ugyanez vonatkozik a 

XV. hadtestre és a zárai katonai parancsnokságra is. 
6. A III. és a XV. hadtestből semmit sem szabad elvenni, egyelőre teljes moz

gósításban ott kell hagyni. 

Bécs, 1905. augusztus 14. 

V. A KÖZÖS MINISZTERTANÁCSNAK 1905. AUGUSZTUS 22-ÉN 
BAD ISCHLBEN ÉS A BIRODALMI HADÜGYMINISZTÉRIUM BIZOTTSÁGI 

MEGBESZÉLÉSEINEK BÉCSBEN HOZOTT HATÁROZATAI 

Fog almáz vány,;f) 

Bécs, 1905. augusztus 24. 
1. A magyar parlamentet 9/15-én ismét elnapolják. Újbóli ülés 12/10-én. 
A magyar korona országaiból (Horvátországot beleszámítva) kiegészülő csapat

testek harmadik évfolyamát kivétel nélkül vissza kell tartani. Hogy mennyi időre, 
az még teljesen bizonytalan. 

co uo. 
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További kilátások: 9/15-én hirdetmény útján be kell hívni a póttartalék legfia
talabb három korosztályát. A bevonulás határideje négy hét, úgy, hogy a póttarta
lék bevonulása október 13-án befejeződjék. A póttartalékosok bevonulásának mér
tékében ezután a 3. évfolyam szabadságot kap. Ez a rendelkezés érvényes az 
okkupált területre és Dél-Dalmáciára is. A lovasság és lovas tüzérség nem kap 
póttartalékosokat, hanem inkább a gyalogság ad nekik embereket a tényleges 
szolgálat első éve után. A gyalogság létszámának csökkenését szintén a póttarta
lékosok fedezik. 

2. Kilátásba helyezett rendszabályok: 
a) Ha a helyzet megköveteli, akkor herceg Lobkowitz táborszernagy átveszi 

a parancsnokságot valamennyi hadtest felett, Horvátországot kivéve. A m. kir. 
honvédség is rendelkezésére áll. Erről adott esetben legfels5bb parancs megy, és 
ezt követően herceg Lobkowitz értesíti a hadtestparancsnokokat a kivételes állapot 
életbelépéséről. Herceg Lobkowitz táborszernagy és a magyar hadtestparancsnokok 
erről értesítést kapnak. 

b) A „Szamos", „Körös" és az „A" őrnaszádból álló dunai hadihajóraj, vala
mint a „Maros" és a „Lajta" raj augusztus 31-én délután Lucich hajóhadnagy 
parancsnoksága alá kerül, és szeptember 1-től rendelkezésére állnak. A IV. had
test parancsnoksága utasítást kap arra, hogy — egyetértésben a magy. kir. hon
védelmi minisztériummal — szabályozza e két hajóraj részvételét a dunaföld
vári dunai átkelési gyakorlatnál. E gyakorlat után a nevezett hadihajók szolgálat
ban maradva a IV. hadtestparancsnokság rendelkezésére állanak. A „Temes" és 
a „Bodrog" teljesen üzemkész állapotban Budapesten tartózkodik. A szükséges 
legénység különítményként ugyancsak ott [készenlétben áll]. Schindler hajóhad
nagy valamennyi dunai hadihajó parancsnokaként szintén Budapesten [tartóz
kodik]. 

3. Rendelkezésre álló osztrák csapatok: 
a) A 4. és a 25. gyaloghadosztály 3. évfolyamának visszatartását elutasították, 

ezzel szemben elvileg le lett szögezve, hogy kivételként valamennyi bosznia-herce-
govinai csapatnál a 3. évfolyam visszamarad (Fejérváry államjogi álláspontja: 
nem osztrák, hanem közös csapatok). 

Adott esetben herceg Lobkowitz táborszernagy rendelkezésére áll: az 1. és 4. 
boszn.-herc. gyalogezred, valamint a boszn.-herc. vadászzászlóalj Bécsből, továbbá 
a boszn-herc. 2. gyalogezred Grazból, összesen 10 zászlóalj. 

Továbbá herceg Lobkowitz táborszernagy rendelkezésére áll adott esetben a 
teljesen megbízható 6., 51. és 72. magyar gyalogezred Bécsből, összesen 9 zászlóalj. 

Amennyiben herceg Lobkowitz táborszernagy egyetért vele, a budapesti helyi 
ismeretekkel rendelkező 6. gyalogezred már a legközelebbi napokban Budapestre 
megy azzal az ürüggyel, hogy ellássa a helyőrségi őrszolgálatot, mialatt a hadtest 
csapatai részt vesznek a hadgyakorlaton. 

Végezetül herceg Lobkowitz táborszernagy rendelkezésére áll adott ese'tben a 61. 
gyalogezred (3 zászlóalj) Brodból, a 13. hadtest körletéből. 

Az így esetleg rendelkezésre álló zászlóaljak száma: 22 (10 boszn.-herc, 12 
magyar zászlóalj). 

b) A vasút- és távíróezred már rövid úton utasítást kapott a 3. évfolyam vissza
tartására. 

Megjegyzés: a Budapestre szállítandó csapatok irányításának előkészítése a 
vasúthivatallal, valamint a Dunagozhajózási Vállalattal folyó tárgyalás hajószál
lítmányok ügyében, egyelőre szünetel. Nevezett szállítások adott esetben rögtön
zöttek lesznek. 

Bécs, 1905. augusztus 24. 
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VI. A CS. ÉS KIR. BIRODALMI HADÜGYMINISZTÉRIUM RENDELETEI 

A) 
Herceg Lobkowitz Rudolf cs. és kir. táborszernagy kinevezése Magyarország 

katonai parancsnokává. 
(Cs. és kir. birodalmi hadügyminisztérium) 1905. ein. 6552. sz. 
Fogalmazvány 
Bécs, 1905. október 8.100 

A következő személyeknek: 
Herceg Lobkowitz táborszernagynak, a IV. hadtest parancsnokánok stb., stb. 

Budapest (1), Báró Steiningsr altábornagynak, az V. hadtest parancsnokának stb. 
(2), Pucherna táborszernagynak, a VI. hadtest parancsnokának stb. (3), von 
Schwitzer táborszernagynak, a VII. hadtest parancsnokának (4), von Gaudernak 
altábornagynak, a XII. hadtest parancsnokának stb. (5), kizárólag sajátkezű fel
bontására. Zár alatt őrzendő.101 

1. 

Legmagasabb parancs folytán további intézkedésig hercegségedet bízzuk meg 
mindazoknak a katonai intézkedéseknek az egységes irányításával, amelyek a cs. 
és kir. hadsereg és a mag'y. kir. honvédség Magyarországon állomásozó csapatai
nak a nyugalom és rend biztosítása céljából történS felhasználására vonatkoznak. 

Az egységes vezénylet érdekében — amennyiben ezt a kitűzött cél megköveteli, 
és a hadtestparancsnokok kerületi illetékességi hatáskörének épségben tartásával 
— a IV., V., VI., VII. és XII. hadtesteket tisztán katonai vonatkozásban herceg
ségednek rendeljük alá. 

A magy. kir. honvédség valamennyi része a fentemlített felhasználás vonat
kozásában annak a hadtestparancsnokságnak az alárendeltségébe kerül, amelyik
nek a területén található. 

A rendelet életbe lépésének időpontjáról hercegséged távirat útján fog értesülni. 
A távirat megérkezésekor a mellékelt legfelsőbb parancsot át kell adni a 

magy. kir. honvédség főparancsnokának. 
E rendelet másolatát kizárólag személyes, bizalmas tudomásulvétel végett meg

kapják az V., VI. és VII., valamint a XII. hadtestek parancsnokai is. 

2., 3., 4., 5. 

Hátirat az 1. számú kiadvány egyik másolatán. Kizárólag bizalmas tudomásul
vétel céljára. 

Melléklet 

Legfelsőbb leirat Klobučar Vilmos cs. és kir. lovassági tábornoknak. 

100 KA., RKM 1905 ein. 52—33/1. Irodai megjegyzés: „Lássa kiadványozás e'őtt a cá^zár 
és király őfelsége katonai irodája. Kizárólag Bolfras báró őexcellenciája által bontható fel." 
Mellette láttamozási megie°vzés saiát kezű aláírással: ,.A Klobducar lovassági tábornokhoz 
intézett 1905. október 8-i MKSM 2426. számú legfelsőbb parancshoz mellékelve. 10. 8. Bolfras 
Ibsz." Későbbi pótlás az RKM elnöki osztályának vezetőjétől, Kusmanek ezredestől: ,.Az 
1905 ein. ad 6579/2, 3. számú rendelet értelmében e parancs tisztazatait bevontuk. Az I. számú 
kiadvány mellékletét visszaküldtük őfelsége katonai irodájának, Bolfras tbsz. őexcellenciája 
kezéhez." 

lot irodai feljegyzés: „Csatolni az 1. kiadványhoz a mellékelt legfelsőbb parancsot. ' Ki
adóhivatali megjegyzés: „10.5.: Pitreich tbsz.; 10.5.: Kusmanek ezredes; a kiadás elrendelve 
az elnöki iroda vezetőjének parancsára." 
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Eredeti102 

Bad Ischl, 1905. október 8. 
Klobučar Vilmos cs. és kir. valóságos titkos tanácsos és lovassági tábornok őexcel-

lenciájának, a magyar honvéd főparancsnokság ügyei ideiglenes vitelével meg
bízott honvéd főparancsnokhelyettesnek, Budapest. 

Herceg Lobkowitz Rudolf táborszernagyot, a IV. hadtest vezérlő tábornokát 
Budapesten, a további intézkedésig megbíztuk mindazoknak a katonai intézkedé
seknek az egységes irányításával, amelyek a cs. és kir. hadsereg és a magy. kir. 
honvédségem Magyarországon állomásozó csapatainak a nyugalom és rend biz
tosítása céljából történő felhasználására vonatkoznak. 

Az egységes vezénylet érdekében — amennyiben ezt a kitűzött cél megköveteli, 
és a hadtestparancsnokok kerületi illetékességi hatáskörének épségében tartásá
val — a IV., V., VI., VII. és XII. hadtesteket tisztán katonai vonatkozásban her
ceg Lobkowitz táborszernagynak rendeljük alá. 

Ennek folytán herceg Lobkowitz táborszernagy parancsai alá rendelem önt az
zal a feladattal, hogy a magyar honvédségem valamennyi része a fentemlített fel
használás vonatkozásában annak a hadtestparancsnokságnak az alárendeltségébe 
kerül, amelyiknek a területén található. 

Erről a parancsomról haladéktalanul tájékoztatni kell az I., II., III., IV., V. és 
VI. honvédkerületek parancsnokait, kizárólag személyes tudomásulvétel és mihez
tartás végett. 

Ferenc József 
B) 

Utasítás a IV., V., VI., VII., XII. és XIII. hadtestek parancsnokainak a lóbe-
szerzés új módosításáról mozgósítás esetén. 

Cs. és kir. birodalmi hadügyminisztérium 1905. ein. 6579. sz. 
Fogalmazvány103 

Bécs, 1905. október 8. 
A IV., V., VI., VII., XII. és XIII. hadtestek parancsnokainál;, Budapest (1), Po

zsony (2), Kassa (3), Temesvár (4), Nagyszeben (5), Zágráb (6). 
Igen titkos. 
A belső boríték lepecsételve őrzendő és a birodalmi hadügyminisztérium távirati 

utasítására szabad csak felbontani.104 

102 KA., MKSM 1905 ad 70—1/50 ( = MKSM 2463. sz. 1905. ok tóber 8-áról). — A magya r 
nyelvű beszédről, illetőleg az 1919. száma aktához csatolt eredetiről német nyelvű fordítás 
készült. Lapunk fordítója ezt a dokumentumot ültette át ismét magyarra. A fogalmazvá
nyon az elöljáró irodai és láttamozási megjegyzései: ,,az RKM 1905. október 8-i ein. 5652. 
számú rendelete alapján". Későbbi pótlás: utólag regisztrálva a 70—1/50-hez i935-b51". 
Kiadható: ,.Bolfras tbsz.", és láttamozási megjegyzés: .,lássa a hadügyminiszter, Heinrich 
Ritter von Pitreich táborszernagy őexcellenciája saját kezű felbontásra és tudomásulvételre." 
Folytatódik Bolfras saját kezű pótlásával „hivatkozással az RKM ein. 6552/titkos számú 
rende'etére, amelyhez csatolva lett a Klobučar lovassági tábornokhoz intézett M.K.S.M./2463. 
számú legfelsőbb utasítás, és ennek herceg Lobkowitz tbsz. számára rendelt német fordítása", 
majd következik a hitelesítés Pitreich tbsz. saját kezű aláírásával 1935. 10. 8-áról. 

103 KA., RKM 1905 ein. 52—33/2. Lá t tamozás i megjegyzések : „10.8.: P i t r e ' ch tbsz . ; 10. 8.: 
Kusmanek ezredes; jóváhagyás előtt lássa a vezérkar főnöke: I. V. 10. 8. Potiorek altb.; 1. 
min. h. : 10. 18. : Matt altb. ; tisztázta : Mecenzéffy alezredes ; ellenőrizte : Kraus ; elküldve 10. 
8-án (bizottságilag szabályozva) : Krauss ezredes, Mecen/.éfi'y alezredes." 

lOî irodai feljegyzés: „Csatolni: a szövegben megnevezett parancs egy-egy példányát.' 
Megjegyzés: „A hadrendeket vivő futárok által kikézbesiteni. A belső borítékot a következő 
záradékkal kell ellátni: Pecsét alatt őrzendő, és csak a birodalmi hadügyminisztérium táv
irati parancsára szabad felbontani. Pro domo : E rendelkezések pecsét alatt tartása szükséges 
azért, hogy a lósorczási tervek munkálatainál a régi és új rendelkezések keveredésének 
minden lehetőségét elhárítsuk." Későbbi pótlás: „Pro domo: Mivel a magy. kir. kormány 
említett hozzájárulása nem érkezhetett meg idejében ahhoz, hogy a Budapesten október 
16-án kezdődő előmunkálatok a tervek alapján folyjanak, ezért e rendelkezések kiadványait 
az 1935. október 12-én ein., ad 6579-es számmal kibocsátott távirati rendelettel felbontatlanul 
bevontuk. A visszaküldött segédleteket és kiadványokat megsemmisítettük, hogy — miként 
a .Prodomo' 1. oldalán említettük —, minden zavarnak, amely régi és új határozatok fenn
állása révén keletkezhet, elejét vegyük." 
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1—6. 

A jelenleg érvényben levő 1873-as lóállítási törvény elégtelensége már korábban 
arra késztetett, hogy a lóállítási törvény új tervezetét terjesszem a Monarchia két 
államának kormánya elé, akik a tervezettel kapcsolatban már közölték is elvi 
hozzájárulásukat. 

A jelenleg uralkodó belpolitikai helyzet az említett törvény tárgyalását a közel
jövőben azonban lehetetlenné teszi, ezért indíttatva érzem magam arra, hogy en
nek megvalósulásáig a mellékelt segédletben kifejtett eljárást vegyük tekintetbe 
a lóbeszerzésre mozgósítás esetén. 

Hogy teljesen tiszta képet kapjak az ideiglenes segédeszköz hasznosságáról, 
azzal a kéréssel fordultam a magy. kir. kormányhoz, hogy próbaképpen engedé
lyezze már az 1906. évre ennek az eljárásnak az alkalmazását Budapest, Pozsony, 
Kassa, Temesvár, Nagyszeben és Zágráb katonai territoriális körzeteiben. 

Mivel a hozzájárulás megérkezett, tegye meg excellenciád haladéktalanul a 
a szükséges intézkedéseket, hogy az új eljárás a birodalmi hadügyminisztérium 
folyó évi október 4-én kiadott ein. 5603. számú rendeletének e hó 16-án Buda
pesten kezdődő előmunkálataihoz már alapul szolgáljon. 

A mellékelt segédletek felhasználása során szerzett tapasztalatokról, ezek cél
szerűségéről, vagy esetleg kívánatos változtatásáról a birodalmi hadügyminiszté
riumnak az 1906-os évi harckészség jelentésével egyidejűleg kell jelentést tenni. 

C) 

Parancs a közhatalom átvételére Magyarországon a cs. és kir. hadsereg parancs
nokai által. 

Fogalmazvány105 

Cs. és kir. birodalmi hadügyminisztérium 1905. ein. 6579. sz. 
Bécs, 1905. október 8. 
A IV., V., VI., VII., XII. és XIII. hadtestek parancsnokainak, Budapest (1), Po

zsony (2), Kassa (3), Temesvár (4), Nagyszeben (5), Zágráb (6), lepecsételve ki
adni, csak külön távirati parancsra bonthatja fel a hadtestparancsnok, vagy ennek 
helyettese, herceg Lobkowitz táborszernagynak, Budapest (7) sajátkező felbontásra. 

Szigorúan bizalmas. 
1—6. 

A magyarországi viszonyok megkövetelik — ha csupán átmenetileg is a 
közhatalom átvételét katonai parancsnokok által. 

1—5. 
A hadtest területén az alábbi megyei székhelyeken, szabad királyi városokban 

és más törvényhatósági városokban a megyei hatóságoktól, illetőleg a polgármes
terektől 

1. 

Budapesten a kerületi elöljáróságoktól is 

10". KA., RKM. 1905 ein. 52—33/3. Láttamozási megjegyzés: ,.10. 7. Pitre'ch tbsz.: jóváhagyás 
előtt lássa a vezérkar főnöke: 10. 7. I. V. Potiorek altb.; készült a hadm. irodában: 10. 6. 
Krauss ezredes." Irodai megjegyzés: „Mellékelni: az 1—5. kiadványokhoz az 1. mellékletet, 
amennyiben vonatkozik az érintett hadtestre, és a nyílt rendeletet. A 6. kiadványhoz egy 
nyílt rendeletet. A 7. kiadmányhoz az 1—6. kiadványok két összefüggő másolatát a teljes l. 
melléklettel és a magy. kir. honvédségre vonatkozó utasítást; pro domo: A 11., 6., 51. 61. és 
72. gy. ezredek irányítására a vasúti hivatal külön kiadványban utasítást kap." Kiadóhivatal: 
„tisztázva, ellenőrizve, elküldve: a hadműveleti iroda tisztjei által. 10. 8.: Krauss". A fogal
mazványhoz csatolva egy áttekintő lap: „A cs. és kir. hadsereg és a magy. kir. honvédség 
parancsnokságainak és csapatainak elhelyezése Magyarországon az 1905. október 8-i RKM 
ein. 6579-es számú parancsban elrendelt áthelyezések után." 
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1—5. 
katonai parancsnokok veszik át a közhatalmat, éspedig 

1. 
Budapesten, Zomborban, Pécsett, Székesfehérvárott, Szolnokon, Kecskeméten, 

Kaposváron, Szekszárdon, Szabadkán, Újvidéken és Baján. 

2. 
Pozsonyban, Alsókubinban, Aranyosmaroton, Esztergomban, Győrött, Ipolyságon, 

Komáromban, Magyaróváron, Nyitrán, Sopronban, Turócszentmártonban, Szom
bathelyen, Veszprémben, Zalaegerszegen, Selmec- és Bélabányán, valamint Tren-
csénben. 

3. 
Kassán, Beregszászon, Miskolcon, Rimaszombatban, Egerben, Liptószentmikló-

son, Máramarosszigeten, Balassagyarmaton, Eperjesen, Nyíregyházán, Nagykároly
ban, Szatmárnémetin, Lőcsén, Nagyszollosön, Ungváron, Sátoraljaújhelyen és Besz
tercebányán. 

4. 
Temesvárott, Aradon, Gyulán, Hódmezővásárhelyen, Nagyváradon, Makón, Szen

tesen, Debrecenben, Lúgoson, Nagybecskereken, Pancsovan, Szegeden és Vérsecen. 

5. 
Nagyszebenben, Nágyenyeden, Besztercén, Brassóban, Csíkszeredán, Fogarason, 

Sepsiszentgyörgyben, Déván, Dicsőszentmártonban, Kolozsvárott, Marosvásárhe
lyen, Segesváron, Ziíahon, Désen, Tordán és Székelyudvarhelyen. 

6. 
A hadtest területén belül csupán Fiume szabad királyi városban az ottani állo

másparancsnok veszi át a közhatalmat a kormányzótól és a polgármestertől. 

1—5. 
Annak érdekében, hogy valamennyi helységben elegendő fegyveres erő álljon 

rendelkezésre, a cs. és kir. hadsereg és a magy. kir. honvédség csapatainak az 1. 
mellékletben feltüntetett mozgatását kell megvalósítani. A honvédcsapatok szá
mára a parancsot — szükség esetén — az 1. (I. és V.), 2. (IV. és V.), 3. (III), 4. 
(IL), 5. (VI.) honvéd kerületi parancsnokságok útján kell meghozni. 

6. 
A hadtest körzetéből a 61. ezred törzse, valamint a 2. és 4. zászlóalja Brodból 

Szentesre megy, a 3. zászlóalj pedig Petrinjából Szolnokra, és azonnal menetkész 
állapotba kell hozni.1'0 

1—5. 
A közhatalmat 

1—6. 
a feltüntetett helységekben általában 

6. 
Szentesen és Szolnokon 

1—6. 
az illetékes állomásparancsnokok veszik át. 

106 Széljegyzet: „Pro domo: A 2. hadsereg-parancsnokság idejében értesítést fog kapni a 
6., 51. és 72. gy. ezredek elküldésére." 
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1—5. 

Csupán a hadtestállomásokon bízzuk a hadtestparancsnokokra, hogy megfelelő 
parancsnokot jelöljenek ki e funkció átvételére. 

1—6. 
A közhatalmat átvevő katonai parancsnokok nyílt rendeletet kapnak erre,1;j7 

1—5. 
amelyeket mellékelünk. 

6. 
A fiumei állomásparancsnoknak szóló nyílt parancsot mellékeltük, míg a szen

tesi állomásparancsnoknak a VII., a szolnokinak pedig a IV. hadtest parancsnoka 
küldi meg. 

1—6. 

Az áthelyezésre kerülő csapatokat tábori ruházattal és felszereléssel ellátva 
teljes lőszerkiszabattal kell elindítani. A szolgálati és saját lovakat vinni kell. 

Ha egy helyőrségből valamennyi csapat elvonul, ott — feltétlenül egy tiszt pa
rancsnoksága alatt — megfelelő őrkülönítményt kell hátrahagyni, a netáni fegy
ver- és lőszerraktárak biztosítására. 

1. 

Az odarendelt 6., 51. és 72. gyalogezred, valamint a 61. gyalogezred 3. zászló
aljának az irányítása 

4. 

Az odarendelt 61. gyalogezred ezredtörzsének, valamint 2. zászlóaljának irá
nyítása 

6. 

A 61. gyalogezred ezredtörzsének, valamint a 2., 4. és a 3. zászlóaljak irányítása 

1., 4., 6. 
innen történik meg. 

1—6. 

Ez a rendelet eltérő tartalommal megy a IV., V., VI., VII., XII. és XIII. had
testek parancsnokainak. 

7. 

Hivatkozással az 1905. október 8-i ein. 6552-es számú rendeletre, személyes tudo
másulvétel végett csatoltan megkapja hercegséged az 1905. október 8-i, â köz
hatalomnak Magyarországon katonai parancsnokok általi átvételét tárgyaló ein. 
6579-es számú rendeletnek108 egy átfogó másolatát, amely lepecsételve azzal az 
utasítással lett kiadva a IV., V., VI., VII., XII. és XIII. hadtestek parancsnokai
nak, hogy csak a hadügyminisztérium külön távirati értesítésére szabad felbontani: 

E távirati utasítás megérkezése után adja át hercegséged az 1905. október 8-i 
6579-es számú rendelet109 összefoglaló máslatának mellékelt második példányát 
a magy. kir. honvédség főparancsnokságának vezetésével megbízott Klobučar lo
vassági tábornoknak, azzal a melléklettel együtt, amely a magy. kir. honvédség 
mozgatását tartalmazza. _ . - . - ' 

107 Széljegyzet: ,,Pro domo: A 4. hadtest-parancsnokságnak tartalékot kell biztosítani a 
budapesti kerületi elöljáróság feladatait átvevő parancsnokságok számára." 

108 Nem volt megtalálható! ' 
103 Hasonlóképpen. 
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1. melléklet 
Csapatáthelyezések, amelyek végrehajtandók a magyarországi közhatalomnak 

katonai parancsnokok általi átvétele érdekében. 
Áthelyezések a következő katonai körletekben:110 

Budapest: 
honnan? 

Bécs: törzs, 3. és 4. z./6 
Wöllersdorf : 1. z./6 
Bécs: törzs, 1., 2. és 3. z./51. és 4. z./72 
Petrin ja: 3 z./61 
Kiskunfélegyháza: 3. z./l. h. gy. 
Tolna: törzs, 2. és 3. lsz./12. ul. e. 
Pécs: törzs, 1. és 2. z./19. h. gy. 
Cegléd: 2. 1. h./8. hu. e. 
Ü j vidék: 2. z./6 

Pozsony: 
honnan? 

Rózsahegy: 2. sz. 3. z./15. h. gy. 
Nyitra: 1 z./14. h. gy. 
Esztergom: 1. z./76 
Sopron: 1 z./48 
Pozsony: 19. vd. z. 
Trencsén: z.-törzs és 2. sz./71 
Komárom: 1 z./83 
Nagykanizsa: törzs, 1. és 2. z./20. h. gy. 
Kőszeg: 11. vd. z. 

Kassa: 
honnan? 

Munkács: törzs és 1 z./ll. h. gy. 
Miskolc: 1 Z./65 
Igló: törzs és 2. sz. 2. z./67 
Losonc: törzs és 2. z./25 
Munkács: 1 z./ll h. gy. 
Ungvár: törzs és 2. z./66 
Lőcse: törzs és 2. z./85 
Máramarossziget: 2. z./12. h. gy 

hova? 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Szolnok 
Kecskemét 
Szekszárd 
Szekszárd 
Szolnok 
Zornbor 

hova? 
Alsókubin 
Aranyosmarót 
Ipolyság 
Magyaróvár 
Selmec- és Bélabánya 
Turócszentmárton 
Veszprém 
Zalaegerszeg 
Zalaegerszeg 

hova? 
Beregszász 
Rimaszombat 
Liptószentmiklós 
Balassagyarmat 
LNTagyszőllős 
Nyíregyháza 
Sátoraljaújhely 
Szatmárnémeti 

Temesvár: 
honnan? 

Fehértemplom: törzs, 3. és 4. z./43 
Arad: törzs és 2. 1. h./12. hu. e. 
Szeged: 1 z./5. h. gy. 
Temesvár: törzs, 2. és 4. z./29 
Brod: törzs, 2. és 4. z./61 

hova? 
Hódmezővásárhely 
Hódmezővásárhely 
Makó 
Szentes 
Szentes 

UO Egyszerűsített összesítése az 1905 ein. 52—33/3 RKM rendelet mellett fekvő fogalmaz
ványnak. Az ugyancsak mellékelt következő című áttekintést: „Megyék, szabad királyi vá
rosok és más törvényjogú városok Magyarországon, ezek főispánjai, alispánjai és polgár
mesterei, valamint azon csapatok erejének a megadása, amelyek az egyes helységekben a 
közhatalomnak a katonai parancsnokság általi átvételéhez szükségesek lennének", terjedelme 
miatt (7 oldal) nem lehetett közölni. 

A rövidítések jegyzekét lásd a 737—738. o. — a Szerk. 
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Nagyszeben: 
honnan? hova? 

Nagyszeben: 1 z./2 Dicsőszentmárton 
Nagyszeben: 1 z.-törzs és 2. sz./2. Segesvár 
Brassó: 1 z./50 Sepsiszentgyörgy 
Gyulafehérvár: lz./31 Torda 

Nyíltparancs a fiumei állomásparancsnok számára111 

1. Az állomásparancsnok azonnal átveszi Fiúméban a polgári közigazgatási ha
tóságoktól (megyei hatóságoktól, illetőleg törvényjogú városok városi hatóságaitól) 
a közhatalmat és minden közigazgatási ügy vezetését. 

E célból elrendeli mindenekelőtt a hatósági épületeknek (a megyeháznak, Buda
pesten a kerületi elöljáróságok épületeinek is) a katonai megszállását, és utána 
a fennálló viszonyoknak megfelelően megszervezi a szolgálat további működését. 

A polgári közigazgatási hatóságok személyzete csak akkor maradhat meg a 
hivatalában, ha elismeri a közhatalom katonai parancsnokok általi átvételét, és 
kötelezi magát arra, hogy működését egyes-egyedül a katonai parancsnok rendel
kezései szerint gyakorolja. 

Ellenkező esetben azonnal fel kell függeszteni őket hivatalukból. 
A hivatalukban megmaradó alispánokat és polgármestereket kötelezni kell 

arra, hogy minden intézkedésükről előbb tájékoztassák a katonai parancsnokot. 
2. A közhatalomnak katonai parancsnokok általi átvétele pillanatában a követ

kező rendszabályok lépnek életbe: 
a) A nyomdák azonnali zár alá vételével (megszállás és bezárás) meg kell aka

dályozni minden időszaki nyomdai termék megjelenését, valamint felhívások vagy 
ehhez hasonlók kiadását. E nyomdákat, aszerint, hogy mekkorák, egy vagy két 
szakasszal kell megszállni. 

b) Az állami távíróhivatalnál politikai természetű magántáviratok felvétele 
vagy kiadása tilos. A helységekben levő állami távíróhivatalok számát a lehető 
legkevesebbre kell csökkenteni. Minden továbbműködő távíróhivatalt katonai el
lenőrzés alá kell vonni. 

Az ellenőrzés akként valósítható meg, hogy minden ilyen hivatalba egy tisztet 
vezényelnek megfelelő asszisztenciával. 

Ennek megfelelően kell utasítást adni a helységben a posta- és távíróhivatal 
elöljárójának. 

Tilos felvenni vagy kikézbesíteni azokat a magántáviratokat, amelyeket titkos, 
azaz megbeszélt vagy rejtjeles szöveggel fogalmaztak meg, valamint azokat a 
nyílt szövegűeket, amelyek a kereskedelmi nyelv és kereskedelmi jelek rövidítés 
nélküli kifejezéseit tartalmazzák, továbbá az olyan magántáviratokat, amelyeknek 
nyelve ismeretlen az ellenőrző közeg előtt, vagy nincs szövegük. 

A vasúti távírónak nem szabad ezután magántáviratokat sem felvenni, sem ki
kézbesíteni. 

Az interurbán telefonforgalmat teljesen be kell szüntetni, és e célból az illetékes 
telepet meg kell szállni. 

c) Időszaki nyomdai termékek, felhívások és ehhez hasonlók szállítását és ki
kézbesítését a posta által meg kell tiltani. 

Ezért mind a helységben, mind a pályaudvarokon található postahivatalokat 
meg kell szállni és katonai ellenőrzés alá kell vonni. 

d) Minden jellegű politikai gyülekezést és tüntetést meg kell tiltani. 
A köznyugalmat és közrendet — lehetőleg a közbiztonsági szervek bekapcsolásá

val — a katonai parancsnok által célravezetőnek talált minden eszközzel — ha 
szükséges, kíméletlen fegyveres erő felhasználásával is — fenn kell tartani. 

A katonai parancsnokok a közhatalom átvételét a polgári közigazgatási hatósá
goktól elöljáró hadtestparancsnokaiknak telefonon jelentik. Ugyanez érvényes 
minden további fontos esetre. 

ill KA. RKM. l£05 ein. 52—33/3. Féloldalas tisztázat német és magyar nyelven írva. 
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D) 

Távirati felszólítás a IV., V., VI., VII. és XII. hadtestek parancsnokainak az 
RKM. 1905. ein. 6579. sz. szolgálati csomag visszaküldésére. 

Fogalmazvány112 

(Cs. és kir. birodalmi hadügyminisztérium) 1905. ad ein. 6579/2. sz. 
Bécs, 1905. október 12. 
Lobkowitz táborszernagynak, a IV. hadtest parancsnokának stb., stb. (1), lovag 

von Steininger altábornagynak, az V. hadtest parancsnokának (2), Pucherna al
tábornagynak, a VI. hadtest parancsnokának (3), von Schwitzer táborszernagynak, 
a VII. hadtest parancsnokának (4), von Gaudernak altábornagynak, a XII. had
test parancsnokának,113 rejtjelzett távirat. 

1—5. 

Az 1905. ein. 6579-es számú szolgálati csomagot felbontás nélkül mielőbb vissza 
kell küldeni futár útján a hadügyminisztériumba. Egyidejűleg csatolni kell hozzá 
az 1905. október 8-i ein. 6552-es számú rendeletet zárt állapotban. 

Toldalék az 1. számú kiadványhoz. 
Kérem az alkalmat kihasználva mást is küldeni. 

1—5. 
Hadügyminisztérium. 

VII. AZ 1905. OKTÓBER 8-1 RKM. ELN. 6579. SZÄMÜ RENDELET 
MEGSEMMISÍTÉSE A BIRODALMI HADÜGYMINISZTÉRIUMBAN, 

ÉS AZ ARRÓL FELVETT JEGYZŐKÖNYV 

Eredeti114 

Bécs, 1905. november 7. 
(Cs. és kir. birodalmi hadügyminisztérium. Elnöki iroda) 
Jegyzék a birodalmi hadügyminisztérium kályhájában elégetett iratokról, és

pedig: 
ein. 6579. sz. 1905-ből a 4. hadtestnek 
ein. ad 6579. sz. 1905-ből a 4. hadtestnek 
ein. 6579. sz. 1905-ből az 5. hadtesnek 
ein. 6579. sz. 1905-ből a 6. hadtestnek 
ein. 6579. sz. 1905-ből a 7. hadtestnek 
ein. 6579. sz. 1905-ből a 12. hadtestnek 
ein. 6579. sz. 1905-ből a 13. hadtestnek 

Továbbá a lóbeszerzésre vonatkozó titkos példányok és értesítések. 
Mind a 8 csomagot lepecsételt állapotban bizottságilag elégettük. 

Bécs, 1905. november 7. 

Werner: irattáros Endrig: őrnagy 

112 KA., RKM. 19D5 ein. 5233. Féloldalas t isztázat , n é m e t és m a g y a r nyelven í rva. KA., 
RKM 1935 ein. 5233/2. K iadóh iva t a l : 10. 12.: Pi t re ich tbsz . ; 19. 12.: K u s m a n e k ez redes : t isz
t á z t a : rejt jelezve (Pihro és Rohs) , e l lenőr iz te : L u d w i g ; e lküldve 10. 12-én l óra 20 p e r c k o r . " 

i 13 Azonos t a r t a l m ú táv i ra t men t 1935. ok tóber 14-én, du. 1 ó rakor a XIII. had tes t (Zág
ráb) p a r a n c s n o k á n a k . KA., RKM 1905 ein. 52—33/2 (ein. ad 6579/3.). 

114 Melléklet az RKM 1905 ein. 52—33/2-höz. 
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B I B L I O G R A F I A 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK HADTÖRTÉNELMI 
ÉS HADMÜVÉSZETTÖRTÉNETI REPERTÓRIUMA 

1968 

I. RÉSZ* 

A REPERTÓRIUM BEOSZTÁSA 

Bibliográfiák, historiográfiák 
Katonai könyvtár-, levéltár- és múzeumügy 
A marxizmus—leninizmus a háborúról, a hadseregről és a hadtudományról 
A hadtörténetírás elméleti és módszertani kérdései 

Tudományos kongresszusok és konferenciák 
A hadtörténetírás szervezeti kérdései 
A hadtörténelem tanulmányozásának és tanításának jelentősége és problémái 

A hadtudomány és a hadművészet történetének elméleti kérdései 
Fegyvernemek és csapattestek története 
Hadijog 
A haditechnika története 
Hadtörténelem az ókortól napjainkig 

Ókori hadtörténelem 
Középkori hadtörténelem 
Űjkori hadtörténelem 

Az első világháború 
Legújabbkori hadtörténelem 

A két világháború közötti korszak hadtörténelme 
A spanyol polgárháború 

A második világháború 
A háború jellege, a második világháború hadtörténetírása problémái 
A második világháború politikai és diplomáciai története 
Hadi-, gazdasági és társadalmi potenciál 
Katonai hírszerzés 
Katonai propaganda 
Szervezés, vezetés 
A második világháború hadművészete 
Haditengerészet 
Légierő 
A Lengyelország elleni hadjárat 1939-ben 
Nyugati hadszíntér 
Afrika, földközi-tengeri, olaszországi, balkáni hadszíntér 
Keleti hadszíntér 

A Nagy Honvédő Háború kezdeti időszaka és a moszkvai csata 
(1941) 

* A repertórium második részét a folyóirat 1971. évi l. számában közöljük, (a Szerk.) 
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Leningrád védelme és felszabadítása 
Az 1942. évi hadműveletek 
Az 1943—1944. évi hadműveletek 
Felszabadító hadműveletek Lengyelország területén 
Felszabadító hadműveletek Románia, Bulgária és Jugoszlávia 
területén 
Magyarország felszabadítása 
A berlini hadművelet, az európai háború befejező eseményei 
Szovjet hőstettek a Nagy Honvédő Háborúban 

Távol-keleti hadszíntér 
Antifasiszta ellenállási mozgalom és partizániharcok a második világ
háborúban 
Háborús bűnök 

A második világháború utáni időszak hadtörténelme 
Hadtörténelem országok szerint 

Amerikai Egyesült Államok 
Ausztria 
Bulgária 
Csehszlovákia 
Finnország 
Franciaország 
Jugoszlávia 
Kanada 
Kína 
Lengyelország 
Magyarország 
Marokkó 
Nagy-Britannia 
Németország 
Német Demokratikus Köztársaság 
Német Szövetségi Köztársaság 
Olaszország 
Románia 
Spanyolország 
Svájc 
Szovjetunió 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
A forradalom előkészítése és győzelme 
A polgárháború és a szovjetellenes intervenció időszaka 

A Vörös Hadsereg megteremtése, szervezete 
A polgárháború hadműveletei, harcászata és az intervenció 
története 
Internacionalisták a szovjet hatalomért 

A Szovjetunió Fegyveres Erőinek útja a polgárháborútól napjainkig 
Törökország 
Vietnami Demokratikus Köztársaság 

Megemlékezések, életrajzok 

A FELDOLGOZOTT FOLYÓIRATOK JEGYZÉKE A RÖVIDÍTÉSEK 
BETŰRENDJÉBEN 

A Armor 
AF L'Armée Française 
AHR The American Historical Review 
AK Aviacija i Koszmonavtika 
AQ The Army Quarterly 
ASM Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift 
BH Burgenländische Heimatsblätter 
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BI Bundesheer Illustrierte 
CCH Československý Časopis Historicky 
CHM Cahiers d'Hictoire Mondiale 
DWJ Deutsches Waffen Journal 
EHR The English Historical Review 
FAF Forces Aériennes Françaises 
Fg Feldgrau 
FT Flugwehr und Technik 
HC Historicky Časopis 
HisP Historijski Pregled 
HJ The Historical Journal 
HV Historie a Vojenstvi 
HZ Historische Zeitschrift 
IA Isztoricseszkij Arhiv 
IC Istorijski Časopis 
ISzSzSzR Isztorija SzSzSzR 
JCH Journal of Contemporary History 
JIC Jugoslovenski Istorijski Časopis 
JMH The Journal of Modern History 
JSAHR Journal of the Society for Army Historical Research 
K Kommuniszt 
KH Kwartalnik Historyczny 
Ko Korunk 
Ktr Kampftruppen 
KVSZ Kommuniszt Vooruzsennüh Szil 
KZ Krasznaja Zvezda 
Le Lengyelország 
M Militärwesen 
MA Military Affairs 
MF Morszkoj Flot 
MM Militärgeschichtliche Mitteilungen 
MÖG Mitteilungen des Instituts für österreichischen Geschichtsforschung 
MOS Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs 
MR Military Review 
MW Mysl Wojskowa 
MZs Mezsdunarodnaja Zsizn' 
NAA Narodü Ázii i Afriki 
NNI Novaja i Novejsaja Isztorija 
O Ordnance 
ÖGL Österreich in Geschichte und Literatur 
ÖMZ österreichische Militärische Zeitschrift 
ÖO österreichische Osthefte 
PH Przeglad Historyczny 
PKw Przeglad Kwatermistrowski 
PWL Przeglad Wojsk Ladowych 
RAF The Royal Air Forces Quarterly 
RDN Revue de Défense Nationale 
RH Revue Historique 
RHA Revue Historique de l'Armée 
RHDGM Revue d'Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale 
RHMC Revue d'Histoire Moderne et Comtemporaine 
RIHM Revue Internationale d'Histoire Militaire 
RM Rivista Militare 
RMG Revue Militaire Générale 
RMS Revue Militaire Suisse 
RMSov Revue Militaire Soviétique 
RSR Rassegna Storica del Risorgimento 
RUSIJ The Royal United Service Institution Journal 
S Der Soldat 
SH Sbornik Historicky 
SMHW Studia i Materiály do Histórii Wojskowoscy 
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SRI Studii Revista de Istorie 
SS Der Schweizer Soldat 
SuT Soldat und Technik 
SZG Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 
SzSz Szovetszkoe Szlavjanovedenie 
Tr Truppendienst 
Trp Truppenpraxis 
TSzSzA Tül i Sznabzsenie Szovetszkoj Armii 
TV Tehnika i Vooruzsenie 
UIZs Ukrainszkij Isztoricsnij Zsurnal 
VAN Vesztnik Akadémii Nauk SzSzSzR 
VDI Vesztnik Drevnej Isztorii 
VeP Vojnoekonomski Pregled 
VF Voproszü Filoszofii 
VI Voproszü Isztorii 
VISz Voenno Isztoricseszki Szbornik 
VIZs Voenno Isztoricseszkij Zsurnal 
VM Voennaja Müszl' 
VoG Vojnoistorijski Glasnik 
VoM Voenna Miszöl 
VPVO Vesztnik Protivo Vozdusnoj Oboronü 

vv Voennüj Vesztnik 
VVM Vesnik Vojnog Muzeja Jugoslovensko Národne Armije 
vz Voennüe Znanija 
w Wehrkunde 
WK Der Widerstandskämpfer 
WL Wojsko Ludowe -
VM Wehrtechnische Monatshefte 
WPH Wojskowy Przeglad Historyczny 
WPL Wojskowy Przeglad Lotniczy 
WR Wehrwissenschaftliche Rundschau 
ZfH Zeitschrift für Heereskunde 
ZG Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 
ZM Zeitschrift für Militärgeschichte 
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BIBLIOGRÁFIÁK, HISTORIOGRÁFIÁK 

Folyóiratcikkek a német és egyetemes 
történelem köréből. — ZG, 1968. 
2. sz. 258—271., 11. sz. 1508—1518. p. 

A jugoszláv történetírás bibliográfiája, 
1960—1965 között. Cikkek. — VoG, 
1968. 1. sz. 213—224., 2. sz. 251— 
258., 3. sz. 295—301. p. 

Történelmi tanulmányok és könyvek 
bibliográfiája. — AHR, 1968. 73. 
köt. 3. sz. 763—991., 5. sz. 1470— 
1693., 74. köt. 1. sz. 99—420. p. 

Szovjet hadtörténeti irodalom bibliog
ráfiája. Szovjet hadtörténeti reper
tórium. — ViZs, 1968. 4. sz. 91—95. 
P-

Folyóiratcikkek a hadtörténelem köré
ből — 1967. — ZM, 1968. 2. sz. 
260—270., 4. sz. 513—526., 6. sz. 
767—782. p. 

Hadtörténelmi adalékok a Német Ka
tonai Kiadó folyóirataiból. — ZM, 
1968. 2. sz. 270. p. 

A legújabb hadtörténeti művek bibliog
ráfiája. — MA, 1967—68. 31. köt. 
4. sz. 211—215., 1968. 32. köt. 1. sz. 
47—49. p. 

Venkova-Ilieva, Liljana: Az első világ
háború és Bulgária részvétele. — 
VISz, 1968. 2. sz. 66—94. p. 

Selesztov, D. K. : Az orosz polgárhábo
rú történetének legújabb irodalma. 
— VI, 1968. 11. sz. 152—162. p. 

Naumov, V. P.: Az orosz polgárháború 
történetére vonatkozó legújabb iro
dalom áttekintése. — ISzSzSzR, 
1968. 3. sz. 158—167. p. 

Selesztov, D. K. : Az orosz polgárhábo
rú historiográfiájának vizsgálata. 
— ISzSzSzR, 1968. 6. sz, 88—101. p. 

Matveev, A. M. : A nyugati memoár
irodalom és történetírás a Közép-
Ázsiában harcoló külföldi interna
cionalistákról. — ISzSzSzR, 1968. 
1. sz. 194—208. p. 

Nikolaenko, K. A.: Október és Magyar
ország. Magyar történészek mun
kái 1966—67-ben. — ISzSzSzR, 
1968. 2. sz. 202—205. p. 

Batowski, H. : Az 1938-as müncheni 
értekezletre vonatkozó 1959—67. 
közötti legújabb irodalomról. — 
KH,.1968. 75. köt. 3. sz. 671—682. p. 

Vogelsang, Thilo: Kortörténeti bibliog
ráfia a második világháborúról. — 
VfZ, 1968. 1. sz. 81—96., 2. sz. 97— 
120., 3. sz. 121—136. p. 

A második világháborúval foglalkozó 
újabban megjelent fontosabb ta
nulmányok és könyvek bibliográ
fiája. — RHDGM, 1968. 70. sz. 
105—123., 71. sz. 111—128. p. 

Az atlanti csata 1939—1945. — RHDGM, 
1968. 69. sz. 113—126. p. 

Szamszonov, A. M. : A Nagy Honvédő 
Háború története kutatásokban, 
visszaemlékezésekben és dokumen
tumokban. A „Nauka" kiadó had
történeti sorozatának köteteiről. — 
VAN, 1968. 2. sz. 17—22. p. 

Rjabov, V.: A Nagy Honvédő Háború
ban aratott győzelem irodalma. — 
KVSz, 1968. 17. sz. 86—92. p. 

Külföldi történetírás a második világ
háborúról. — VoG, 1968. 1. sz. 225— 
233., 2. sz. 259—267., 267., 3. sz. 
303—317. p. 

Czaplicka, F.—Kapuscik, J. : Bibliográ
fiai adatok a második világháború 
történetéhez. — WPH, 1968. 1. sz. 
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482—497., 2. sz. 370—387., 3. sz. 
352—374., 4. sz. 358—375. p. 

Hamerlinski, Andrzej: A lengyel máso
dik világháborús memoárirodalom
ról. — Le, 1968. 10. sz. 39. p. 

lonescu, Vasile G.: A második világ
háború román historiográfiája. — 
RHDGM, 1968. 70. sz. 69—81. p. 

[Dolapcseva] Dolaptchieva, J.: Bugária 
a második világháborúban. A há
ború és az ellenállási harc bibliog
ráfiája. — RHDGM, 1968. 72. sz. 
83—93. p. 

Nigrin, Karel: Jegyzék a csehszlovák 
ellenállási mozgalomról szóló, a 

Kapuscik, Janusz—Zielinska, Božena: 
A lengyel katonai könyvtárak 200 
éves jubileuma. — WPH, 1968. 1. 
sz. 435—438. p. 

Ratajczyk, Leonard: Kazimierz Rze-
wuski lengyel író ismeretlen archí
vuma: 1788—1791-től az ország 
védelmi helyzetéről. — SMHW, 
1968. 14. köt. 2. sz. 327—339. p. 

Alessandro és Ludovico Calandrelli ira
tai a Museo Centrale del Risorgi-
mento levéltári fondjaiban. —RSR, 
1968. 1. sz. 70—75. p. 

Stahl, Friedrich-Chiristian: A nyugat
német szövetségi katonai levéltár 
állományai. — MM, 1968. 2. sz. 
139—144. p. 

Jaeger, Harald: A nyugatnémet katonai 
levéltári anyag az 1871—1919 kö
zötti időszakból. — MM, 1968. 2. sz. 
135—138. p. 

Nicot, Jean: Az első világháború tör
ténete: mit nyújtanak a francia 
hadsereg levéltárai. — RHMC, 1968. 
3. sz. 535—542. p. 

Fedotov, B. F.: Az orosz polgárháború 
és az intervenció korszakának ke
véssé ismert forrásai. — VL 1968. 
8. sz. 18—29. p. 

Az Európai Konzultatív Bizottság 
anyagaiból. A második világhábo
rúval kapcsolatos okmányok. — 
MZs, 1968. 4. sz. 151—153., 5. sz. 
152—160., 6. sz. 151—163., 7. sz. 
154—159. p. 

második világháború alatt nyuga
ton megjelent kiadványokról. — 
— HV, 1968. 2. sz. 270—303. p. 

Kraszil'nikov, A. N.: A polgári törté
netírás a Szavjetuniónak a lefegy
verzésért folytatott harcáról a má
sodik világháború után. — ISzSz-
SzR, 1968. 4. sz. 172—186. p. 

Drzka, Pavol: A Csehszlovák Néphad
sereg a hadtörténészek műveiben 
1968-tól. Bibliográfia. — HV, 1968. 
4. sz. 633—642. p. 

Válogatott bibliográfia: Walter Ulbricht 
a német munkásmozgalom katona
politikájának kérdéseihez. — ZM, 
1968. 2. sz. 258—260. p. 

Nemirov, N.: Kiállítások a Szovjet 
Hadsereg Központi Múzeumában. 
— Fg, 1968. 1. sz. 22—24. p. 

[KulesGv] Kuleschow, S. I.: A szovjet 
Központi Haditengerészeti Múzeum 
és látogatói. — Fg, 1968. 3. sz. 65— 
67. p. 

Maevszkij, B.: A Központi Haditenge
részeti Múzeum. — VIZs, 1968. 7. 
sz. 119—120. p. 

Bumagin, A.: A tüzérség, a műszaki és 
a hiradó csapatok leningrádi mú
zeuma. — KVSz, 1968. 1. sz.. 34— 
39. p. 

Komárov, N. Ja.: A légvédelem törté
netének múzeuma Leningrádban. 
— VPVO, 1968. 2. sz. 91—93. p. 

Lihacsev, F.: A szovjet határőrség 
moszkvai múzeuma. — KVSz, 1968. 
15. sz. 66—71. p. 

Deniszov, G. : A volgográdi múzeumról. 
— VIZs, 1968. 2. sz. 114—120. p. 

Petrusko, M. : A breszti erőd-múzeum. 
— KVSz, 1968. 9. sz. 66—69. p. 

Kucserenko, G. : A hősi téma a szovjet 
képzőművészetben. — KVSz, 1968. 
2. sz. 88—92. p. 

Quaiser, Rudolf: A Német Hadsereg
múzeum: Német internacionalisták 
részvétele a NOSzF és orosz pol
gárháborúban c. kiállítás rendezési 
munkálatai. — ZM, 1968. 6. sz. 
744—749. p. 

KATONAI KÖNYVTÁR-, LEVÉLTÁR- ÉS MÜZEUMÜGY 
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Wiegand, Wolfgang: A Német Kard
múzeum Solingenben. — DWJ, 
1968. 9. sz. 650. p. 

Franke, Erich: A császári fegyvergyűj
teményektől a hadsereg fegyver
taráig. — S, 1988. 13. sz. 12. p. 

Tíz éves a Légierő Múzeum Uetersen-
ben. — ZfH, 1968. 32. évf. 215. sz. 
29. p. 

Schmidt, Julius: Lovassági Múzeum 
Vornholzban. — ZfH, 1968. 32. évf. 
220. sz. 182—183. p. 

Az olasz lovassági múzeum. — RM. 
1968. 1. sz. 1423—1427. p. 

Tanner, John: Az angol Királyi Légierő 
Múzeuma. — RAF, 1968. 1. sz. 37— 
39. p. 

Heister, David W. : Az aberdeeni 
Ordnance Museum fejlesztése. — 
O, 1968. 52. köt. 286. sz. 380. p. 

Az 1628-ból származó „Vasa" svéd ha
dihajó restaurálása és konzerválá
sa. — SS, 1968. 12. sz. 293—298. p. 

Dermendzsiev, H.: A bolgár címer. 
— VISz, 1968. 5. sz. 44—56. p. 

Redlin-Fluri, Reinhold: A német had
sereg zászlói és lobogói. Állomány 
és lelőhelyek. — ZfH, 1968. 32. évf. 
218—219. sz. 109., 1969. 33. évf. 221. 
sz. 19—22. p. 

Klietmann: Adalékok az első világhá
ború zászló-trófeáinak történetéhez. 
— Fg, 1968. 4. sz. 90—93. p. 

Stolz, Gerd: A Lippe zászlóalj zászla
jának története. — ZfH, 1968. 32. 
évf. 218—219. sz. 137—141. p. 

Hahn, Herbert: Az utolsó württembergi 
zászlók és lobogók. — ZfH, 1968. 
32. évf. 220. sz. 168—173. p. 

Klietmann: A német hadsereg vezértá
bornagyának gépkocsizászlaja, 
1911—1945. — Fg, 1968. 2. sz. 39— 
42. p. 

Dawnay, N. P.: 1743. évi angol egyen
ruha-előírás. — JSAHR, 1968. 46. 
köt. 186. sz. 87—90. p. 

Régi svájci eiyenruha 1792-ből. — SS. 
1988. 9. sz. 202., 10. sz. 218., 11. sz. 
235., 13. sz. 316., 14. sz. 340., 15. sz. 
353., 16. sz. 370., 17. sz. 386. p. 

Klietmann: A német császári védőcsa
patok tisztjeinek egyenruhája Afri
kában 1896-ban. — Fg, 1988. 4. sz. 
94—95. p. 

Janke, Wolfgang: A német III. tenge
rész zászlóalj és kötelékeinek tró
pusi egyenruhája (1898—1914 kö
zött). — Fg, 1968. 1. sz. 2—7. p. 

Klietmann: A Német Birodalom csá
szári motorcsónak hadtest önkén
tesének egyenruhája 1914—1918-
ban. — Fg, 1968. 2. sz. 43—45. p. 

Klietmann: A Német Birodalom' SS-
ezredesének szolgálati ruhája. — 
Fg, 1968. 1. sz. 20. p. 

Klietmann: Adalékok a német hadse
reg, haditengerészet, légierő és a 
Waffen-SS csapatjelvényeinek tör
ténetéhez 1939—1945 között. — Fg, 
1968. 5. sz. 118—120. p. 

Meissner: Tábori szürke tisztviselői 
egyenruha és vállapja 1940-ben. — 
Fg, 1968. 6. sz. 143. p. 

Freutel, Hartmut: A lengyel és ukrán 
rendőrség egyenruhája a főkor-
mányzóságban 1940—1944-ben. — 
Fg, 1968. 3. sz. 68—70. p. 

Titschack, Hans: A Lützow szabadcsa
pat csákója. — ZfH, 1968. 32. évf. 
220. sz. 176—180. p. 

Klietmann: Adalékok a rohamsisak 
történetéhez. A német rohamsisak 
1916-ból. — Fg, 1968. 3. sz. 57—64. 
P-

Klietmann: A német alpesi hadtest 
havasi gyopár-jelvénye. 1915—1918. 
— Fg, 1968. 6. sz. 127—132. p. 

Lintz, Georg—Hermann, Friedrich: A 
porosz-német haditengerészet ten
gernagyi rendfokozatú tisztjeinek 
és tisztviselőinek vállrojtjai. — 
ZfH, 1968. 32. évf. 220. sz. 159— 
165. p. 

Hermann, Friedrich: A császári hadi
tengerészet vezértábornagyi bojtja. 
— ZfH, 1968. 32. évf. 216. sz. 33— 
36. p. 

Dusen'kin, V. : Az első szovjet érdem
rend. A Vörös Zászló alapításának 
50. évfordulójára. — VIZs, 1988. 8. 
sz. 121—128. p. 

Terescsenko, N. : A Győzelem-rend és 
a Dicsőség-rend alapításának 25. 
évfordulója. — VIZs, 1968. 11. sz. 
126—128. p. 

Herrmann, Friedrich: A porosz vaske
reszt adományozása külföldiek
nek. — ZfH, 1968. 32. évf. 215. sz. 
5—10. p. 
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A MARXIZMUS—LENINIZMUS A HÁBORÚRÓL, A HADSEREGRŐL 
ÉS A HADTUDOMÁNYRÓL 

A marxizmus és a hadtudomány. Marx 
születésének 150. évfordulójára. 
— VM, 1968. 3. sz. 3—12. p. 

Zsilin, P.: Karl Marx és a hadtörté
nelem. — VIZs, 1968. 7. sz. 3— 
14. p. 

Sztrokov, A.: Marx és a hadtudomány. 
— KZ, 1988. 97. sz. 2—3. p. 

Babin, A.: K. Marx és F. Engels al
kotó együttműködése a hadtörté
neti kérdések feldolgozásában. — 
— VIZs, 1968. 5. sz. 12—20. p. 

Mitev, J.: Marx és Engels a török 
uralom jellegéről és Bulgária fel
szabadításáról a török iga alól. — 
VIZs, 1968. 4. sz. 29—38. p. 

Vovk, V. : Lenin a szocialista haza 
védelméről. — VV, 1968. 10. sz. 
14—17. p. 

Szmirnov, P.: V. I. Lenin a szovjet 
katonai szervezésről. — VV, 1968. 
11. sz. 7—11. p. 

Lenin és a szocializmus katonai szer
vezete. — VM, 1968. 2. sz. 3— 
14. p. 

Bocskarev, K.: A fegyveres erők épí
tésének lenini elvei. — VV, 1968. 
4. sz. 7—14. p. 

Sei jag, V.: Lenin és a Szovjet Fegy
veres Erők. — K, 1968. 3. sz. 14— 
24. p. 

Angarszkij, M.: V. I. Lenin a szov
jet népnek a polgárháborúban 
aratott első világtörténelmi jelen
tőségű győzelméről. — VIZs, 1968. 
11. sz. 3—12. p. 

Csernüsev, V.: Lenin és a technikai 
haladás. — TV, 1968. 2. sz. 1— 
3. p. 

Krupszkij, M. : Találkozások Leninnel. 
— VIZs, 1968. 4. sz. 14—26. p. 

Polikarpov, V.: Lenini sorok — Ok
tóber védelméről. — VIZs, 1988. 
10. sz. 15—17. p. 

Hiepe, Werner: Frunze szerepe a szo
cialista hadigazdaság kialakításá
ban. — ZM, 1968. 1. sz. 74—81. p. 

A HADTÖRTENETÍRÁS ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI 

Grudinin, I.: A dialektikus logika 
alapelvei és a hadtörténelem. — 
VIZs, 1968. 11. sz. 16—25. p. 

Kulakov, V.: A marxizmus és a had
történeti tudomány metodológiájá
nak kérdései. — VIZs, 1968. 5. sz. 
3—11. p. 

Bollhagen, P.: A hadtörténeti kutatás 
néhány metodológiai problémája. 
— ZM, 1968. 3. sz. 310—322. p. 

Müller, Hermann: Történettudományi 
munka a Német Nemzeti Néphad
seregben és a tudományos szo
cializmus. — ZM, 1968. 4. sz. 484— 
487. p. 

Woodward, David : A hivatalos német 
történetírás a tengeri háborúról 
1917—18-ban. — RUSIJ, 1968. 113. 
köt. 651. sz. 244—250. p. 

Poljakov, Ju. A.: A polgárháború tör 
ténetének néhány kérdése a Szov 
jetunióban. — VI, 1968. 1. sz. 96— 
109. p. 

Geyer, Dietrich: Az orosz forradalom 
mint kortörténeti probléma. — 
VfZ, 1968. 1. sz. 36—47. p. 

Smith, Arthur L.: A történetírás és a 
második világháború. — R ^ P ' 
1968. 9. sz. 434—440. p. 

Grülev, A.: A szovjet hadtörténetírás 
a Nagy Honvédő Háború éveiben 
és a háború utáni időszakban. 
— VIZs, 1968. 1. sz. 90—100., 3. 
sz. 77—89. p. 

Förster, Gerhard: Az 1944. július 20-i 
Hitler-ellenes összeesküvés meg
hamisítása a Bundeswehr szelle
mének megfelelően. — M, 1968. 
10. sz. 153—1470. p. 
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TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSOK ÉS KONFERENCIÁK 

Szabuskin, R.: K. Marx és a hadtör
téneti tudomány. Hadtudományi 
konferencia témája. — VM, 1968. 
7. sz. 90—96. p. 

Gamber, O.—Riedmann, J.: A közép
kori hadviselés tanulmányozásá
nak hete a 15. Spoletoi napokon. 
— MÖG, 1967. 3—4. sz. 486— 
488. p. 

Bulgária török uralom alól való fel
szabadulásának 90. évfordulója. A 
szovjet Tudományos Akadémia 
Szlavisztikai Intézetének . tudomá
nyos ülésszaka. — NNI, 1968. 4. 
sz. 181—183. p. 

Par et, Peter: A jelenkori történet és 
a háború. A „The American His
torical Association" és a „The 
Military Institute at Toronto" kö-

Tolsztikov, V.: A szovjet Hadtörténeti 
Intézetben. — VIZs, 1968. 11. sz. 
119—122. p. 

Förster, Gerhard: A hadtörténelmi 
kutatás effektivitása és központi 
tervei. — ZM, 1968. 3. sz. 370— 
371. p. 

Berger, Hellmut: Az osztrák Bundes
heer Honvédelmi Akadémiájának 

Danin. G. P.: A történelem hősi pél
dái a személyi állomány hazafias 
nevelésében. — VPVO, 1968. 5. 
sz. 7—12. p. 

Ave, Joachim: Hadtörténelem és szo
cialista honvédelemre nevelés a 
Német Történeti Múzeumban. — 
ZM, 1968. 3 sz. 372—375. p. 

Bogisch, Gerhard: A forradalmi ha
gyományok fokozzák a Német 
Nemzeti Néphadsereg harci ere
jét. — ZM, 1968. 5. sz. 615—618. p. 

Mai, Siegfrid—N awroth, Wolfgang: A 
szocialista történelmi tudat prob
lémái a Német Nemzeti Néphad-

zös ülésszaka: A hivatalos törté-
ténetírás és a vietnami háború. 
— MA, 1968. 32. köt. 1. sz. 1— 
19. p. 

Vaszilenkov, M.: Jubileumi katonai
tudományos konferencia a Szov
jet Fegyveres Erők 50. évfordulója 
alkalmából. — VIZs, 1968. 4. sz. 
96—101. p. 

Krwawicz, Marian: A Lengyel Hadr 
történeti Intézet Nagy Októberi 
Forradalommal foglalkozó szimpo-
zionja. — WPH, 1968. 1. sz. 427— 
432. p. 

Okecki, Stanislaw: Űj szakasz a má
sodik világháború történetével 
foglalkozó történészek nemzetközi 
együttműködésében. — WPH, 1988. 
2. sz. 340—347. p. 

hadtörténelmi tanszéke. — ÖMZ, 
1968. 3. sz. 208—213. p. 

Groote, Wolfgang v.: Hadtörténelem 
és a Hadtörténeti Kutatóintézet 
Freiburgban. — ÖMZ, 1968. 2. 
99—103. p. 

Navrátil, Jaromir: A csehszlovák had
történetírás helyzete a húszas 
években. — HV, 1968. 5. sz. 824— 
865. p. 

seregben. — ZM, 1968. 5. sz. 608— 
614. p. 

Hoffmann, Heinz: Hadtörténelem és 
honvédelem. — ZM. 1968. 4. sz. 
405—411. p. 

Stoll, Max: A hadtörténelmi problé
mák jelentőségéhez az Urania ka
tonapolitikai szekció tevékenysé
gében. — ZM, 1968. 2. sz. 235— 
237. p. 

Tolev, Ljuben: A bolgár történelem 
és a hazafias nevelés. — IP, 1968. 
1. sz. 3—21. p. 

Cazenave: A hadtörténelmi oktatás 
szerepe a katonai kiképzésben. — 
FAF, 1968. 247. sz. 707—733. p. 

A HADTÖRTÉNETÍRÁS SZERVEZETI KÉRDÉSEI 

A HADTÖRTÉNELEM TANULMÁNYOZÁSÁNAK ÉS TANÍTÁSÁNAK 
JELENTŐSÉGE ÉS PROBLÉMÁI 
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A HADTUDOMÁNY ÉS A HADMŰVÉSZET TÖRTÉNETÉNEK 
ELMÉLETI KÉRDÉSEI 

Bahnemann, Jürg: A hadászat fogal
ma Clausewitznél, Moltkénál és 
Liddell Hartnál. A politikai és 
katonai vezetés közti összefüggé
sek vizsgálata. — WR, 1968. 1. 
sz. 33—57. p. 

Regele, Oskar: A hadászati megne
vezések és a hadi potenciál tény
leges összetevői a történelemben. 
— ASM, 1968. 5. sz. 259—264. p. 

Stiotta, Max: Erődítések. Történeti 
fejlődésük, hadászati, hadműve
leti, harcászati problémáik, tech
nikai kivitelezésük. — ÖMZ, 1967. 
Külön füzet, 3—72. p. 

Hazanov, A. M. : A katafraktáriusok 
(könnyű lovasság) és szerepük a 
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A kézi lőfegyverek fejlődése a 19. 
század közepéig. — DWJ, 1968. 
9. sz. 674—677. p. 

Hargreaves, Reginald: Fegyverek az 
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sz. 88—91. p. 

Clérot: Az autogiro — autorotác iós 
szárnyú légcsavaros repülőgép tö r 
t éne te nap ja ink ig . — FAF, 1968. 
247. sz. 767—803. p . 

Hannemann, Rudolf von : Néme t v a 
dászgépek az első v i l ágháborúban . 
— ZfH, 1968. 32. évf. 216. sz. 48— 
50. p . 

Cichosz, E.—Kierkowski, J .—Szczecin
ski, S.: A repülés i t echn ika és a 
szerkesztési elvek fejlődése a népi 

— 777 — 



Lengyelországban. — WPL, 1968. 
10. sz. 29—42. p. 

Fleurence, Michel: A helikopter, mint a 
nemzetvédelem eszköze. — A heli
kopter felhasználása a korszerű 
harcokban 1944—1967 között. — 
FAF, 1968. 244. sz. 249—298. p. 

Moncsadszkaja, E. A.: Az i. e. 480—478 
közötti görög—perzsa háború tör
ténetéből. A „horezmi"' perzsák. — 
VDI, 1968. 2. sz. 95—106. p. 

Marinovics, L. P.: Zsoldosok a pelo-
ponnézoszi háborúban. — VDI. 
1968. 4. sz. 70—90. p. 

Wolski, J.: A perzsa háborúk hatása a 
görögországi politikai harcokra. — 
PH, 1968. 3. sz. 416—427. p. 

Pfeffer, Marina Elisabeth: A katonák 
betegellátása, a hadirokkantak és 
veteránok öregségi biztosítása a gö
rögöknél és a rómaiaknál. — WR, 
1968. 5. sz. 291—298. p. 

Tivcsev, P.: Ujabb adatok a bolgárok 
Bizánc elleni harcához Szamuil cár 
uralkodása idején, X—XI. sz. — 
VISz, 1968. 2. sz. 14—19. p. 

Hollister, C. W.: A hastingsi csata és 
következményei. — AHR, 1968. 73. 
köt. 3. sz. 708—723. p. 

Surtees, G.: Dzsingisz kán. — AQ, 1968. 
96. köt. 1. sz. 75—85. p. 

Sznegarov, Ivan: Debör és Ohrid város 
viszonya Georgi Kasztriota-Szkan-
der bég felszabadító harcához. — 
IP, 1968. 2. sz. 60—65. p. 

Mijatev, D.; III. Ulászló és Hunyadi 
János hadjárata Bulgáriában 1443 
nyarán, egy 13. századi magyar for
rás alapján. — VISz. 1968. 5. sz. 
32—43. p. 

Durdik, Jan: Ismeretlen harcrend 1449-
ből. — HV, 1968. 6—7. sz. 909—923. 
P-

Adair, J. : Gerhard von Wesel jelentései 
1471. április 17. — JSAHR, 1968. 
46. köt. 186. sz. 65—69. p. 

Deinzer, H.: A hajótüzérség a XIX. szá -
zad elején. — DWJ, 1968. 7. sz. 
508—513. p. 

Sandhofen, Gert: Az „A" jelű páncélos
hajó és az 1920—1928. közötti váz
lattervek. — MM, 1968. 1. sz. 35— 
62. p. 

Vismara, Luigi: Róma nagyságának és 
hanyatlásának katonai okai. — RM, 
1968. 9. sz. 1117—1133. p. 

Ersovics, N. I. : Julius Caesar Rajnán 
való átkelésének a kérdéséhez. — 
VDI, 1968. 2. sz. 120—129. p. 

Hübener, Wolfgang: Római védelmi 
építmények a Rajnánál és a Duná
nál, mint hadtörténeti források. — 
MM, 1968. 2. sz. 7—34. p. 

Sztucsevszkij, I. A.: Attila. — VI, 1968. 
12. sz. 208—213. p. 

Surtees, G. : Belizár itáliai hadjáratai. 
— AQ, 1968. 97. köt. 1. sz. 72— 
78. p. 

Langer, H.: Ujabb adatok a harminc
éves háború történetéhez. — ZG, 
1968. 7. sz. 931—950. p. 

Wanklyn, M. D. G.: Királypárti hadjá
rat Somersetben 1645 júliusában. 
— JSAHR, 1968. 46. köt. 186. sz. 
71—75. p. 

Wolinski, Janusz: Adatok a lengyel— 
török háború történetéhez, 1672— 
1676. 7. rész. — SMHW, 1968. 14. 
köt. 1. r. 254—286. p. 

Codello, Aleksander: Litvánia magatar
tása az 1672—1676. évi török hábo
rúkkal szemben. — SMHW, 1968. 
14. köt. 1. rész, 136—159. p. 

Scouller, R. E. : Marlborough hadseregé
nek ellátása. — AQ, 1968. 95. köt. 
2. sz. 197—208., 96. köt. 1. sz. 102— 
113. p. 

Az 1716/17. évi török elleni hadjárat. — 
BI, 1966. 4. sz. 7—9. p. 

HADTÖRTÉNELEM AZ ÓKORTÓL NAPJAINKIG 

ÓKORI HADTÖRTENELEM 

KÖZÉPKORI HADTÖRTENELEM 
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Fritz, Friedrich: A belgrádi csata 1717. 
augusztus 16-án. — ÖMZ, 1967. 4. 
sz. 345—349. p. 

Belgrád eleste 1717-ben. — BI, 1967. 
6—7. sz. 7—9. p. 

Gavrilovic, Slavko: Űj iratok Pera Se-
gedinac 1735-ös felkeléséről. — Ma
tica Srpska. Zbornik za Drustvene 
Nauke, 50. köt. 1968. 143—149. p. 

Richard Davenport őrnagy levelei fi
véréhez, 1742—1760. — JSAHR, 9. 
különszám, 1968. 1—87. p. 

Muraise, Eric: Az 1808—1814-es spanyol 
háború. — RMG, 1968. 5. sz. 612— 

' 628., 6. sz. 36—52. p. 
Feist, Joachim: Az 1809-ben létrehozott 

tüzérségi vizsgálóbizottság hatása 
a porosz—német tábori tüzérségre. 
— SuT, 1968. 7. sz. 394—396. p. 

André Colomb naplója, 1809—1815. — 
JSAHR, 1968. 46. köt. 185. sz. 6— 
27. p. 

Wetterwald, Max: Különféle adatok az 
1812. évi orosz hadjárat történeté
hez. — ASM, 1968. 1. sz. 28—31. p. 

Perjés Géza: Az élelmezés kérdései 
Napóleon oroszországi hadjáratá
ban. — MM, 1968. 2. sz. 35—64. p. 

Tartakovszkij, A. G.: Egy elfelejtett 
vita történetéből. Napóleon job
bágyfelszabadító tervei az 1812. 
évi oroszországi hadjárat idején. — 
ISzSzSzR, 1968. 2. sz. 25—43. p. 

Kimball, Jeffrey: A chippawai csata. 
Gyalogsági taktika az 1812-es há
borúban. — MA, 1967—68. 31. köt. 
4. sz. 169—186. p. 

Barbetta, Guido: Megjegyzések a keleti 
határok védelmével kapcsolatban : 
az 1813—14. évi hadjárat. — RM, 
1968. 1. sz. 57—81. p. 

Gavrilovic, Slavko: Fogarasi János az 
első szerb felkelés korának harang-
és ágyúöntője. — Matica Srpska. 
Zbornik za Drustvene Nauke, 49. 
köt. 1968. 144—155. p. 

Reschke, Volker: Porosz—német tábor
nokok és a német—dán háború 
1848:49-ben — ZfH, 1968. 32. évf. 
215. sz. 19—23. p. 

Legahn, Ernst A.: Porosz partizánok a 
hétéves háborúban és a napóleoni 
háborúkban. — WR, 1968. 3. sz. 
159—175. p. 

Yaple, Robert L.: Braddock veresége 
a franciákkal szemben Port Du-
quesne-nél 1755-ben. — JSAHR, 
1968. 46. köt. 188. sz. 194—201. p. 

Jones, G.: Kétéltű hadművelet 1777-ben 
Danbury-nél. — JSAHR, 1968. 46. 
köt. 187. sz. 129—131. p. 

Ch. J. Addington levelei a krimi hábo
rúból és az indiai lázadás idejéből. 
— JSAHR, 1968. 46. köt. 187. sz. 
156—180., 188. sz. 206—212. p. 

Zareckaja, Sz I.: Népi ellenállás a 
gyarmatosítókkal szemben a máso
dik „ópiumháború" idején, 1856— 
1860. — NAA, 1968. 1. sz. 51—57. p. 

Karbowski, Wladyslaw: Zygmunt Do-
leg—Sierakowski hadjárata 1863-
ban Nyugat-Litvánia ellen. — 
SMHW, 1968. 14. köt. 2. sz. 193— 
290. p. 

Az 1864-es hadjárat. — BI, 1966. 1. sz. 
7—9. p. 

A custozzai csata. — BI, 1966. 6. sz. 7— 
9. p. 

A königgrätzi csata. — BI, 1966. 5. sz. 
7—9. p. 

Zorina, A. M. : A kubai szabadságharc 
100. évfordulója. — NNI, 1968. 5. sz. 
12—23. p. 

Hoffmann, Joachim: Változások a po
rosz hadsereg háborús elképzelésé
ben a nemzeti egyesítő háborúk 
idején. — MM, 1968. 1. sz. 5—34. p. 

Dschliesser, O. : Száz éve vezették be 
Németországba az általános hadkö
telezettséget. — S, 1968. 24. sz. 10. p. 

Az 1870. évi francia—porosz háború 
mai aktualitása. — RDN, 1968. 6— 
7. sz. 1090—1100. p. 

Ulunjan, A. A.: Űj dokumentumok az 
1877—1878. évi orosz—török háború 
történetéből. — IP, 1968. 1. sz. 98— 
113. p. 

ÜJKORI HADTÖRTÉNELEM 
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Mincsev, D. N.: Orosz tábori posta Bul
gáriában az orosz—török háború 
idejében. — VISz. 1968. 6. sz. 35— 
55. p. 

Csolpanov, Borisz: Gurko tábornok 
Prednija csoportjának tevékenysé
ge az orosz—bolgár háború idején. 
— VISz, 1968. 5. sz. 17—39. p. 

Hrisztov, Hriszto: Bulgária felszabadu
lása és a kresznai—razlogi felkelés. 
(1878.) — IP, 1968. 6. sz. 13—23. p. 

Blanco, Richard L.: Kísérletek a meg
bélyegzés és korbácsolás eltörlésére 
a Viktória-kori angol hadseregben 
1881 előtt. — JSAHR, 1968. 46. köt. 
187. sz. 137—145. p. 

Müller, Harald: A Németország és 
Ausztria—Magyarország közötti ka-

Csisztjakov, V. V. : Rosa Luxemburg 
harca a militarizmus és a háborús 
veszély ellen a 20. sz. elején. — 
SzSz, 1968. 3. sz. 18—29. p. 

Carpentier, Marcel: Vezetőszerep az el
ső világháború katonai szövetsé
geiben. — RMG, 1968. 3. sz. 287— 
295. p. 

Wülequet, Jacques: A király mint 
hadsereg-főparancsnok és a belga 
kormány közti viszony 1914—1918-
ban. — RHMC. 1968. 1. sz. 149— 
160. p. 

Remer, K.—Bach, P.: A német impe
rialisták Ukrajnával kapcsolatos 
politikája az első világháború alatt. 
— VIZs, 1968. 8. sz. 17—26. p. 

Batowski, H.: A Habsburg monarchia 
felosztásának tervei az első világ
háborúban. — ÖO, 1968. 3. sz. 129 
—140. p. 

Peball, Kurt: A cs. és kir. hadsereg fő
parancsnokságának nemzetiségi 
politikája az első világháború ide
jén — ÖMZ, 1967. Külön füzet. 
28—39. p. 

Just, H.: Semlegesség az első világhá
borúban. — MÖS, 1967. 20. köt. 
277—355. p. 

Renzi, William A.: Olaszország semle
gessége és belépése az első világ-

tonai megbeszélések kezdetéhez 
1882-ben. — ZM, 1968. 2. sz. 206— 
215. p. 

Kirk-Greene, A. H. M. : A Niger Szu
dáni expedíciós erők, 1897. — 
JSAHR, 1968. 46. köt. 185. sz. 49— 
56. p. 

Szolov'ev, V.: Az imperializmus korá
nak első háborúja, a spanyol— 
amerikai háború 1898-ban. — VM, 
1968. 4. sz. 51—62. p. 

Brettner—Messler, H.: Conrad v. Höt-
zendorf balkánpolitdkája vezérkari 
főnökké való kinevezésétől (1911. 
dec.) az 1913. évi októberi ultimá
tumig. — MÖS, 1967. 20. köt. 180— 
276. p. * 

háborúba. — AHR, 1968. 73. köt. 
5. sz. 1414—1432. p. 

Kiszling, Rudolf: Von Seeckt tábor
nok működése az osztrák—magyar 
hadseregben. — ÖGL. 1968. 5. sz. 
271—276. p. 

Sullivan, A. E.: Repington ezredes és 
memoárjai az első világháborúról. 
— AQ. 1968. 97. köt. 1. sz. 86—92. 
P-

Gašpari, Adolf: Tapasztalatok és ta
nulságok az első világháborúból. — 
Tr, 1968. 6. sz. 545—548. p. 

Czernin—Chudenitz, Franz: Katonai 
légiposta vonal az első világhábo
rúban. — ÖMZ, 1968. 2. sz. 113— 
117. p. 

Blackburn, Forrest R.: Amerikai csa
patok német és angol zászló alatt 
az első világháborúban. — M., 1968. 
5. sz. 56—65. p. 

Selesnjow, Konstantin, L.: A hadvise
lő államok propagandatevékenysé
ge az orosz fronton 1914—1917-ben. 
— ZM, 1968. 1. sz. 58—73. p. 

Pfersmann—Eichthal, Rudolf: A tiroli 
határvédelem 1914—1915-ben. — 
ÖMZ, 1968. 3. sz. 222—226. p. 

Sokol, Hans: A szerb hadsereg eva
kuálása Albániából 1915—1916-
ban. — RMG, 1968. 4. sz. 467—481. 
P-

Az első világháború 
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Schaumann, W a l t h e r : Hegyi tüzérség 
h a r c b a n Mon te P iano csúcsáért . 
^915. — S, 1968. 9. sz. 11—12. p . 

Schaumann, W a l t h e r : H a r c b a n a Sas -
so dl S t i r ia sziklafalért . 1915. — S, 
1968. 13. sz. 11., 13., 14. sz. 11. p . 

Schaumann, W a l t e r : H a r c b a n az Or t 
ler csúcsáért . 1916. — S, 1968. 10. 
sz. 11. p . 

Az 1916-os délt irol i t á m a d á s . — BI, 
1966. 2. sz. 7—9. p. 

Meier—Welcher, Hans : Ausz t r ia—Ma
gyarország poli t ikai helyzetének 
megítélése Seeckt részéről 1917 
nya rán . — D o k u m e n t u m o k . — MM, 
1968. 2. sz. 87—104. p. 

Contamine, H e n r y : Az 1917. év n é h á n y 
ka tona i p roblémájáró l . — RHMC, 
1968. 1. sz. 108—121. p . 

Pieri, P i e ro : A k o r m á n y és a ka tona i 
pa rancsnokság kapcsola ta i Olasz
országban 1917-ben. — RHMC, 
1968. 1. sz. 133—148. p . 

Beaufre, A n d r é : Az A n t a n t és a köz
pont i h a t a l m a k s t ra tégiá ja 1917-
ben. — ÖMZ, 1967. Külön füzet, 
67—71. p . 

Jedlička, Ludwig: Osz t rák—magyar és 
német egységek t á m a d á s a 1917 
őszén az olasz f ronton. — ÖMZ, 
1967. Külön füzet, 3—7. p . 

Az Isonzó csata 1917. október 24-én. — 
BI, 1967. 10. sz. 4—6. p. 

Winter, R a i m u n d : A 11. Isonzó csata. 
1917. — S, 1968. 17. sz. 11. p . 

Stöckelle, G u s t a v : A 12. Isonzó csata. 
— ÖMZ, 1967. Kü lön füzet, 7—17. 
P-

Mondini, Lu ig i : Az Isonzó és P i ave k ö 
zött 1917 őszén. — RSR, 1968. 4. sz. 
582—592. p . 

Renouvin, P i e r r e : A közvélemény és a 
háború 1917-ben. — RHMC, 1968. 
1. sz. 4—23. p . 

Peball, K u r t : Béke törekvések 1917— 
18-toan. — Tr, 1968. 4. sz. 342—345. 
P. 

Lorenz, Re inho ld : IV. Káro ly béke tö 
rekvései . — ÖMZ, 1967. Külön fü
zet, 44—45. p. 

Krizman, B o g d a n : A szerb had i misz -
szió az Egyesült Ál lamokban , 1917. 

december — 1918. február . — J IC , 
1968. 1—2. sz. 43—73. p. 

Matl, Josef: A jugoszláv népek H a b s 
burg-e l l enes tevékenysége , 1917— 
1918. — ÖMZ, 1967. Kü lön füzet, 
39—44. p . 

Kiszling, Rudolf: Az 1917-es orosz for
r ada lom és a háború befejezése k e 
leten. — ÖGL, 1968. 1. sz. 16—22. p. 

Ruge, Wolfgang: Újabb d o k u m e n t u m o k 
a ka tona tanácsokró l a legfelsőbb 
hadveze tésben . — ZG, 1968. 11. sz. 
1402—1421. p . 

Bihl, Wolf d ie te r : A breszt—litovszki b é 
k e és köve tkezményei . — ÖMZ, 
1968. 6. sz. 375—388. p. 

Terraine, J o h n : Douglas Haig 1918-ban. 
S t ra tégia i á t tek in tés . — AQ, 1968. 
97. köt. 1. sz. 38—52. p. 1 térk . 

Kaulisch, B a l d u r : A vereség s t ra tég iá 
ja. Nézetek az 1918-as n é m e t t ava 
szi had já ra thoz . — ZM, 1968. 6. sz. 
661—675. p. 

Vierköffer, Götz : 1918. ápri l is 24: az e l 
ső páncélos csata Villers B r e -
tonneux -ná l . — SuT, 1968. 5. sz. 
272—273. p . 

Zimmermann, H e r m a n : Az amiensi v e 
reség 1918. augusz tus 8-án. — Kt r , 
1968. 4. sz. 108—111. p . 

Wagner, A n t o n : Utolsó ha rcok a n y u 
gati f ronton 1918-ban. — Tr, 1968. 
2. sz. 137—143. p. 

Meier—Welcher, H a n s : A központ i h a 
t a l m a k ka tona i helyzete 1918 jún ius 
elején. — ÖMZ, 1968. 6. sz. 388— 
395. p. 

Corvo, G i o v a n n i : Az olasz tüzérség a 
piavei csa tában , 1918. j ún ius 15. — 
RM, 1968. 5. sz. 525—535. p . 

Pust, I n g o m a r : Pergő tűz a R o m b o r c sú 
cson. — ÖMZ, 1968. 3. sz. 239—244. 
p . 

A h iva ta los je len tés a capore t to i c s a t á 
ról. — RM, 1968. 5. sz. 521—524. p . 

Martinec, Metóde j : Ha rcok Carsano és 
Capore t to térségében. Visszaemlé
kezés. — HV, 1968. 4. sz. 573—580. p. 

Fiala, P e t e r : Az utolsó t á m a d á s Olasz
ország ellen. — ÖMZ, 1968. 6. sz. 
396—404. p. 
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Wagner, Anton: Az osztrák—magyar 
hadsereg utolsó támadása az olasz 
fronton. — Tr, 1968. 3. sz. 240—243. 
P-

Schaumann, Walther: Osztrák ellentá
madás a Punta San Matteon, 3692 
m. magasságban, 1918. szeptember 
3-án. — ASM, 1968. 10. sz. 580—588. 
P-

Torsiello, M. : Vittorio Veneto — az 
osztrák—magyar tartalékok alkal
mazása. — RM, 1968. 12. sz. 1457— 
1472. p. 

Corvo, Giovanni: A főparancsnokság a 
Vittorio Veneto-i csata előkészíté
sében. — RM, 1968. 11. sz. 1333— 
1347. p. 

De Franceschi, Costantino: A Vittorio 
Veneto-i győzelem 50. évfordulója. 
— RM, 1968. 11. sz. 1348—1365. p. 

1 térk. 

Wagner, Anton: A cs. és kir. haditenge
részet az első világháború utolsó 
évében. — ÖMZ, 1968. 6. sz. 409— 
415. p. 

Oedl, Robert: Az otrantoi csata 50. év
fordulóján. — ÖMZ, 1968. 3. sz. 
244—248. p. 

Charles Harvey levelei az 1918. évi pa
lesztinai hadjáratból. — RUSIJ, 
1968. 113. köt. 650. sz. 153—157. p. 

Sztojcsev, Petko: Fegyveres katonacso
portok a plovdivi kerületben az el
ső világháború idején. — VISz, 
1968. 1. sz. 71—77. p. 

Dokumentumok az odrinszki erőd elle
ni támadásról és bevételéről. — 
VISz, 1968. 2. sz. 52—66. p. 

Zivojinovic, Dragan: Drac bombázása a 
szövetségesek által 1918 októberé
ben és politikai jelentősége. — VoG, 
1968. 1. sz. 165—176. p. 

Krizman, Bogdan: A katonai összeom
lás a Balkánon 1918 őszén. — ÖO, 
1968. 5. sz. 268—294. p. 

Kraszteva, Nadezsda ív.: Nikola Szaka-
rov feljegyzései az 1918-as katonai 
felkelésről. — IP, 1968. 6. sz. 68—74. 
P-

Kecic, Danilo: Az Októberi Forradalom 
és az agrár-paraszti mozgalom a 
Vajdaságban 1918-ban és 1919 ele
jén. (A 6. újvidéki ezred felkelése.) 
— Matica Srpska. Zborník za 
Drustvene Nauke, 49. köt. 1968. 26— 
28. p. 

Krizman, Bogdan: Az 1918. november 
13-i belgrádi fegyverszünet. — HC. 
1968. 3. sz. 332—353. p. 

Keleher, Edward: Németország, Auszt
ria és az Anschluss kérdése az első 
világháború utolsó heteiben. — 
ÖGL, 1968. 3. sz. 132—147. p. 

Allmayer—Beck, Johann Christoph: A 
hadseregfőparancsnokság 1918-ban. 
— ÖMZ, 1968. 6. sz. 430—436. p. 

Kessel, Eberhard: Ludendorf f fegyver
szüneti kérése 1918. szeptember 29-
én. — MM, 1968. 2. sz. 65—86. p. 

Bossi Ferrigotti, Anton: 1918 októbere. 
— S, 1968. 21. sz. 12. p. 

Az 1918. november 3-i fegyverszüneti 
egyezmény szövege. — ÖMZ, 1968. 
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