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FABRY JÓZSEF EZREDES 
1909—1971 

1971. november 28-án hosszas szenvedés után eltávozott körünkből 
Fabry József ezredes, a magyar munkásmozgalom régi harcosa, a ma
gyar—szlovák barátság fáradhatatlan munkása, a messze földön ismert 
partizánparancsnok. 

Életútja szorosan összeforrott a munkásmozgalommal, a párt ügyével, 
s annak mindvégig odaadó harcosa volt. Minden cselekedetében a mar
xizmus—leninizmus eszméi vezérelték. Nem ismerte a megalkuvást s a 
legnehezebb körülmények között is sziklaszlárdan állt ki a szocializmus 
ügye mellett. Értette, és munkásszívével érezte is, hol a helye. 

Még csak 15 éves volt, amikor csatlakozott az ifjúsági mozgalomhoz. 
Epítőmunkásként végzett politikai szervező és felvilágosító tevékeny
sége az évek múlásával egyre céltudatosabbá vált. 1927-ben tagja 
lett a Csehszlovák Kommunista Pártnak. Hűsége, kitartása, politikai 
rátermettsége hamarosan vezető tisztségre emelte, hosszú éveken át 
a kommunista párt területi szervezetének titkára. 

Hivatásos forradalmár volt. Munkások és parasztok ezrei tanulták 
tőle a szocialista forradalmi elméletet. Buzdító szavai ezreket mozgó
sítottak az elnyomatás, a fasiszta terror elleni harcra; ö plántálta so
kak szívébe a jobb jövőbe vetett hitet. 

Baloldali tevékenységéért, a nép igaz ügyének szolgálatáért meg
járta a burzsoá Csehszlovák Köztársaság börtöneit. 

Eletében a második világháború évei jelentették a nagy sorsfor
dulót. Horthy csendőrei megkínozták, internálták, majd 1942-ben a 
büntetőszázaddal Ukrajnába hurcolták. Mind az internáló táborban, 
mind a harctéren tovább folytatta a politikai felvilágosító munkát. 
Az azonnali megtorlás veszélyét vállalva, környezetében bátran hir
dette, hogy a magyar munkások és parasztok ne lőjenek szovjet osz-
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tálytestvéreikre. Mintegy dokumentálva ezt az elvet, a voronyezsi 
arcvonalszakaszon átszökött a szovjet csapatokhoz... 

Partizániskolára került és rövid idő múltán már Ukrajnában harcolt 
a fasiszta megszállók ellen. Mindig büszkeséggel emlékezett azokra a 
szovjet partizánokra, kiknek testvéri közösségében kijárta a parti
zánharc nehéz iskoláját. 1944 szeptemberében magyar partizáncsoport 
politikai megbízottjaként Dél-Szlovákia területén került bevetésre. 
A maroknyi — 16 fős — csoport, amelynek hamarosan parancsnoka 
lett, rövid idő alatt a több, mint 300 főt számláló legendás hírű „Pe
tőfi Sándor" osztaggá erősödött. Ez nagymértékben Fabry elvtárs te
vékenységének köszönhető: szót tudott érteni véreivel, a magyar és 
szlovák munkásokkal, hiszen közülük való volt. 

Partizánosztaga élén életre-halálra harcolt a hitleristák és a ma
gyar fasiszták ellen. Azon magyar hazafiak közé tartozott, akik a 
legtöbbet tették népünk szabadságáért. Alakját méltán állítják azok 
sorába, akik Dózsa György irreguláris csapatait vezették az urak el
len; akik Rákóczi kuruc felkelőivel nyugtalanították és pusztították 
a labancok seregeit; akik Kossuth Lajos kiegyenesített kaszákkal fel
fegyverzett népfelkelőit vezették az idegen hódítók ellen. 

Az internacionalizmus eszméjének nemcsak hirdetője, hanem egyik 
megtestesítője is. Szovjet, csehszlovák és magyar kitüntetései a szov
jet, a szlovák és a magyar nép soraiban és érdekében véghez vitt hősi 
tetteit szimbolizálják. 

A felszabadulás után a Magyar Néphadseregben vállalt szolgálatot. 
Alegység-, egység-, magasabbegység-parancsnokként és más felelős 
beosztásaiban kitűnt politikai tisztánlátásával, szervezőkészségével, 
elvtársiasságával, szerénységével. Következetes volt a hibák és hiá
nyosságok elleni harcban: alárendeltjeiről példamutatóan gondosko
dott, atyai módon segítette őket. 

Szolgálata utolsó éveiben a Hadtörténelmi Intézetben dolgozott. A 
küzdelmes évtizedek nem múltak el felette nyomtalanul: egészsége 
megromlott, fizikailag megfáradt — s már csak töretlen szellemét 
tudta a köz szolgálatába állítani. Tollhoz nem szokott kézzel látott 
hozzá, hogy papírra vesse küzdelmes életének történetét, partizán
egységének tevékenységét és így közkinccsé tegye gazdag tapaszta
latait. Nemcsak dolgozott; nevelt és tanított is. A Hadtörténelmi Inté
zet és Múzeum munkatársai, akik személyében jó elvtársat, munka
társat, jó barátot vesztettek, kötelességüknek tekintik, hogy munkáik
ban megörökítsék, a jelen és a jövő nemzedék számára példaként ál
lítsák Fábry József ezredes elvtárs harcos, forradalmi életét és tevé
kenységét. 



TANULMÁNYOK 

HAZAFISÁG — TÖRTÉNETTUDOMÁNY — TÖRTÉNELEMTANÍTÁS1 

KÖPECZI BÉLA 

I. 

Korunk napirendre tűzte a tulajdonviszonyok megváltoztatásával, 
a tudományos-technikai forradalom eredményeinek felhasználásával 
együtt az emberek tudatának átalakítását. A tudat, mint közismert, a 
külső világ tükröződése az emberi agyban. Tárgya a természet, a tá r 
sadalom és maga a tudat; tartalma ismereteink rendszere; hordozója 
a személyiség; funkciója az, hogy segítse a világ megváltoztatását és 
az ember kiteljesedését. A társadalmi tudat a társadalmi léthez kötő
dik, és mint ilyen, a politikai, a jogi, az erkölcsi, a vallási, a tudomá
nyos és a művészeti tudat formáit foglalja magában.2 

Ha feltételezzük, hogy az emberek csinálják történelmünket, akkor 
a társadalmi tudat jelentőségét a fejlődés szempontjából nem szabad 
lebecsülni. Engels írta a Feuerbach és a klasszikus német filozófia 
felbomlásában: „Az emberek csinálják történelmünket, bárhogy ala
kuljon is az, amennyiben mindegyikük a saját, tudatosan akart céljait 
követi, s a történelem éppen ezeknek a különböző irányokban mű
ködő akaratoknak és a külvilágra gyakorolt sokrétű behatásuknak 
az eredője."3 Ez a tétel áll a szocializmus korára is, amelyben végbe
megy a szakítás a kapitalista társadalommal, mégpedig az emberek 
aktív közreműködésével, és megkezdődik az új társadalom építése. 
A forradalomban részt vevők politikai tudata radikálisan új , de ezzel 
nem jár feltétlenül együtt és párhuzamosan a többi tudatforma tar tal
mának megváltozása is. Márpedig az új társadalom sokoldalú építése 
feltétlenül megkívánja, hogy ne csak a politikai nézetek legyenek szo
cialisták, hanem, hogy az egész tudat azzá váljon, tehát az egész emberi 
életforma és magatartás átalakuljon. 

Problémát jelent a tudatosság szintje is: a köznapi tudat csak las
san fogadja be mindazt az újat, amit a társadalmi fejlődés hozott s 

1 A szocialista hazafiság témaköréről 1971. október 19—20-án Egerben megrendezett orszá
gos tanácskozás vitaindító előadásának kibővített változata. Köszöneteit mondok Eperjessy 
Gézának és Farkas Mártonnak azért a segítségért, amelyet a történelemtankönyvek elem
zésével, illetve az elmúlt évek vitáinak összefoglalásával nyújtottak. 

2 A társadalmi tudat mibenléte viták tárgya, itt a legáltalánosabban elfogadott nézetet 
idézzük. Vő. Filozófiai kislexikon. Budapest, 1970. 

3 Marx—Engels : Válogatott Művek. II. k., Budapest, 1963., 354. o. 
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amit esetleg elméleti szinten már feldolgoztunk. Ma fejlődésünkben 
ott tartunk, hogy nemcsak az új tulajdonviszonyokat hoztuk létre, 
hanem a népgazdaság fejlesztésével egyre inkább megteremtjük a ma
gasabb életszínvonal feltételeit, a kulturáltabb életmód feltételeit. Kér
dés azonban, elég-e az, ha az emberek megszabadulnak a kizsákmá
nyolástól, tisztességesen megélhetnek s nem érzik rosszul magukat az 
új társadalomban? Vajon ezzel már szocialista gondolkodású és maga
tartású emberekké váltak-e? A válasz nyilvánvalóan a „nem", s min
den vitánk mögött, amely ideológiai és kulturális téren folyik, tulaj
donképpen ez az alapkérdés húzódik meg. A szocialista tudat kialakí
tását hátráltatja a múlt sok maradványa, a mai polgári hatás és társa
dalmunk belső ellentmondásainak torz tükröződése.4 

Közhely, hogy az ember homo historicus, aki természetszerűleg ke
resi a maga őseit és példaképeit, s ily módon nemcsak történelmi is
mereteket akar szerezni, hanem magatartásformákat vizsgál, amelyek 
saját életét alakíthatják. Marx és Engels írják A német ideológiában: 
„Az emberek termelik képzeteiket, eszméiket stb., de a tényleges, 
ténykedő emberek, ahogyan őket termelőerőik és az azoknak megfelelő 
érintkezés egy meghatározott fejlettsége — fel egészen a legtágabb 
érintkezési alakulatokig — feltételezi. A tudat (Bewusstsein) sohasem le
het más, mint a tudatos lét (bewusstes Sein), az emberek léte pedig 
az ő tényleges életfolyamatuk. Ha az emberek és viszonyaik az egész 
ideológiában, mint valami camera obscurában, fejük tetejére állítva 
jelennek meg, ez a jelenség éppúgy történelmi életfolyamatukból ered, 
mint ahogy a recehártyán a tárgyak megfordítása közvetlen fizikai 
életfolyamatukból."5 

Az emberek tudatos vagy kevésbé tudatos történelemképét saját 
adott helyzetük mellett — amelynek jelentőségét lebecsülni nem sza
bad — a történelemoktatás, a történeti szépirodalom, az ismeretter
jesztés és a köznapi tudatban a család vagy nagyobb közösségek által 
átszármaztatott régi nézetek és érzések határozzák meg. 

A történelmi tudat6 különböző rétegeinek kialakításában a kiinduló 
pontot mindig az adott kor vagy az előző korok történetírása jelen
tette, amely különböző közvetítők útján hatott és általában az ural
kodó osztály érdekeit képviselte, annak ideológiáját támasztotta alá. 

Nálunk — de nemcsak nálunk — a XIX. századi történetírás hatá
saként különböző változatokban a historiográfia a nacionalista törté
neti szemléletet terjesztette, s ennek sok eleme tovább él a társa
dalom tudatában még azután is, hogy évtizedek teltek el a kapita
lista rendszer megdöntése óta. Tapasztalataink vannak arról, hogy a 

4 Szól erről a Magyar Szocialista Munkáspárt X. kongresszusának határozata'is: „Társa
dalmunkban erősödik a szocialista fejlődés eredményeinek tudatformáló hatása, s már meg
jelentek és hatnak a jövendő, osztály nélküli kommunista társadalom elemei. Ugyanakkor, 
ha csökkenő mértékben is, még számottevő a kapitalista múlt maradványa és hatása az em
berek szemléletében . . . Ilyen feltételek között, a különféle ellenhatások gyengítésével és fo
kozatos kiszorításával kell fejleszteni népünk szocialista közgondolkodását." (A Magyar Szo
cialista Munkáspárt X. Kongresszusa, 1970. november 23—28. Budapest, 1970., 483—484. o.) 

5 Karl Marx és Friedrich Engels Müvei, 3. k. Budapest, I960., 24—25. o. 
6 A történelmi tudatról lásd Elekes Lajos: Történelmi ismeret — szocialista tudat. Buda

pest, 1968. 
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nacionalizmus milyen virulenssé válhat válságos időkben, s mennyire 
befolyásolhatja az emberek cselekvését, még ha ennek eredőjét első
sorban a társadalmi lét ellentmondásaiban kell is keresnünk. 

A polgári történetírással szemben a marxista történettudomány már 
a felszabadulást megelőzően is, de főként a felszabadulás után figye
lemre méltó eredményeket ért el a hazai történelemkutatásban és fel
dolgozásban, s egy újfajta történetszemlélet elterjesztésében. A polé
miákban gyakran megfeledkezünk arról, hogy Révai József7 és má
sok a Horthy-rendszer nacionalista politikája és történetírása ellen 
harcoltak, s hogy nagy érdemük a „hamis nemzeti egység" koncep
cióval szemben éppen az osztályharc elvének érvényesítése volt. Ennek 
nem mond ellent, hogy különösen 1848—49-cel és a harmincas évek 
népfrontpolitikájával kapcsolatban dialektikus egységben látták az 
osztályharcot és a függetlenségi küzdelmet. 

Ezzel a helyes megítéléssel szakított a dogmatikus-voluntarista po
litika, amely hatott történetírásunkra, többek között úgy, hogy a füg
getlenségi harcok kérdésében a kurucos történetírás bizonyos hagyo
mányait átvette s az osztályellentmondásokat háttérbe szorította, de 
hatott azzal is, hogy a magyar munkásosztály küzdelmeit, s ezen 
belül a Tanácsköztársaságot nem engedte a történelmi igazságnak 
megfelelően bemutatni.8 Mindez táplálta a revizionizmust és törté
neti szemléletét, amely a leegyszerűsítések elleni küzdelem jegyében 
hamis nemzeti egységet hirdetett meg, s felélesztette a munkásmoz
galmon belül a reformista törekvéseket.9 

Történettudományunk fejlődését és társadalmi funkciója megha
tározását hasznosan szolgálták azok a viták, amelyek az elmúlt tíz 
évben bontakoztak ki a nemzet, a haza, a hazafiság, a függetlenség és 
a haladás, az internacionalizmus kérdésében.10 E vitákban tisztázó
dott, hogy a polgári nemzet kritériumának visszavetítése a múltba 
olyan anakronizmus, amely a nacionalista ideológiát táplálhatja. Tisz
tázódott az is, hogy a függetlenségi harcok és a haladás közti össze
függések nem egyszerűsíthet ők le, adott esetben függetlenség és hala
dás szembe is kerülhet egymással. Nyilvánvaló lett, hogy a külön
böző osztályok helyzetét és törekvését árnyaltabban kell elemezni a 
magyar történelemben, és az osztályellentétéknek nagyobb figyelmet 
kell szentelni a függetlenségi harcokban is. 

Világos lett, hogy gondosabban kell megvizsgálni a magyar nép és a 
szomszédos népek kapcsolatait, a társadalmi és a nemzeti fejlődés 
szempontjából egyaránt. E viták kapcsán a munkásmozgalom törté-

7 Révai József: Marxizmus, népiesség, magyarság, 4. kiad., Budapest, 1955.; Válogatott 
történelmi írások. 1—2. k., Budapest, 1966.; Molnár Erik: Révai József történelemszemléleté
ről. Kritika, 1966.; 7. sz.; Mód Aladár: Révai József történelemszemléletéről. Valóság, 1967., 
1. sz. : Erényi Tibor: Révai József történelemszemléletéről. Párttörténeti Közlemények, 
1967., 2. sz. 

S A dogmatizmus következményeiről a magyar történelemtudományban lásd Pach Zsig
mond Pál: Marxista történettudományunk fejlődésének problémái. Századok, 1964., 5—6. sz. 

9 Vö. Történészvita a Petőfi-körben. Századok, 1956., 3. sz. 
10 A vitát Molnár Erik indította el 1960-ban. Molnár Erik: A nemzeti kérdés. Magyar Tu

domány, I960., 10. sz. A hatvanas évek elejének vitáit összefoglalja: Vita a magyarországi osz
tályküzdelmekről és függetlenségi harcokról. Pach Zsigmond Pál elő- és utószavával. Buda
pest, 1965. 
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neteben is előtérbe került az osztályharc és a nemzeti kérdés össze
függésének elemzése. 

Mindez nem kevés, s hogy e viták kialakulhattak és a fent jelzett 
eredményekre vezethettek, abban nem kis helyet foglalt el Molnár 
Erik a maga logikus intellektusával, igazságra törő akaratával és nem
zetközi tájékozottságával. 

A viták sok kérdésben nem dőltek el — talán nem is dőlhettek el 
—, sőt olyan polarizálódáshoz vezettek, amelyek nemcsak a szűkebb 
szakmai körökben, hanem az egész magyar közvéleményben is jelent
keztek. A közvélemény egy része világosan felismerte, hogy ezek a 
viták az 1956-ban feltámadt nagy nacionalista hullám következmé
nyeit kívánják elemezni a történetírásban, a nézetek azonban ma is 
megoszlanak abban a kérdésben, hogy vajon a történeti igazságot és 
a társadalom szocialista történeti tudatának megerősítését szolgálták-e. 
A kétségek marxisták és nem marxisták körében egyaránt felmerül
tek. 

A népiességből merítő plebejus-demokrata ideológia, amelynek tar 
tozéka egy sokszor hipertrófiás, de az értékeket és példákat megbe
csülő nemzeti tudat, és amely elismeri főleg a paraszti osztályharcot, 
elutasította és nemzetietlennek nyilvánította magát a vitaindítást. A 
„dezideologizálás" hívei viszont érveket kovácsoltak a maguk szá
mára abból a sokszor egyoldalú kritikai szemléletből, amely a viták
ban megnyilvánult. 

A marxizmuson belül is összeütköztek különböző nézetek, amelyek 
más és más álláspontot foglaltak el abban a kérdésben, hogy miként 
függ össze az osztályharc és a nemzeti fejlődés, hogy a jobbágyság
nak volt-e hazája, hogy mi a jelentősége a függetlenségi harcoknak, 
E nézetkülönbségeket méginkább felszínre hozzák azok az ellentétek, 
amelyek a nemzetközi munkásmozgalomban jelentkeznek a nemzet, 
a függetlenség, a szuverenitás kérdésében, s amelyeknek ijesztő meg
nyilvánulásait tapasztaltuk a történetírásban is. 

A magam részéről szeretném kiemelni a magyar vitát abból a sok
szor provincionális szemléletből, amely azt mondja, hogy itt tulajdon
képpen csak a kurucos és labancos történelemszemlélet összeütkö
zéséről van szó. A képlet sokkal bonyolultabb. Nem tagadom ezeknek 
a tendenciáknak továbbélését egyik vagy másik történész felfogásá
ban, de az igazi probléma az, hogy miképpen ítéljük meg a nemzetet 
a XX. század közepén a szocialista világban és másutt, mit tar tunk 
nacionalizmusnak és mit nem. E tekintetben természetesen nemcsak 
a múltbeli összefüggések az érdekesek, hanem a XX. századi új való
ság hatása magára a nemzeti fejlődésre, a nemzeti és a nemzetközi 
közti összefüggésekre, a haladás és a függetlenség viszonyára.11 

11 A nemzet-kérdésről a XX. században: Boy d C. Shafer: Nationalism. New York, 1955.; 
Nation—Building. Ed by K. W. Deutsch and W. J. Foltz. New York—London, 1963.; Kapirin, 
P.: Szocialisztycseszkie nacii — nacii novovo tyipa. Moszkva, 1957. 
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IL 

Ebben a tanulmányban nem lehet szándékom, hogy a történelmi 
tudat, a történettudomány és a történelemtanítás minden kérdésére 
kitérjek. Néhány olyan témát választottam, amely a vitakérdéseket 
tisztázza és amelyek megválaszolása — meggyőződésem — az egyet
értést segítheti. A nemzet, a függetlenség, a haladás és az internacio
nalizmus problémájáról kívánok szólni. 

1. Molnár Erik vitaindítójában megállapította, hogy történetírásunk 
engedményeket tett a polgári szemléletnek, amikor a haza és a nem
zet fogalmát kiterjesztette az összes társadalmi formációkra s legfel
jebb csak abban újított, hogy az elnyomottak hazaszeretetét emelte ki 
az uralkodó osztály különböző árulásaival szemben. Javasolta e fel
fogás revízióját, mégpedig úgy, hogy a nemzet és a haza fogalmát 
egyaránt polgári fejlődés termékeként tartsuk számon, s a feudaliz
musban a jobbágyok „hazafiságát" az uralkodó osztály ideológiájának 
hatásával magyarázzuk azokban az időszakokban, amikor erről egy
általán szó lehet. 

Állapítsuk meg, hogy a nemzet kérdésében lényegében igaza volt, a 
haza és hazafiság dolgában azonban joggal vitatkozhatunk felfogá
sával.12 Kezdjük a vitát az ún. népi patriotizmus dolgával. 

Közismert Marxnak és Engelsnek az a megállapítása, amely szerint 
minden korban az uralkodó osztály ideológiája az uralkodó ideoló
gia.13 Ez azonban nem jelenti, hogy másfajta ideológia nem létezik. 
A kizsákmányolt osztály is kifejleszti a maga ideológiáját, amely a 
valóságból sarjad, tükrözi az adott osztály helyzetét és szolgálja ér
dekeit — még akkor is, ha hamis tudati elemeket tartalmaz. Ez a fel
fogás megegyezik Leninnek a két kultúráról alkotott nézetével is.14 

Már az első vitákban kialakult egy olyan sokak által elfogadott állás
pont, amely szerint a jobbágynak is van hazafi-tudata, s ennek tar
talmi jegyei közül kiemelkedik a lakóhely, a szülőföld szeretete, a lét-
és munkafeltételekhez való ragaszkodás, ezek védelme, a megjaví
tásukra irányuló törekvés, és az a vágy, hogy birtokába vegye a ter-

12 Molnár Erik A nemzeti kérdés cimű cikkeben írja a haza és nemzet összefüggéséről: 
„Előfordul, hogy azok, akiket a marxista kritika kiszorított a történet és osztály feletti nem
zet polgári hadállásából, a haza fogalmához folyamodnak. De a haza és a nemzet fogalmát 
általában még a polgári ideológusok is ugyanazon lényeg különböző kifejezésének tekintik. 
s ebben a kérdésben igazuk van." Ez tehát azt jelenti, hogy a haza-fogalom is a polgári 
ideológia terméke. Ugyanitt a hazaszeretetet a kapitalizmus előtti időszakban a szülőföld 
szeretetével azonosítja. (Vö. Vita a magyarországi osztályküzdelmekről és függetlenségi har
cokról. 5—6. o.) 

13 „Az uralkodó osztály gondolatai minden korszakban az uralkodó gondolatok, vagyis az 
az osztály, amely a társadalom uralkodó anyagi hatalma, az egyszersmind uralkodó szellemi 
hatalma is. Az az osztály, amely az anyagi termelés eszközeit kezében tartja, ezzel egyszer
smind a szellemi termelés eszközei fölött is rendelkezik, úgyhogy ezzel egyszersmind azok
nak a gondolatai, akik híján vannak a szellemi termelés eszközeinek, átlagban neki vannak 
alávetve. Az uralkodó gondolatok nem egyebek, mint az uralkodó anyagi viszonyok eszmei 
kifejezése, a gondolatként megfogalmazott uralkodó anyagi viszonyok; tehát éppen azoké a 
viszonyoké, amelyek az egyik osztályt uralkodóvá teszik, vagyis ez osztály uralmának gon
dolatai." (A német ideológia. Karl Marx és Friedrich Engels Művei. 3. k., 45. o.) 

M Lenin: Kritikai megjegyzések a nemzeti kérdésre vonatkozóan. Vö. V. I. Lenin összes 
Művei, 24. k., Budapest, 1970. (II. fej. A nemzeti kultúra, 119—122. o.) 
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mêlés eszközeit.15 Tegyük hozzá, hogy az elnyomottak ideológiáját 
tudatossá tehették azok az értelmiségiek, akik közöttük szolgáltak, 
mindenekelőtt a papok, tanítók, tanárok, diákok. Ezek ugyanis amel
lett, hogy a legtöbb esetben az uralkodó osztály ideológiáját terjesz
tették, válságos helyzetekben meg tudták fogalmazni az elnyomottak 
követeléseit és törekvéseit is.16 A XVII. század második felének pro
testáns prédikátorai17 vagy a Rákóczi-szabadságharcban részt vevő 
papok és diákok nemcsak a nemesség szószólói lehettek, hanem a 
„népi kurucság" kifejezői is.18 

A jakobinusok19 nem csupán a felvilágosult abszolút uralkodót akar
ták képviselni, hanem ezzel együtt a társadalmi fejlődést s benne a 
jobbágyok érdekeit is. Petőfi és a plebejus demokraták nem pusztán 
Kossuth programját támogatták a nemzeti függetlenség kérdésében, 
hanem a jobbágyfelszabadítás és a földhöz juttatás feltétel nélküli 
hívei is voltak.20 

Fontos hangsúlyozni, hogy van folytonosság az elnyomottak érde
keit képviselő ideológiában. A prédikátoroknak, a jakobinusoknak, a 
reformkor és a szabadságharc plebejus demokratáinak nemzetfelfo
gása vezet el Adyhoz és a munkásosztály először demokratikus, majd 
szocialista hazafiságához. Ennek a fejlődési vonalnak eszmei jelentő
sége nagyobb a XX. század szempontjából is, mint némelyek feltéte
lezik: inspirálta a Tanácsköztársaságot és 1945 után bennünket is. 
S ez nemcsak magyar sajátosság. Lenin, amikor a nagyoroszok nem
zeti büszkeségéről beszélt, felrajzolta azt a forradalmi vonalat, amely 
Oroszországban a bolsevikokig vezetett, s amelyikben Ragyiscsev, a 
dekabristák, a hetvenes évek raznocsinyec forradalmárai és az 1905-ös 
forradalom munkásai voltak a láncszemek.21 Hogy Oroszországban 

15 Pach Zsigmond Pál erre már a viták első szakaszában is figyelmeztetett: „Mindeneset
re kezdettől fogva magában foglalja és mindvégig tartalmazza ez a haza-eszme a lakóhely, 
a szülőföld fogalmát, amely való viszonyok tükrözését jelenti. Talán nem hibázom nagyot, ha 
úgy vélekedem: ez a reális elem kezdettől fogva s mindvégig szerepet játszik s nagyobb, sok
szor hasonlíthatatlanul nagyobb szerepet játszik az elnyomottak haza-fogalmában, mint az 
urakéban. Magában foglalja továbbá a jobbágynak meglevő — bármily nyomorúságos — 
lét- és munkafeltételeit, kifejezi ezekhez való ragaszkodását: a jobbágynak, a parasztnak azt 
az ismert rendkívül szívós ragaszkodását az általa használt földhöz, vagyonkájához, munka
eszközeihez." — A „haza" fogalma az osztálytársadalmakban. fHozzászólás Molnár Erik: 
Ideológiai kérdések a feudaüzmusban című tanulmányához. Századok, 1962., 396. o./ 

16 Az értelmiség szerepéről lásd Pándi Ilona: Lenin és az értelmiség. Budapest, 1970. 
17 vö. Révész Imre: A magyarországi protestantizmus történelme. Budapest, 1925. 
18 Esze Tamás: Református prédikátorok folyamodványai II. Rákóczi Ferenchez. Refor

mátus Egyház, 1951. 3. évf. 
19 Benda Kálmán: A jozefinizmus és a jakobinusság kérdései a Habsburg-Monarchiában. 

Történelmi Szemle, 1965., 4. sz.: Uő. : A magyar jakobinusmozgalom története. Budapest, 
1957.; A magyar jakobinusok iratai 1—3. k., Sajtó alá rend. Benda Kálmán, Budapest, 1952— 
1957.; Trócsányi Zoltán: Az erdélyi jakobinusság története. Történelmi Szemle, 1965., 1. sz.; 
Csizmadia Andor: A magyar jakobinusok alkotmánytervezetei. Állam és Igazgatás, 1959., 5. sz. 

20 Petőf i S á n d o r és k o r a . Szerk. : Lukácsy Sándor és Varga János. Budapes t , 1970., Pándi 
Pál: Petőfi (Sándor) — (A köl tő út ja 1844 végéig.) Budapes t , 1961.; U ő . : „Kísé r t e t j á rás" a 
r e f o r m k o r i Magyaro r szágon . (Kézirat.) 

21 „Idegen-e tőlünk, nagyorosz öntudatos proletároktól, a nemzeti büszkeség érzése? Ter
mészetesen nem! Szeretjük nyelvünket és hazánkat, a legtöbbet azon munkálkodunk, hogy 
hazánk dolgozó tömegeit (vagyis lakosságának kilenctized részét) tudatos demokrata és szo
cialista életre emeljük. Nekünk mindennél fájóbb látni és érezni azt, hogy a cári hóhérok a 
nemesek és a tőkések mennyi erőszakot követnek el szép hazánkon, hogy gúzsba kötik és 
csúfot űznek belőle. Büszkék vagyunk arra, hogy ez az erőszak közöttünk, nagyoroszok kö
zött ellenállásra talált, hogy ebből a környezetből nőtt ki Ragyiscsev, nőttek ki a dekabristák, 
a hetvenes évek közrendi forradalmárai, hogy a nagyorosz munkásosztály 1905-ben hatalmas 
forradalmi tömegpártot teremtett, hogy a nagyorosz muzsik ugyanebben az időben demok
ratává kezdett lenni és kezdte lerázni magáról a papot meg a földbirtokost." (A nagyoroszok 
nemzeti büszkeségéről. V. I. Lenin: összes Művei, 26. k., Budapest, 1971., 96. o.) 
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egyértelműbb az osztályharcos tendencia, nálunk pedig nemzeti és 
társadalmi törekvések fonódnak össze, ez a magyar fejlődés specifi
kuma. 

Eszmetörténetünk22 elmaradott, és talán az egy szépirodalom kivé
telével nem tudjuk igazán nyomon követni a különböző ideológiai 
áramlatok és tudatformák változásainak útját, nem tudjuk tar ta lmu
kat pontosan megállapítani, hordozóikat megnevezni és funkcióikat 
meghatározni. Ezek a hiányok azonban nem indíthatnak arra, hogy 
kétségbe vonjuk az elnyomottak ideológiájában jelentkező folytonos
ságot. A folytonosság nem kizárólag ideológiai probléma. A különböző 
társadalmi formációk és történeti korszakok között — tehát magában 
a valóságban — nemcsak diszkontinuitás, hanem kontinuitás is van. 

2. Minden osztálytársadalomban vannak elnyomók és elnyomottak, 
kizsákmányolók és kizsákmányoltak, akiknek a viszonyát alapvetően 
az osztályellentét jellemzi. Az osztályok között azonban kialakulnak 
olyan gazdasági, politikai, kulturális kötelékek, amelyek egy együttélő 
közösségre jellemzők.23 Ezek a kötelékek egy adott válságos pillanatban 
az együttműködés alapjai lehetnek, ami nem jelenti, hogy érdekazo
nosságot tételeznének fel az osztályok között a történelem minden 
szituációjában. Ezekben az esetekben az ideológiában is előtérbe kerül
nek bizonyos közös elemek, anélkül, hogy az ellentétek megszűnnének. 
A közös vonások közös érdekeket fejeznek ki, amelyek azonban nem 
állandók, hiszen ideológiai szinten is az alapvető az osztályharc, amely
ben az uralkodó osztály nem csupán az erőszakra, hanem a manipulá
cióra is épít. 

Ami most már a magyar nemesség és a parasztság viszonyát illeti, 
nyilvánvaló, hogy azt alapvetően az osztályharc feudális formája jel
lemzi. De a külső hódítók elleni harcok idején nem volt ritka nemcsak 
Magyarországon, hanem másutt sem, egy mindvégig ellentmondásos 
együttműködés, amely egy kérdésben megfelelt mindkét osztály ér
dekeinek: a külső támadó vagy idegen megszálló elleni védekezés dol
gában. I t t nem arról van szó, hogy az „Űr és paraszt a magyar élet 
egységében"24 című idilli képet rajzoljuk meg, hanem hogy a törté
nelmi igazságnak megfelelően lássuk az uralkodó osztály és az elnyo
mottak közötti viszonyt és ennek ideológiai tükrözését. 

Hogyan állunk az osztályharc és a függetlenségi harc összefüggései
vel a feudális és a kapitalista korban? 

A feudalizmus korabeli függetlenségi harcok értékelésénél arra kell 
felelnünk, vajon a törököktől és a Habsburgoktól megszabadult és a 
nemesség által vezetett önálló állam a haladás követelménye volt-e 
még akkor is, ha több nemzetiséget egyesített? Vajon nacionalista-e 

22 vö. Köpeczi Béla: Eszmetörténet—irodalomtörténet. MTA. I. Oszt. Közi., 1968. 
23 Az osztályharcról és a kivételes együttműködésről a különböző osztályok között lásd: 

A Kommunista Párt kiáltványa. Karl Marx és Friedrich Engels Művei, 4. k., Budapest, 1959., 
470. o.: Marx: Osztályharcok Franciaországban. Karl Marx és Friedrich Engels Művei. 7. k., 
Budapest, 1962.; Lenin: A proletariátus és szövetségese az oroszországi forradalomban. V. I. 
Lenin Művei, il . k., Budapest, 1954., 370—381. o.; Lenin: A szociáldemokrácia két taktikája a 
demokratikus forradalomban. V. I. Lenin Művei. 9. k., Budapest, 1954., i—133. o. 

24 ü r és paraszt a magyar élet egységében. Szerk. : Eckhardt Sándor. Budapest. 1941. 
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az, aki erre a kérdésre pozitív választ ad? Ezek a küzdelmek nemcsak 
az uralkodó osztály, hanem az elnyomottak társadalmi követeléseit is 
felszínre hozták. Vajon az osztályharcról való lemondást jelenti-e, ha 
a közös érdeket elismerjük, még akkor is, ha a szociális célkitűzések 
nagy része nem teljesült? Mély meggyőződésem, hogy az önálló 
feudális államért folytatott küzdelem helyes célkitűzés volt, mert 
megvalósulása esetén a társadalmi és a polgári nemzeti harcok vilá
gosabban és egyértelműbben bontakoztak volna ki Európának ebben 
a részében, ahol a nemesség és a jobbágyság, a magyarság és a többi 
nemzetiség közti viszonyt nem kis mértékben befolyásolta a külső 
hatalmak beavatkozása. Ezt teljes határozottsággal lehet állítani akár 
Bethlen Gábor,25 akár Zrínyi Miklós,26 akár Rákóczi Ferenc államkon
cepciójáról.27 Mátyás király Magyarországa feltámasztásának vágya 
— amely ezeknek az államfelfogásoknak eszmei előzményét jelentette 
— nemcsak a nemesség kiváltságainak védelmét fejezte ki a Habsbur
gokkal szemben, hanem a függetlenségi harcok vezetői számára az 
abszolutizmus előképe volt, amelynek új körülmények között kellett 
szolgálnia az ország felvirágoztatását, gazdasági és részben társadalmi 
reformokkal is. 

Ellentmondásosabb helyzetet találunk a kapitalista fejlődés idején, 
amikor kialakulnak a Duna-medencében is a polgári nemzetek vagy 
nemzeti törekvések. 

Az 1848—49-es szabadságharc kétségtelenül a haladást szolgálta a 
feudalizmus kötelékeinek felszámolásával, de nem teljesítette teljes 
mértékben a jobbágyság követeléseit s elzárkózott a többi itt élő pol
gári nemzet politikai jogainak elismerésétől.28 Ez esetben a helyzet 
bonyolultságát kell megmutatni, de semmiképpen sem lehet arra az 
álláspontra helyezkedni, hogy a Habsburgok elleni fellépés elhibázott 
lett volna: Bécs a reakció egyik fellegvára volt Európában s ez még 
akkor is így van, ha a magyar szabadságharc ellen fellépő nem magyar 
nemzeti törekvéseket támogatta s jobbágyvédő velleitásokat mutatott . 

A függetlenségi harcok kérdését az osztályharc vonatkozásában egy 
másik szempontból sem szabad leegyszerűsítenünk. A reális tör té
netszemlélet megkívánja, hogy az uralkodó osztályt, adott esetben a 
nemességet is úgy lássuk, ahogy az ténylegesen cselekedett. Ennek 
az osztálynak az egésze vagy különböző rétegei érdekeinek megfele
lően, adott történelmi korszakokban más és más szerepet játszottak. 
Teljesen helytelen úgy jellemezni a magyar történelmet, mintha az 

25 Nagy László: Be th len G á b o r a független Magyarországér t . Budapes t , 1969. 
26 z r í n y i pol i t ikájáról lásd Klaniczay Tibor: Zr ínyi Miklós. Budapes t , 1954.; Perjés Géza: 

Zrínyi Miklós és ko ra . Budapes t , 1965. 
27 Pach Zsigmond Pál: A nemze t i összefogás ké rdése a Rákócz i - szabadságharcban . Száza

dok, 1954., l. sz. ; Köpeczi Béla—Várkonyi Ágnes: I I . Rákóczi Fe renc . Budapes t , 1957.; Trócsá-
nyi Zsolt: Erdé ly k o r m á n y z a t a I I . Rákóczi F e r e n c k o r á b a n . Levél tár i Köz lemények , 1955.; R. 
Várkonyi Ágnes: Az ónodi országgyűlés t ö r t é n e l m ü n k t áv la t ában . Borsod i Szemle, 1967., 2. 
sz.; Köpeczi Béla: Az ónodi t rónfosz tás és a nemze tköz i helyzet . Borsodi Szemle, 1967., 2. sz. 
Uő. : Rákóczi Bossuot és Féne lon közöt t . Eszmei és i roda lmi ta lá lkozások. Budapes t , 1970. 

28 Szabó Ervin: Tá r sada lmi és p á r t h a r c o k a 48—49-es m a g y a r fo r r ada lomban . Budapes t , 
1949. (Bécs, 1921.); Andics Erzsébet: 1848—49. T a n u l m á n y o k . Budapes t , 1968.; Arató Endre: A 
nemzet iségi k é r d é s tö r t éne te Magyarországon , 1790—1840. Budapes t , I960.; Spira György: A 
m a g y a r fo r rada lom 1848—49-ben, Budapes t , 1959. 
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kezdettől végig nem lett volna más, mint a feudális nemesség árulá
sainak sorozata. A függetlenségi harcokban a nemesség bizonyos rétegei 
képesek voltak pozitív funkciót betölteni, sőt a hazai fejlődés sajátos
ságai miatt, ha ellentmondásosan is, a polgárság célkitűzéseinek egy 
részét valósították meg. A függetlenségi harcok története és az egész 
magyar múlt érthetőbbé válik, ha ettől a primitív manicheizmustól, 
amely szembeállítja a rossz nemest a jó néppel, megszabadulunk. 

Űj korszak kezdődött 1919-ben az osztályharc és a nemzeti kérdés 
összefüggése szempontjából. A Tanácsköztársaság egyszerre harcolt 
a nemzeti függetlenségért, a munkásosztály, s általában a kizsákmá
nyoltak érdekeiért. A polgári és ezzel együtt a nemzeti fejlődésben 
jelentkező lemaradás és a sajátos nemzetközi körülmények azt eredmé
nyezték, hogy az új nemzeti államok és a Tanácsköztársaság — tehát 
a szocialista és a polgári átalakulás tendenciái között — összeütkö
zésre került sor. Itt a fejlődés különböző fázisai és az ezekből adódó 
ellentmondások jelentkeztek, nem kétséges azonban, hogy a jövőt a 
szocialista megoldás keresése jelezte.29 

3. Konkretizálnunk kell a haladás30 fogalmát is, amelyet gyakran 
nagyon elvontan kezelnek. Egyetérthetünk azzal, hogy a múltat a maga 
egészében kell vizsgálni, haladó és nem haladó mozzanataival együtt. 
De a fejlődésnek a marxisták szempontjából is van finalitása, s ez az 
osztály nélküli társadalom megteremtése', amikor megkezdődik az em
beriség „igazi történelme". A haladás ezt a végső célt szolgálja, de 
mindig az osztályharc adott feltételei között31 jelentkezik. 

Mint láttuk, a függetlenségi harcok a feudalizmus és a kapitalizmus 
korába az önálló államiság kialakítására törekedve, ha ellentmon
dásosan is, de a haladást szolgálták. Egy absztrakt haladásfelfogás 
felvetheti, hogy a Habsburgok centralizáló törekvése progresszívabb 
volt, mint a magyarországi rendiség. 

Ezt bőven teszi is nemcsak a régi, hanem a mai Habsburg-párti 
történetírás is.32 De ugyan milyen centralizáció érvényesült a Habs
burg birodalomban a XVII. század végéig?33 És amikor valóban jelent
kezett, vele szemben Rákóczi államfelfogása retrográdabb volt-e?34 

29 ö t v e n év. A Nagy Október és a magyaro r szág i fo r r ada lmak . T a n u l m á n y o k . (Szerk. : L. 
Nagy Zsuzsa—Zsilák. András.) Budapes t , 1967. ; Szemere Vera : Az a g r á r k é r d é s 1918—19-ben. Bu
dapest , 1963.; Kővágó László: Föderác iók és föderációs t e rvek (1918—1919). Tör téne lem, 1966., 
5. sz. ; Hajdú Tibor: Az 1918-as magyaro r szág i polgár i d e m o k r a t i k u s fo r rada lom. Budapes t , 
1968. 

30 A társadalmi haladás kérdéséről: Problemi razvitija v prirode i obscsesztve. 
Moszkva—Leningrád, 1958.; Glezerman G. E.: O zakonah obscsesztvenij razvitija. Moszkva. 
I960.; Rutkevics N.: Razvitije, progresz i zakoni dialektiki. Voproszí Filoszofii, 1965., 8. sz.; 
j . B. Bury : Tüe of progress. London, 1924.; Ch. Van Hören: The idea of progress. 
New-York, 1967. 

31 Marx a Tőkében, Engels az Anti—Dühringben, Lenin a Kik azok a népbarátok? című 
munkájában és a Maxról írt összefoglalójában foglalkozik a társadalmi haladás kérdésével. 

32 Hantsch, Hugo: Die Geschichte Österreichs, 1—2. k., Graz—Wien—Köln, Štyria, 
1953—1959.; Zöllner, Erich: Geschichte Österreichs. Wien, 1961. (második kiadás); Stadtmüller, 
Georg: Geschichte der Habsburgischen Macht. Stuttgart, 1966. 

33 Az osz t rák k a m e r a l i s t á k a f rancia pé ldá ra h iva tkozva o lyan óha joka t is kifejeztek, 
amelyek a XVIII . század másod ik felében s em valósul tak meg . A Habsburg-abszo lu t i zmus 
tényleges e r edménye i t kell t ehá t összehason l í t anunk a Rákócz i - szabadságharc célki tűzéseivel . 

34 A Z erről való vi tához lásd Köpeczi Béla: A Rákócz i - szabadságharc és Franc iaország . 
Budapes t , 1966.; A Rákócz i - szabadságharc és Európa . Szerk . : Köpeczi Béla. Budapes t , 1970. 
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A legnagyobb zavar a történeti tudatban haladás és függetlenség 
viszonyát illetően a XIX. század második felétől kezdődő fejlődéssel 
kapcsolatos. 1867-től kezdve sokak számára kétségessé vált magának 
a függetlenségi koncepciónak a létjogosultsága, és a haladást némelyek 
el is választották tőle.35 Az a tény, hogy a magyar uralkodó osztály 
egy része ekkor hamis függetlenségi politikát „játszott", nem jelenti 
azt, hogy Európának ebben a részében — részben gazdasági, társa
dalmi és ezzel együtt a nemzeti fejlődés elmaradottsága miatt is — a 
függetlenség követelése haladásellenes lett volna. Más kérdés, hogy a 
függetlenségi és általában a nemzeti kérdést az uralkodó osztályok 
reakciós, elnyomó politikájuk alátámasztására is felhasználták. 

A marxizmus a függetlenség kérdését mindig a haladás szempont
jából közelíti meg — konkrét történelmi helyzeteket véve tekintetbe. 
A kommunisták a Tanácsköztársaság idején, az antifasiszta harc
ban, és később is, az új társadalom építése során, helyesen tették a 
hangsúlyt a haladás és a függetlenség elválaszthatatlanságára. Ezt 
annál is inkább kell hangsúlyozni, mert a magyar nacionalisták a pro
letár nemzetköziség eszméjét elferdítve, azt próbálják bizonyítani, 
hogy a munkásosztály nem volt érdekelt a nemzeti követelések telje
sítésében, s mindenekelőtt a függetlenség kivívásában. Amikor 1919. 
május 1-én Landler a proletár Magyarország védelmére hívott, jog
gal mondhatta: „Ma idenéz egész Európa, ma az európai munkásság 
ügye a budapesti proletariátus kezébe van letéve."36 A nemzetközi
ségnek ez a hangsúlyozása egyáltalában nem jelentette, hogy nem a 
„hont védték" a magyar proletárok, miközben a magyar uralkodó 
osztály képviselői az antanthatalmakkal és segítőikkel, a román kirá
lyi hadsereggel egyezkedtek. A „hon" azonban ebben a felfogásban 
a proletariátus hazája: a többi itt élő nemzettel együttműködő szo
cialista Magyarország volt. 

Horthyék nacionalista propagandája nem ködösítheti el azt az igaz
ságot, hogy a magyar uralkodó osztály előbb az antantnak, majd a 
fasizmus hatalmainak kegyét keresve kiárusította az országot. Ebben 
az időben azok a munkások, értelmiségiek láttak világosan, akik a 
proletár nemzetköziségben és a Szovjetunió győzelmében bízva szálltak 
szembe a magyar uralkodó osztály látszólag nagyon is „nemzeti" po
litikájával. 

1945 után pedig azoknak volt igazuk, akik a nyugati hatalmakra tá
maszkodó politikai erőkkel szemben a Szovjetunió segítségével védték 
meg az ország függetlenségét és ezzel együtt annak a lehetőségét, 
hogy hazánk szocialista átalakulása megtörténhessen. Példák sora bi
zonyítja, hogy ahová a nyugati hatalmak fegyveres erői tették be lá
bukat, ott nemcsak a nemzeti függetlenség szenvedett csorbát, hanem 
a társadalmi fejlődés is: a polgárság megakadályozta a jogos szociális 
követelések teljesítését. Ha nem így lett volna, nehezen lehetne meg
magyarázni azt a szembefordulást, amely az amerikai imperializmus 

35 A Történettudományi Bizottság vitája a dualizmus kora történetének egyes kérdései
ről. Századok, 1962., 1—2. sz.; Szabad György: Forradalom és kiegyezés válaszútján. Buda
pest, 1967. 

36 Landler Jenő: V á l o g a t o t t b e s z é d e k és í r á s o k . B u d a p e s t , 196X)., 307. o. 
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ellen mindenütt, még az Egyesült Államokban is kibontakozott a hat
vanas évek elejétől. 

Ma akadnak olyanok, akik a proletár vagy szocialista nemzetközi
séget szembeállítják a nemzeti szuverenitással, önállósággal és füg
getlenséggel, s ezzel bizonyos sikereket is érhetnek el, mert a szo
cialista országok között a múltban nem mindig alakultak megfe
lelően a kapcsolatok. Erről a kommunista pártok elmondták kritiká
jukat, s ma a nemzeti függetlenség értelmezésében — legalábbis elvi
leg — egyetértés alakult ki a nemzetközi munkásmozgalomban. Ďe 
ami a múltban igaz volt, az a mára is áll: a függetlenség kérdése 
most sem választható el a haladás ügyétől. A XX. század második 
felében nem lehet más választás, mint a szocialista országok és általá
ban a haladás erőinek szoros együttműködése, amely biztosíthatja 
egyes országok függetlenségét is. A Szovjetunió léte nélkül nem ala
kulhattak volna meg a szocialista országok vagy legalábbis nem ma
radhattak volna fenn, s a szocialista közösség nélkül nem indulhatott 
volna el a gyarmati népek felszabadulása. 

Mindez nem jelenti azt, hogy a haladás kérdését csak a független
ség szempontjából kellene vizsgálnunk s nem kellene törődnünk az 
osztályharc más jelentkezési formáival is. Kétségtelen, hogy szemléle
tünket bizonyos mértékig eltorzította a függetlenség nagy jelentősége 
népünk s általában Közép-Kelet-Európa társadalmi fejlődésében. A 
világfejlődéstől, az egyetemes történelem nagy folyamataitól szakadunk 
el, ha az osztályharc „tiszta" formáit nem látjuk meg saját történel
münkben. A paraszti osztályharc több mozzanata — a régebbi haladó 
történetírás és irodalom jóvoltából — erőteljesen él népünk történeti 
tudatában. Elég, ha e tekintetben a Dózsa-féle parasztháborúra utalok. 
A munkásmozgalom története azonban még mindig nem lett integráns 
része a magyar történeti tudatnak. Ebben nem kis szerepet játszott a 
nacionalista történetírás, de a marxista historiográfia sok dogmatikus 
torzítása is. Ma már elképzelhetetlen, hogy egy francia történeti össze
foglaló a munkásmozgalom főbb mozzanatait — a szerző és osztálya 
szemszögéből ugyan, de — ne rögzítse. Tegyük hozzá, hogy maga a 
munkásosztály — mint jelenlevő valóság — küzdelmei, politikai moz
galmai természetessé teszik Nyugat-Európában a története iránti érdek
lődést. Nem egyszerűen igazságot kell tehát szolgáltatni a magyar 
munkásmozgalomnak, hanem a korszerű történeti szemlélet kialakítá
sát kell segítenünk múltjának megismertetésével. 

4. Történettudományunk lényeges kérdése mind a nemzet, mind a 
függetlenség, mind pedig a haladás vonatkozásában a magyar és más 
népek, különösen a szomszéd-népek kapcsolatának megítélése. Az el
múlt negyedszázadban törekedtünk arra, hogy historiográfiánk segítse 
felszámolni e kapcsolatok értékelésében a nacionalizmus megnyilvánu
lásait.37 Azonban e torzulás kiküszöbölése még Magyarországon sem 
csak rajtunk áll, a magyar nacionalizmust ugyanis táplálják az összes 

37 A csehszlovák és a magyar nép közös küzdelmeinek hagyományaiból. Budapest, 1954.; 
Arató Endre: A magyar—cseh—szlovák viszony ötven éve. Budapest, 1969.; I. Tóth Zoltán: 
Magyarok és románok, Budapest. 1966.; Csatári Dániel: Román—magyar kapcsolatok. Buda
pest, 1958. 
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egyéb nacionalizmusok is. Ennek a kérdésnek most csak történettudo
mányi vonatkozását kívánom érinteni, bár más forrásai is vannak. 

A szomszéd országok történetírásában szerintünk két hamisan fel
tett kérdéssel találjuk magunkat szemben. Az egyik az, hogy a „ma
gyarság" megakadályozta a nemzeti államok idejében való kialakulá
sát, a másik, hogy a „magyarság" kizsákmányolta a más nemzetiségű 
népeket. 

A marxista történettudomány nem mentegetheti a magyar ural
kodó osztályok kizsákmányoló és a XVIII. század végétől nemzeti el
nyomó politikáját, mint ahogy ezt a nacionalista historiográfia tette. 
El kell ismernie a többi nép függetlenségre és állami önállóságra 
való törekvésének létjogosultságát. De helytelen és történelmietlen 
volna, ha valamilyen sajátos „kollektív bűntudat" kialakulását inspi
rálná azért, mert a múltban a soknemzetiségű országban a magyar 
kizsákmányoló osztály (és nem általában a Tnagyarság) szupremáciája 
érvényesült. Ezt a kérdést is az osztályharc szempontjából kell vizs
gálni s ezen az alapon lehetetlen azt állítani, hogy a magyar uralkodó 
osztály csak más nemzetiségű jobbágyokat nyomott el, s magyarokat 
nem. A nagy jobbágyfelkelésekben a legkülönbözőbb etnikumú jobbá
gyok vettek részt, és a velük szemben fellépő kizsákmányolók sem 
voltak csak magyar nyelvűek. A munkások küzdelmeinek megindulása 
után még nyilvánvalóbb lett, hogy a kizsákmányolók és a kizsákmá
nyoltak egy soknemzetiségű országban sem csak nemzeti alapon ke
rülnek szembe egymással. 

Ebben a vonatkozásban néhány konkrét vitakérdés is szembeállítja 
egymással a különböző országok historiográfiáját vagy legalábbis bizo
nyos irányzatait. 

Vegyünk, néhány példát. A középnemesi vezetés az 1848—49-es 
szabadságharcban nem teljesítette a nemzetiségek jogos követeléseit 
és ez bukásának egyik forrása lett. Ezt kritikusan meg kell állapítani. 
Mindez azonban nem jelenti, hogy Marx korabeli megítélését a sza
badságharcról revízió alá vegyük, és csak a magyar emigrációról mon
dott elítélő véleményét vagy a dunai államokról szóló olvasmányainak 
jegyzeteit fogadjuk el az értékelés alapjául. 1848-ban — és később is 
— Marx és Engels a magyar szabadságharcot az európai forradalmak 
részének tartották, még ha Kossuth vagy mások cselekedeteit bírálták, 
vagy ha egyik-másik részkérdésben tévedtek is.38 

Viták folynak a Tanácsköztársaság nemzetiségi politikájáról és a ré
gi Magyarország területén élt nem magyar népek burzsoáziájának el
lene folytatott harcáról. Az önálló államiságra való törekvés és a 
nemzetközi osztályharc érdekei ütköztek itt össze, de ez a dilemma 

38 Marx és Engels a szabadságharccal különböző cikkekben és különböző időpontokban 
foglalkozott. Marx: A magyar harc, Az itáliai és a magyarországi háború, A demokratikus 
pánszlávizmus, A Kölnische Zeitung a magyar harcról, Magyarország. Karl Marx és Friedrich 
Engels Művei. 6. k., Budapest, 1962.; Engels: Forradalom és ellenforradalom Németország
ban, Marx: Mazzini és Kossuth akciói — Szövetség Louis Napóleonnal — Palmerston, Marx: 
Kossuth, Mazzini és Louis Napóleon, Marx: Merénylet Ferenc József ellen — a milánói 
felkelés — Brit politika — Disraeli beszéde — Napóleon végrendelete, Marx: Kényszerkiván
dorlás — Kossuth és Mazzini — A menekült-kérdés — Választási vesztegetés Angliában — 
Cobden ur. Karl Marx és Friedrich Engels Müvei. 8. k., Budapest, 1962. 
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nemcsak a magyaroknál, hanem a más nemzetiségűeknél is jelentke
zett.39 

A Tanácsköztársaság biztosítani kívánta a népek önrendelkezésé
nek jogát, ugyanakkor arra törekedett, hogy a szocialista országok 
föderációját teremtse meg. Ez haladó célkitűzés volt, még ha az adott 
esetben irreálisnak bizonyult is. Meg kell viszont azt is érteni, hogy 
az önálló polgári nemzeti államok megteremtése nemcsak az uralkodó 
osztály érdekeit szolgálhatta román, szerb vagy szlovák vonatkozás
ban. 

Az első világháború utáni fejlődéssel kapcsolatban teljesen nyil
vánvaló, hogy Magyarországon éppen úgy, mint a többi délkelet
európai országban, jelentkezett a nacionalizmus, és egyiket sem lehet 
„progresszívabbnak" felfogni a másiknál. Történetírásunknak hatá
rozottan szembe kell szállnia a Horthy-nacionalizmus minden meg
nyilvánulásával, de állást kell foglalnia a más országokban akkor je
lentkezett nacionalista tendenciákkal szemben is. Enélkül a tudomány
ban sem lehet előrelépni, s eszmei nevelőmunkánk hitele és hatékony
sága is veszélyben forog. 

5. A szocialista hazafiság egyik alkotó eleme az internacionalizmus, 
amely nem pusztán a jelenből meríthet. A helyesen értelmezett inter
nacionalizmus épít a nemzeti történelem olyan hagyományaira, ame
lyek nem a nemzeti bezárkózást és provincializmust hirdették. A jako
binusoktól a francia forradalomért lelkesedő demokratákon át a szo
cialista forradalmakban részt vevő munkásokig és értelmiségiekig ter
jed ez a nemzetit és nemzetközit összekapcsoló vonulat a magyar tör
ténelemben. 

A világtörténelmi látásmód kialakítása szintén az internacionaliz
must szolgálja a műveltség és a magatartás formálása szempontjából 
egyaránt. Régi külpolitikai kapcsolataink feltárása és megismertetése 
azzal a haszonnal jár, hogy az egyetemes vagy legalábbis az európai 
történelmet a magyarhoz kapcsolva mutathatjuk meg, s így fejleszt
hetjük történeti „helyzetérzékünket" is. E tekintetben külön is érdekes 
a magyar nép és a más közép-kelet-európai népek közötti kapcsolatok 
kutatása és bemutatása. A köztudatban rengeteg előítélet él a többi 
néppel szemben, amelyet egyrészt a kapcsolatok hamis interpretá
ciója, másrészt bizonyos nemzeti „sztereotipek" elterjedése magyaráz. 

Korunk aktuális eseményei megkövetelik a „planetáris" megköze
lítést, ami nemcsak a jelent, hanem annak előzményeit is érinti. Az 
információban mégis gyakran a hírmagyarázás szintjén állunk meg, 
egyetemes történetünk elmaradott és a mai politikai érdeklődés kielé
gítéséhez sokszor még az ismeretterjesztés szintjén sem tud hozzájá
rulni.40 Pedig ez az ismeretanyag is segíthet helyzetünk és a világössze-

39 Trajnyin, I. P.: Nacionalnie protyivorecsija v Avsztro—Vengrii i ee raszpad. Moszk
va—Leningrád, 1947.; Iszlamov, T. P.: Polityicseszkaja borba v Vengrii v nacsale XX. v. 
Moszkva, 1959.; In sprijinul Republicii Ungare a Sfaturilor (Solidaritatea oamenilor muncii 
din Románia cu Republica Ungarâ a Sfaturilor (1919), Bukarest, 1969. ; A Magyar Tanácsköz
társaság történelmi jelentősége és nemzetközi hatása. Szerk. : Gábor Sándorné, Budapest, 
196U. 

40 Egyetlen világtörténelmi kézikönyvet jelentettünk meg, azt is külföldi szerzők tollá
ból: Világtörténet. I—X. k. Főszerkesztő: J. M. Zsukov. Budapest, 1962—1966. 
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függések megértésében. E tekintetben «Luiönosen fontos a nemzetközi 
munkásmozgalom történetének ismertetése. A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom új korszakot nyitott az emberiség történetében. Ezt az igaz 
megállapítást sokszor le szoktuk írni, de nem vonjuk le belőle mindig 
a szükséges következtetéseket sem a történetírásban — sem az ok
tató-nevelőmunkában. A szocialista országok között sok közös vonás 
van, de vannak különbségek is, amelyek élesebb megnyilvánulása néha 
egészen váratlanul ér bennünket. A nemzetközi munkásmozgalomban 
viták folynak, s fordulataik gyakran lepnek meg. Pedig a szocialista 
országok vagy a más államokban tevékenykedő munkáspártok törté
nelmének ismerete sok vonatkozásban eligazíthat. 

Mindez elsősorban a múltra vonatkozik. Az alapkérdés azonban az, 
hogy mi a mai proletár és szocialista internacionalizmus tartalma. A 
szocialista hazafiságnak a nemzetköziség ad perspektívát, különben 
a kisnemzeti elszigetelődés és elégedetlenség helyzetébe szorulnánk. 
A múltban a nemzeti és nemzetközi gyakran ellentmondásba került 
egymással a magyar történelemben. Ma „nem vagyunk egyedül", 
együtt tudunk haladni a szocialista országokkal és a világ munkás
mozgalmával, sőt a szocializmus építésében elért eredményeinkkel 
magunk is hozzá tudunk járulni a szocialista eszme terjesztéséhez. A 
XX. század általános fejlődési iránya a szocializmus felé mutat, a 
marxizmusnak soha ennyi híve nem volt szerte a világon, annak 
ellenére, hogy sok ellentmondás gyötri a nemzetközi munkásmozgal
mat. 

Magyarország lakosságát, népgazdaságának jelentőségét, kultúrájá
nak elterjedtségét illetően kis ország. Ez nem jelenti azt, hogy ne 
erezzünk nemzeti büszkeséget nem pusztán múltunk, hanem jele
nünk miatt is. Ez a jelen erőteljes fejlődésről tanúskodik — csak az 
utolsó néhány esztendőben is — az élet sok területén, amit a gyak
ran hiperkritikus közvélemény is elismer. Ha az ember elmegy mond
juk Chilébe, akkor nem elsősorban arra kíváncsiak az ottaniak, hogy 
milyen nemzeti sajátosságaink vannak, hanem az iránt érdeklődnek, 
miként építjük hazánkban a szocializmust. Magyarország tehát egyik 
szocialista ország, amelynek tapasztalatai iránt érdeklődnek. Ha va
lamit jól csinálunk, és nem úgy mint mások, ez is érdeklődést vált 
ki, de a lényeg a szocializmus. A nyugat-európai és amerikai diák
mozgalmakból sok következtetést lehet levonni, de itt elég egyre 
is utalni: sok, nem is a munkásosztályból származó fiatal szerint a ka
pitalista társadalmi berendezkedés igazságtalan, reménységük a szocia
lizmus, amelyet sokféleképpen képzelnek el, sokszor a miénktől nagy°n 
is eltérő módon. Tegyük hozzá, hogy a világ reménysége (és nem
csak ezeké a fiataloké) a szocializmus, s mi is ennek a reménységnek 
a hordozói vagyunk. Ennek az igazságnak a felismerése és az ezért 
folytatott itthoni és külföldi cselekvés az internacionalizmus legjobb 
iskolája. 

Az internacionalizmus gazdag tartalmának felfedése — előtörténeté-
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nek feltárásával, a világban elfoglalt hajdani és mai helyünknek meg
értetésével, a mai világhelyzet tudományos megmagyarázásával — a 
történettudománynak épp annyira kötelessége, mint a szocialista ha
zafiság belső forrásainak megismerése és megismertetése. 

III. 

Ezek után térek rá a történettanítás néhány tárgyunkat érintő prob
lémájára. 

Az általános iskolát gyakorlatilag majdnem minden tanulni képes 
fiatal elvégzi s ezeknek mintegy 70—80 százaléka tanul tovább. A 
mai fiatalok túlnyomó része 7—8 éven keresztül tanul történelmet: 
az általános iskolában 4, a szakmunkásképzőben 3, a középiskolában 
4 éven át. Az általános iskolák történelemkönyvei évfolyamonként és 
évenként 100—200 000-es, a gimnáziumoké és a szakközépiskolákéi 
mintegy 50 000-es példányban jelennek meg. Mind a mennyiségi 
adatokból, mind pedig a gyermeki és ifjúkori fogékonyságból követ
kezik, hogy az iskolai történelemoktatás a történeti tudat legfőbb 
formálója. 

Vizsgáljuk meg a tankönyvek alapján, hogy mennyire korszerűsö
dött ez az oktatás a nép, a nemzet és a haza kérdésének megítélésé
ben, milyen értelemben használta fel a legújabb eredményeket, és hol 
tapasztalunk elmaradást vagy bizonytalanságot. Elismerve a fáziskü
lönbséget, amely szükségszerűen jelentkezik a tudományos eredmé
nyek oktatásban való felhasználásában, nem hisszük, hogy ne lenne 
szükséges és helyes a tudomány és oktatás tartalmának összevetése. A 
vizsgálódás tárgyául csak a tankönyveket választottuk, bár tudjuk, 
hogy a pedagógusok személyes hatása sem jelentéktelen, sőt felké
szültségük és személyes meggyőződésük a tankönyvek sokszor leegy
szerűsítő, vázlatos és száraz előadásmódjával szemben az értelmi és 
érzelmi nevelést nagymértékben befolyásolja. 

Az általános iskola 6. osztályában használt tankönyv Magyarország 
történetével kapcsolatban először a honfoglalással összefüggésben 
említi a haza kifejezést: „Őseink most már maradandóan megteleped
tek, ez a föld lett hazájuk." Ez a kifejezés semleges: lényegében véve 
itt csak lakóhelyet jelöl. Később telítődik ideológiailag is, bár meg
lehetősen bizonytalan tartalommal. E tankönyv a középkori történelmet 
tárgyalva részletesen ír a jobbágyság és nemesség ellentétéről, a le
egyszerűsítés abban jelentkezik, hogy a „hazaáruló főurat" és a „hon
védő jobbágyot" állítja szembe egymással.41 Nándorfehérvár ostromá
nak előzményeiről például a következőket írja: „V. László ugyan nép
felkelést hirdetett, de utána maga is Bécsbe menekült. Amíg az urak 
saját vagyonukat mentették. Hunyadi még egyszer hadba hívta seregeit. 
Űjra a néphez fordult, s kérte, hogy védje meg szülőföldjét."42 Ez a 

i\ Történelem az általános iskolák 6. osztálya számára. Budapest, 122. o. 
42 UO. 101. o. 
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megfogalmazás a romantikus történetírás hagyatéka. Ugyanilyen a vég
vári vitézek életének és hazaszeretetének jellemzése: „A végvári vité
zek élete igen nehéz és küzdelmes volt. Zsoldjukat rendszertelenül kap
ták, s megélhetésre sem volt elegendő. »-Nagy éhezéssel, szomjúhozás-
sal, pénztelen, ruházatlan kellett őfelsége végházaiban éjjel-nappal 
vigyáznunk« — írták a vitézek egyik panasziratukban. De a nép fiai 
még ilyen mostoha körülmények között is hősiesen védték országu
kat."43 A „nép fiai" közül a továbbiakban olyan hősök (Thury György, 
Balassi Bálint, Szondy. György, Dobó István, Zrínyi Miklós) nevét em
líti, akiknek csak egyike (Szondy) volt jobbágyszármazású. 

A „nemzet" szó először Zrínyi Miklóssal kapcsolatban merült fel 
ebben a tankönyvben, amely a költő-hadvezér politikáját — kissé le
egyszerűsítve — a Habsburgok „magyarellenes politikájával" állítja 
szembe. Zrínyi Miklós „nemzeti politikájának" célkitűzéseként a „köz
pontosított magyar államot" jelöli meg, anélkül, hogy megmagyaráz
ná, mit jelent a „nemzeti politika" és a „központosított magyar állam". 
A nemzet fogalma tehát a XVII. században merült fel, de nincs tisz
tázva, hogy itt feudális nemzetről van szó. Nem világos az osztályok 
közti együttműködés lehetősége sem, bár a Rákóczi-szabadságharc ese
tében a nemzeti összefogást árnyaltan fogalmazza meg, utalva az osz
tályellentétekre is: „A kurucok egyre szaporodó hadisikerei azonban 
végül is arra késztették a nemeseket, hogy ők is a szabadságharc mellé 
álljanak. Rákóczi maga is törekedett a nemesség megnyerésére. Nagyon 
jól tudta, hogy a Habsburgok kiveréséhez minden erőt össze kell fog
nia. Mindent elkövetett annak érdekében, hogy csökkentse a protestán
sok és katolikusok közötti ellentéteket, és a maga táborába igyekezett 
vonni az ország nem magyar nyelvű népeit is. Rákóczi helyes politi
kája nyomán kezdett kibontakozni a nemzeti összefogás. De a neme
sek és jobbágyok között olyan nagyok voltak az ellentétek, hogy tel
jes egységről nem lehetett szó."44 

Az 1848—49-es szabadságharcnál a hetedikes tankönyv tekintetbe 
veszi a jobbágy problémát és a nem magyar nemzetiségek ügyét, alap
jában véve helyesen foglal állást e tekintetben. A kiegyezés kérdését 
leegyszerűsíti, mer t nem mutatja meg elég világosan pozitív és nega
tív következményeit: „A kiegyezés a Monarchia uralkodó osztályai
nak műve, az új rendszer az ő érdekeiknek felelt meg. A magyar 
nagybirtokosok irányító szerepet kaptak saját államuk vezetésében. 
A magyar kereskedők szabadabban értékesíthették a nagybirtok 
terményeit Ausztria és más nyugati államok piacain. Az osztrák pol
gárság árui számára pedig Magyarország jelentett jó és ezután már 
biztos eladási területet. Mindkét állam uralkodó osztályai egymásban 
szövetségesre leltek a dolgozók és a nemzetiségiek mozgalmai ellen . . . 

A kiegyezésnek kedvező következményei is voltak. Megszűnt a poli
tikai, gazdasági és kulturális életünket gúzsba kötő önkényuralom. 

43 Uo. 131—132. O. 
« Uo. 150. o. 
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Hazánk nagyobb léptekkel haladhatott előre a 48-as forradalommal 
megnyílt kapitalista fejlődés útján."45 

A Tanácsköztársaság jelentőségét a nyolcadikos tankönyv így fogal
mazza meg: „A Magyar Tanácsköztársaság népünk történetének egyik 
legdicsőségesebb szakasza. Ekkor ragadta először kezébe dolgozó né 
pünk a hatalmat. Szovjet-Oroszország mellett a Magyar Tanácsköz
társaság az emberi haladás első sorában állt. A Magyar Tanácsköz
társaság harcainak másik történelmi jelentősége abban van, hogy csök
kentette a Szovjet-Oroszország elleni intervenció nyomását. Máskülön
ben az itt lekötött imperialista erők már 1919 márciusától Szovjet-
Oroszországra zúdultak volna. Igazságos, felszabadító harca hozzájá
rult a Szlovák Tanácsköztársaság megalakulásához is."46 Ügy tűnik, 
hogy a belső fejlődés értékelése itt háttérbe szorul. 

A felszabadulás jelentőségét a következőképpen mutatja be: „Szá
zadokon át pusztították, kizsákmányolták népünket az idegen elnyo
mók és a hazai uralkodó osztályok. A felszabadulás hosszú történelmi 
időszak béklyóit szakította szét, amikor megdöntötte a Horthy-fasiz-
must és a Szálasi-féle rémuralmat. Szabaddá vált az út a Dózsa, Rá
kóczi, Kossuth és az 1919-es kommunisták nyomdokain járó igaz haza
fiak előtt. Népünk a Magyar Kommunista Pár t vezetésével hozzáfog
hatott az úri Magyarországtól ránk maradt súlyos feladatok megoldá
sához. 1945. április 4-e történelmünk legragyogóbb napja, népünk leg
nagyobb ünnepe."4 7 E szöveg jogosan utal az osztály- és függetlenségi 
harcokra, mint előzményre, de nem differenciál és nem az érvek igaz 
pátoszával hat. 

Mint látjuk, az általános iskolai tankönyvek tartalma sokat javult 
a múlthoz képest. A bennük jelentkező történetszemlélet általában 
tekintetbe veszi történettudományunk új eredményeit, persze bizo
nyos késéssel. Sok olyan leegyszerűsítéssel élnek még, amelyek a nem
zet, a haza, a függetlenség, az osztályharc kérdéseiben nem segítik 
eléggé az eligazodást. Még ennél is nagyobb gond, hogy a diák elvont 
fogalmak tömegével találja szemben magát, amelyeket magyarázóbb 
módon kellene megvilágítani. A személyi példák száma csekély, 
hiányzik az érzékletes korrajz, és a sorsfordulóknál az okok és érvek 
árnyaltabb összefoglalása. 

A történettudomány új eredményei sokkal közvetetlenebbül hatnak 
a középiskolai és azon belül a gimnáziumi történelemoktatásban. A 
tankönyvek a jobbágyság „honvédő szerepét" illetően árnyaltabban 
fogalmaznak, a függetlenségi harcok esetében pedig újszerűen ér té
kelik a hivatásos katonaréteg, a vitézlő rend, a polgárság és az értel
miség jelentőségét. Azt hiszem, helyes az az összefoglaló, amelyet a 
Habsburg-ellenes társadalmi összefogás alapjairól adnak: „A Habs
burg-abszolutizmus magyarországi berendezkedése . . . súlyosan ne
hezedett a hazai társadalom összes osztályaira. A jobbágyság és ne
messég közötti osztályellentétek az idegen uralom körülményei között 

45 Tör téne lem az á l ta lános i sko lák 7. osztá lya számára . Budapes t , 156. o. 
46 Tör téne lem az á l ta lános i skolák 8. osztá lya s zámára . Budapes t , 89. o. 
47 Uo. 142—143. O. 
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sem szűntek meg, de a Habsburg-ellenesség átmenetileg ezeknél az 
ellentéteknél is erősebbnek bizonyult. Megteremtődtek a feltételei az 
ellentétes érdekű osztályok Habsburg-ellenes összefogásának és ideig
lenes együttműködésének."48 

Az 1848—49-es szabadságharcot az osztály- és nemzeti ellentétek 
szempontjából vizsgálják, bár ez utóbbiaknál inkább a nyelvi kérdést 
emelik ki. A kiegyezéssel kapcsolatban álláspontjuk nagyjából ugyan
az, mint az általános iskolai tankönyveké. A Tanácsköztársaságot ille
tően egyaránt kiemelik a nemzeti és nemzetközi jelentőségét, de az 
első itt sem kellően magyarázott. A felszabadulással kapcsolatban 
részletesen és konkrétan ismertetik a katonai eseményeket, a hazai 
ellenállás és a partizánmozgalom akcióit. 

A gimnáziumi tankönyvek nagy előnye az általános iskolaiakkal el
lentétben, hogy a művelődéstörténeti részben a közösségi tudat fejlő
désének egyes mozzanatait is rögzítik, s ilyen módon világossá teszik 
a nagy történelmi folyamatok ideológiai következményeit. A nemzet 
kérdéséről a feudális korban a II. osztályos tankönyv ezeket írja: 
,,A kifejlődő köznemesi rend deákos műveltsége jogi és történeti 
jellegű volt: alappilléreit az aranybullába foglalt nemesi kiváltságok 
és Kézai Simon hun—magyar krónikája alkották. Politikai gondolko
dásukban a magyar »nemzet«-hez (natio hungarica-hoz) való tartozá
suk tudata foglalta el a központi helyet. A nemzetet azonban önma
gukkal azonosították, s a jobbágy-parasztokat kirekesztették belőle."49 

A XVI—XVII. századi kulturális fejlődéssel kapcsolatban a követ
kezőket olvashatjuk: ,,Az országot ért török és német támadások és a 
sorozatos háborúk elmélyítették az egy területen élő és részben egy 
nyelvet beszélő lakosság együvé tartozásának tudatát. A közösségi tu
dat fő formája a XVI. században a keresztény vallásos eszme volt. A 
végvári katonaság ekkor a »természettől való, ősi« ellenség, a »po
gányság« támadásával szemben Európa és a »kereszténység védőbás
t y á j á é n a k tekintette Magyarországot és önmagát. A XVII. századi 
Habsburg-ellenes harcok kibontakozásával a közösségi tudat fő for
májává a nemzeti eszme vált. A kiváltságos nemességre korlátozott 
korábbi »nemzet« fogalomba a feudális uralkodó osztály ekkor már 
részben a magyar nyelvű nem nemesi rétegeket is belefoglalta. Rendi 
kiváltságai védelmében ugyanis a nemesség rászorult a nem nemesi, 
hivatásos katonatömegek támogatására a Habsburg-központosítással 
szemben. A haza és a nemzet eszméje a Rákóczi-szabadságharc korá
ban jutott el a parasztság tömegei közé. (A haza fogalmát korábban 
is ismerték, de inkább »szülőföld« jelentésben.) Ezt az eszmét a job
bágyok saját osztály érdekeikkel kapcsolták össze. A haza és a nemzet 
eszméjét osztályharcos tartalommal a földesurak ellen fordították. A 
»pártos urakkal« szemben a haza igaz fiainak önmagukat tartották."50 

Itt a zárójelbe tett mondatot kell az időpont szempontjából megkérdő
jeleznünk. 

48 Történelem a gimnáziumok II. osztálya számára. Budapest, 241. o. 
49 Uo. 140. o. 
50 Uo. 252. o. " 

— 22 — 



A polgári nemzet és a nacionalizmus kérdését így foglalja össze a 
III. osztályos tankönyv: „A magyarországi polgári átalakulás jellemző 
vonása a nemzeti függetlenségért és a társadalmi átalakulásért foly
tatott harc egybefonódása. A 19. század első felében fejeződött be a 
magyar nemzetté válás, a magyar nemzet kialakulása. Ezzel kapcso
latban összegezzük a marxizmus klasszikusainak a nemzetről szóló 
tanítását, a magyar nemzetté válás menetét és a magyar nacionaliz
mus szerepét. A nemzet az emberek történelmileg kialakult tartós 
közössége, amely a nyelvnek, a területnek, a gazdasági életnek és 
(a kultúra közösségében megnyilvánuló) lelki alkatnak a közössége 
alapján keletkezett. A magyar nemzetté válás bizonyos előzményeit 
{közös nyelv, közös kultúra, közös terület) már sokkal korábban meg
találjuk, de ezeknek a fejlődése is ekkor éri el legnagyobb eredmé
nyeit . . . A polgári nemzetté válás legfontosabb tényezője, a nemzeti 
piac pedig csak a múlt század első felében alakult k i . . . A magyar 
fejlődésben nem a polgárság, hanem a liberális nemesség játssza a 
vezető szerepet. Ez együtt jár azzal is, hogy tipikusan feudális intéz
mények — pl. a rendi országgyűlés és a nemesi megye — is részben 
haladó szerepet kapnak. A polgári nemzeti mozgalom ideológiája a 
nacionalizmus. A nacionalizmus kezdettől fogva igen bonyolult és el
lentmondásos jelenség. A magyar nacionalizmusra ez annál is inkább 
áll, mert a magyar nemzet elnyomott (a bécsi kormányzat részéről) 
és egyben elnyomó is volt (az ország területén élő más nemzeti tö
rekvésekkel szemben). A magyar nacionalizmus nagyszerű kulturális, 
politikai és gazdasági eredmények ösztönzője volt, de ugyanakkor 
olyan mély árkot húzott, amely egyre nehezebbé tette a velünk év
századok óta közös sorsot hordozó népekkel való együttélést. A nacio
nalizmus mindenütt könnyen átcsaphat a »nemzeti öncélúságba«, ak
kor a saját nemzet, a saját érdek érvényesítése a legfőbb elv, tekintet 
nélkül az egyetemes haladás és más nemzetek érdekeire. Pedig a tör
ténelem bebizonyította, hogy: »Nem lehet szabad az a nép, amely más 
népeket elnyom.« A magyar nacionalizmus megítélését illetően is ki 
kell emelnünk, hogy az a polgári átalakulás előkészítésében elsősorban 
még pozitív szerepet játszott, de már 1848—49 eseményei megmutat
ták: Európának ebben a tarka nemzetiségű sarkában lehetetlen a kér
désnek nacionalista alapon való megoldása."51 

Itt gondokat okoz a terminológia, a nemzet-meghatározás és végül 
a nemzeti fejlődés konkrétabb történeti megközelítése. Még nagyobb 
probléma, hogy a nemzet plebejus-demokrata és polgári felfogásának 
elemzése nem kap kellő helyet. 

A történelemtanításban lényeges változás történt azzal hogy a re
form óta nagyobb teret kapott benne az egyetemes történet. Az 
általános iskolában a tananyagnak csaknem jele, a középiskolában 
pedig egyharmada az. Ez kétségtelenül segíti a világtörténelmi látás
módot, azt, hogy a tanulók a magyar nép történetét el tudják he
lyezni szélesebb összefüggésekben és hogy elkerüljük a nacionaliz

ál Történelem a gimnáziumok III. osztálya számára. Budapest, 173. o. 
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must tápláló hungarocentrizmust. Az arányok azonban gondot jelen
tenek, különösen ha tekintetbe vesszük, hogy a reform óta csökkent 
a történelemórák száma. A magyar nép történetének túlságosan kon
centrált, néha leegyszerűsítő tanításáért — főleg az általános iskolák
ban — nem kárpótolhat az egyetemes történeti ismeretek gyarapo
dása sem. 

Sokszor és sokan mondják, hogy a szocialista hazafiságra nevelés 
nem pusztán a történettanítás dolga, és ez így igaz. Hadd vessem fel 
ezzel kapcsolatban általában a társadalomtudományok oktatásának 
kérdését, azoknak a közgazdasági, jogi, szociológiai, filozófiai isme
reteknek a tanítását, amelyek segíthetnék a fiatalságot abban, hogy 
jobban eligazodjék a mai társadalomban. A nemzetközi összehason
lítás azt bizonyítja — akár szocialista, akár kapitalista országokat 
veszünk alapul —, hogy a társadalomtudományi ismeretek előtérbe 
állítása korszerűbbé teszi a történelmi tudatot is, hiszen az előzmé
nyeket jobban kapcsolja a mai társadalomhoz, amelynek működését 
értik.52 

Szeretnék néhány szóval kitérni a pedagógusok kérdésére is a to
vábbképzés, a történettudomány és az oktatás kapcsolata szempontjá
ból. Pedagógusaink különböző időszakokban végezték az egyetemet, 
más és más történeti kép alakult ki bennük, s esetleg a régi elemei 
maradtak meg, ha nem követték figyelemmel a történetírás kutatásait, 
eredményeit, vitáit. Az ő számukra különösen fontos egy olyan fajta 
tájékoztatás, amely a marxista történészek által elfogadott új ered
ményeket megismerteti, de felmutatja azokat a kérdéseket is, ame
lyek még mindig nyitottak, s amelyek körül vita folyik. Azt nem le 
het várni, hogy a tankönyvek teljesen „naprakészek" legyenek és hogy 
a vitatott problémákról részletes tájékoztatást adjanak. A pedagógus 
feladata, hogy — különösen a felsőbb osztályokban — a diákokat 
tájékoztassa az új kutatásokról és azok állásáról. Ez nemcsak a pe
dagógus személyes fejlődése és a tárgy tanítása szempontjából fon
tos, hanem azért is, mert a problémaérzékeny ifjúság érdeklődését 
felkelti a történelem, s ezzel együtt a társadalom iránt. 

Történettudományunk jogosan törekszik arra, hogy valóban tudo
mány legyen és ne aktuális politikai tételek illusztráló j a vagy régi, 
hamis nézetek anakronisztikus hirdetője. A társadalomtudományok 
marxista felfogására azonban az a jellemző, hogy a valóság törvény
szerűségeinek kutatásával egyidőben hatni is akar. A tudománypoli
tikai irányelvek világosan leszögezték, hogy a politika elvárja a tá r 
sadalomtudományoktól a valóság objektív felfedését, de rámutat tak a r 
ra is, hogy a társadalom nem mondhat le ideologikus funkciójukról. 

Mindezt tekintetbe véve kell elmondanunk, hogy nincs szükségünk 

52 Köpeczi Béla: A társadalomtudományi ismeretek az általános és középiskolai oktatás
ban. Társadalmi Szemle, 1971., 8—9. sz. 
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sem illúziókra, sem dezillúziókra a történeti kutató- és nevelőmunká
ban. Vannak hagyományaink, amelyeket bírálnunk kell, vannak el
lentmondásos jelenségek, amelyeknek összetettségét meg kell mutat
nunk, vannak értékeink, amelyeket magasabbra kell emelnünk. A 
történelmi valóság feltárásához mindez hozzátartozik: az emberi nem 
fejlődése ellentmondásos, de előremutató folyamat, s a történetírás 
ezt tárja fel. Az ideológiai funkció már a kutatás tárgyában és ered
ményében is jelen van. Természetesen különbség van e funkció társa
dalmi gyakorlása szempontjából a formákat, a szinteket, sőt részben a 
célokat illetően is a kutató, a pedagógus és mondjuk az író között. A 
tudományos munka — ha igazán érték — önmagában is hat feltárt 
anyagával, és a belőle levont tudományos következtetésekkel. Ami 
a pedagógust vagy az írót illeti, tevékenysége csak akkor lehet hasz
nos és értékes, ha megismeri a történelmi igazságot és azt hirdeti, 
„közvetítése" viszont megsokszorozza a hatást, s visszahat a kuta
tásra is. 

Értelmi és érzelmi úton egyaránt hat a történelem, s a társadalom 
számára az a jó, ha e hatás reális, kritikus szemléletet és ugyanakkor 
a nagy célokért lelkesedni tudó közösségi tudatot alakít. Emiatt szük
séges és érdemes együttműködni pedagógusoknak, történészeknek és 
mindazoknak, akik hisszük azt, hogy az ember képes egyéni és kö
zösségi sorsát formálni, és meg vagyunk győződve arról, hogy a jövő 
itt Magyarországon és szerte a világon — a nemzetit és nemzetközit 
egységbe foglaló szocializmusé. 
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RÓMAI KORI DÍSZFEGYVEREK PANNÓNIÁBÓL 

B. THOMAS EDIT 

Az időszámításunk kezdete körüli időkben a mai Magyarország
nak a Dunától nyugatra fekvő területe a római birodalom szerves 
részévé, provinciájává vált.1 Még az I. század folyamán Pannónia 
néven bekebelezték a római közigazgatásba. Az ókori Pannónia terü
letének — amelynek legnagyobb része a mai Magyarország dunántúli 
területére esett — határai északon és keleten a Duna, délen a Szává
tól délre, nyugaton az osztrák Alpok nyúlványai voltak. 

Róma hatása erre a területre már a tényleges katonai megszállást 
megelőzően is érezhető volt. A kereskedelmi előretörést csak később 
követte a vidék céltudatos katonai megszállása. A fontos északkeleti 
provincia, Itália, sőt az egész birodalom stratégiai biztosítása szem
pontjából is nagy szerepet játszott és szilárd összeköttetést biztosított 
a keleti és nyugati tartományok között. 

A római birodalom határain kívül élő dákok, germánok, illir és kelta 
törzsek nyugtalankodásai miatt, valamint a birodalom határait kisebb-
nagyobb betörésekkel veszélyeztető népek megfékezése végett az idő
számításunk kezdete körüli évtizedekben nyilvánul meg először Ró
mának az a törekvése, hogy katonai határait egészen az Al-Dunáig, 
majd a Száváig tolja előre. Ettől az időtől kezdve Pannónia szoros 
kapcsolatba kerül Itáliával. 

A hódítás útja nem volt teljesen zavartalan. A Pannónia területén 
élő őslakos illir törzsek egy része fellázadt a hódítók ellen. Rómának 
csak hosszú, több évtizedig tartó harc és jelentős véráldozatok árán 
sikerült a forrongó pannon törzsek lázadásait levernie. 

1 Mócsy, András: Pannónia. Pauly Wissowa Realenzyklopädie der klassischen Alter
tumswissenschaft. Suppl. IX. Stuttgart, 1962.; B. Thomas Edit (Szerk.) : Magyarország ré
gészeti leletei. Budapest, 1957.; Soproni, Sándor (Szerk.): Tabula Imperii Romani. Aquin
cum — Sarmizegetusa — Sirmium. Auf dem Grunde der Weltkarte 1:1000 000, L 34. Buda
pest, 1968.; Alföldi András—Nagy Lajos: A római kor. Budapest az ókorban. I—II. Buda
pest, 1943—44.; Barkóczi László—Bóna István—Mócsy András: Pannónia története. Budapest, 
1963.; Fitz, Jenő: A military history of Pannónia from the Marcomann wers to the death 
of Alexander Severus (180—235). Acta Archaeol. Acad. Sc. Hung. 1962.; Radnóti, Aladár— 
Barkóczi, László: The distribution of troops in Pannónia Inferior during the 2nd Century 
A. D. Acta Archaeol, Acad, Sc. Hung. 1951.; Mócsy András: Die Bevölkerung von Panno
nién bis zu den Markomannenkriegen. Budapest, 1959.; Barkóczi, László: The population 
of Pannónia from Marcus Aurelius to Diocletian. Acta Archaeol. Acad. Sc. Hung. 1964. 
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Pannónia területén csak fokozatosan haladt előre a katonai meg
szállás. A védelem tengelye először a Dráva vonala volt, de a Duna 
bal partján mindinkább nyugtalankodó barbárok ellenőrzésének szük
ségessége Rómát további terjeszkedésre késztette. A segédcsapatok 
állomáshelyeit már időszámításunk első századában áthelyezik a Du
nához. Ujabb fegyverleletek tanúsága szerint a Tiberius-i és Clau-
dius-i időkben fegyveres őrnaszádok jár ták a Dunát, elsüllyedt hajóik 
ma is gazdag tárházai a kora római leleteknek. Domitianus, majd 
Traianus alatt az I. iszázad végén — II. század elején végleg kiépül 
a folyó menti határvédelem, a limes, s már állandó táborok keletkez
nek. Először föld- és palánktáborok, amelyek jelenlétét éppen a leg
utóbbi évek ásatásai igazolták Pannónia több táborhelyének, így Bri-
getiónak (Szőny), Camponának (Nagytétény), Matricának (Százhalom
batta), Ve tus Salinának (Adony) és Inter cisának (Dunapentele-Duna-
újváros) feltárása során. A táborokat fokozatosan kőbe építették át és 
a belső-pannóniai városok mellett a , romanizáció terjesztésének köz
pontjaivá váltak. 

A bennszülött pannóniai lakosság folyamatosan romanizálódik. A ka
tonai hódítást követően a békés, polgári életre való törekvés jellemzi 
az egész tartományt. A birodalom és a tartomány a béke áldásait él
vezte, nem nézett a határokon túlra és nem törődött a barbárok óriási 
tömegeivel, akik Róma terjeszkedésétől saját létüket és függetlensé
güket féltették. A csaknem teljesen rómaivá alakult Pannónia határait 
többfelől is veszélyeztették a barbarikum népei. 

Az északi germánság megmozdulása következtében a kvadok, mar-
komannok és szarmaták dúlásai teszik tönkre Marcus Aurelius alatt 
a virágzó dunai provinciákat. A császár maga éveken keresztül Pan
nóniából irányítja a birodalom védelmét a barbár csapatok ellen. A 
markomann háborúk ideje egész Pannóniában a pusztulás és rombolás 
időszaka volt a II. század végén. Nagyon kevés a tartományon belül 
az olyan terület, amely elkerülte a dúló hordák pusztításait. 

A III. század első harmadának viszonylag békés időszakát zavaros, 
betörésekkel zsúfolt szakasz követi. A folyó menti határvédelem, a 
limes már nem tudja a biztonságot fenntartani és Pannónia népeit 
megvédeni. Ezért a IV. század elején a limes mögötti területeket is 
megerősítik. Ekkor keletkezik a pannóniai belső erődök és erődített 
villák sora, amelyeknek az a hivatásuk, hogy a provincia belsejét 
megóvják a barbár elözönléstől. 

A légiókban szolgáló nagyszámú pannóniai származású katonaság
nak szerte a birodalomban jó híre volt, az Itália felé törekvő barbá
rokat sokszor tartóztatták fel Pannónia földjén. A római hódítás ideje 
alatt mindvégig jelentős része volt Pannóniának — a paraszti föld
művelő népek tartományának — Itália terményekkel való ellátásá
ban is. A III, században a pannóniai származású császárok sora követ
kezett Róma trónján. Septimius Severust (193—211) a pannóniai Car-
nuntumban kiáltották ki császárrá; a pannóniai születésű Probus csá
szár (276—282) neve eltörölhetetlenül összeforrott á tartomány szőlő-
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termesztésével; Diocletianus (282—305) átépítette és megerősítette a 
limest; Maximianus (283—311) is pannóniai születésű volt; Constanti
nus (306—337) súlyos harcokat vívott a Pannóniába betörő ellenség
gel; Licinius (308—324) Constantinusszal együtt adta ki azt a tör
vényt, amelynek szövegét Pannóniában a brigetiói (Szőny) bronztábla 
őrizte meg. Pannóniai származású volt Valentinianus (364—375) és 
Valens (364—378) is. Valentinianus még egyszer összefogta és meg
szervezte, hatalmas erődítési építkezésekkel fokozta a hanyatló pan
nóniai határvédelmet, és itt a Duna mentén, Brigetióban halt meg. 

Soha olyan erős nem volt a limes, mint a 370-es években, de a 
gyenge, nehezen mozgó, földhöz kötött, letelepített katonaságot már 
nem a birodalom védelmének eszméje fűtötte és sarkallta harcra, ha
nem mindenek előtt saját érdekeinek, birtokának védelme. Ez a ka
tonaság nem volt alkalmas a birodalmi eszme érdekében összponto
sított nagy erőkifejtésre. 

Nemcsak külső ellenségek veszélyeztették a birodalmat, hanem bel
ső, társadalmi, politikai és vallási ellentétek is bomlasztották egysé
gét. 

A 376 táján keletről érkező hunok betörésekor a római sereg nagy 
része germánokból és más barbár népekből áll. Pannóniában a ró
mai közigazgatás és katonai szervezet a sorozatos barbár pusztítások 
ellenére is bizonyíthatóan változatlanul fennáll 395-ig, Theodosius 
haláláig. Az újabb kutatások nyomán nyilvánvalóvá vált, hogy ekkor 
sem szűnt meg a tar tományban a római élet. Egyre gyakoribbak azok 
az adatok, amelyek a tartomány V. század eleji rómaiságáról beszélnek. 

Az V. század első évtizedeiben Pannóniának a magyar Dunántúl 
területére eső része hivatalosan is kiválik a római birodalomból, a 
Dráva—Száva közét azonban Bizánc továbbra is megtartja. 

A közelmúlt években a Duna pannóniai szakaszán mederrendezési 
és kotró munkálatok közben jelentős számban kerültek felszínre római 
kori fegyverek. A véletlen folytán igen ri tkán előforduló típusokhoz 
tartozó példányok. Természetesen adódott az a gondolat, hogy össze
gyűjtsük és közzétegyük a korábbi leletekkel együtt a pannóniai dísz
fegyverek néhány csoportját.2 

Sisakok, pajzsok, tőrök — a katonai támadó- és védőfegyverzet tar
tozékai. A pompakedvelő és a harci erényeket különösen tisztelő ró
mai ember számára nem volt közömbös, hogy mint katona, milyen 
köntösben hirdeti a birodalom eszméjét a barbár népek között. A ró
mai katona fegyverzete mindenkor korszerű és célszerű volt. A har
cászati tudományoknak megfelelő célszerűség mellett azonban a fegy
verek szépsége is jelentős tényező volt. 

2 Az újabban és régebben felszínre került pannóniai fegyverleletekről a közelmúltban 
összefoglaló tanulmány jelent meg könyvalakban B. Thomas, E.: Helme — Schilde — 
Dolche. Studien über römisch—pannonische Waffenfunde. Budapest, 1971. 
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A hősiességet kitüntető jelvényekkel és díszes fegyverek adomá
nyozásával jutalmazták a római hadseregben is. A fegyverek leg
több esetben gazdagon díszítve, de a harcászati céloknak is megfe
lelő kivitelben készültek. 

Ezek a fegyverek a szépségen, érdekességen és a római hősi harci 
szellem felidézésén túl fontos történeti dokumentumok is. — E tár
gyak feldolgozása révén eddig ismeretlen új adatok birtokába jutot
tunk Pannónia tartomány megszállására, romanizációjára és a késő 
római idők birodalmi politikájára vonatkozóan. 

Római kori fegyveranyagát tekintve Pannónia előkelő helyet foglal 
el a római birodalom provinciái között. Különösen jelentősek sisak
leleteink. A hét darab pannóniai sisak két típusba sorolható. A dom
borművekkel díszített bronzsisakok és a lemezborításos, tarajos vas
sisakok között is megtaláljuk a típus egyszerű és pompásabb képvise
lőit. A két típus egyben két külön korszakot ölel fel. A domborműves 
bronzsisakok a kora császárkori sisakviselet egyik képviselőjét, míg a 
vasalapú sisakok a késő római sisaktípust szemléltetik. 

DOMBORMŰVES BRONZSISAKOK 

1. Egyszerűbb domborműves bronzsisak 
(Magyar Nemzeti Múzeum 2. 1942. 2.) 

Szőnyben az olajgyár lakótelepének építésekor, 1942-ben az egykori 
brigetiói tábor belsejében (a praetoriumhoz közel) — lakóház alapo
zásakor — egy IV. századi olvasztókemence került elő. Több kora 
császárkori bronztárgy társaságában egy teljesen összelapított, beol
vasztásra váró bronzsisakot is találtak a kemence mellett.3 A sisak 
restaurálása és konzerválása után a pannóniai sisakok gyűjtemé
nyét egy nagyszerű példánnyal gyarapította.4 

A sisak eredetileg két részből állott. A hozzátartozó arcsisak nem 
került elő. Anyaga 1 mm vastag bronzlemez, amelyen a minta trébe-
léssel van kiképezve. A felületen sok helyütt még jól látszanak az 
egykori fehérfém bevonat nyomai. Homlokrésze kiugró csúcsban vég
ződik, ezen a felületen finom lágy átmenetekkel, emberi arc körvona
lai bontakoznak ki. Hátsó, tarkórészéhez, kissé ferde síkban, keskeny 
nyakvédő kapcsolódik. Felmagasodó taraja elől sasfejben, hátul vad
kanfej ben végződik. A sastollak szabályosan rovátkoltak. A taraj alsó 
részén szabályos gyöngysorvonallal határolt szalagmezőben kyma-sor. 
Szorosan kapcsolódik az előzőkhöz két ugyancsak gyöngysorral hatá
rolt szalagmező. A kyma-sorhoz csatlakozó mezőben szabálytalan tá
volságban rovátkolások, ezek közepén ferde vonalkázás, amely a sas
fejnél abbamaradt. A második szalagmezőben, szabálytalan távolság-

3 Radnóti A.: Bronz Mi thras- táb la Briget t ióből . Archaeológia i Ér tes í tő ( továbbiakban 
Arch . Ér t . ) , 1946—48., 137. o. 

4 Barkóczi L.: Róma i díszsisak Szőnyből . Fol ia Arch . 6. 1954., 45—48. o., XI. t. 1—2, XII . 
t . 2. 

— 29 — 



3, 4. 

1. 2. 



5. 

6. 



ban, kettős rovátkolások. A sisak két halántéki oldalán egy-egy pik
kelyes testű, stilizált fejű kígyó van, gyöngysorvonallal határolva — 
ezek közvetlenül a sasfej előtt kidomborodó emberi archoz érnek. 

A sisak fülhöz eső része tagolt. Magasan kiemelkedik, majd egyen
letesen belesimul a sisak szélébe. A kiugrás mögött ferdén vonalkázott 
mező húzódik, amelyet kívül gyöngysorvonal határol. Ugyanez a mező 
a nyakrészen is folytatódik. A nyakvédőt a sisaktól ferde vonalakkal 
borított mező választja el. 

A sisak belsejében — amely még a gerincnél is vékony, üreges 
bronzlemezből áll — jól látszik a trébelés. Semmiféle pántot, vagy 
akasztót, amely az arcsisakkal való kapcsolódását mutatná, nem lá
tunk. A nyakvédő belső felén pontokból álló retrográd R-betű van. 
A betűjelzés mesterjegyet, vagy tulajdonost jelez. 

A teljes felületen megfigyelhető a fehérfém bevonat nyoma, ez ere
deti állapotában a sisakot teljesen beborította. Talán csak a mintá
zatok mélyebb kontúrjaiból villan ki a bronz alapanyag eredeti színe. 
A sisak új korában teljes egészében ezüst sisak hatását keltette. 

A brigetiói sisak teljes magassága 23 cm.5 

2. Domborműves bronzsisak 
(MNM. 54.5.68., korábbi szám Delhaes-gyűjt. 2357.) 

A Delhaes-gyűjteménnyel került be a Magyar Nemzeti Múzeumba 
az előzőhöz hasonló, de gazdagabban díszített domborműves bronz
sisak. Lelőhelye ismeretlen. 

A sisak biztosan két részből állott, mert a homlok feletti részen, 
a belsejében az arcvédőrész beakasztására szolgáló felforrasztott hu
rok van. Hozzávetőlegesen 1 mm vastag bronzlemezből domborították 
és alakították ki a néhol kimagasodó díszítéseket. A sisak belsejében 
a trébelés, az ütögetés nyomai még sok helyütt jól látszanak. A külső 
felületén, az egykori fehérfém bevonat összefüggő nagy foltokban még 
ma is megvan. Ott, ahol nincs kidomborodó mintázat, bemélyített 
négyágú csillagok vannak, úgy tűnik, ezeket nem fedte a fehérfém 
bevonat, hanem eredetileg a bronz vörös színét mutatták. A homlok
részen kiugró csúcs felső lapján finom, lágy domborulatokkal kialakí
tott emberi arc látható. A homlok felett az erősen díszített sisakta
raj elejét kiterjesztett szárnyú sassá alakította a művész. A taraj 
alapját gyöngysor, majd ehhez csatlakozó kyma-sor alkotja, melyből 
rovátkolt tollak állnak függőlegesen felfelé, végig a tarajon kidudoro-
dásokat képezve. A taraj két oldalán a kalotton két-két csillag, ezek 
alatt tekerőző kígyók, magasan kiemelkedő fejjel. A kígyófejek alatt 
ismét csillag. A kígyókat mindkét oldalon két-két domborított hold
sarló választja el a fülvédő lemeztől. A tarkó felett két-két sorban 
csigás hajzatot utánzó mintát domborítottak ki. A nyakvédő lemez 
keskeny és tompa szögben eláll a nyaknál. 

5 A mérés függőleges helyzetben a nyakvédő lemez alsó szegélyétől a sas fejéig történt. 
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Ez a meglehetősen ritka sisakfajta katonai díszpáncélzathoz tarto
zott. A díszpáncélokhoz tartozó leletcsoportokat Drexel6 foglalta ösz-
sze. Lelőhelyeik mindig a katonai táborok és legtöbbjük fegyvergarni
túrához tartozik. A megmaradt példányokon levő feliratok szerint gya
logosok és lovasok egyaránt viselték a díszpáncélokat. 

A brigetiói és a Delhaes-gyűjteményből származó sisakjaink legkö
zelebbi analógiája a Heddernheim-i 1. sz. sisak.7 A brigetiói sisak csak
nem pontos mása a heddernheiminak, míg a Delhaes-gyűjteménybeli 
azonos motívumokkal dolgozik, de díszesebb, gazdagabb kivitelű. 
Mindhárom sisakon megtaláljuk a sisaktaraj előrészén a sast, a halán-
téki részeken a kígyókat, a homlok feletti részen pedig az emberi ar
cot. A heddernheimi és a Delhaes-gyűjteménybeli sisak nyakvédő 
lemeze fölött egyaránt csigásán kiképzett haj megmintázás látható. 

A Delhaes-gyűjteményből származó sisak teljes magassága 27,5 cm. 
Sisakjaink díszítésben, valamint kidolgozásban az új straubingi le

letekhez kapcsolódnak és minden bizonnyal egykorúak is azzal. A 
brigetiói kemence — melyből az egyik sisak előkerült — heterogén 
anyagával nem nyújt korhatározó adatokat, és a magángyűjtemény
ből származó sisak ismeretlen provenienciája sem ad sajnos datális tám
pontot. A straubingi leletekkel való összehasonlítás,8 valamint Drexel9 

datálása a díszpáncélok korát a II. századra helyezi. A III. századi ré
tegből — mint Klumbach is vallja — még nem kerültek hasonlók elő. 

Korban tehát a két domborított bronz lemezsisakunkat a II. szá
zadra határozhatjuk meg. 

Radnóti Aladár10 az említett leletekkel kapcsolatban felvetette egy 
Duna-vidéki, díszfegyverzetet gyártó római birodalmi fegyvergyár 
lehetőségét. 

Ujabban megjelent fegyvertanulmányok azonban arra engednek 
következtetni, hogy mind a straubingi lelet, mind a pannóniai lemezes 
sisakok, valamint a Rajna-vidéki és pannóniai domborított bronzle
mezből készült díszített pajzsdudorok keleti eredete valószínű.11 A 
most felsorolt fegyverek valamennyije eredetileg fehérfém bevonatú 
volt. A bekarcolt, beponcolt, bemélyített mintázat minden esetben az 
eredeti bronzszínt mutatta. így ezek a fegyverzet-tartozékok színes, 
vörös és ezüst hatást keltettek. 

A nyugati tartományokban szórványosan fordulnak elő ilyen és ha
sonló díszpáncél-maradványok. így készítésüket nyugati műhelyekhez 
nem nagyon köthetjük. Welkov12 feltételezése, mely szerint Tháciá-
ba, illetve Moesia Inferiorba helyezi e díszfegyverek gyártási köz
pontját, valamint Drexel véleménye,13 aki ugyancsak tháciai, illetve 

6 Drexel, Fr.: Römische P a r a d e r ü s t u n g . S t r ená Bul ic iana (Zagreb—Split), 1924., 55. o. 
7 Woelcke, K.: De r n e u e römische P a r a d e n h e l m aus Hedde rnhe im . G e r m a n i a 13—14. sz. 

1929—30., 52. s köv . o. Tafel 4: 1,2,3. 
8 Keim, J.—Klumbach, H. ; Der römische Schatzfund von S t raub ing . I. München , 1951., 

15. T. 10, 11; 17. T. l ; 18. T. 10, 11; 20. T. l ; 23. T. 1, 2; 25. T. 1. 
9 Drexel: i. m . 64. o.; Klumbach, H.: G e r m a n i a 16. sz. 1932., 58. o. 

10 Radnóti: i. m. 137. s köv. o. 
i l Barkóczi: i. m. 47. s köv. o. 
12 Welkov, I.: Ein P fe rdeschmuck aus Moesia Inferior. G.J.H. 1952., 109. s köv . o. 
13 Drexel: i. m. 69. s köv. o. 
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bizánci eredetüket tartja valószínűnek, az elmúlt évtizedekben felszín
re került újabb leletek révén nem nyertek bizonyítást. 

A brigetiói és a Magyar Nemzeti Múzeum Delhaes-gyűjteményéből 
származó sisak, valamint ezek analógiái nehezen hozhatók kapcsolat
ba a thrák sisakokkal, mert típusuk, formájuk elüt azokétól. A dísz
sisakok csak olyan helyről származhatnak, ahol a kora császárkorban 
is komoly, hellenisztikus műhelytradíciókkal számolhatunk. 

Barkóczi László legutóbb arra az eredményre jut, hogy Thráciával 
szemben fél kell vetni e fegyverek esetében a keleti eredet lehető
ségét is. Feltűnő, hogy a díszpáncélok trébelési technikája a tárgyak 
felületi ezüstözése, illetve fehérfém bevonása igen szoros technikai 
kapcsolatokat muta tnak a keleti eredetű Mithras és Dolichenus tiszte
letére készült bronz alapú fehérfém bevonatú kultuszképekkel. 

Ezek után felvetődhet, hogy trébelt díszpáncéloknak ez a csoportja 
a keleti elemekkel, a keletet járt csapatokkal, vexillatiókkal, illetve a 
keletről sorozott katonákkal van kapcsolatban. A Duna- és a Rajna
vidéken ezek nagyszámú jelenléte ismeretes. Feltűnő, hogy ezeknek 
a tárgyaknak az elterjedési köre éppen a Közép-Duna vidékére esik. 
Központjuk, illetve előfordulási területük Pannóniában Carnuntum, 
Brigetio és Aquincum körzetéhez köthető. Mint Barkóczi megállapítja, 
mind a három táborhely légióinak vexillatiói a II. században részt 
vettek keleti hadjáratokban, majd mind a három város a II. század 
második felében jelentős keleti telepeseket kap.14 

Mint majd a továbbiakban látni fogjuk, a hasonló típusú bronz 
pajzsdudorok esetében, amelyeknek sokszor motívumkincsei is meg
egyeznek az itt tárgyalt sisakjainkkal és a straubingi lelet díszpáncél
maradványaival, csaknem kétségtelenül hihetünk a keleti eredetben. 

Nem zárja ki a keleti eredetet egy esetlegesen a keleti csapatokkal 
érkező, fegyvergyártó mester, illetve műhely közép-dunai letelepítése 
sem, mely esetben közvetett keleti eredettel kell számolni. 

TARAJOS VASSISAKOK LEMEZBORÍTÁSSAL 

Dunapentelén — a mai Dunaújvárosban — a római kori Intercisá-
ban az 1909. évi ásatás folyamán feltárt épület belsejében egy 15—20 
vassisakból álló leletegyüttes került felszínre. A vassisakok törött da
rabjai a helyiség egyik sarkában voltak felhalmozva. Néhol még a 
taréj rajtafeküdt a sisaktesten s itt-ott az arcvédő lemezek is épség
ben kerültek elő. így tudósít bennünket Hekler15 első leírása a vas
sisakok előkerülési körülményeiről. 

A sisakok a tábor területén a 2107. helyrajzi parcellában a „B"-vel 
jelzett épületből kerültek felszínre.16 Az épület alaprajzát tekintve a 
raktárakhoz volt hasonló — sok apró helyiségével. A vassisakok nagy 

lí Barkóczi: i. m. 48. o. 
15 Hekler A.: Arch. Ért. 1910., 31. s köv. o. 
1G Intercisa (Dunapentele—Sztálinváros) története a római karban I. Budapest, 1954., Bar

kóczi L.: Tábor és lakótelep, 8. fejezet 2—3. ábra. 
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száma azt bizonyítja, hogy nem véletlen előkerült szórványosan el
vesztett sisakokkal állunk szemben, hanem az I-el jelzett helyiségben 
összegyűjtötték a sisakokat. 

Miután 15—20 sisak maradványai között egyetlen egyet sem borí
tott már a megtaláláskor teljesen az egykori ezüstlemez bevonat, fel
tételezhetjük, hogy a megsérült, elkopott ezüstborítást gondosan le
fejtették a sisakról mielőtt az intercisai épület egyik helyiségének 
sarkába felhalmozták volna őket. Ha az épületet elpusztító tűz olvasz
totta volna le az ezüstborítást a sisakokról, a feltáráskor az olvadt 
ezüstmaradványok a vas között megfigyelhetők lettek volna. — Az 
elmondottak alapján feltételezhetjük, hogy a megrongálódott sisako
kat, illetve azok vasanyagát újbóli beolvasztás céljából gyűjtötték 
egybe az intercisai táborban. 

Az előkerülést követően sajnos csak négy vassisak rekonstruálása 
volt lehetséges. A többi töredéknek, vasmaradványnak nem akadtunk 
nyomára a Magyar Nemzeti Múzeum raktáraiban. Feltételezhetően 
mint korrodált, elmorzsolódott, felhasználhatatlan vasanyag nem ke
rült beleltározásra. 

Mielőtt a sisakok tárgyalásába kezdenénk, jelenlegi állapotukról 
megállapíthatjuk, hogy az egykori vasanyag olyan erősen korrodált 
állapotban volt, hogy a restaurálás folyamán a 15—20 sisak marad
ványából mindössze 4 sisak volt megmenthető, illetve rekonstruál
ható. 

A sisakharangot — véleményünk szerint — az egyes sisakoknál nem 
mindig összetartozó darabokból állították össze. így a jelenlegi sisakok 
több sisak egykori alkatrészeit őrzik. Különösen áll ez az 1. és a 3. sz. 
sisakokra. A 2. és a 4. sz. sisak cikkelyei feltehetően eredetileg is egy
máshoz tartoztak. 

A sisakokon jelenleg rögzített fül- illetve arcvédő lemezek ugyancsak 
nem összetartozó darabokként kerültek a sisakokra, hanem a leletben 
épségben maradt arcvédő lemezeket használták fel. 

Az itt elmondottak vonatkoznak a nyakszirtvédő lemezekre is. 
Szerencsés módon a sisakmaradványok azonos típuson belül kü

lönböző formai variációkat őriztek meg számunkra. A négy sisakon 
három különböző sisaktaréj-forma konstatálható. 

Hogy eredetileg valamennyi vassisakunk ezüstlemezzel volt borítva, 
azt többek között a szegecsek ezüst fejei, valamint a 4. sz. fülkivágása 
mellett eredeti helyén megmaradt ezüstlemez borítás is bizonyítja. 

1. sz. vassisak (MNM. 61.13.195.) 

A sisak két részből összeállított kalottját középen egy pánt fogja 
össze. A két sisakcikkely aszimmetrikus, különböző nagyságú. A hom
lok fölött, a pánt két oldalán szem kiformálását figyelhetjük meg. A 
szem a vaslemezben durván kiképezve inkább csak jelzésként jelent
kezik. A sisakcikkelyek a szemektől eltekintve díszítetlenek. A sisak 
peremszegélyén alul apró lyukacskák láthatók, amelyek az eredeti 
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ezüstlemez borítás és a bőrbélés rögzítésére szolgáltak. A fülnél a si
sakcikkelyek ívesen kivágottak. A középső sisakpánt bordaszerűen ki-̂  
magasodik a kalottból és felületén egymástól 3 cm-es távolságban 
szegecsnyomokat figyelhetünk meg. Feltételezhető, hogy ezekből egy
kor kis gombszerű gömböcskék állhattak ki a sisaktaraj díszét ké 
pezve. — Az ugyancsak vasból való nyakvédő lemez is, mint a nit t
szegek bizonyítják, eredetileg ezüstlemezzel volt borítva. 

A sisak méretei: fejkerület (kívül mérve) 65 cm, a pánt szélessége 
3,6—4 cm, a pántborda, illetve sisaktaraj magassága 8 mm, a nyak
védő lemez legnagyobb szélessége 9,3 cm, hossza 10,5 cm. Az arcvédő 
lemez hossza 14 cm. 

2. sz. vassisak (MNM. 97.1909.249.) 

A sisak, formáját tekintve, az előzővel teljesen azonos. A sisakha
rang ebben az esetben is két aszimmetrikus sisakcikkelyből készült. 
A sisakharang ennél a példánynál a két szemkiképzésen kívül még 
10 négysugarú csillaggal van díszítve. Az alsó peremen körbe ismét 
apró lyukacskák látszanak, amelyek az egykori ezüstbevonat és a si
sak bőrbélésének a rögzítésére szolgáltak. A lapos középpánt bordasze
rűen kiemelkedik ugyanúgy, mint az 1. sz. sisak esetében is. Ezen a 
bordaszerű sisaktaréjon az egykori csapszegek és gombocskák egy
mástól 3 cm távolságban lehettek, mint azt még megmaradt nyomaik 
bizonyítják. A nyakvédő lemez egészen hasonló az 1. sz. sisakéhoz. 
Ugyanígy az arcvédő lemez is. A bal arcvédő lemezen 3 db ezüstfejű 
nittszeg is az egykori ezüstbevonatot jelzi. 

A sisak méretei : fejkerület 69 cm, középpánt szélessége 3—3,4 cm, 
a kiemelkedő taraj 8—10 mm magas. A nyakvédő lemez szélessége 
12,5 cm, hossza 11,5 cm, az arcvédő lemez hossza 13,5 cm. 

3. sz. vassisak (MNM. 56.40.11.) 

A sisakformát tekintve a 3. sz. vassisak teljesen azonos az elő
zőkkel. Eltérés csupán a 2 cm magasra kiemelkedő sisaktarajban 
mutatkozik. A szemeken kívül a sisakharangokon semmiféle díszít-
mény nincs. A célszerűséget szolgáló apró lyukacskák a sisakperemen 
ebben az esetben is megtalálhatók. Az egykori ezüstborítás jelzése
ként itt ugyancsak megmaradt néhány ezüstfejű nittszeg. A nyakvédő 
és arcvédő lemezek formailag és kivitelben megegyeznek az előbb 
említett sisakokkal. . • 

A 3. sz. sisak méretei: fejkerület 66 cm, a sisakpánt szélessége 2 
cm, a sisaktaraj a pántból 2 cm magasan emelkedik ki. A nyakvédő le
mez legnagyobb szélessége 11 cm, hossza 10,5 cm. Az arcédő lemezek 
hossza 12,7 cm. 
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4. sz. vassisak (MNM. 10.1951.2.) 

Az 1., 2. és 3. sz. sisakok közel azonos típushoz tartoznak. Kizárólag 
csak taraj kiképzésükben van csekély eltérés közöttük. A 4. sz. sisak 
jellegében ugyan hasonló az előzőekhez, de középtaraját tekintve kü
lönbözik ezektől. A középpánt hiányzik ennél a sisaknál, a magas si
saktaraj a sisakcikkelyek találkozásánál, középen közvetlenül emelke
dik ki a sisakharangból. Ami a sisaktaraj szerkezetét, illetve a fel
erősítését illeti, itt kizárólag Hekler megfigyeléseire támaszkodhatunk, 
aki a sisakok gipszes rögzítése előtt —a lelet találása idején — a tech
nikai sajátosságokat megfigyelte és leírta.17 

Hekler szerint a taréj alsó szélét a két gömbnegyedből álló sisakfél 
közé szorították be. Hogy a sisaktaréj tartását és szilárdságát bizto
sítsák, feltételezi, hogy kétoldalt a taréjt a sisaktest mentén még kes
keny pánttal is leszorították. A taréj tartását ezenkívül azáltal is biz
tosították, hogy a taréj belső peremét elől jobbra, hátul pedig valószí
nűleg ellenkező oldalra kihajtották és ezeket a kihajtott részeket be
lül a sisaktestre rákalapálták. A taréj elején ez a kihajló nyúlvány a 
lelet megtalálásakor még világosan látható volt, később azonban min
den óvatosság mellett is szétmállott. 

A sisaktest alakja — mint már említettük — megegyezik a fent fel
sorolt példányokkal, díszítése azonban ezektől annyiban eltér, hogy 
mindkét sisakfél peremét mintegy 1,5—2,5 cm távolságnyira a perem
től — illetve a középösszeillesztéstől — bemélyített vájat kíséri. A 
sisak homlokfeletti részén a szemek itt is jelezve vannak. A fülkivágás 
fölött a sisakcikkely oldalsó részén egy-egy félhold alakú bemélyítés 
díszíti a sisakot mindkét felén. A 4. sz. sisak alsó peremén, mint az 
előbbi példányok esetében is, jól látszanak körben a kis lyukacskák. 
A bal sisakfél fülkivágásának a homlok felőli sarkában egy ezüstfejű 
nittszeg vékony ezüstlemez darabkát rögzít a vassisakhoz, az egykori 
ezüstlemez borítás maradványait. Az arcvédő lemezen több helyen 
ezüst és réz nittek maradványai vannak. 

A 4. sz. sisak méretei a következők: fejkerület 69 cm, a magas si
saktaraj legmagasabb pontja 9,3 cm, a nyakvédő lemez legnagyobb 
szélessége 10,2 cm, hossza 10,8 cm, az arcvédő lemez 14,2 cm hosszú. 

Összefoglalva tehát a jelenlegi megtartási formájukban egyszerű, 
dísztelen vassisakoknak tűnő intercisai sisakok az ún. tarajos sisakok 
típusába tartoznak. A rajtuk még fellelhető ezüstmaradványokból 
következtetve a sisakok vasanyagát eredetileg ezüstlemezzel vonták 
be. 

5. sz. Eskü téri sisak (MNM. 110.1899.) 

Az ún. Eskü téri sisak Budapesten 1898. június 25-én került fel
színre a Duna bal partján, az akkor épülő Erzsébet-híd balparti pil
lérének alapozásakor, a felső keszonban. Az egykori hivatalos adatok 

IV Hekler A.: Arch. Ért . 1911., 225, s köv. o. és J a h r b u c h d. Deutschen Arch. Ins t i tu ts 
1912. 
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szerint 3,5—3,8 m mélységben feküdt a Duna O-pontja alatt, sűrű 
kavicsrétegben.18 

Nagy Lajos 1932. évi ásatásai,19 Bertalan Vilmos 1944. évi feltá
rásai20 megállapították, hogy az Erzsébet-híd és a belvárosi templom 
környékén a Duna bal partján egy római kori erőd állott. Az ásatá
sok ennek a tábornak, amely a római limesszel szemben ellenerőd
ként, illetve hídfőállásként szolgált, két periódusát tisztázták. 

Az Eskü téri ellenerőd kormeghatározásához jelentős adatokat szol
gáltattak az ásatások során felszínre került bélyeges téglák és érmek. 
A legkorábbi adatok a II. század első évtizedeire nyúlnak vissza és a 
leletek megszakítás nélkül mutatják a terület megszállását a II. szá
zadon át a III. század elejéig. A III. század eleje után egy hiátus kö
vetkezik, egészen Diocletianus új táborépítéséig.21 Ettől az időponttól 
a tábor a római limes végső fennállásáig használatban volt, sőt állott 
és lakott volt a korai magyar középkorban is. 

Az első publikáció leírása szerint,22 amikor a sisakot találták, kül
sejét kavics- és homokréteg borította, ugyancsak kaviccsal volt tele a 
sisak belseje is, amely a vasrozsdával összetapadva tömény, kemény 
masszaként töltötte ki a sisak belsejét. Ez a sisakhoz tapadt rozsdás 
kavicsréteg szerencsésen összefogta a sisakról levált, de eredetileg 
hozzátartozó töredékeket is. 

Minthogy a sisak külsejét aranyozott ezüstlemez borította, erről 
a külső részről viszonylag könnyen eltávolítható volt a rárakódott ka
vicsréteg, és a restaurálás után a sisak díszítései szépen előtűntek. 
Belsejéből, ahol a sisak vas alapja fedetlen volt, a kavicsok mind a 
mai napig eltávolíthatatlanok maradtak, annyira rögzültek a vas alap
hoz. 

Az 5. sz. Eskü téri sisak leírásánál felhasználjuk Hampel részletes 
publikációját23 és Nagy Géza leírását.24 

Az Eskü téri sisakharang nyújtott formájú, a hosszabbik belső át
mérője 23 cm, a rövidebb átmérő 17 cm. Fejkerülete 67 cm. A két 
sisakcikkelyt összeillesztő középpánt szélessége 3,2 cm. A középpánt 
magassága 7 mm. A sisak vastagsága a rozsda által nem csonkított 
részeken kb. 5 mm. 

Az, hogy vajon a sisak vas alapja, amelyet az aranyozott, ékköves, 
helyenként domborított geometrikus és figurális mintákkal díszített 
ezüstlemez borít, eredetileg díszítve volt-e, vagy legalább nagyvona
lakban durván jelezték-e a vas alapon, hogy hova kerülnek a borító
lemez díszítméríyei, ma már nem állapítható meg, mert a lemezbevo
nat teljesen borítja a vassisakot. Hogy azonban legalább a szemek dur
ván jelezve lehettek a vas alapon, hasonlóan az intercisai sisakok 
szemalakításaihoz, azt abból következtethetjük, hogy az Eskü téri sisak 

18 Kuzsinszky B.: Budapest Régiségei 7. 1900., 45. s köv. o. 
19 Nagy Lajos: Az Eskü téri római erőd, Pest város őse. Budapest, 1946., 7. o. 
20 Bertalan V.: Budapest Régiségei 14. 1945., 471. s köv. o. 
21 vö. Bertalan V. helyszínrajzával. 
22 V Ö . Hampel J.: Arch . Ért . 1900., 361. o. 
23 Hampel: Zeitschrif t für h is tor ische Waf fenkunde 2. 1899., 192—201. o. 
21 Nagy Géza: Budapes t Régiségei 7. 1900., 67. s köv. o. 
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homlok fölötti részén egy-egy ovális, nagyméretű kő van befoglalva, 
talán a szemek jelzéseként. 

A sisakszegély keretelése, amely a két gömbszeletet összefogja, 
csaknem egészében megmaradt körben, illetve a hiányzó részek re
konstruálhatók. 

Az Eskü téri sisak felületének díszítményeiben domborművesen 
kialakított mintákat, valamint színes, drágaköveket utánzó üvegpaszta 
betéteket láthatunk. A figurális díszek apró gyöngysoros keretelésben 
vannak elhelyezve és csaknem valamennyi a győzelmi szimbolikával 
van tartalmi kapcsolatban. Így Victoria felemelt kezeiben győzelmi 
koszorúkat tart, egy másik keretben Jupiter ül trónszéken. Majd tá
volabb egymással szemben álló oroszlánok két oldalról egy krátert 
őriznek. Majd ismét Victoria és a krátert őrző oroszlánok képezik a 
homlok feletti pánt díszített sávját. 

Sajnos, a sisak első peremszegélye igen rossz állapotban van és így 
ma már az egykori feliratos mezőből egyetlen betű sem rekonstruál
ható. Hampel a sisak első elnagyolt tisztítása után két betűt ismert fel, 
egy R, majd távolabb egy M betűt.25 Nagy Géza a feliratból kibetű
zött még O betűt is.26 A sisak ismételt, gondos tisztítása után Alföldi 
András OR AR, majd a végen M betűket olvasott ki és a feliratról 
fényképet is közölt.27 — A hiányos felirat értelmezése sajnos nem lát
szik megoldhatónak. 

A sisak arci oldalán a két szemöldök feletti ívre rárakódott vasma
radványok és nittszeg-lyukak jelzik, hogy ezen a helyen volt az orr 
védelmére szolgáló lemez felerősítve. 

A sisak két oldalát arcvédő lemezek alkották. A jobb oldali arcvédő 
lemezből tekintélyes darab megőrződött. Tarkó felőli nyúlványa ma 
hiányzik, bár a sisak találásakor megvolt és a korábbi fényképeken is 
szerepel. 

A sisakszegélyen mai állapotában nem fedezhetők fel az apró lyu
kak, amelyek a bőrbélés felerősítésére szolgáltak, hogy azonban az 
5. sz. Eskü téri sisak is bőrrel volt eredetileg bélelve, mint az 1—4. 
sz. intercisai sisakok, azt bizonyítják számunkra az arcvédő lemezek 
szegélyei, amelyeknek ép részein egymástól kb. 1 cm távolságnyira 
megtaláljuk a lyukacskákat. 

A második arcvédő lemeznek is megvan egy töredék része, amelyet 
a kavicsos rozsdaréteg rögzített a sisakhoz. 

Mindkét arcvédő lemez alapján ugyancsak vasmag képezi, külső 
felükön, mint a sisakharang, ezek is aranyozott ezüstlemezzel vannak 
borítva. Díszítményeik azonosak a sisakharang j éival. 

A sisak nyakvédő lemezére vonatkozó támpontunk sajnos nincs, de 
feltételezhetjük, hogy azonos formájú és szerkezetű volt, mint az in
tercisai sisakoké, vagy a szerencsésebben megőrzött berkasovói 1. és 
2. díszsisaké. 

25 Vö. Arch . Ért . 1900., 72. 0. 
26 Nagy G.: i. m. 71. és 73. o. 
27 Alföldi, A.: Acta Archaeologica (Kobenhavn) Vol. 5. 1934., 107. o., 6b ábra . 
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A budapesti díszsisak legutóbbi, az 1965. évben végzett tisztítása, 
restaurálása és konzerválása után a régi szennyeződések eltávolítása 
lehetővé tette, hogy néhány megfigyelést tegyünk készítésére vonat
kozólag. 

A mintegy 5 mm vastagságú vas sisakharang két külön gömbszelet
ből készült, összeillesztése egy egészen alacsony, kb. 1—2 mm ma
gasságú, 1 cm széles gerinccel történt a középen. A vas sisakharangra 
először a figurális reliefekkel díszített aranyozott ezüstpántot illesz
tették fel, a pánt két végének találkozási pontja pontosan az orrnyereg 
és a homlok vonalában volt, majd két gömbszelet formájú sisakkaréj 
lemezborítása került felerősítésre. A két fél borítólemez a középen 
nem ér össze, hanem szabadon hagyja a vas alatt kissé kimagasodó 
összeillesztési gerincét. A figurális díszű sáv felső szegélyét takaró, 
gömbszelet formájú lemezek kis félgömb alakú szegecsekkel vannak 
a figurális sáv lemezéhez rögzítve úgy, hogy a lemezszélek kb. 6. 
mm-re fedik egymást. Ez után került sor a középső sisakpánt felerő
sítésére. A sisakpánt maga egy széles, lapos vaspánt, melyre ráborí
tották az aranyozott ezüstlemezt és azután forrasztották fel a közép
varratra úgy, hogy a két sisakfél nem érintkező lemezeinek széleit ta
karja. Csak legvégül került a csaknem kész díszsisakra az alsó sze
gélypánt, amelyen egykor a feliratos mező helyezkedett el, s amely 
a sisakoldal síkjából 4—5 mm vastagságban kiáll, tehát egy ugyan
olyan felforrasztott abroncs volt, mint a sisak középső pántja. A sisak
harangon négy szíj csatot figyelhetünk meg. Kettő elöl, illetve hátul, a 
sisaktaréj pánton, kettő a sisak oldalakon helyezkedett el. Mindkét 
csat tüskéje felfelé, a sisakfödél felé mutatot t és arra szolgált, hogy 
az alkalmanként felerősítendő sisaktaréj-díszt szíjakkal rögzítse. Ez a 
díszes taréj nem volt a sisak szerves tartozéka és a sisakot anélkül is 
viselhették. Ezt bizonyítja, hogy a sisaktaréj pántjába még a sisakte
tőn is vannak beillesztett ékkőmásolatok; így a sisak dísze akkor is 
csorbítatlan maradt, ha a sisakforgót nem használták. 

Az Eskü téri sisak előkerülése óta a kutatók érdeklődésének előteré
ben a sisak eredete, illetve stílusának meghatározása állott. 

Hampel a sisak díszítésének stílusával kapcsolatban mértéktartóan 
barbár ízlésről beszélt: „a római barbár vegyes stílust képviselő mun
kák bronzból, vasból, ezüst inkrusztációval és poncolt, vagy domborí
tott mintákkal aranyozva, vagy anélkül Nyugat- és Északnyugat-
Európában, valamint kelet felé egészen a Fekete-tengerig a római 
császárkorból igen gyakoriak."28 

A sisak forma, illetve típus eredetét kutatva az ismert előképek fel
sorolása után Hampel véleményét a következőkben összegezi: „ . . . a 
típus előbb görög idomok befolyása alatt volt és talán utóbb római be
folyás alatt fejlődött tovább, anélkül, hogy magát az alapformát akár 
görög, akár rómainak tekinthetnők."29 

Készítési idejét tekintve a budapesti sisakot Hampel a III—IV. 
századból valónak tartja. 

28 Hampel: Zeitschrif t für h is tor ische Waf fenkunde 1900—1902., 200. s köv. o. 
29 Arch. Ért . 1900., 374. o. 
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Nagy Géza a sisak római kori voltának bizonyítására a figurális dí-
szítményeket összehasonlítja az éremhátlapokkal, melynek eredmé
nyeként egy IV. század első felére eső datálást hoz ki. Véleménye 
szerint a sisak római provinciális készítmény, amely a barbárok szá
mára készült, mégpedig egy jazig fejedelem részére.30 

A budapesti díszsisak stílussajátságaival és datálásával Fettich 
Nándor is foglalkozott. Tagadva annak római voltát. Annak ellenére, 
hogy a sisak római eredete később kétségtelen bizonyítást nyert, mégis 
hasznosnak bizonyultak a díszítmények eredetére utaló megállapítá
sai.31 

Alföldi András tanulmányának eredményeit,32 mely szerint sisa
kunk közeli kapcsolatban volt a Krisztus-monogramos sisakokkal, az 
újabban felszínre került berkaszovói 1. sz. sisak csak megerősíti, bár 
ezen Krisztus-monogram nem lehetett, csak típusban közelálló ezekhez. 
Alföldi datálását, melyet a Krisztus-monogramos pénzek megjelenésé
nek segítségével a Krisztus-monogramos sisakokra is vonatkoztatott, a 
későbbi időpontban felszínre került sisakok sem döntötték meg. 

Ma már abban a kedvező helyzetben vagyunk, hogy az ilyen dísz
sisakok eredetét szűkebb körben tudjuk keresni, mint a korábbi, 
igen szerteágazó kutatás. 

Ha már most valamennyi tarajos sisaktípusba tartozó félgömb ala
kú sisakot számba vesszük, forma és díszítmény szempontjából a kö
vetkező csoportok alakulnak ki. Budapest Eskü tér (díszborítása meg
van), Berkaszovo 1. és 2. (díszborításuk megvan),33 Pfersee 1. és 2. 
(díszborításuk még megvan),34 a Worms, Schildergasse-ban talált 
vassisak, mely intercisai sisakjaink hasonmása, jelenlegi for
májában eredetileg aranyozott ezüstlemezzel volt borítva.35 

Intercisa 1., 2., 3., 4. sz. sisakok, mint korábban már bizonyítottuk, 
ugyancsak ezüst díszborítással voltak ellátva. Az itt felsorolt 10 sisak 
egymástól különböző, mégis azonos jegyeket mutat, alapját, felépíté
sét, szerkezetét és díszítményeit tekintve. 

A Concesti-i36 és Deurne-i37 díszsisakokat — bár rokon vonásokat 
őriznek — az előbb felsorolt azonos jegyeket őrző sisakjainktól, úgy 
gondoljuk, el kell választanunk. A Der el Medineh-ből származó si
sak38 valamint az általában e csoporthoz sorolt dalmáciai St. Vid39-
ből való sisak véleményünk szerint csoportunktól idegen. 

A fent felsorolt 10 díszsisak, mint feltételezzük, azonos műhely
ből került ki, s itt elérkeztünk sisakjaink eredetének kérdéséhez, va-

30 Nagy L.: i. m. 73. o. 
31 Acta Arch . (Kobenhavn) 1930., 262. o. 
32 Acta Arch . (Kobenhavn) 1934., 99. s köv. o. 

33 Manojlovič—Marijanski, Mirjana: Les Casques r o m a i n s t radi fs d e Berkasovo . Novi 
Sad, 1964. 

34 Lindenschmit, L.: Die A l t e r t hümer unse re r he idnischen Vorzeit. Bd. V. Taf. 41., S. 
233 és Ge rman ia Romana2 Taf- V. XXXIII . 

35 u o . Bd. V. 4. ábra , 224. o. 
36 U o . B d . V. 226. O. 
37 Evelin, M. A.: ŕ r a e h i s t o r i s c h e Zeitschrift 3. 1911., 150. o. 
38 Heinrich, K.: G e r m a n i a 24. sz. 1940., 54. s köv. o. 
39 List, C: J a h r b u c h d. K. K. Zen t ra lkommiss ion 1903., 251. o. 
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lamint azoknak a jegyeknek kielemzéséhez, amelyek díszítésükön 
fellelhetők. 

A korábbi kutatás Hekler, Hampel, majd Finály40 kézenfekvőnek 
tartották, hogy az intercisai sisakok eredetét az ott állomásozó Cohors 
I. Hemesenorum jelenlétével kapcsolják össze, és szír, illetve keleti 
elemeket véltek felismerni a sisakokon. 

Az intercisai monográfiából41 nyilvánvalóan kitűnik, hogy Gallienust 
követően a Cohors I. Hemesenorum egyetlen felirata sem ismert, ez 
a csapattest tehát már régen nem állomásozott Intercisában abban az 
időben, a IV. században, amelyből sisakjainkat származtatjuk. 

Az újabban ismertetett hemesai ezüstsisak sem rokon a mi interci
sai sisakjainkkal.42 

Mint említettük, volt olyan felfogás is, amely sisakjainkat — bele
értve a budapesti sisakot is — görög—római keveréktípusnak ta r 
totta. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Schroder össze
foglaló munkájában4 3 összegyűjtve szemlélhetjük a thrák sisakokat és 
ebből is megállapíthatjuk, hogy a mi sisakjainknak ezekhez semmi 
kapcsolatuk nincs. Esetleg csak a mi leegyszerűsített, enyhén tagolt 
arcvédő lemezeink távoli előképeit vélhetnénk felfedezni a gazda
gabb kontúrvonalú thrák előképeken — néhány thrák sisakon a fül
kivágás is megtalálható. Felépítésükben azonban ezek a sisakok egé
szen mások. 

Alföldi a budapesti sisakot kapcsolatba hozza a homlokpántos és 
plasztikus motívumokkal díszített abroncsos sisakokkal, amelyek per
zsa eredetre nyúlnak vissza.44 Ügy tűnik, hogy az intercisai 2. sz. 
sisak valóban támogatni látszik a perzsa kapcsolatok feltételezését, 
amennyiben a sisakharangot képező két sisakcikkely csillag alakú 
díszítményei hasonlatosak a perzsa—iráni rozettás-csillagos t iarák dí
szeihez.45 Ilyen csillagdíszítésekért azonban nem kell olyan távoli ana
lógiához nyúlnunk, sokkal kézenfekvőbb, ha ezt a fajta díszítőmódot 
a Közép-Duna-vidéki római kori bronzművesség emlékein fellelhető 
csillagdíszekkel hasonlítjuk össze.46 Holdakkal való kombinálásuk pe
dig a legelterjedtebb asztrális szimbolika az egész birodalomban. 

Ma már látjuk, hogy a mi félgömb alakú sisakjainknál sokkal köze
lebb áll pl. a perzsa típushoz a Der el Medineh-i sisak.47 Félgömb ala
kú díszsisakjaink közül pántos, illetve szeletekre bontott borítóleme
zeivel talán a Concesti-i48 és a Leiden-i49 sisakok tekinthetők a perzsa 
sisakok hatására díszített példányoknak és a későbbi pántos sisak elő
futárának a Der el Medineh-i sisakkal együtt. 

A tárgyalásunkat képező tarajos sisakjaink eredetével kapcsolatban 

40 A r c h . É r t . 1911., 260. o. é s J a h r b u c h d. D e u t s c h e n A r c h . In s t . 27. 1912., 536—538. o. 
41 Intercisa II. 1957., Barkóczi L..; 535. o. 
42 vermeule, C. C: J o u r n a l of R o m a n Studies 50. I960., 112. o. 
43 J a h r b u c h d. D e u t s c h . A r c h . I n s t . 1912. 4. X X V I I . 317—344. o. 
44 A c t a A r c h . ( K o b e n h a v n ) 1934., 122. o. 
45 Young, John H.: American Journal of Archaeology 68. 1964. PI. 11. Fig. 1. 
46 Radnóti: A r c h . É r t . 1946—48., 145. o., XXIV. t. 
47 vö. Heinrich: i. m. 
48 V Ö . Lindenschmit: Bd . V. 226. o. 
49 Eveiéin: i. m . 150. o. 
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a leghangsúlyosabb vélemény, amely a legtovább tartotta magát, a 
germán eredők hangsúlyozása volt. A germán hatást a barbárosan nagy
vonalú geometrikus díszítésekben és a tarka, nagy kőutánzat beraká
sokban ismerték fel a budapesti sisak többször említett leírói és is
merteti. Legutóbb Mirjana Manojlovič is a berkaszovói sisakokat is
mertető munkájában erősen hangsúlyozta a germán hatásokat a díszí
tőelemekben.50 

Kétségtelen, hogy e sisakcsoportban, melybe az említett 10 sisakot 
besoroltuk, túlsúlyban vannak a barbáros ízlésű díszítőelemek. Mi itt 
nem gondolnánk közvetlen barbár hatásra, hanem csak annyiban 
tart juk barbárosnak ezeket a díszeket, amennyiben az egész késő 
római művészet gót, germán hatásokat ölel fel, mely által darabosabbá, 
rusztikusabbá válnak az udvari ízlésre, illetve udvari megrendelésre 
készült műalkotások is. 

Ez az „elbarbarizálódás", amely a késő római művészetre nagy 
Theodosius alatt, a IV. század végén teljes egészében jellemző, már 
Diocletianus, majd Nagy Konstantin alatt kezdetét veszi, amikor az 
udvari viselet és az udvari ceremónia keleti jegyeket olvaszt magá
ba.51 330-ban az új alapítású főváros, Konstantinápoly a kelet kapu
jában csak elősegítette a késő római művészeti ízlésnek ezt az elkele-
tiesedését. 

E zárt egységet képező sisakcsoport díszítményeit — a nemesfém 
borítólemezek trébelt mintáit és a színes köveket utánzó üvegbera
kásokat is — inkább ennek a késő római udvari művészetnek a köré
be utalnánk, sem mint azt feltételezzük ezekről a sisakokról, mint a 
korábbi kutatók, hogy a római fegyvergyárak készítették a késő római 
hadseregben szolgáló barbár parancsnokok számára az ő ízlésüknek 
megfelelően. 

A sisakok különbözőségét az azonos típuson belül az határozza meg, 
hogy a római hadsereg más és más csapattesteinél különféle rangban 
szolgáló tisztek hadfelszereléséhez tartoztak. 

Mint kitűnik, a felsorolt 10 díszsisak a római kori sisakok között 
egy különálló csoportot képvisel. Bár a sisakok díszítésében, az arc
védő lemezek kiképzésében fellelhetők a birodalom különböző vidé
keiről eredő jegyek, mégis végső megfogalmazásukban sajátosan egy
séges csoportot képeznek. 

Sisakcsoportunk műhelyét, illetve a fegyvergyárat, amelyben ké
szültek, nem szükséges az előkerülési helyektől nagyon távol fekvő 
városok császári műhelyeiben keresni. 

Egy régi leletegyüttes kapcsán, amelyet a Magyar Nemzeti Múzeum 
őriz, talán közelebb tudunk jutni a Budapest Eskü téri sisak készítési 
helyéhez s ezzel együtt az e típusba tartozó sisakok műhelyéhez. 

Az ún. krásznai aranyrudakon5 2 téglalap alakú gyöngysoros kere te
lésben allegorikus alak ül, a város perszonifikációja corona muralissal 
a fején. Ha ezt a bélyegzőt összehasonlítjuk az Eskü téri sisak ülő 

50 Manojlovič—Marijanski : i. m. 34. o. 
Si Technau, W.: Die Kunst der Römer. Berlin, 1940., 280., 295. o. 
52 vö. Hampel: Arch. Ért. 1887., 48. s köv. o. az idevonatkozó korábbi irodalommal. 
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Jupiter ábrázolásával, nyilvánvaló, hogy a két ábrázolás azonos felfo
gásban készült. A krásznai aranyrudakon a figurák alatt SIRM olvas
ható a bélyegzőkön. Kétségtelen tehát a kapcsolatuk a sirmiumi csá
szári verdéhez, illetve a pénzverde mellett dolgozó ötvösmühelyhez. 
A sirmiumi pénzverde aranypénzeket bocsát ki inkább, míg Siscia 
verdéje bronzpénzeket ver. Indokoltnak látszik tehát feltevésünk, hogy 
a sirmiumi verde mellett nemesfémeket feldolgozó ötvösműhely is 
dolgozott. 

A verde működése az érmek tanúsága szerint I. Valentinianus kora 
után megszakadt. A krásznai aranyrudak meghatározásához segítsé
günkre vannak még a császári bélyegzők is. A 3. császári bélyeg egy 
gyermek és két férfi mellképét mutatja. Hampel meghatározása szerint 
a gyermek Gratianus (367 óta Augustus), az egyik férfi Valens csá
szár, a másik férfi Valentinianus, aki 375-ben halt meg. A krásznai 
aranyrudak készítése tehát 367—375 közé keltezhető. 

A Budapest Eskü téri díszsisak figurális díszítményeinek kidolgo
zása finomabb, plasztikusabb, művészibb, mint a krásznai rudakon 
szereplő figuráké. A jobb minőségű kivitel magyarázatát feltehetően 
abban kell keresnünk, hogy más kidolgozási lehetőséget enged meg 
egy trébelt lemez, mint egy benyomott bélyegző. 

A tárgyalásunkat képező sisakok korhatározásához, illetve készítési 
és használati idejükhöz a következő adatok állanak rendelkezésünkre, 
Alföldi idézett munkájában az ilyen sisakok legkorábbi megjelenését 
a IV. század 2—3. évtizedére helyezi. Manojlovic az egyik berkaszovói 
sisak felirattöredéke alapján a sisakokat Licinius—Constantinus idejé
re határozza meg. — A berkaszovói sisakokkal egy leletben került fel
színre két „légcsavar formájú" ezüst bőrveret is.53 Az ilyen övveretek 
általában gyakoriak bronzból, a dunántúli IV. századi sírokban, mint 
azt a veszprémi, pécsi, keszthelyi múzeumokban őrzött példányok is 
bizonyítják. A berkaszovói lelet első zabiájának szíj fogó ezüstpántjai
nak a kiképzésével egyeznek meg. 

Mint fentebb láttuk, a krásznai aranyrudak sisakunkhoz analóg 
pecsétje is, mint legkésőbbi lehetséges készítési időpontot, a iV. 
század 6—7. évtizedét jelzik. 

Összefoglalva tehát az újabb vizsgálatok eredményeként kiderült, 
hogy valamennyi általunk leírt pannóniai tarajos vassisak egykor ara
nyozott ezüstlemezzel borított díszsisak volt. 

Egyik csoportjuk (a Budapest Eskü téri sisak) kőutánzatokkal ta r 
kán, gazdagon díszített és az ornamentális minták mellett figurális 
díszítményeket is őriz. 

A sisakok másik csoportján ma már csak a puszta vas sisakharangon 
helyenként megmaradt ezüstlemez-maradványok és szegecsek jelzik,, 
hogy egykor díszes ezüstlemez, vagy aranyozott ezüstlemez borítású 
sisakként szolgáltak ezek is. Tehát az intercisai vassisakok is eredeti
leg nemesfém borítású díszsisakok voltak. 

53 vö. Manojlovic—Marijan&ki: i. m. XVIII. t. 4., 5., 18. o. 
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Pannóniai sisakjaink korát, illetve készítési — használati — idejét 
a lelőkörülmények, a sisakok díszítményeinek analógiáit, valamint a 
kísérő leletek egyaránt a IV. század 2—7. évtizedeire határozzák 
meg — természetesen egy hosszabb használati idő sincs kizárva. A 
formát és a típust, amelyet pannóniai sisakjaink és a velük azonos tí
pusba tartozó sisakok képviselnek, tipikusan Közép-Duna vidékinek 
tartjuk és kialakulásukat is e körben keressük. Nagy a valószínűsége 
annak, hogy sisakjaink a dél-pannóniai sirmiumi pénzverde mellett 
működő díszfegyverzetet készítő udvari ötvösműhelyben készültek. — 
A sisakok díszítményeit tekintve a tarka kőberakások, trébelt orna
mentikák meglehetősen barbáros ízlést tükröznek, a kevés figurális dí-
szítmény viszont még őriz valamit a hagyományos római birodalmi 
díszítőművészetből. — A díszsisakok végső megjelenési formájukban 
nagyon jellemzőek a késő római udvari ízlésre és ennek az udvari 
ízlésnek igen kifejező csoportját alkotják. 

DÍSZÍTETT BRONZ PAJZSDUDOROK 

Pajzsok, pajzsdudorok a római korból igen ritkán kerülnek felszín
re. A Magyar Nemzeti Múzeum 1966-ig egyetlen díszített pajzsdudort 
sem őrzött a régészeti gyűjteményben. Ennek az évnek januárjában 
és decemberében azonban 2 gazdagon cizellált ezüstözött bronz pajzs-
dudorral gazdagodott a pannóniai fegyvereink gyűjteménye. 

A scutum, a pajzs a kora császárkori légionárius gyalogosok védő
fegyvere volt. Formájukat tekintve négyszögletes, kerek, ovális, vagy 
nyújtott hatszögletű római pajzsokat ismerünk. A lovas fegyvernemek 
pajzsai mindig kisebbek és könnyebbek voltak, mint a gyalogsági paj
zsok. 

A római kori pajzsok nagyrészt többrétegű fából készültek, néha 
bőrrel borítva, esetleg fém szegélypántokkal erősítve.r/' 

Minden esetben fémből készült a szerényebben, vagy gazdagabban 
díszített pajzsdudor (umbo), melynek szerkezeti szerepe is volt. Az 
ellenség felé eső külső pajzsoldalon a dudor általában félgömb alakúan 
kidomborodott, hogy ennek megfelelően a harcos felé eső belső olda
lon az ugyancsak fémből készült pajzsmarkolat, az ansa megmarko-
lásakor a kézfej külső oldalának helye legyen. Ezt a pajzsmarkolat 
szerkezetet jól megőrizték a maguk nemében egyedülálló Dura-Euro-
posból való II. század végi III. századi fapajzsok,55 amelyek festett dí
szítésüket tekintve összehasonlító anyagként fontosak számunkra pan
nóniai pajzsdudoraink vizsgálatánál. 

A Duna pannóniai szakasza — mint Germániában a Rajna medre 
— gazdag tárháza a római leleteknek. Legfőképpen az elmúlt évek 
folyamán medermélyítő, kotrómunkálatok alkalmával több, a maga 

54 Petrikovits, H.: Die römischen Streitkräfte am Niederrhein. Düsseldorf, 1967., 72. o.; 
Ulbert, G.: Römische Waffen des 1. Jahrhunderts n. Chr. Stuttgart 1968., 15. o. 

55 Brown, F. E.: Excavations( report 6th season. New Haven, 1936., 466. o., XXV—A. 
.kép, ugyanennek a műnek belső ' címoldalán a pajzs színes képe. 
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nemében egyedülálló lelet, illetve leletcsoport került felszínre a kotró
hajók tevékenysége révén. E leletek közül is kiemelkednek a római 
kori fegyverleletek.56 

Az ismertetésünk tárgyát képező díszített pajzsdudorok lelőhelye 
Százhalombatta (Matrica) az egyik esetben, a másik pajzsdudor a Du-
navecse és Harta közötti kotrásból került felszínre, de a kavics kira
kodásakor találták csak meg a hányon Dunaföldváron. 

Ezen a folyampartszakaszon feküsznek Matrica (Százhalombatta), 
Vetus Salina (Adony), Intercisa (Dunaújváros-Dunapentele) és Anna-
matia (Kisapostag) római táborainak maradványai. Nem tartjuk való
színűnek, hogy pajzsdudorleleteink a felsorolt táborok valamelyikéből 
kerültek volna a folyóba, sokkal inkább hoznánk eredetüket a Dunába 
süllyedt római kori hajókkal kapcsolatba. Százhalombattánál tudomá
sunk van egy elsüllyedt római kori hajóról, amelyet a mederben több 
méter vastag kavicszátony borít és amelyből a kotrás alkalmával 35 
bronzedény — egy hajókonyha felszerelési tárgyai — került felszínre. 
E bronzleletek a kora császárkorra, az I—II. századra utalnak.57 Ugyan
ezt a datálást támogatja a hajóból felszínre került kerámia is.58 

Százhalombattai pajzsdudorunk esetében nem bizonyítható teljes 
bizonyossággal az említett hajóból való származás, csak nagy a való
színűsége. Mégis megemlítettük ezt a hajót, mert a fegyverek vízbe 
kerülésénél legtöbbször felmerül a lehetősége annak, hogy áldozatul 
dobta be tulajdonosa fegyverét a folyóba, pajzsdudorunk azonban a 
hajó pusztulásakor is belekerülhetett a vízbe. 

Százhalombattai pajzsdudor (MNM. 66.1.1.) 

A Százhalombattánál a Duna medréből felszínre hozott pajzsdudort 
a Kavicskotró Vállalat munkatársai hozták be 1966 januárjában a Ma
gyar Nemzeti Múzeumba. 

A pajzsdudor teljes átémrője 20,4 cm. A kalott átmérője 11,2 cm, 
magassága 6,3 cm. Peremének szélessége 4,6 cm. A bronzlemez vas
tagsága 0,4 és 0,6 cm között váltakozik. Patinája sötétbarna, egységes 
színű, a fehérfém bevonat sok helyütt lekopott. A poncolással előraj
zolt mintákat a fehérfém bevonat sokszor eltolódva, nem pontosan ta
karva fedi. 

A pajzsdudor meglehetősen vékony és ezért hátlapján a rajzolatok 
egészen átnyomódnak és az állatok formái kirajzolódnak. A trébelés 
nyomait ugyancsak megfigyelhetjük a hátlapon. 

Bronz pajzsdudorunk, amely egy félgömb alakú kalottból és egy 
vízszintes peremből áll, gazdagon és változatosan díszített. A kalott 
felső részén kettős körbe foglalva a kiterjesztett szárnyú római sas áll, 

56 v ö . Thomas, E. B.: Römischer Legionarsdolch von Dunafö ldvár . Folia Arch . 20. 1969., 
24—46". O. 

57 vö. Radnóti, A.: Die römischen Bronzegefässe von P a n n o n i é n . Disser ta t iones P a n n o -
nicae II:6. Budapes t , 1938. XXXII. , XXXIII. , XXXV. t. 

58 A ha jókonyha le leteinek feldolgozását a legközelebb tervezzük. Elöl járóban csak a n y -
nyi t , hogy az edényeken szereplő fe l i ra tokon a LEG I ADIVTRIX csapat tes te szerepel . 
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karmaival Jupiter villámcsomóját markolva fejét hátrafordítja, csőré
ben a győzelmi koszorút tartja. Egy keskeny díszítetlen sáv után a 
kalott széles díszített mezejében egymást kergető állatokat látunk. 
A sas alatt, alul középen, ugró párduc őzet kerget, amelyet sörényes 
oroszlán követ. Az oroszlán előtt rohanó szarvas, majd két vadkutya 
nyulat vesz közre. A kalotton az állatjelenetes sáv alatt fekvő man
dula formájú karcolatokat egymástól apró körök választják el. A ka
lott legalsó része egy zeg-zug motívummal csatlakozik a pajzsdudor 
pereméhez. 

A pajzsdudor peremén a legbelső sáv ugyancsak zeg-zug motívum, 
majd két rovátkolt sodrott sáv között számtalan körbefutó karcolat 
után következik a perem legszélesebb díszített sávja. A négy pajzs
szeg helyét jelző kör alakú nyílásokat apró koszorúk veszik körül, két-
oldalra lebegő szalaggal. A koszorúk, mint a megmaradt patinanyo
mokból látszik, egyben a pajzsszegeket is kereteitek. A szeglyukak kö
zött egy-egy egymáshoz csatolt körökből álló mező és egy-egy páva
szem-díszes mező van. Az egész pompás és gazdag díszítésű. A figurák 
minden esetben bronzszínűek, míg az alap fehérfém bevonatú. A sze
gély kördíszei és pávaszem-díszei ugyancsak ezüstözöttek és a kima
radt alap őrzi itt a bronz színt. A koszorúk esetében az alap ezüstö
zött és a koszorúk voltak bronzszínűek. Ennél a pajzsdudornál is igen 
érdekesen megfigyelhetjük azt, amit már egy Mainzban előkerült. A-
val jelzett pajzsdudornál Klumbach is megfigyelt, hogy az eredeti 
poncolásokhoz, illetve apró körökhöz nem alkalmazkodott a fémbe
vonat, ezektől sokszor eltér és a forma négyszögesedő jelleget mutat. 

A százhalombattai pajzsdudor, a dunaföldvári pajzsdudort és a main-
zi A-jelű pajzsdudort több más jellegzetes jegy mellett még össze
kapcsolja egymással a kalott alsó részén levő szegély dísze, mely fekvő 
mandula formák között elhelyezett körökből áll. A mainzi A-jelű 
pajzs és a százhalombattai példányon még az egymással összekapcsolt 
körmotívumok is csaknem azonosak. 

A százhalombattai pazsjdudor felső kereteit mezőjét épp úgy kiter
jesztett szárnyú sas díszíti, mint a mainzi A-példányt. Mindkét sas 
csőrében a győzelmi koszorút tartja. 

Dunaföldvári pajzsdudor (MNM. 66.15.1.) 

Dunaföldvárról került be a Magyar Nemzeti Múzeumba a második 
gazdagon díszített pajzsdudorunk 1966 decemberében. A kotróhajó a 
Duna-parton ürítette a sódert, amit a Harta és Dunavecse közötti 
Duna-szakaszon bányásztak. A tárolóhelyen találták meg a pajzsdu
dort.59 A dunaföldvári pajzsdudor teljes átmérője 21,7 cm. A kalott 
átmérője 11 cm. Magassága 6,7 cm. Peremének szélessége 5,5 cm. A 
bronzlemez vastagsága 0,9 és 1,1 cm között váltakozik. Patinája sö
tétbarna, egységes színű, a fehérfém bevonat erősen kopott rajta. A 

5'J Józsa Fábián dunaegyházi lakos hozta be a tárgyat a Magyar Nemzeti Múzeumba és 
elmondotta, hogy 1966. augusztus végén, szeptember elején került felszínre. 
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pajzsdudor belsejében és a perem hátlapján a trébelés nyomai jól ki
vehetőek. 

A gazdagon díszített pajzsdudor félgömb alakú kalott j ának felső 
szektorait csak körkörös sávok díszítik. Ahol a kalott enyhén lejteni 
kezd, két sávban egymás fölé helyezett, úgynevezett pávaszem-motí
vum fut körbe sűrű cizellálással, majd ismét egy keskeny díszítetlen 
sávot találunk. A következő mező virágkelyhekből és szív alakú mag
házból álló körbefutó motívumokat őriz. Ismét körkörös sávok, majd a 
kalott legalsó zónájában egy-egy vízszintesen fekvő mandula formát, 
amely poncolással készült, egymástól 3—3 apró poncolt kör választ 
el. A pajzsdudor vízszintes pereme és a kalott találkozási helyénél 
több körbefutó rovátkolt sáv ismerhető fel. Az egész széles lapos 
pajzsdudorperemet egységbe komponált indamotívum tölti ki. A ka-
csos indák között egy-egy apró szív formájú repkénylevél bontakozik 
ki. A minta készítésénél a nyolc pajzsszög elhelyezését nem vették 
figyelembe. A pajzsszegek nem maradtak ránk, csak a patina jelzi 
a szegfejek nagyságát és a négyzetes átmetszetű lyukak a felerősítés 
helyét. A motívum, az indák, pávafarkak, növénykelyhek stb. minden 
esetben a bronz eredeti színét őrizték meg, míg az alap fehérfém be
vonata még ma is csillog. 

Gazdagon díszített pajzsdudorunkon két felirat is van. Az egyik a 
pajzsdudor peremének legkülső szegélyébe verve, illetve együtt ké
szítve a pajzzsal: > CASSIPOTENTIS . . . Cassius Potens centúriájába 
tartozott a pajzs egykori tulajdonosa, akinek azonban nevét a felirat 
második felében ma már nem lehet kibetűzni. A Cassius név keleti 
eredetű, zsidó körben is előfordul.60 Potens gyakori a nyugati provin
ciákban, Észak-Itáliában és Noricumban.61 A nevek eredetének isme
rete sajnos sem a pajzs korának, sem eredetének meghatározásához 
nem visz közelebb. A dunaföldvári pajzsdudor másik felirata apró, 
poncolt pontokból képzett betűkből áll, szétszórt, hevenyészett írás
móddal: > ANT- .ES CRES PROPINQVS — centuria Antonini. es. Cres-
cenc Propinqus. Eszerint a második tulajdonos Crescens Propinqus 
volt, aki Antoninus — másik nevét nem ismerjük — centuriájához tar
tozott.62 

A pajzsdudor belső oldalán könnyen bekarcolt betűk, ROPINQVS, 
ugyancsak a külső lapon megörökített névre utalnak. Kissé távolabb a 
bekarcolt névtől, azonos betűnagyságban apró poncolt pontokból kép
zett „R"-betű, mely ligáit P—R-nek is felfogható. 

A dunaföldvári pajzsdudor széles peremdíszítése, indákkal, szívek
kel ugyan különbözik az általában geometrikus rendben tagolt és ki
töltött peremek díszítési módjától, mégis a kalott díszítő motívumain 
keresztül szoros rokonságot mutat ez a példány a százhalombattai, 
a mainzi A és a mainzi B6 3 és a Halmágyonf / j előkerült dudorokkal. 

60 Barkóczi: A c t a A r c h . H u n g . 16. 1964., 308. o. 
61 Mócsy, A.: Die Bevölkerung. . . (l.l. jegyzet) 158. o. 
62 A Crescens név általánosan elterjedt a provinciákban. Vö. Mócsy: i. m. 170. o. — 

A Propinquus igen ritkán előforduló név, vö. Barkóczi: Acta Arch. Hung. 16. 1964., 321. o. 
63 Klumbach, H.: Drei römische Schildbuckel aus Mainz. Jahrbuch d. Rom. Germ. Zent

ralmuseums 13. 1966., 165—189. 0., VIII—XV. t. 
64 Hübner, E.: A r c h a e o l . E p i g r a p h i s c h e M i t t e i l u n g e n 2. 1878., HO. s köv . o. 
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A következő pajzsdudorok is formailag az általunk tárgyalt körbe 
tartoznak. Bizonyos, hogy ilyen és hasonló pajzsdudor még több r e j 
tőzik a gyűjteményekben, de díszítetlen mivoltuk nem serkentette a 
kutatókat azok közzétételére. A típus ritkasága, a formák és feliratok 
korhatározó jellege azonban — úgy hisszük — indokolja, hogy foglal
kozzunk velük. 

Bronz pajzsdudor Pannóniából (MNM. 56.40.10.) 

Az ismeretlen lelőhelyű pajzsdudor enyhén csúcsosodó kalottrészé-
nek középpontjában az eszterga rögzítő szögének helye látszik. A 
középpontot két körbefutó vonal veszi körül. A kalott díszítetlen. A 
vízszintes pajzsdudor peremet háromszor két esztergályozott sáv ta
golja. A középső két sáv vonalában négy darab négyszögletes átmet-
szetű szeglyuk a pajzsdudor egykori felerősítésének helye. 

Belső oldalán különösen a kalott részben a nyújtás, trébelés, ü tö-
getések nyomai jól kivehetők. A pajzsdudoron fehérfémes bevonat 
nyoma nem látszik. 

Bronz pajzsdudor Pannóniából (MNM. 68.12.1.) 

A második ismeretlen lelőhelyű pannóniai pajzsdudornak enyhén 
csúcsosodó, alul kissé behúzott kalottja van. A kalott felső részét há
rom körbefutó sáv díszíti. A legszélesebb része fölött valamivel két 
párhuzamosan körbefutó sáv van. A vízszintes peremet a szélhez kö
zel, két egymással párhuzamosan futó sáv kereteli. A peremen az ere
deti négy pajzsszeg helyén kívül még egy négyzetes nyílás is látszik, 
egykori foltozás, javítás helye. A pajzsdudor belső részén kevés ütés
nyom a készítés technikájára utal. 

Az itt tárgyalt típusba tartozó pajzsdudorok leírása után próbáljunk 
közelebb jutni e nagyon ritka csoport eredetéhez, hogy aztán meg
kíséreljük a rendelkezésre álló adatokból készítési, illetve használati 
idejüknek megállapítását. 

Keim—Klumbach könyvének ismertetésében Barkóczi már felveti 
a közölt díszpáncélok keleti eredetének kérdését is,65 felsorakoztatva 
mindazokat a jegyeket, amelyek e csoport keleti eredetére utalná
nak, a következőket mondja: „ . . . még ma is probléma, hogyan kerül
tek el ezek a darabok a Kárpát-medencébe, vagy a nyugati tar tomá
nyokba. A legvalószínűbbnek látszik, hogy a keletet jár t vexillatiók 
és katonák hozták magukkal . . . így lehetett ez Straubingban is, ahol 
nagy a valószínűsége annak, hogy a díszpáncélok megjelenése a Cohors 
I. Flavia Canathenorum szíriai csapat ottlétével függ össze. Keleti ere
detre utalhat még az egyik darabon beponcolt MORONI keleti jellegű 
személynév is." — így Barkóczi már sokkal jobban megközelítette az 

fö Barkóczi: Arch. Ért. 1957., 107. o. 
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eredet kérdését, mint Drexel,66 aki alapvető fontosságú munkájában 
a hasonló típusú díszpáncélok, fegyverek eredetét Thráciában, illetve 
Bizáncban kereste, de a kérdést egyértelműen nem zárta le. A minta, 
a kivitelezés felfogásának összehasonlításából arra az eredményre ju
tottunk, hogy eredetüket és korukat tekintve a zömmel domborított 
mintákkal ékített traubingi díszpáncél maradványok és a mi díszített 
pajzsdudoraink esetében közös eredetet kell keresnünk. Több más 
mellett ilyen, mindkét csoporton — a domborműves és a lapos felü
leten díszített — meglevő közös jegyek pl. a poncolt körökből álló 
minták, amelyeken a köröket egymással vízszintes és függőleges irá
nyú poncolt pálcikák kapcsolják össze. A körök belseje mindig ezüs
tözött.67 

Véleményünk szerint a meghatározás kulcsát a leghasznosabb össze
hasonlító adatokat az ebből a szempontból eddig meglehetősen mellő
zött Dura-Europos-i festett fapajzsok őrizték meg számunkra. 

A Dura-Europos-i pajzsok hajlított falemezek összeillesztésével ké
szültek, hogy ellenállóképességük nagyobb legyen. Ezeket a nyersfa 
lemezeket különböző anyagokkal kezelték, tették tartóssá, rugalmassá, 
majd felületüket egy festőalapul szolgáló réteggel vonták be.68 

Az ovális Dura-Europos-i pajzsok festése az umbo körül kizárólag 
ornamentális elemekből alkotott díszekkel készült. A pajzsok felüle
tét homéroszi jelenetek, amazonharcok és istenábrázolások borították. 
A pajzsok felülete kizárólag a középen egy kör alakú területen ma
radt festetlen. E kör alakú festetlen területek átmérője 18,5 és 22 cm 
között változik. Ez a méret megegyezik a Dura-Europos-i ásatások 
alkalmával felszínre került, a mieinkhez hasonló kerek bronz pajzs
dudorok méretével.69 Ugyancsak megegyezik az általunk itt közlésre 
kerülő kerek pajzsdudorok méreteivel is. 

A téglalap alakú, de hasonló kivitelű Pannónián kívül talált bronz 
pajzsdudorok meghatározásának megkönnyítésére is hasznos, ha azo
kat összevetjük a Dura-Europos-i téglalap alakú festett pajzzsal, illet
ve annak középdíszítményeivel is. 

A téglalap alakú ívesen hajlított, festett pajzs félgömb alakú um
bo j ának alapját egy téglalap képezte, mint azt a bronzrész helye is 
bizonyítja. Az umbo alapjának mérete 22X18 cm, valamivel kisebb, 
mint a Tyne folyóból való és a vindonissai pajzsdudorok alapja. Dí-
szítményeinek tematikáját tekintve azok a győzelmi szimbóliumok 
körébe tartoznak. Kiterjesztett szárnyú sas, csőrében győzelmi koszo
rút tart, a sas két oldalán ugyancsak győzelmi jelvényeket tartó lebe
gő Victoria alakok. A pajzs alján lépő oroszlán, a légió címerállataként 
ábrázolva.70 

66 Drexel: s t r e n á Bul ic iana 1924., 55. s köv. o. 
67 Keim, J.—Klumbach, H.: i. m . X X V I I I . t . 1,2; X X X I . t . 4., v o n a t k o z ó szöveg 26. o. 
6S Hopkins, C—Brown, F.: E.—Gettens, R. J.: Excavations at Dura-Europos. Preliminary 

report of the seventh and eighth seasons or work 1933—34 and 1934—35. New Haven, 1939., 
326. s köv. O., XLII., XLV. t. 

69 Az eredeti bronz umbók képe nem került közlésre, csak annyit tudunk róluk, hogy 
számos példány jött felszínre, és díszítésük koncentrikus körökből áll. (Uo. 328. o.) 

70 Brown, F. E.: Excavations at Dura-Europos. Preliminary report of sixth season of 
work, October 1932 — March 1933. New Haven, 1936., 457. s köv. o., XXV., XXV. A. t. 
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A Dura-Europos-i ovális és szögletes pajzsokon bennünket elsősor
ban a középdíszítmények, azok az ornamentikák érdekelnek, amelyek 
a bronzumbókat vették körül. 

Lehetetlen észre nem vennünk a szoros párhuzamot, amely a tár
gyalásunkat képező díszített bronz pajzsdudorok mintái és a Dura-
Europos-i festett pajzsok umbóit szegélyező minták között fennáll. 

Az ún. homéroszi tematikájú pajzs középdísze egységes, összefüggő 
növényi elemekből, szirmok-levelekből áll. A középpontot körülölelő 
koszorút néhány helyen szalagszerű díszek fogják össze. A mainzi B 
és a Dunaföldvárról származó pajzsdudorok díszítményei ugyanebben a 
„tagolatlan osztatlan" felfogásban készültek. 

Az ún. amazon-j elenetes pajzs umbój át nyolc részre tagolt változa
tos díszítmény kereteli ugyanúgy, mint a Százhalombattáról való 
pajzsumbó keretelő díszei. Levél, szirom és tollszerű minták váltogat
ják egymást. A mintákat osztó, illetve összekapcsoló díszítő tagok 
ugyanolyanok, mint a festett homéroszi pajzs esetében, sőt a téglalap 
alakú scutum közepét is ilyen tagolt, kelyhes, indás, leveles és toll
szerű minták díszítik. 

A festett pajzsok umbóinak keretelő motívumai, valamint a közlé
sünk tárgyát képező pannóniai, de részben a mainzi bronz umbók 
motívumai tagadhatatlanul nagy hasonlóságot mutatnak. 

A kelyhes-indás-magházas virágmotívumok ugyanúgy díszei az 
amazonos pajzsnak, a festett scutumnak, mint a dunaföldvári, Mainz 
A és halmágyi pajzsdudornak. 

Hogy nem azonos mintakönyvre kell itt gondolnunk, hanem azonos 
eredetre, műhelyre, illetve gyártási helyre, azt a motívumegyezé
seken túl a kivitelezés csaknem azonos módja is alátámasztja. 

Bronz pajzsdudoraink esetében válasszunk ki egyetlen egyszerű 
motívumot, mégpedig a poncolt köröket, amelyeket hol egymás mellé, 
hol egymás alá helyezve, néha poncolt vonalkákkal egymáshoz kap
csolnak. A köröcskék igen gyakran enyhén négyszögesedő formát mu
tatnak, ez a négyszögletesedő körforma nagyon jellemző az egész 
csoportra. 

A festett pajzsokról az ásatási leírás közli, hogy azokat egy cso
portban találták Dura-Europosban a római tábor közelében, a canabae-
ban és egy pajzskészítő készletének tartják. A bronz umbókat a szo
kott méretüknek megfelelő — festéskor kihagyott — területre, a fes
tés után a fegyverkészítő mester erősítette fel minden valószínűség 
szerint. 71 A pajzsokat festő művész feltehetően nem durai születésű, 
művészete ugyanis nem a jellegzetes helyi festési stílust tükrözi. — 
Valóban a könnyed gazdag színezésű festési modor mellett a pajzs-
díszítményeket szigorú, rendezett kompozíció jellemzi, azok egy fe
gyelmezettebb birodalmi katonai díszítő stílust látszanak követni, bár 
letagadhatatlanok a jellegzetesen keleti, szíriai és alexandriai jegyek 
festészetükben. 

H Cumont, F.—Rostovtzev, M. I.: Excavations at Dura-Europos, seventh and eighth 
seasons 1933—34 and 1934—35., 104—112. o., XIV. t. 1., XV. t.; Crosby, M. Excavations at 
Dura-Europos sixth season, October 1932 — Marc 1933. New Haven, 1936., 384—387. o., XLVI. t 
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Ez a római katonai stílus az ábrázolt tematikán túl a jellegzetes ka
tonai győzelmi szimbólumok ábrázolásában is megnyilvánul. A festett 
pajzsok, de a bronz pajzsdudorok szimbolikus ábrázolásainak is szinte 
elmaradhatatlan jegyei a győzelmi koszorú, a birodalmi sas, pajzsok 
és fegyverek ábrázolásai. 

A viszonylag legkötetlenebb kompozíció j ú tárgyalásunk típusába 
tartozó bronz pazsdudor a kirkhami (Anglia) díszítésére is a szigorú 
elrendezettség, a szimmetria, illetve az antitetikus elrendezés jellem
ző. A kalott alján körülfutó babérkoszorú közös elemként jelentkezik 
a kirkhami, a Tyne folyóbeli és a mainzi B pajzsdudorokon. Az azo
nos jegyek alapján nagy a valószínűsége annak, hogy a százhalombat
tai, a dunaföldvári, a mainzi A, a mainzi B és a halmágyi pajzsdudo
rok készítésének helyét ugyancsak valamelyik szíriai, vagy Alexandria-
vidéki hivatalos római birodalmi ízlésben dolgozó fegyvergyárban, 
vagy fegyverkészítő centrumban kell keresnünk. 

Hogy azonban a katonai kötöttség mellett a környezet hatásától még 
se tudja magát teljesen függetleníteni egy művész, arra bizonyíték a 
festett pajzsok színgazdagsága, a színezés módja és a figurális részek 
megoldása. 

A százhalombattai umbó rohanó állatai akaratlanul is a Dura-
Europos-i vadász j elenetes freskókat idézik, karakteres kifejezésmód
jukkal. A mainzi A dudor peltái és amazonpajzsai, kosarai és vona
las mellképei a durai festmények szűkszavú, de mégis mozgalmasan 
festett szimbolikus ábrázolásaira emlékeztetnek. 

A keleti t ípusú pajzsok készítésével — akár fából készültek, akár 
teljes felületükben festettek voltak, akár egyszínűre festett fa, vagy 
bőrpajzsra erősített bronz pajzsdudor díszítette őket — mindenhogyan 
jellemző volt a színességre való törekvés. Mint láttuk, bronz umbóink 
a fehérfém bevonat és a bronz alap változatos cserélésével érték el 
a minták tarkaságát, az aranyos-ezüstös csillogást. 

Az itt részletezett hasonlóságok, sőt sok esetben azonosságok alapján 
meg merjük kockáztatni a feltevést, hogy gazdagon díszített pajzs-
umbóink egy szíriai, vagy Alexandria táján dolgozó birodalmi fegy
verkészítő centrumban készülhettek, mely műhely nem tudta függet
leníteni magát a közvetlen helyi művészeti hatásoktól sem. 

Rendeltetésüket tekintve a pannóniai bronz pajzsdudorainkat és a 
rokon példányokat, nem tartjuk kizárólagosan díszfegyverzet tartozé
kainak, sokkal inkább hivatalosan katonai erények elismeréseként 
adományozott kitüntető jelvényeknek, amelyeket a harcban haszná
latos védőpajzs díszéül erősítettek fel. 

Az ismertetett pajzsdudorok korhatározásai a különböző szerzők
nél szereplő kísérő bizonyítékok nyomán a Claudiustól Severusig ter
jedő időszakon belül mozognak. 

Egy Salonából származó díszpáncélos császártorzóról Schmid72 bizo
nyítja, hogy a Claudius-kori műalkotások jegyeit viseli magán. Szá
munkra azért érdekes a salonai császártorzó, mert kerek-umbós ovális 

72 Schmid, W.: Strená Buliciana 1924., 53. o., V. t. 
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alakú pajzsok vannak rajta ábrázolva, egészen hasonlóak a Dura-
Europos-i példányokhoz. 

Simonett a Vindonissában felszínre került téglalap alakú pajzsdu
dor datálása kapcsán szoros párhuzamot lát a vindonissai és a Tyne 
folyóból kikerült példányok között. A pajzsdudorokon feltüntetett 
csapattestek mozgását és az azonos stílusjegyeket figyelembe véve 
arra a megállapításra jut, hogy az említett két pajzsdísz a késő had-
rianusi és kora antoninusi időkben készülhetett.73 

Klumbach ezzel szemben figyelmeztet, hogy későbbi időkben, a 
II. század folyamán is voltak eleven katonai kapcsolatok a felső-ger-
mániai limes és az Észak-Angliában elhelyezkedő római csapattestek 
között,74 így a pajzsdudorok datálásánál nem szabad kizárólag a Simo
nett által alapul vett 119. évi expedícióra építeni. 

A mainzi A, B, C jelű pajzsdudorok datálásánál Klumbachnak más 
korhatározó adat nem állott rendelkezésére, így kénytelen volt stílus
kritikai jegyek alapján datálni, részben a valamivel kedvezőbb körül
mények között felszínre került, jobban megfigyelt hasonló leletekre 
támaszkodva. Arra az eredményre jutott, hogy ez a pajzsdudor cso
port a II. század második felében volt használatos.75 

A Matricánál (Százhalombatta) elsüllyedt hajóból, amelyből nagy 
valószínűséggel az általunk leírt egyik pajzsdudor is származik, olyan 
leleteket hozott felszínre a kotróhajó, melyek az I. század végére és a 
II. századra jellemzőek.76 

Egy Intercisából (Dunaújváros-Dunapentele) származó, eredetileg 
római kori sírépületet díszítő dombormű harcos alakjainak ovális pa j 
zsait ugyanolyan umbók díszítik, mint amilyeneket itt közlünk. A 
dombormű több hasonló darabbal együtt a II. század második, vagy 
a III. század első felében készült és keleti elemek befolyását keres
hetjük létrejöttükben Erdélyi Gizella meghatározása szerint.77 

A Thorsbiergből származó pajzsdudorokkal együtt előkerült pénzek 
Nérótól Septimius Severusig terjednek, így az ilyen pajzsdudorok hasz
nálati idejét az I. század végétől a III. század első feléig határozzák 
meg. 

A Róma városi Marcus-oszlopon ábrázolt harcosok pajzsumbói, me
lyek a mieinkkel azonosak, egyértelműen a marcusi idők használatos 
fegyvereit jelenítik meg. 

Végül idézzük még F. E. Brownt, aki a Dura-Europosban talált fes
te t t pajzsokat, amelyek a mieinkkel közeli rokonságot mutatnak, a II. 
század végére, a III. század elejére határozta meg. 

Összefoglalva tehát a két pannóniai, a Dunából felszínre került 
bronz, részben fehérfém bevonattal díszített pajzsdudor egy keleti, 
Szíriában, vagy Alexandriában működő, római birodalmi előírások 
szerint — illetve szigorúan a katonai előírásoknak megfelelően dolgozó 
— fegyverkészítő centrumból származik. Ezen a pajzscsoporton meg-

73 Simonett, Ch.: Anzeiger f. schweizer ische A l t e r t u m s k u n d e 37. 1935., 180. s köv. o. 
74 Klumbach: i. m. 178. o. 
75 Uo. 188. s köv. o. 
76 v ö . 5. és 6. jegyzet . 
77 in te rc isa I., 176., 199. kép , LXV. t. 2. 
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örökített győzelmi szimbólumok több évszázadon át, de legalábbis az 
első három évszázadban a birodalmi katonai propaganda jelvényei közé 
tartoztak, tőrökön, pajzsokon egyaránt. 

A közvetlenül, vagy közvetve, analógiák segítségével datált pajzs-
dudorok Claudiustól Septimius Severusig terjedő időszakból valók. 
A pannóniai példányokat, lelőkörülményeiket figyelembe véve, a II. 
századra keltezhetjük. 

Félgömb alakú kalottal, lapos, vízszintes peremmel rendelkező 
pajzsdudoraink az elmondottak alapján igen hosszú ideig voltak hasz
nálatban a római csapatoknál (kb. 150—170 év), így érthetőek az azo
nos típusokon belül azok az eltérések, amelyeket a bemutatott példá
nyokon észleltünk. Mégis feltűnő azonban néhány példányon a motí
vumok és azok kivitelezésének egyezése. Az azonos jegyek megenge
dik a feltételezést, hogy a tárgyalt csoporton belül időben és eredet
helyben szorosan összetartozó példányok is vannak, mint azt a fen
tiekben már kifejtettük. 

KORA CSÁSZÁRKORI TÖRÖK 

1968 februárjában egy Dunaföldvárnál a Dunából kikotort római 
kori tőrt vásárolt a Magyar Nemzeti Múzeum. Az előkerüléskor a 
tőrnek szinte csak a formája látszott, majd restaurálás és konzervá
lás után kiderült, hogy kora pannóniai római kori fegyveranyagunk 
egy kiemelkedő példánnyal gyarapodott. 

A tőr hossza markolatával együtt 32,6 cm, a penge legnagyobb szé
lessége 6,1 cm. Anyaga vas. A tőr vállán és a markolaton az egykori 
borítás rögzítésére szolgáló nittszegek helyi lyukformában jelentkez
nek. A markolat felső harmadában a vaslemez mindkét oldalon ki
domborodik félkör alakban. A penge felső harmadában befelé ível
ten homorú, majd alább kiszélesedik és hegyben végződik, s lapjá
nak mindkét oldalán a középtengelyben kidomborodó egyenes gerinc 
fut. A gerincen kétoldalt a penge szegélyét kísérő vonalban bemé
lyített hornyolások vannak, amelyek ugyancsak hegyben futnak ösz-
sze. A tőr markolatán és pengéjén a korrózió famaradványokat is rög
zített, amelyet a konzerválás igyekezett megtartani. 

A tőrhüvely hossza 28,4 cm, legnagyobb szélessége 2,3 cm. Anyaga 
vas. Formája kíséri a tőrpenge formáját, alul azonban nem hegyben 
végződik, hanem korong zárja le. A vas tokborítást kétoldali szegélyén 
6—6 szög rögzítette az alapot képező fa tőrtokhoz, ezeknek azonban csak 
üres, rögzítőnyílásuk maradt meg. Úgyszintén nyílás formájában je
lentkezik a tok hegyén kialakított korongos dísz egykori rögzítő szö
gének helye. A tulajdonképpeni tőrtok, amelybe a pengét süllyesztet
ték, s amelynek előlapját a díszített vaslap takarta, fából készült, 
amelynek maradványait a rozsda részben konzerválta. Ma már nem ál
lapítható meg, hogy a fatokot a hátoldalán borította-e bőrbevonat. 

A tőrhüvelyt borító vaslemezt gazdagon díszítették. A felületét a tőr 
alakjának megfelelően tektonikusán tagolták, a kontúrt kísérő szegé-

— 60 — 



22. 



lyen belül arányos mezőkre osztották a felületet. A szegélyezés és a 
felületek kialakítása 0,5 mm, illetve 2,5 mm széles aranylemezből vá
gott csíkokkal történt, amelyeket a vas alapba mélyesztettek bele. A 
rozettakat, kettős levélsorokat, palmettákat, arany és vörös email 
berakással tették változatossá. 

Tőrhüvelyünket, fentről lefelé haladva, a következő minták díszítik: 
körpántba foglalt rozetta, melyet koszorúként ugyancsak körpántba 
foglalt kettős levélsor keretez. Az egészet egy lefelé kissé keskenyedő 
négyzet fogja össze. A négyzet sarkait befelé forduló derékszögű vö
rös email sarokpánt tölti ki. A mezőket egymástól aranypántok vá
lasztják el. — A második mező fekvő téglalap alakú. Külső kerete 
ugyancsak kettős levélsor. A belső téglalap két keskeny végét füg
gőleges sávban aranypánt díszíti. A belső négyzetben ívelt egyenlő 
szárú kereszt van. A szárak közötti kitöltő részeket levelekké alakí
tották. — A harmadik mező kör-rozettával, koszorúval díszített, pon
tos megfelelője az első mezőnek. — A negyedik csúcsával lefelé for
dult, egyenlő szárú háromszög alakú mező, keretelése az aranypánto
kon belül kettős levélsor, majd ismét egy választósávon belül a csúcs 
felé erősen elkeskenyedő egymásba érő palmettaszerű dísz, arany-
ezüst-email levelek váltakozásából. — A korongszerű csúcsvédőn 
ezüstlemez maradványa jelzi az egykori ezüstborítást. 

Tőrünk helyét keresve a római kori fegyverek között, átnéztük azo
kat a tőröket, amelyek számunkra hozzáférhetőek voltak az irodalom
ban. Megállapíthattuk ezekből, hogy K. Exner78 és G. Ulbert79 alap
vető tanulmányain kívül csak egy-két kiragadott példány ismertetését 
találjuk. 

Exner az általa említett 23 tőr szétválasztását illetően finomabb dif
ferenciálást nem végzett, mégis a tőrök technikai sajátosságainak fel
ismerése és a megközelítőleg jó datálásai miatt munkája komoly érték 
számunkra. Az Exner publikációja óta eltelt közel 30 év alatt közölt, 
a kétségtelenül időszámításunk első évszázadában készült és használt 
római kori tőrök, a tausirozott emailos példányok, ide sorolva a dom
borműves80 korai tőrhüvelyborításokat is, lehetővé teszik az egyes 
csoportok elkülönítését és fontosabb kronológiai meghatározásukat. 

Az időközbeni mintegy 40 db-ra felszaporodott I. századi tőrök 
közül először Ulbert választott ki egy összefüggőnek látszó csoportot. 
Bebizonyította, hogy az azonos jellegű vindonissai tőrök, amelyeket 
Exner az I. század közepére datált, és amelyek vasba ágyazott ezüst 
tausirozással készültek, s viszonylag keskenyebb formájúak, az I. 
század második feléről származnak. Készítési helyükül nagy valószí
nűséggel Vindonissát jelölte meg.81 

Ezt követően V. v. Gonzenbach az egészen korai mitologikus és al-

78 Exner, K.: Römische Dolchscheiden mit Tausch i e rung und Emai lverz ie rung . — Germa
nia 24. sz. 1940., 22—28. o. Abb . 1—6. 

79 Ulbert, G.: S i lber tauschier te Dolchscheiden aus Vindonissa . J ah re sbe r i ch t Vindonissa 
1961—1962.. 5—18. O. 

80 Gonzenbach, V.: T iber ische Gür te l und Schwentscheldenbeschläge mit f igür l ichen Reli
efs. Helvetia Ant iqua , Festschrif t für K. Vogt, Zür ich , 196"6., 184. s köv. o. 

81 Ulbert: i. m. 17. o. 
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legorikus domborművekkel díszített Tiberius-kori egyenes tőrök cso
portját datálta körültekintő munkával.82 

Számunkra a dunaföldvári új tőrleletünk kapcsán szinte önkénte
lenül adódik a lehetőség, hogy megkíséreljük ismét egy díszített hü
velyű kora római tőrcsoport kiemelését. Ezekre j elemző a széles pen
ge, illetve hüvely, az ezüst vagy arany tausirozás, gyakran vörös, r i t 
kábban zöld és sárga email berakás. Valamennyi tőr és tőrhüvely a 
típuson belül vasból készült. Már Ulbert észrevette,83 hogy van egy 
meglehetősen nagy, viszonylag zárt csoport, amelynek tőrtokja erősen 
polychrom és bizonyos geometrikus minták más-más elrendezésben ál
landóan visszatérnek a különböző példányokon. Ilyen a négyzet, az 
L-alakú sarokkitöltő minta, háromszögek, körbefoglalt koszorúk, ro
zetták, palmetták, ugyanezek félkörbe komponálva, továbbá a kettős 
levélsordísz és pelta. 

Ez a színes, emailos tausirozott díszítés kizárólag széles pengéjű 
vastőrök vastokjain fordul elő. Sajátos a tőrök markolatdísze is, ameny-
nyiben a markolatgomb és a középen levő kidudorodások is sze
mölcsszerűén kidomborodó nittekkel vannak díszítve, sőt néha e n i t t -
féjeket vörös email is körülveszi, vagy takarja. 

A dunaföldvári típusú tőrökön belül két csoportot tudunk külön
választani : 

a) A dunaföldvári tőrtok díszítméríyeivel teljesen azonosan díszí
tett hüvelyek; 

b) A dunaföldvári stílushoz tartozó, de mintavariációkkal, néha 
más díszítőelemekkel is díszített példányok. 

a) 1. Sziszeken a Kulpa folyó medre a lelőhelye annak a dél-pan-
nóniai tor és tőrhüvely példánynak, amely jelenleg a zágrábi mú
zeumban van.. Mintázata azonos a dunaföldvárival. A mintákat tausiro
zás és vörös email képezi.84 Méretei nincsenek közölve. 

2. Kölnnél a Rajnából került felszínre a Wiesbaden-i múzeumban 
őrzött tőr és tőrhüvely összetartozó példánya. Mintázata azonos a 
dunaföldvárival, csak a középső mező közepe rongálódott meg. Az 
arany tausirozáson kívül vörös és zöld színű email berakások marad
tak meg. A koszorúk és keretelések kettős levélsora vörös email, a 
sarokminták L-alakjai zöld emaillal vannak berakva. A tőr gazdagon 
profilált vércsatornás típus, ugyanúgy, mint a dunaföldvári. Teljes 
tőrhossz 31 cm, a tőrhüvely hossza 23 cm.85 

3. Mainz környékéről került a nürnbergi múzeumba egy tőr, hü
velyével együtt. Mintázata, úgy tűnik, megegyezik a dunaföldvári 
példányunkon levő díszítésekkel, annak ellenére, hogy az első két dí
szített mező erősen megrongálódott. A tőrtok hossza 25 cm.86 

82 Conzenbach: i. m. 184. o. 
83 Ulbert, G.: Der Legionarsdolch von O b e r a m m e r g a u . Aus B a y e r n s Frühzei t , München , 

1962. 
84 Hoffilier, V.: Oprema rimskoga vojnika u prvo doba carstva. Vjesnik Hrvatskoga Ar-

heoloskoga Drustva 12. 1912., 117. s köv. o., 48., 49. ábra. 
85 Lindenschmit: i. m. Bd. IV. Taf. 52. o. 
86 Exner: i. m. Taf. 8. 1. 
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4. A mainzi híd első pillérénél két római kori páncél mellvért ma
radványával került felszínre a tőrhüvely, amely a dunaföldvárihoz 
erősen hasonló. Mint leírásából kitűnik, dísze a tausírozáson kívül 
vörös és zöld emailból áll. Tőrpengéjének csak középgerince van. Tőr 
és tok együttes hossza 37,9 cm.87 

5. Mainzban a Rajnában találtak egy tőrpengét, amelyhez tok nem 
tartozott. A penge pontosan megfelel a dunaföldvári tőr pengéjének. 
A színes képben közölt tőrpengén jól látszanak a csatornák, amelyek 
az egykori tausirozás nyomait őrzik. A tőr hossza 24,3 cm.88 

6. Auerberg a lelőhelye egy tőrpengének és toknak, amely a duna
földvári példánnyal teljesen megegyezik. A tok mintázata és a díszí
téshez felhasznált anyagok ugyanolyanok. A tőr teljes hossza 37 cm, 
a tőrtok 27 cm hosszú89 

7. Az észak-itáliai Concordiában is felszínre került egy, a dunaföld
várival megegyező formájú és mintázatú tőr, hüvellyel.90 

Az 1—7. szám alatt a Dunaföldváron talált tőr és hüvely mintáza
tával teljesen megegyező darabokat ír tuk le. A következőkben azokat 
a lelőhelyeket említjük meg, amelyeken hasonló geometrikus díszítő
elemekből és néhány újabb mintából összeállított díszű tőrök kerül
tek felszínre. A nagy hasonlóság azonban megengedi a feltételezést, 
hogy a D-csoport tőrei is az A-csoportban felsorolt tőrökkel azonos 
műhelyben készültek. 

Pannóniában Sziszeknél a Kulpa medréből még egy tőr került fel
színre tokjával együtt.91 Mintáit a tausírozáson kívül vörös email 
berakással képezték. A szokásos körbefoglalt rozettákon és csúcsba 
futó palmettadíszeken kívül itt új elemként a középmezőben stilizált 
aediculát alakítottak ki. A Rösebeck-i tőrhüvelyt9 2 a fém tausirozáson 
kívül vörös és zöld email is díszíti. Mint új motívum jelenik meg 
itt a pelta minta. Ugyancsak Mainznál a Rajnából került felszínre egy 
tőrhüvely,93 amely a Brooschen-gyűjteménybe került. A tok díszítésén 
rozetták és kettős levelekben alakított sorok uralkodnak. A fémtausi-
rozáson kívül vörös email nyomai maradtak meg. A Ladiner-Tal-ban 
talált tőr és hüvely94 különösen értékes számunkra, mert a markolati 
rész felső gombjának kiképzését láthatjuk rajta, mely egyetlen példá
nyon sem őrződött meg. Ezek szerint a markolatgombon szemölcssze
rűén kidudorodó szegecskék vannak. Auerbergből95 került a müncheni 
Staatssammlungba egy tőr hüvelyével együtt, amely az általunk tár
gyalt típusba tartozik. Auerbergből még egy másik tőrhüvely is fel
színre került,96 amelyet rozetták, koszorúk, palmettadíszítések mellett 

87 M a i n z e r Z e i t s c h r i f t 12—13. 1917—1918. S. 177. A b b . 13/a, t ő r A b b . 6. 
88 Lindenschmit: i. m. Bd. IV. 52. o. Abb . 3. 
89 Exner: i. m. Taf. 8. 3. 
9c Brussin, G.—Zovatto, P. L.: Monumenti romani e cristiani di Iulia Concordia. Italia 

I960., 79. o., 111. ábra. — A szerzők által megadott V—VI. századi datálást nem vehetjük 
figyelembe. 

91 Hoffiller: i. m. 17. s köv. o„ 48. 1. ábra. 
92 Lindenschmit: i. m . Bd. IV. Taf. 52.2. Közreadja m é g Exner: i. m. 23., 18. o. 
93 M a i n z e r Z e i t s c h r i f t 12—13. 1917—18., 171. é s 177. o. 
94 Mercklin, K.: Antiken im Hamburgischen Museum für Kunst und Gewerbe. Archäol. 

Anzeiger 1928. S. 461. Abb. 172. Nr. 146. 
95 Exner: i. m. Taf. 8. 2. 
96 U o . Taf . 9. S. 23. 
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a középmezőben egy aedicula díszít. Mainzi lelőhelyű és valószínűleg 
ugyancsak a Rajnából került felszínre egy tausirozott tőrhüvely, 
melyben a tőr is benne van, csak markolata törött le. Díszítményei 
kétféle fémszálból, arany és ezüstből vannak inkrusztálva. Motívum
kincse újszerű. Hegyükre állított rombuszformák között két mező
ben egy-egy aedicula áll, bennük pálmaágak vannak elhelyezve. 

G. Ulbert egy külön tanulmányt szentel az oberammergaui tőr és 
tőrhüvelynek,97 amelyet K. Exner összefoglaló munkájából98 kiemelt 
és újra értékelt. Az oberammergaui tőr díszítése is mezőkre osztott, a 
tausirozás ezüstből niellokba ágyazva készült. Egyedülálló, hogy a va
sat niellóval borították és ebbe ágyazták az ezüstszálakat. A legfelső 
egy rácsozattal kitöltött négyzetes mező, majd ez alatt körbefoglalva 
levélminta, a körön kívül a sarkokat, mint a dunaföldvári tőr eseté
ben, L-alakú derékszögek zárják be. A sarkokat az alsó körön kívül 
repkénylevél díszek töltik ki. A csúcs felé haladó derékszögű mező
ben spirál motívum fut. Mint Ulbert megállapította, az oberam
mergaui tőrhüvely tausirozása kiváló mester munkája, s a „klasszi
kus" motívumok, a repkény és a spirális felhasználása megkülönböz
teti a tőrt a többi példányoktól. 

Bennünket az oberammergaui tőr és hüvely azért érdekel különö
sen, mert e darabban véljük felismerni az átvezető példányt a duna
földvári típusú tőröktől a vindonissai tőrökig. Az oberammergaui tőr 
a széles alapú négyzetes és kerek mezőkre tagozódó díszítést őrzi, 
díszítőanyagul kizárólag ezüst tausirozást használ, színes email nélkül, 

Ulbert az oberammergaui tőrt a korai I. századra datálja,99 ez nagy
jából összeesik azzal az időponttal, amelyre a tausirozott és emailos 
díszítésű tőröket is.datálta,100 melyek szinte zömmel az I. század első 
felére esnek. Ezt a datálást alátámasztják még az auerbergi tőrök le-
lőkörülményei is.101 Ha az auerbergi tábor korát összehangoljuk a töb
bi tőrlelet datáló adataival, dunaföldvári tőrünket az I. század első 
feléből Tiberius Claudius korából származtathatjuk. 

Az I. század második felére datálható vindonissai típusú tőrök és 
hüvelyek jellemzője a nyúlt forma, a monoton ezüst tausirozás, a rá
csozott vesszőfonásos díszítés és a geometrikus mustrák. Egészen más 
a motívumelosztás ezeken, mint a dunaföldvári típus példányain. 

Összefoglalva az előbbieket: az Augustus Tiberius-kori dombormű
ves díszű tőröket, amelyek késői példányai is megelőzik Claudius 
uralkodása idejét,102 követik a mi dunaföldvári típusú tőrjeink — ne
mesfém tausirozással és színes emailberakással — feltételezhetően 
még az I. század második harmadában. Zömmel azonban Claudius és 
Néró ideje táján fordulnak elő ezek a formák, hogy egy ún. átmeneti 
(oberammergaui) típust követően a század második felében az ún. 
vindonissai típusú díszített tőrök legyenek a dominánsak. 

97 ulbert, G.: O b e r a m m e r g a u . . . 175—185. o., Taf. 15a—b. 
98 Exner: i. m . 23. Taf. 9. 1. 
99 Ulbert: O b e r a m m e r g a u . . . 180. o. 
100 ulbert: Vindonissa . . . 17. o. 
JOl Exner a tábor fennállását 30—70 közé teszi. 
102 vö. Gonzenbach : i. m. y 
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Ha a Gozenbach és Ulbert által tárgyalt tőrtípusok datálását, va
lamint a dunaföldvári tőr datált analóg példányait figyelembe vesz-
szük, tőrünk készítési idejét a Tiberius és Claudius közötti időre tesz-
szük. 

Ha az általunk bemutatott tőr pár darabjainak lelőhelyét nézzük, 
azt tapasztaljuk, hogy a polychrom hüvelyű tőröknek mintegy 75 szá
zaléka folyókból került ki. Mainzban és Kölnben a Rajnából, Duna
földvárnál a Dunából és Sziszeknél a Kulpából.103 A fennmaradó tő
rök — a 25 százalék — táborokból és erődökből származnak. 

A pannóniai hódítás, illetve katonai foglalás szempontjából különös 
jelentőséggel bír ez az adat. Ebből ugyanis kitűnik, hogy még jóval a 
szárazföldi pénzforgalom megindulását megelőzően a dunai limesen 
Róma eleven forgalmat tartott fenn, minden valószínűség szerint a 
szárazföldi út mellett, vízi úton is bonyolította a csapatmozdulatokat 
és gyakorolta egyben a katonai felügyeletet is. A tőrök, tőrpengék 
jelenléte a vízi utakon a római csapatmozgásokat jelzik, amelyek a 
Claudius-i időkben a pannóniai dunai limest összekapcsolták a Dráva 
—Száva vidékével. Eleven bizonyíték erre a kulpai tőrök jelentős szá
ma Sisciánál. 

Önként kínálkozik a lehetőség felvetése, mely szerint ezek a tőrök 
a dunai, illetve folyami flottillák tisztjeinek fegyverzetéhez tartoz
tak. Ellentmond azonban ennek a tetszetős feltevésnek többek között 
egy szépen kidolgozott Rajna-vidéki síremlék,10'1 amelyen az ábrázolt 
római gyalogos katona oldalán pontosan felismerhető a dunaföldvári 
tőr párja. 

Feltehető, hogy ezek a polychrom hüvelydíszítésű tőrök a kora csá
szárkorban tiszti rangban levő légionáriusoké voltak.105 Igen valószínű, 
hogy kitüntető jelvényekként, adományozás révén nyerték el ezeket 
tulajdonosaik. 

A legkorábbi domborműves díszítésű képekkel díszített tőrökről 
Gonzenbach a következőket mondja. „Ezek a kis domborműves képek 
(fegyvereken) korok hivatalos képi kifejezői. Kifejezetten katonai 
használatuk és rendeltetésük eleve egy propagandisztikus jelentőséget 
kölcsönöz neki."106 

Nézzük meg, hogy a mi dunaföldvári típusú tőreink esetében — 
domborműves képábrázolás hiányában — mik azok a tényezők és mo
tívumok, amelyek alapján tőreinket a katonai elismerések, esetleg a 
császári kitüntetések, a császári propaganda körébe sorolhatnánk. A. 
munka finomságán túl, a vasba inkrusztált nemesanyag, arany-ezüst 
szálak, lapok és *a díszítmények azok, amelyek alapján feltételezhet
jük, hogy ezeket központilag gyártották és osztották szét a birodalom
ban az arra méltóknak. 

103 A tőrpengék és tőrmarkolatok közül mindazokat felsoroltuk, amelyek kétségtelenül 
típusunkhoz tartoznak, bár hüvelyük nem került elő, ilyenek: Sziszéén (Sisak), a Kulpa folyó' 
medréből egy tőrpenge markolattal és egy tőr markolata. (Hoffiller: i. m.) 

104 Körber, K.: Einige römische Grabdenkmaler, die aus Mainz stammen oder im Al
tertumsmuseum daselbst aufbewahrt werden. Mainzer Zeitschrift 11. 1916., 87. Nr. 40., Taf. 
IX. 7. 

105 Webster, G.: The Archaeological Journal 1958. (1960), 115. o. 
10G Gonzenbach: i. m. 183. o. 

— 66 — 



A motívumkincsben dominál a kettős levélsorból alkotott koszorú, 
melynek nem szükséges részletezni a római császári katonai szimbo
likában betöltött szerepét. Itt csak a corona triuphalisra utalunk. A 
palmetta motívum ugyancsak győzelmi jelvényként jelentkezik. A pel-
ta pajzsdíszítés rosszat távoltartó apotropaikus jellege ugyancsak szer
vesen kap szerepet a győzelmi szimbolikában, végül a stilizált aedicu-
lák a tábori szentély valamennyi harci istenének oltalmát biztosítják 
a tőr tulajdonosa számára. Kristálytiszta római katonai császári szim
bolika tehát ez, ami egyértelműen félreérthetetlenül díszíti tőrjeinkét 
és alátámasztja feltevésünket, hogy ezeket kitüntetésül kapták az arra 
érdemes tisztek egy-egy győzelmes hadjárat után. 

Hátra van még a kérdés: hol volt az a központi műhely, ahol tau-
sirozott emailos polychrom tőrhüvelyeinket gyártották. 

Exner anélkül, hogy csoportunkat elkülönítette volna a mainzi tő
rök közül, a tőrök nagy előfordulási száma alapján valamennyit mainzi 
műhelyből származtatja, illetve készítési helyükül a nyugati provin
ciákat mondja egységesen.107 Ez a teória ma már tarthatatlan és a kora 
császárkori tőrök közül már Ulbert is elkülönítette a vindonissai cso
portot108 Exner feltételezett mainzi műhelyétől. Megengedi ugyan, 
hogy készítettek tőröket, tőrtokokat Mainzban, de szerinte gyárthat
ták ezeket bármelyik más légiós táborban is. 

H. v. Petrikovits a tőrök eredete után kutatva arra az eredményre 
jut, hogy e tőrformának az eredete még nem tisztázott, a formát görög 
és etruszk előképeken keresztül véli felbukkanni a római fegyverzet
ben.109 

A legújabb római kori fegyverirodalomban a tőreinkhez hasonló tő
rök eredetét Hispániában keresik, ahol formai és díszítő előképeiket 
a késői vaskori ibér tradíciókban vélik felismerni. 

J. Ypey a Hollandiában talált hasonló tőrök eredetét kutatva110 

megállapítja, hogy bár Spanyolország területén egyetlen ilyen tőr
példány sem került elő, az előképeket mégis az ibér eredőkben kell ke
resnünk. 

Ulbert a polychrom díszítésű tőrök eredetét kutatva ugyancsak az 
ibér eredet mellett foglal állást.111 

Véleményünk szerint tőreink lelőhelyei a folyókban — a Rajnában, 
Dunában és a Kulpában — kizárólag a római csapatmozdulatokkal 
hozhatók kapcsolatba és az előkerülésük helyein gyártó műhelyüket 
kevés valószínűséggel kereshetjük. A tőrök és tőrhüvelyek készítési 
helyét egy központi császári felügyelet alatt dolgozó műhelyben keres
hetjük. Hogy ez a műhely hol dolgozott, arra még elegendő adatunk 
nincsen, de az ibér eredet több, mint valószínűnek tűnik. 

107 Exner: i. m. 28. o. 
108 Ulbert: Vindonissa . . . 15. o. 
109 Petrikovits: i. m. 24. o. 
110 Ypey, J.: Drei römische Dolche mit tauschierten Scheiden aus niederländischen Sam

mlungen. Berichten von de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 10—11. sz. 
1960—61. 

Hl Ulbert, C: Römische Waffen des 1. Jahrhundesrts n. Chr. Stuttgart, 1968. 9. s köv. o. 
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KÉPEK JEGYZÉKE 

1. Domborműves bronzsisak. Elölnézet. 
Lelőhelye: Szőny (Brigetio) MNM. 

2. Domborműves bronzsisak. Hátulnézet. 
Lelőhelye: Szőny (Brigetio) MNM. 

3. Domborműves bronzsisak. Oldalnézet. 
Lelőhelye: Szőny (Brigetio) MNM. 

4. Domborműves bronzsisak, nyakvédő lemezén beponcolt retrográd R betű. 
Lelőhelye: Szőny (Brigetio) MNM. 

5. Domborműves bronzsisak oldalnézete. 
Lelőhelye: ismeretlen. Delhaes-gyűjtemény. MNM. 

6. Domborműves bronzsisak hátulnézete. 
Lelőhelye: ismeretlen. Delhaes-gyűjtemény. MNM. 

7. Az 1. sz. vassisak elölnézete. 
Lelőhelye: Dunaújváros (Intercisa) MNM. 

8. Az ÍTsz. vassisak oldalnézete. 
Lelőhelye: Dunaújváros (Intercisa) MNM. 

9. A 3. sz. vassisak elölnézete. 
Lelőhelye: Dunaújváros (Intercisa) MNM. 

10. A 4. sz. vassisak oldalnézete. 
Lelőhelye: Dunaújváros (Intercisa) MNM. 

11. Az 5. sz. vassisak elölnézete. 
Lelőhelye: Budapest, Eskü tér. MNM. 

12. Az 5. sz. vassisak bal oldalnézete. 
Lelőhelye: Budapest, Eskü tér. MNM. 

13. Az 5. sz. vassisak jobb oldali szemöldök feletti díszítése. 
Lelőhelye: Budapest, Eskü tér. MNM. 

14. Figurális pecsételés a krásznai aranyrudakon. 
Lelőhelye: Krászna. MNM. 

15. Figurális pecsételés a krásznai aranyrudakon. 
Lelőhelye: Krászna. MNM. 

16. Bronz pajzsdudor. 
Lelőhelye : Százhalombatta, Duna. MNM. 

11. Öz és oroszlán a szászhalombattai pajzsdudoron. 
Lelőhelye: Százhalombatta, Duna. MNM. 

18. Vadkutya és párduc a százhalombattai pajzsdudoron. 
Lelőhelye: Százhalombatta, Duna. MNM. 

19. Szarvas és vadkutya a szászhalombattai pajzsdudoron. 
Lelőhelye: Százhalombatta, Duna. MNM. 

20. Bronz pajzsdudor. 
Lelőhelye: Dunaföldvár. MNM. 

21. Poncolt felirat a dunaföldvári pajzsdudor szegélyén. 
Lelőhelye: Dunaföldvár, Duna. MNM. 

22. Díszített vastőr hüvelye és pengéje. 
Lelőhelye: Dunaföldvár. MNM. 

Э Д И Т Б. Т О М А С 

П А Р А Д Н О Е ОРУЖИЕ РИМСКОГО ВРЕМЕНИ И З П А Н Н О Н И И 

Резюме 

Около начала нашей эры та территория современной Венгрии, которая распо
ложена к западу от Дуная, превратилась в органическую часть Римской империи, 
в провинцию Паннонию. 

В недавно прошедшие годы на паннонском отрезке Дуная во время работ вы-
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гребанию и регулированию русла реки было обнаружено значительное количество 
оружия римского времени. 

Статья рассматривает обнаруженный в Сёне (античный Бригетио) парадный брон
зовый шлем, вся поверхность которого покрыта баббитом, образующим орнамент 
шлема, и только из наиболее глубоких контур его орнамента поблескивает настоя
щий цвет основного бронзового материала. В своем новом состоянии шлем вцелом 
производил впечатление серебряного. К рельефным бронзовым шлемам относится 
также и другой парадный шлем, покрытый баббитом, который попал в хранение Вен
герского Национального Музея вместе с коллекцией Делхаеса. 

Оба бронзовых, покрытых баббитов пластинчатых шлема с рельефным орнамен
том мы датируем II веком нашей эры. 

Эта группа парадного защитного оружия, изготовленного техникой чеканки, свя
зывается с восточными элементами, с теми военными отрядами, которые побывали 
на востоке, и с солдатами, призванными на службу на востоке. Их многочисленность 
в районах Дуная и Рейна известна. Бросается в глаза, что круг распространения 
вышеназванных предметов падает как раз на район Среднего Дуная, а центр или 
территорию их обнаружения в Паннонии можно связать с Карнунтом, Бригетием 
и Аквинкумом. Вексиллации легионов всех трех этих лагерей приняли участие во 
II веке в походах на восток, затем в эти три города во второй половине II века при
ходит значительное число поселенцев с востока. 

Новейшие исследования показали, что паннонские железные гребенчатые шлемы, 
описываемые в статье, когда-то являлись парадными шлемами, покрытыми серебря
ным листом. Время изготовления и использования паннонских шлемов устанавли
вается обстоятельствами находок, аналогиями к изобразительным мотивам их ор
наментов, а также сопровождающими их находками 2—7 десятилетиями IV века, 
естественно не исключая возможности более длительного их использования. 

Форму и тип, представленные паннонскими шлемами и другими сходными с ними 
экземплярами, мы считаем типичными для среднедунайского района, и их возник
новение следует искать на этой территории. Вполне вероятно, как это подробно до
казывается в статье, что эти шлемы изготовлялись в римских придворных ювелир
ных мастерских по изготовлению парадного оружия, действующих в юго-паннон-
ской Сирмии в позднеримское время наряду с монетным двором. Принимая во 
внимание орнаментацию шлемов следует отметить, что их пестрая инкрустация 
камнями, чеканный орнамент отражают довольно-таки варварский вкус, тогда как 
в фигурной бедности орнамента сохраняются еще некоторые традиции орнаменталь
ного искусства Римской империи. Парадные шлемы в своей последней скорме очень 
характерны для позднеримского парадного вкуса и составляют красноречивую груп
пу этого вкуса. 

Далее статья рассматривает паннонские орнаментированные умбоны щитов. У Саз-
халомбатты (античная Матрица) был обнаружен умбон, пышно орнаментированный 
фигурами животных. Из Дуная был также вычерпан и умбон, украшенный орнамен
тальными элементами, в Дунафёльдваре. 

Бронзовые, частично покрытые баббитом умбоны шитов, найденные в Дунае, 
происходят из центра по изготовлению оружия, находящегося в Сирии или Алек
сандрии и работающие соответственно предписаниям Римской империи и строго 
военным инструкциям. Победные символы, запечатленные на этой группе щитов, 
относятся к военным пропагандным эмблемам Римской империи, бытовавшим в те
чение нескольких столитей или, по меньшей мере, первых трех веков. 

Умбоны щитов, датированные с помощью прямых или косвенных аналогий, от
носятся к эпохе от Клавдия до Септимия Севера. Мы датируем паннонские экземпля
ры, приняв во внимание обстоятельства находки, II веком нашей эры. 

Умбоны щитов с калоттой полушаровидной формы и оснащенные горизонталь
ными краями употреблялись римскими войсками на протяжении довольно дли
тельного времени (приблизительно 150—170 лет). 

В завершение статья рассматривает ранние римские, богато украшенные кинжалы, 
добытые в паннонских реках: Дунае и Кульпе. Актуальность их разбора была вы
звана находкой кинжала, вычерпнутого из Дуная в недавнем прошлом у Дуна-
фёльдвара. Кинжалы дунафёльдварского типа с тушировкой благородным метал-
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лом и цветной эмалевой инкрустацией были изготовлены, как это можно предполагать, 
еще во второй трети I столетия. Однако наиболее широкое распространение этих 
форм относится к эпохе Клавдия и Неро. С точки зрения завоевания и военной ок
купации Паннонии это данное имеет особо важное значение, поскольку из него вы
текает, что уже задолго до возникновения сухопутного денежного обращения Рим 
поддерживал оживленное движение по дунайскому лимесу, и по всей вероятности, 
проводил передвижения военных отрядов и практиковал военную инспекцию не 
только по сухопутным дорогам, но и по водным трассам. Присутствие кинжалов и 
кинжальных клинков на водных путях означает передвижение римских отрядов, 
которые во время Клавдия соединили паннонский дунайский лимес с районом 
Дравы-Савы. Явным доказательством этого является значительное количество кин
жалов, добытых у Сисции из р. Кульпы. 

Можно предполагать, что эти кинжалы с полихромным стручковидным орнамен
том в раннеимператорскую эпоху принадлежали легионерам с офицерским чином. 
Вполне возможно, что их раздавали в качестве даров как знак награды. 

Родиной кинжалов подобного типа раньше исследования считали различные места 
от района Рейна до Греции. В последнее время родину кинжалов, сходных с нашими, 
ищут в Испании, где прототипы их форм и орнаментальных мотивов различают в 
иберийских традициях позднежелезного века. По мнению исследователей, местонахож
дения рассматриваемых кинжалов в реках — Рейне, Дунае и Кульпе — можно 
связать исключительно с передвижениями римских войск, и было бы малоуспешным 
искать мастерскую по их изготовлению где-нибудь в области их нахождений. Мы 
предполагаем, что изготовление кинжалов и кинжальных ножен происходило в мас
терской, работающей под центральным надзором. Где находилась эта мастерская — 
об этом мы еще не располагаем достаточными данными, но их иберийско-испанское 
происхождение кажется более, чем вероятным. 

EDIT B. T H O M A S : 

RÖMERZEITLICHE PRUNKWAFFEN AUS PANNONIÉN 

Resümee 

Ungefähr zu Beginn unserer Zeitrechnung ist das westlich der Donau gele
gene Gebiet des heutigen Ungarns, unter der Benennung Pannónia, als eine 
weitere Provinz zum organischen Teil des Römerreiches geworden. 

Vor einigen Jahren sind am pannonischen Donauabschnitt im Laufe der Bett-
regelungs- und Baggerarbeiten im beduetender Menge römerzeitliche Waffen ans 
Tageslicht gekommen. 

Die Studie erörtert den is Szőny (im einstigen römischen Brigetio) zutage ge
förderten prachtvollen Bronzehelm, an dessen ganzer Oberfläche die Spuren des 
den Grund der Musterung bildenden Weißmetallüberzuges zu sehen sind und 
die Originalfarbe der Bronze nur an dert tieferen Konturen der Musterungen 
durchschimmert. Der Helm dürfte demnach in seinem einstigen Zustand die 
Wirkung eines Silberhelmes erweckt haben. Ein anderer, mit der Delhaes-
Sammlung in das Ungarische Nationalmuseum gelangter, prachtvoller, mit Weiß
metall überzogener Helm gehört ebenfalls in den Kreis der reliefverzierten 
Bronzehelme. 

Unsere beiden, mit Weißmetall überzogenen, reliefverzierten Bronzeblechhelme 
können auf das 2. Jahrhundert u.Z. datiert werden. 

Die hierher gehörende Gruppe der handgeschmiedeten Paraderüstungsstücke 
steht mit den östlichen Elementen, mit den im Osten gewesenen Truppen bzw. 
aus dem Osten eingereihten Soldaten in Zusammenhang. In der Donau- und 
Rheingegend sind und solche Gegenstände in großer Anzahl bekannt Auffallend ist 
es, daß der Verbreitungskreis dieser Exponate gerade auf die Mittel-Donau-
Gegend fällt und ihr Zentrum bzw. Verbreitungsgebiet in Pannonién dem Uni-

— 70 — 



kreis van Carnuntum, Brigetio und Aquincum angeschlossen werden kann. Die 
Vexillationen der Legionen dieser drei Lager nahmen im 2. Jahrhundert an den 
östlichen Feldzügen teil, sodann ließen sich in der zweiten Hälfte des 2. Jahr
hunderts in allen drei Städten in beträchtlicher Anzahl östliche Ansiedler nieder. 

Als Ergebnis der neueren Untersuchungen geht hervor, daß sämtliche, hier 
beschriebene, eiserne Kammhelme aus Pannonién einst mit Silberblech bedeckte 
Paradehelme waren. Das Alter unserer pannonischen Helme bzw. ihre Herstel
lungszeit werden durch die Fundumstände, die Analogien der Helmverzierungen 
sowie von den Begleitfunden eindeutig auf die 2—7. Jahrzehnte des 4. Jahr
hunderts bestimmt, wobei natürlicherweise auch eine längere Benutzungszeit 
nicht ausgeschlossen ist. Die Form und den Typ, den unsere pannonischen 
Helme vertreten, halten wir für typische Stücke der Mittel-Donau-Gegend und 
suchen auch ihre Ausbildung in diesem Kreis. Es besteht, wie dies in der Studie 
ausführlich bewiesen wurde, eine große Wahrscheinlichkeit dafür, daß unsere 
Helme in Südipannonien, in der Münzprägestätte von Sirmium tätigen, Prunk
waffen herstellenden, spätrömischen, höfischen Schmiedestätte erzeugt worden 
sind. Die Helme widerspiegeln ihre Verzierungen betrachtet, mit ihren bunten 
eingefaßsten Steinen, handgeschmiedeter Ornamentik einen ziemlich barbarischen 
Geschmack, die wenigen figürlichen Verzierungen bewahren hingegen etwas aus 
der traditionellen Zierkunst des Römerreiches. Die Paradehelme sind in ihrer 
letzten Erscheinungsform für den spätrömischen, höfischen Geschmack sehr 
charakteristisch und bilden eine sehr ausdrucksvolle Form dieses Hofstils. 

Im weiteren erörtert die Studie die verzierten pannonischen Schildbuckel. Bei 
Százhalombatta (im einstigen römischen Matrica) kam ein mit Tieifiguren reich 
verzierter Schildbuckel zum Vorschein Ebenso wurde auch bei Dunaföldvár ein 
mit ornamentischen Elementen verzierter weiterer Schildbuckel aus der Donau 
ausgebaggert. 

Die aus der Donau zutage geförderten bronzenen, zum Teil mit Weißmetall
überzug verzierten Schild buckel stammen aus einem östlichen, in Syrien oder 
Alexandrien tätigen Zentrum, wo Waffen den reichsrömischen bzw. streng den 
militärischen Vorschriften nach erzeugt worden sind. Die an diesen Schildgruppen 
verewigten Siegessymbole gehörten mehrere Jahrhunderte hindurch oder zumin
dest im Laufe der ersten drei Jahrhunderte zu den militärischen Propaganda
abzeichen des römischen Reiches. 

Die unmittelbar oder mit Hilfe von Analogien in indirekter Weise datierten 
Schildbuckel stammen aus der Zeit von Claudius bis Septimius Severus. Die 
pannonischen Exemplare lassen sich unter Berücksichtigung ihrer Fundumstände 
auf das 2. Jahrhundert datieren. 

Unsere über eine halbkugelige Kalotte, einen flachen und waagerechten Rand 
verfügenden Schildbuckel waren bei den römischen Truppen aufgrund des Ge
sagten eine lange Zeit hindurch (etwa 150—170 Jahre) in Gebrauch. 

Schließlich befaßt sich die Abhandlung mit den frühromerzeitlichen Dolchen, 
die aus den pannonischen Flüssen, aus der Donau und Kulpa zutage gefördert 
worden sind. Die unmittelbare Aktualität wurde diesen aufgrund eines unlängst 
bei Dunaföldvár ausgebaggerten Dolches verliehen. Unsere Dolche vom Typ 
Dunaföldvár mit ihrer Edelmetalltauschierung und bunten Emaileinlage wurden 
voraussetzbar noch im zweiten Drittel des 1. Jahrhunderts hergestellt. Zum 
Großteil kommen jedoch diese Formen aus der Zeit der Kaiser Claudius und 
Nero vor. Vom Gesichtspunkt der pannonischen Eroberung bzw. der militärischen 
Besetzung dieses Gebietes fällt dieser Angabe eine besondere Bedeutung zu, es 
erhellt nämlicht daraus, daß Rom noch um vieles vor dem Beginn des zu Lande 
vor sieh gehenden Münzenumsatzes auf dem Donaulimes einen regen Wasser
verkehr aufrechterhalten hat. Es wurden aller Wahrscheinlichkeit nach außer 
den Landwegen auch noch zu Wasser Truppenbewegungen durchgeführt und 
eine militärische Kontrolle ausgeübt. Die Gegenwart der Dolche und der Dolch
klingen auf den Wasserwegen bezeichnen die römischen Truppenbewegungen, die 
zu den klaudischen Zeiten den pannonischen Donaulimes mit der Drau-Save-
Gegend verbunden'haben. Ein lebendiger Beweis hierfür sind die Dolche bei 
Siscia. 
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Es ist anzunehmen, daß diese Dolche mit polychromer Scheidenverzierung 
Legionären der Frühkaiserzeit angehörten, die einen Offiziersrang trugen. Es 
ist sehr wahrscheinlich, daß ihre Besitzer diese als auszeichnendes Geschenk 
erhalten haben. 

Der Ursprung der Dolche ähnlichen Typs wurde von der Forschung vom Rhein
land bis nach Griechenland auf den verschiedensten Orten vorausgesetzt. Den 
Ursprung der unseren Stücken ähnlichen Dolche sucht man neuerdings in Hispa-
nien, wo man ihre Vorbilder betreffs der Form und der Verzierung in den 
späteisenzeitlichen iberischen Traditionen zu erkennen vermutet. Unserer Meinung 
nach können die Fundorte unserer Dolche in den Flüssen, im Rhein, in der 
Donau und Kulpa ausschließlich mit den römischen Truppenbewegungen in Ver
bindung gebracht werden und so sind ihre Erzeugungsstätten mit wenig Wahr
scheinlichkeit an ihren Fundorten zu vermuten. Den Herstellungsort der Dolche 
und ihrer Scheiden setzen wir in einer unter kaiserlicher Aufsicht stehenden 
Werkstätte voraus. Um feststellen zu können, wo diese Werkstätte tätig var, 
reichen unsere Angaben nicht aus, doch scheint der iberisch—hispanische 
Ursprung mehr als wahrscheinlich zu sein. 



A TÖRÖK 1551. ÉVI ŐSZI HADJÁRATA 
A TEMES-VIDËK ÉS A MAROS-VÖLGY MEGHÓDÍTÁSÁRA 

SZÁNTÓ IMRE 

Az 1547. évi béke rögzítette és szentesítette a magyarországi török 
uralmat és az ország három részre szakadását. Ferdinánd egyelőre 
lemondott a török uralom alá került területek visszaszerzéséről, mivel 
semmi reménye nem volt rá, hogy a németországi belső viszályok által 
lekötött bátyjától, V. Károly császártól segítséget kapjon. De Fráter 
György nem tekintette véglegesnek az így kialakult helyzetet. Az or
szág egyesítésére irányuló tervét különösen akkor tartotta időszerűnek, 
amikor a török 1548-ban hadjáratot indított a Szefevidák Perzsiá'ja 
ellen. Ï549. szeptember 8-án a gyalui szerződés szellemében megkötöt
ték a nyírbátori egyezményt. Ennek értelmében Erdély a tiszántúli 
részekkel együtt ezentúl Ferdinánd hatalma alá tartozik, aki kárpót
lásul a Szapolyai-féle örökség helyett a sziléziai Oppeln és Ratibor 
hercegségeket ajánlotta fel János Zsigmondnak. 

Fráter György az egyezmény végrehajtását mindaddig igyekezett 
halogatni, amíg annak sikerét Ferdinánd erős hadsereggel nem tudja 
biztosítani. A területi egység helyreállítására irányuló törekvés Fer
dinánd joghatósága alatt 1551-ben megvalósult. A barát hívására a 
király Castaldo vezetésével csapatokat küldött Erdélybe, Izabella és 
János Zsigmond a szászsebesi egyezményben 1551. július 19-én a ko
ronával együtt lemondottak magyarországi és erdélyi birtokaikról az 
oppelni hercegség fejében. Erdély és Magyarország vérontás nélkül egy 
uralkodó fennhatósága alá került. Az erdélyi — és általában a ma
gyarországi — közvélemény ebben látta az erők egyesítésének előfel
tételét, s a törökkel szemben tanúsítandó ellenállás sikerének egyedüli 
biztosítékát. 

Erdélynek a Habsburg-országrésszel való egyesítése után súlyos kér
désként vetődött fel: lesz-e annyi ereje az immár egységes Magyar
országnak, hogy meggátolhassa a török hódoltság további terjeszke
dését.1 Az V. Károly császár által megígért segítség ugyanis egyre ké-

l Komáromy András: Magyar levelek a XVI. századból. Sárkány Antal levelei Nádasdy 
Tamáshoz. Történelmi Tár (továbbiakban TT.)» 1910., 403. o. Bécs, 1551. júl. 27. „ . . .Azér t 
most ebbe vagyon itt az dolog, már egy csép frigyünk sincsen, valamint agya Isten dol
gunkat . . . " 
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•sett; Ferdinánd kilátásba helyezett védelme Castaldo kis létszámú 
csapatainak Erdélybe küldésével ki is merült. E zsoldoshaderő haté
konyságát találóan jellemezte egy szemtanú: „A királyi sereg követ
ségnek sok, hadviselésre kevés volt".2 Szüle j mán szultán nem nyugo
dott bele abba, hogy Magyarország egy koronás fő uralma alatt egye
süljön. Erdély átadását a Porta nyílt hadüzenetnek tekintette. A török 
magyarországi terjeszkedésének és biztonságának alapja éppen az volt, 
hogy megosztva tartsa egykori félelmetes ellenségének erejét.3 

Erdély és a királyi Magyarország egyesítésével a török elleni arc
vonal jelentősen meghosszabbodott, és mint egy hatalmas harapófogó 
fenyegette a hódítót. Most sem lehetett arra gondolni, hogy a szultán 
beleegyezik a kettős királyság megszüntetésébe és az egységes Ma
gyarország, a régi félelmes ellenség feltámasztásába. Ezért a török 
háború valószínűségével Ferdinándnak számolnia kellett, ha csak a 
nyírbátori egyesség eredményeit kockáztatni nem óhajtotta. Fráter 
György is bizonyosra vette, hogy a török nem fogja tétlenül nézni 
Erdély és a Ferdinánd uralma alatti területek egyesülését. Mivel azon
ban a Habsburgok nem tudtak olyan erőket küldeni Erdélybe, ame
lyek képesek lettek volna elhárítani a fenyegető török támadást, így 
aztán Ferdinánd is, Fráter György is fegyver nélkül — diplomáciai 
úton — igyekezett az ellenséget távol tartani. 

Mialatt Erdélyben az ország egyesítésére irányuló tárgyalások foly
tak, Konstantinápolyban Ferdinánd portai követe, Malvezzi, többször 
kérte Rusztán nagyvezért, eszközölje ki a szultánnál, hogy Erdélyt, 
amely a váradi béke értelmében a Habsburgokat illeti, adófizetés fejé
ben engedje át Ferdinándnak/1 A szultán azonban hallani sem akart 
a dologról; János király fia — érvelt Szüle j mán — az ő szolgája és 
szandzsákja Erdélyben.5 Ferdinánd július közepén, amikor tudomást 
szerzett arról, hogy Izabella hajlandó átadni az országot, értesítette 
Malvezzit, hogy tájékoztassa Szulejmánt a történtekről. A követ — a 
király utasításának megfelelően — jelentette a szultánnak, hogy Fer
dinánd csapatai a rendek és Izabella beleegyezésével foglalták el Er
délyt. A király hajlandó továbbra is megfizetni azt az adót, amit az 
erdélyiek eddig fizettek a szultánnak. A Porta Ali budai pasától és 
Petrovics Pétertől is értesüléseket szerzett a történtekről. A haragra 
gerjedt szultán Ferdinánd követét börtönbe vettette.6 

Amitől Fráter György tartott, bekövetkezett. Malvezzi bejelentésére 
Szulejmán azonnali intézkedéseket léptetett életbe. Erdély megszál-

2 Kropf Lajos: Castaldo Erdélyben. Hadtörténelmi Közlemények (továbbiakban HK.), 1896., 
324—325. o. Id. Makkai László: Erdély története. Budapest, 1944., 195. o. 

3 Haus-, Hof- und Staatsarchiv (Wien) [továbbiakban HHStA.], Turcica 9. 1551—1552. Ex-
tractus ex Literis Principis Turcarum de primo Octobris 1551. 

4 uo. Copia Litterarum ad oratorem Jo. Mariam Malvezium datarum. 1551. aug. 15.; Uo. 
Ferdinánd a török szultánhoz. Bécs, 1551. szept. 15. 

5 Horváth Mihály: Utyeszenich Fráter György (Martinuzzi bíbornok) élete. Budapest, 1882., 
296. O. 

6 HHStA Ungarn, 1551. Fase. 58.; Pray, Georgius: Epistulae procerum regni Hungáriáé. 
II. Pozsony, 1806., 298. o.; HHStA Turcica 9. 1551—1552. Ferdinánd a török szultánhoz. Bécs, 
1551. szept. 15.; Uo. Ferdinánd Malvezzihez.; Verancsics Antal: összes munkái. I. k., Pest, 
1857., 253ľ o.; Monumenta Hungáriáé Historica. Scriptores III.; Istvánfi Miklós: Magyarország 
története 1490—1606. Ford. Vidovich György. Debrecen, 1867., 341. o.: Bethlen, Wolfgangus: 
História de rebus Transsylvanicis. Editio secunda. Szeben, 1782. I., 498. o.; Czimer Károly: 
Temesvár megvétele 1551—1552. HK. 1893., 22. o. 
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lását egyenesen hadüzenetnek tekintette és megtörte az 1547. évi fegy
verszünetet, mielőtt az még lejárt volna.7 1551. július első felében 
parancsot adott a szerb származású (Szokolovics faluban született) 
Szokollu Mehmed ruméliai beglerbégnek,8 hogy csapataival tüstént 
induljon Erdélybe, űzze ki onnan Ferdinánd seregeit és Izabella s János 
Zsigmond távozását akadályozza meg.9 Az erdélyi rendeket „fenyegető 
levéľ'-ben szólította fel, hogy a királyi zsoldosokat haladék nélkül 
űzzék ki a tartományból.10. 

A szultán eleinte úgy értesült, hogy Ferdinánd elég jelentős — mint
egy 40 000 főből álló — sereget küldött Erdélybe.11 Ennélfogva nagy
szabású előkészületeket hajtott végre; mozgósította az összes európai 
seregrészeket. Ezenkívül a dobrudzsai tatárok, Ilias (Éliás) moldvai 
(1546—1551) és Mircse havasalföldi vajda segédcsapatai is parancsot 
kaptak, hogy csatlakozzanak Szokollu Mehmed seregéhez.12 A szultáni 
udvarból egy 2000 főből álló puskás janicsárcsapatot küldtek a pasa 
után 150 ágyúval.13 A beglerbég július 12-én Szófiánál állott, ahonnan 
a török hadak szokott útján, a Morava folyó völgyén, Nisen keresztül 
gyorsan nyomult előre és július 20-án már Szendrőhöz érkezett. Itt 
seregének nagyobb pihenőt adott, majd augusztus 3-án Szalánkemén-
nél ütött tábort.14 

A Szokollu Mehmed vezetése alatt álló török sereg a mintegy 8000 
főnyi aszáb és 3000 főnyi janicsárcsapaton kívül a 22 ruméliai (európai 
Törökország) és nyolc határszéli szandszákbég hűbéres csapataiból 
állott.15 Ezeket még török, albán és szláv martalócok egészítették ki. 
Bár maga a beglerbég azt írja, hogy a ruméliai hadsereg létszáma 
100 000 emberből áll, a hazai források szerint nem volt több 50— 
60 000 főnél.16 Ebben a török seregben csak kevés gyakorlott és harc
képes katona szolgált.17 Ennek okát abban kereshetjük, hogy a török 

7 Verancsics Antal: i. m . I. k., 253. o. 
S Káldy-Nagy Gyula: Harács-szedők és rá ják . Körös i Csorna Ki skönyv tá r 9. Budapes t , 

1970., 93—94. O. 
9 Károlyi Árpád: F r á t e r György levelezése és egyéb őt i l lető i r a tok 1535—1551. TT., 1880. 

236—237. o. A szul tán 1551. jú l ius 20-án í r t levele. ; Ghymesi Forgách Ferenc: Magyar h is tó
r iá ja 1540—1572. M o n u m e n t a Hungá r i áé His tor ica . Második osz tá ly : í rók. XVI. k., Pes t , 1866., 
15. o. 

10 HHStA Unga rn , 1551. Fase . 58. Li t te rae Pr inc ip i s T u r c a r u m in T rans sy lvan i ám missae . ; 
Uo . 1551. Fasc . 58. Castaldo Fe rd inándhoz . Sebes , 1551. jú l . 5.; Pray, Georgius: i. m. II . , 298. 
o.; Horváth Mihály: i. m. Budapes t , 1882., 285., 296. o. 

it Károlyi Arpád: i. m. TT. 1880., 91—92. o. Fráter György Fe rd inándhoz . Szászsebes, 1551. 
jú l . 12. 

12 Károlyi Arpád: i. m. TT. 1880., 90—91. o. Fráter György Fe rd inándhoz . Szászsebesi t á 
bor, 1551. jú l . 12. 

13 Thury József: Tö rök tör téne t í rók . Török—magyarkor i t ö r t éne lmi emlékek . Második osz
t á ly : í rók . II . k., Budapes t , 1896., 257. o. Dselálzáde Musztafa : Az országok osztá lyai és az 
u t a k felsorolása. 

14 Károlyi Arpád: i. m. TT. 1880., 237. o. Szulejmán F r á t e r Györgyhöz . 1551. jú l . 20.; Uo. 
1880., 244. o. Fráter György Fe rd inándhoz . 1551. jú l . 31.; Czimer Károly: i. m. HK. 1893., 24. o. 

15 Istvánffy Miklós: i. m. Debrecen, 1867., 342. o.; Tinódi Sebestyén: Erdél i h is tór ia , 
944—954. verssor . 

16 HHStA Ungarn , 1551. Fasc . 58. Castaldo Fe rd inándhoz . Sebes, 1551. jú l . 13.; Uo. 1551. 
Fasc . 60. Castaldo Fe rd inándhoz . Szeben, 1551. szept . 22.; Uo. 1551. Fasc . 60. Castaldo Fe rd i 
n á n d h o z . Szeben, 1551. szept . 30.; Horváth M—Hatvani M.: M a g y a r tö r t éne lmi o k m á n y t á r a 
brüsszel i országos levél tárból és a b u r g u n d i könyv tá rbó l , 1441—1652. n . k., Pes t , 1857., 310. o. 
( továbbiakban BO) — B a t t h y á n y Fe renc 1551. december 14-én Már ia k i rá lynéhoz í r t levelé
ben 40—50 000-re becsüli Szokollu Mehmed beg le rbég seregét . ; Verancsics Antal: i. m . I. k., 
255. o.; Forgách Ferenc: i. m. Pes t , 1866., 15. o. ; Istvánffy Miklós: i. m . Debrecen , 1867., 342. 
o.; Bethlen Farkas: i. m. I. k., 50. o.; Szalay László: Magya ro r szág tö r t éne te . IV. k., Lipcse , 
1854., 267. O. 

17 HHStA Ungarn , 1551. Fasc . 59. Ferdinánd F r á t e r Györgyhöz . Bécs, 1551. aug. 28.; Uo. 
1551. Fasc . 59. Castaldo Fe rd inándhoz . Szeben, 1551. szept. 17. 
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hadsereg Babilonnál a perzsáktól súlyos vereséget szenvedett és emiatt 
a Porta Szokollu Mehmed beglerbégnek a megígért erősítést nem tudta 
a magyarországi hadszíntérre átdobni.18 

Szüle j mán szultán a mozgósított csapatokból három hadsereget állí
tott fel, s azok együttműködésére az alábbi hadműveleti tervet szabta 
meg: 

A Szokollu Mehmed vezetése alatt álló ruméliai hadsereg feladata 
a Petrovics Péter által Ferdinándnak átadott Temesvár és a Temes-
vidék többi várainak elfoglalása volt.19 

A havasalföldi hadsereg a viddini, nikápolyi és dobrudzsai pasák 
csapataiból, továbbá az azokhoz csatlakozó moldvai és havasalföldi 
csapatokból és a dobrudzsai tatárokból állott. A szultán e seregek pa
rancsnokságát azzal az utasítással bízta Ahmed pasa második vezérre, 
hogy Havasalföldről üssön be Erdélybe és az erdélyiek támogatásával 
űzze ki onnan Ferdinánd hadait. Azután a Maros-völgyön át vonuljon 
Szeged alá, s onnan a ruméliai sereggel egyesülve Szolnok és Eger 
elfoglalására induljon.20 

Eközben Hadim Ali budai pasa21 az általa összevont csapatokkal arra 
ügyelt, hogy az Erdélybe küldendő királyi segélycsapatoknak útját 
állja. Ha a ruméliai és havasalföldi csapatok Szolnok, Eger és a bánya
városok ellen indulnak, akkor a budai pasa serege támogatja azokat.22 

A török seregek hadműveleti területéül először tehát Temesvárt, a 
Temes-vidéket és Erdélyt jelölte ki a Porta. A további hadszíntér pe
dig Eger és a bányavárosok vidéke lett volna. 

A ruméliai török sereg már augusztus 3-án Szalánkeménnél állott, 
a többi csapat felvonulása azonban majdnem az egész augusztus hóna
pot igénybe vette, sőt a havasalföldi sereg még szeptember közepén 
sem volt teljesen hadra kész állapotban.23 

A Habsburg-kormányzat nem használta ki azt az időt, ami a török 
sereg nehézkes felvonulása folytán az Erdélyben állomásozó sereg nö
velésére és a temes-vidéki várak védhető állapotba helyezésére ren
delkezésére állt.24 Pedig Ferdinánd azt ígérte, amikor Castaldót mint
egy 6—7000 főnyi spanyol—német—cseh zsoldoshaddal Erdélybe küld
te, hogy még nagyobb sereget fog utána küldeni, melyet a német bi
rodalmi rendek által Augsburgban megajánlott pénzsegélyből fogad 
zsoldjába.25 

18 Károlyi Arpád: i. m. TT. 1880., 90. o. Fráter György Ferdinándhoz. Szászsebes, 1551. 
júl. 12.; österr. Kriegsarchiv (Wien), Alte Feldakten (továbbiakban KA AF), 1551. Fase. 9. 
Nr. 24. Ferdinánd Teuffei Erazmushoz és Zerotin Károlyhoz. Bécs, 1551. szept. 14. 

19 Verancsics Antal: i. m . I . k., 254—255. o. 
20 HHStA Ungarn , 1551. Fase . 58. Nádasdy Tamás Fe rd inándhoz . Szászsebes, 1551. júl . 12.; 

Uo. 1551. Fasc . 59. Fráter György Fe rd inándhoz . Szeben, 1551. szept. 15.; Uo. 1551. Fasc . 59. 
Ferdinánd Sforza Pal lavic inihez. Bécs, 1551. szept. 19.; K A AF 1551. Fasc . 11. Nr. 14. Thele-
kessy Imre Khun igsbe rghez . K o m á r o m . 1551. nov. 8.; Pray, Georgius: i. m. II. k., 269. o. 

21 Kropf Lajos: i. m. HK. 1869., 309. o. Szilárdy Áron szerint (Régi Magyar Költők Tára 
III. 422. o.) Hadim Ali 1551. május közepén lett budai pasa.; Verancsics Antal: i. m. k., 
253—254. o. 

22 verancsics Antal: i. m . I. k., 255. o.; HHStA Unga rn , 1551. Fasc . 59. Fráter György Fe r 
d inándhoz . Szeben, 1551. szept . 15. 

23 Czimer Károly: i. m. HK. 1893., 24—25. o. 
24 HHStA Ungarn, 1551. Fasc. 58. Nádasdy Tamás Ferdinándhoz. Szászsebes, 1551. júl. 12. 
2ô HHSTA Hngarn. 1551. Fasc. 57. Istructio in negotio Transsylvaniáé, Augsburg, 1551. febr. 

20. és Bécs, 1551. márc. 30. 
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Fráter György július hónapban állandóan sürgette az Erdélyben 
állomásozó királyi sereg növelését, s a megígért olasz és spanyol gva-
logság, valamint a nehézlovasság elindítását.26 De üres ígéreteknél 
egyebet nem kapott. György barát abban is bizakodott, hogy V. Ká
roly császár nem tagadja meg támogatását öccsétől, Ferdinándtól. Most 
azonban azt kellett tapasztalnia, hogy az ígért birodalmi sereg késik, 
sőt remény sincs annak megérkezésére.27 A császárt mindinkább le
kötötték a német birodalomban kiújult vallási bonyodalmak. így aztán 
Ferdinánd hiába fordult segítségért bátyjához, mikor szükségessé vált, 
hogy a török támadás elhárítására jelentősen növelje a hadinép szá
mát.28 

S amint Fráter György rádöbbent, hogy a török minden áron meg 
akarja akadályozni Erdély átadását Ferdinándnak, újból a „hintapoli
tika" eszközéhez volt kénytelen folyamodni, hogy elhárítsa az Erdélyt 
és a Temes-vidéket fenyegető török támadás veszélyét.29 A Portát 
úgy próbálta a status quo tényleges fennállásáról biztosítani, hogy az 
adót és ajándékot — Ferdinánd ellenzése dacára — még július folya
mán is beküldte a töröknek.30 A barát abban reménykedett, hogy 1552 
tavaszára a temes-vidéki és Maros menti várakat jobban megerősít
hetik és V. Károly császár is szabad kezet nyer Ferdinánd megsegí
tésére, így aztán Szokollu Mehmed beglerbéget egész augusztus hónap
ban csupán Fráter György ügyes taktikázása tartotta vissza az azon
nali támadó fellépéstől. 

Fráter György július 21-én írt levelében egész politikai koncep
cióját felfedte Ferdinándnak, aki egyáltalán nem helyeselte elkép
zeléseit, és saját terveit akarta a helyzetet sokkal jobban ismerő 
barátra rákényszeríteni.31 Azt követelte tőle, hogy nyíltan írja meg 
a szultánnak: Erdély a rendek egyhangú elhatározása alapján csatla
kozott Magyarországhoz, de ez mitsem változtat a helyzeten, mert a 
bécsi udvar hajlandó a korábbi adót továbbra is fizetni. A király azt 
kívánta Fráter Györgytől, hogy ilyen értelemben tájékoztassa a törö
köt, az adót pedig csak akkor küldje el, ha a Porta késznek mutat
kozik a béke fenntartására. Ferdinánd ugyanis szerette volna a török
kel 1547-ben kötött fegyverszünetet meghosszabbítani.32 

26 Bethlen Farkas: i. m. I. k., 500. o. 
27 HHStA Ungarn , 1551. Fase . 58. Castaldo Fe rd inándhoz . Sebes, 1551. júl . 5.; Uo. 1551. 

Fasc. 58. Ferdinánd F r á t e r Györgyhöz . Bécs, 1551. jú l . 8.; Uo. 1551. Fasc . 58. Ferdinánd F r á 
ter Györgyhöz. Bécs, 1551. jú l . 20.; Uo. 1551. Fasc . 59. Fasc . 59. Ferdinánd F r á t e r Györgyhöz . 
Bécs, 1551. aug . 28.; Károlyi Árpád: i. m. TT. 1880., 91—92. o.; Forgách Ferenc: i. m. Pes t , 
1866. 28. o.; Czimer Károly: i. m. HK. 1893. 26—27. o. 

23 KA AF 1551. Fasc . 7. Nr . 17. Ferdinánd V. Káro ly császárhoz. Bécs, 1551. Júl. 27.; Uo. 
1551. Fasc. 8. Nr . 15. Bécs, 1551. aug . 10.; Ováry Lipót: A M a g y a r Tud . A k a d é m i a tö r t éne lmi 
b izot t ságának oklevél-másola ta i . II. Budapes t , 1894., 131. o. Ferdinánd az a lsó-ausztr ia i he ly
tar tóhoz és r endekhez . Bécs, 1551. aug. 10.; TT. 1880., 261. o. Fráter György a b íborosok kol
légiumához. Alvinc, 1551. szept. 17. 

29 Horváth Mihály: i. m. Budapes t , 1882., 292—293. o.; HHStA Ungarn , 1551. Fasc . 58. Cas
ta ldo Fe rd inándhoz . E x e m p l u m l i t e r a rum ad Regiam Maies ta tem cha rac t e r ibus seu cifferis 
d a t a r u m . 1551. jú l . 5.; Óváry Lipót: i. m. II . Budapes t , 1894., 122—123. o. Castaldo Fe rd inánd
hoz. Torda, 1551. júl . 21. 

30 Károlyi Arpád: i. m. TT. 1880. 238. o. Fráter György 1551. jú l . 21-i levele. ; Erdélyi Or
szággyűlési Emlékek . M o n u m e n t a comit ial ia regni Transsy lvan iáé , ( továbbiakban EOE.), I. 
k.. 347—348. o.; HHStA Ungarn , 1552. Fasc . 62. ad J ä n e r (Martinuzzi) . Art icul i super caede 
Fra t r i s Georgii . 

31 Károlyi Arpád: i. m. TT. 1880., 237—239. o. 
32 HHStA Ungarn , 1551. Fasc . 59. Ferdinánd Castaldóhoz. Bécs, 1551. aug. 14.; EOE. I. k., 

S47. o. Ferdinánd válasza F r á t e r György je len tésére . Bécs, 1551. jú l . 31. 
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György barát tudta, hogy az ilyen magyarázkodás csak olaj a tűzre. 
Ezért Ferdinánd tervét nem tekintette célravezetőnek a fegyverszünet 
meghosszabbítására. Helyesebbnek vélte, ha egyelőre nem tárják fel 
a török előtt a történteket.33 A barát július 21-én a beglerbéghez inté
zett levelében Petrovics Pétert nevezte árulónak. Állítását azzal tá
masztotta alá, hogy Erdély még most is az ő kezén van, de Petrovics, 
miután átadta várait Ferdinándnak, megszökött. A német csapatok 
pedig a Petrovics által szított zavargások és János Zsigmond eljegy
zése miatt tartózkodnak Erdélyben, de ő az erdélyi várakba egyetlen 
németet sem enged be. Kijelentette továbbá, hogy nincs szüksége a 
török segítségre, mert saját erejéből is el tudja távolítani Ferdinánd 
hadait János Zsigmond örökségéből.34 

Szokollu Mehmed beglerbég el is hitte Fráter Györgynek, hogy nem 
ő, hanem Petrovics Péter adta át a várakat Ferdinándnak.35 Ilyen ér
telemben tájékoztatta a szultánt is a történtekről. A barát időt nyert 
és sikerült egyelőre elhárítani Erdély közvetlen megtámadását.36 A 
ruméliai beglerbég augusztus 3-án Szalánkeménnél értesült a köteles 
évi adó beküldéséről, s arról, hogy Erdélyben tekintélyes német had
erő állomásozik, amely már Lippát is megszállta. A beglerbég felszó
lította a barátot, hogy adjon felvilágosítást az erdélyi helyzetről, s a 
német csapatokat azonnal távolítsa el.37 Fráter György a beglerbég 
levelére csak augusztus vége felé válaszolt, hangsúlyozva a Porta iránti 
„hűségét és engedelmességét". így Szokollu Mehmed egyrészt a barát 
levelére, másrészt a Porta újabb utasítására várakozva az egész hóna
pot a szalánkeméni táborban tétlenül vesztegette el.38 

Erre az időhaladékra azért volt feltétlenül szükség, hogy Ferdinánd 
legalább intézkedéseket tudjon tenni a temes-vidéki várak megerősí
tésére; gondoskodhatott a várnagyok kinevezéséről, kellő őrségről és 
felszerelésről.39 Az évi adó beküldése egyelőre elhárította Erdély azon
nali megtámadásának veszélyét.40 Miután Fráter György Petrovics 
Pétert tette felelőssé a temes-vidéki váraknak Ferdinánd kezére jut
tatásáért, a Porta elegendőnek tartotta a „Petrovics által Ferdinándnak 
átadott Temes-vidék" meghódítását.41 A barát tisztában volt azzal, 
hogy a török hadműveleteinek fő célja Temesvár elfoglalása lesz, de 
tudta azt is, hogy Temesvár milyen fontos szerepet játszik az ország 
védelmében. Leveleiben állandóan sürgette Ferdinándot, hogy küldjön 

33 HHStA Ungarn, 1551. Fase. 59. Fráter György Ferdinándhoz. Alvlnc, 1551. szept. 8. 
34 Pray, Georgias: i. m. II. 298—299. o.; EOE. I. k., 347. o. Fráter György felterjesztése 

Ferdinándhoz. Torda, 1551. júl 21.; Katona, Stephanus: História Critica Regum Hungáriáé. 
Tom. III. Buda, 1798. 131. o.; Szalay László: i. m. IV. k., Lipcse, 1854. 266—269. o. 

35 Pray, Georgius: i. m. II. 299. o. Portai levél Fráter Györgyhöz. 1551. okt. 2.; EOE. I. 
k., 348. o. 

36 Szalay László: i. m. IV. k., Lipcse, 1854., 269. o. 
37 Károlyi Árpád: i. m. TT. 1880., 245—246. o. 
38 Pray, Georgius: i. m. II. 282—284. o. 
39 Károlyi Árpád: i. m. TT. 1880. 262—263. o. 
40 Pray, Georgius: i. m. II. 269. o. 
41 Uo. II. 298—299., 301., 306. o. Szokollu Mehmed 1551. okt. 21-i és Hajdar pasa 1551. okt. 

13-i levele. 
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további csapatokat és a gyenge Temes-vidéket, amely nem tud ellen
állni a török támadásnak, sürgősen erősítse meg.42 

Ferdinánd megparancsolta Castaldónak, hogy Temesvár őrségének 
létszámát szaporítsa.43 A király erdélyi fővezére Perez Alfonsot 200 
huszárral, Castelluvio és Rodriguez de Villandrando századosokat egy 
spanyol zászlóaljjal Temesvárra küldte.44 Ugyanakkor Báthori András 
Castaldo utasítására Lippáról lőszert, vas- és ólomgolyókat, néhány 
tapasztalt puskaművest és élelmiszert küldött a várba.45 Losonczi Ist
ván főkapitány szeptember 6-án felhívással fordult a szomszédos vár
megyékhez, hogy Temesvár védelmére ragadjanak fegyvert. Egyszer
smind megparancsolta a lugosi és karánsebesi nemeseknek, hogy fejen
ként keljenek fel, a föld népét is fegyverezzék fel, és haladéktalanul 
vonuljanak Temesvárra.46 

Ferdinánd király szeptember 23-án Fráter Györgyöt mint vajdát és 
helytartót nevezte ki a Temesvárra összegyűjtendő sereg fővezérévé. 
Ugyanakkor Nádasdy Tamásnak és Kendy Ferencnek meghagyta, hogy 
a moldvai határszélen, Castaldónak pedig, hogy Szebennél foglaljon 
el figyelő állást.47 A király annyira tájékozatlan volt a szultán támadó 
céljai felől, hogy Fráter Györgyöt kérte meg, tájékoztassa a beglerbég 
szándékáról.48 A királyi udvarban úgy tudták, hogy a beglerbég Egert 
vagy Szolnokot akarja megtámadni.49 Fráter György sürgette Ferdi
nándot, hogy gyűjtsön sereget és Temesvárt, Egert és Szolnokot erős 
védelemmel lássa el. „Mindenekelőtt Eger és Szolnok megerősítéséről 
s élelmiszerekkel való ellátásáról gondoskodjék a felség — írja a ba
rát augusztus 10-én a királynak —, erre kérve kéri, mert mind a két 
várnak nagy fontosságot tulajdonít, úgy hogy Szolnok elvesztésével 
a vele összekötött Eger is elvész, Eger eleste pedig az egész országra 
csapás."50 

Az Ali budai pasa által összevont csapatok azt a feladatot kapták, 
hogy az Erdélybe küldhető királyi segélyhad erejét lekössék, illetve 
útjukat állják. A budai pasa a szultán parancsából hadba hívta a du-

42 HHStA Ungarn, 1551. Fase. 59. Fráter György Ferdinándhoz. Alvinc, 1551. szept. 8.; 
Uo. Ungarn, 1551. Fase. 59. Ferdinánd Fráter Györgyhöz. Bécs, 1551. aug. 28.; Uo. Ungarn, 
1551. Fase. 59. Castaldo Ferdinándhoz. Alvinc, 1551. szept. 1.; Uo. Ungarn, 1551. Fase. 59. Bá
thori András Castaldóhoz (csatolva Losonczi Istvánnak. Temesvárból szept. 4-én kelt leve
le). Keresér, 1551. szept. 4—8.; Uo. Ungarn, 1551. Fase. 59. Castaldo Ferdinándhoz. Alvinc, 
1551. szept. 6. 

43 HHStA Ungarn , 1551. Fase . 59. Castaldo Fe rd inándhoz . Szeben, 1551. szept. 17.; Uo. 1551. 
Fasc . 59. Castaldo Fe rd inándhoz . Szeben, 1551. szept. 13.; Bethlen Farkas: i. m . I. k., 497— 
498. O. 

44 Forgách Ferenc: i. m. 18. o. ; Centorio degli Hortensii, Ascanio: Commenta r io della 
guerre di Transilvania. Velence, 1556., 100. o. ; Károlyi Arpád: i. m. TT. 1880., 270. o. — Frá
ter György szept. 15-én kelt levelében említi, hogy a 600 főnyi nehéz spanyol gyalogságot 
útba indította Temesvárra. 

4o Czimer Károly: i. m. HK. 1893., 33. o. 
46 pesty Frigyes: Krassó v á r m e g y e tö r téne te , r v . k., Budapes t , 1885., 55—58. o.; BO II . 

260. o. 
47 czimer Károly: i. m. HK. 1893., 36. o. 
48 Károlyi Arpád: i. m. TT. 1880., 256. o. Ferdinánd F r á t e r Györgyhöz . 1551. aug. 24. 
49 KA AF 1551. Fasc . 8. Nr . 27. Ferdinánd Teuffel E razmushoz . Bécs, 1551. aug . 16.; HHStA 

Ungarn , 1551. Fasc . 59. Ferdinánd F r á t e r Györgyhöz . Bécs, 1551. aug . 24.; Károlyi Árpád: 
i. m. TT. 1880., 256. o.; Czimer Károly: i. m . HK. 1893., 26. o.; HHStA Ungarn , 1551. Fasc . 
59. Ferdinánd Castaldóhoz. Bécs, 1551. aug. 28.; Uo. 1551. Fasc . 59. Ferdinánd Sforza Pa l lav i -
cinihez. Bécs, 1551. szept. 19. 

50 Károlyi Arpád: i. m. TT. 1880., 248—249. o. Fráter György Fe rd inándhoz . Kolozsvár . . 
1551. aug. 10.; HHStA Ungarn , 1551. Fasc . 59. 
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nántúli és a Tisza melléki szandzsákok hűbéres csapatait.51 A budai 
pasa személyesen vagy alvezérei, szandzsákbégjei a Dunán innen és túl 
portyázó beütéseket hajtottak végre.52 Az egybegyűjtött török csa
patok, amelyeknek létszámát Verancsics Antal 4000 főre becsüli, elég
teleneknek érezték magukat az erősebb várak — Szolnok, Eger vagy 
Győr — megostromlására.53 Ezért olyan irányban portyáztak, amerre 
a legkevésbé sem számítottak megjelenésükre. Egyik részük a Duna 
bal oldalán a Kisalföldön egészen a bányavárosok pereméig tört előre, 
a másik részük pedig a Dunántúlon garázdálkodott. Több ezer embert 
fűztek rabszíjra, a barmokat elhajtották és igen sok helységet fel
égettek.54 

De a törökök nem vihették végbe büntetlenül rablóportyáikat, an
nak ellenére sem, hogy a dunántúli várak őrségei — Szigetvár, Veszp
rém, Győr és Komárom kivételével — elég kis létszámúak voltak még 
ebben az időben.55 A rablóportyázásokról visszatérő törökök közül a 
mieink sokat megöltek vagy elfogtak. 400 török lovas — Véli hatvani 
bég vezetésével — Mátyusföldet rabolta. Mikor a foglyokkal és zsák
mánnyal hazafelé tartottak, szembe találták magukat Zolthay Lőrinc 
93 lovasával. Ádáz küzdelem fejlődött ki, melynek során Zolthay csa
pata a zsákmányt elragadta a töröktől, s a rabokat mind kiszabadította. 
A menekülő törökök közül maga Véli bég is fogságba esett.56 Amikor 
a törökök a Nyitra folyó mellett fekvő Kom j át nevű helységet meg
támadták, hősies küzdelemben a parasztok verték vissza őket.57 

Már július felé járt az idő, amikor a pécsi törökök közül mintegy 
1500 lovas Dervis bég vezetésével átkelt a Somogy megyei Rinya 
folyón és Babócsa környékén rabolt és pusztított. Zsákmánnyal meg
rakottan éppen visszatérőben voltak, amikor a mieink a Rinya mo
csarai között rájuk ütöttek. A molnár rohant be a babócsai végházba 
és jelentette; hogy a török most gázolja a vizet. Horvát Markó és 
Porkoláb Márton övéikkel mély csendben lest vetet tek a töröknek. 
Nagy zavar és öldöklés támadt; a babócsai vitézek több mint 200 lo
vat, 66 foglyot, sok zászlót és hadiszerszámot zsákmányoltak.58 Azokat 
a törököket, akiknek sikerült egérutat nyerniük, a következő éjjel 
Kálmáncsehi és Görösgál mellett Tahy Ferenc, Horvát Markó és Allia 
Mátyás csapatai szórták szét.59 

1551. szeptember 1-én és 4-én bizonyos Ádám deák arról értesítette 
Nádasdy Tamást, hogy a török haderő Nagyvázsony felől Sümeg és 

51 Verancsics Antal: i. m . I. k., 256. o. 
52 Károlyi Arpád: i. m. TT. 1880., 6*31. o. Báthori András F r á t e r Györgyhöz. Bátor, 1551. 

ápr . 6.; Verancsics Antal: i. m. I. k., 255. o.; Istvánffy Miklós: i. m. Debrecen, 1867., 334. o.; 
KA A F 1551. Fasc . 9. Nr. 9. Ferdinánd Ebersdorfhoz. Bécs. 1551. szept. 7. — Különösen a fe
hé rvá r i és az esztergomi bég por tyá i vol tak gyakor i ak . A török foga Veszprémre és T a t á r a 
fáj t : KA A F 1551. Fasc . 9. Nr . 12. Ferdinánd Teuffel E razmushoz . Bécs, 1551. szept. 7.; Uo. 
1551. Fasc. 11. Nr. 23. A nyitrai püspök és Teuffel E razmus Ferd inándhoz . 1551. nov. 11. 

53 Verancsics Antal: i. m. I. k., 256—257. o. 
54 u o . I. k., 256—257. o.; HHStA Turc ica 9. 1551—1552. Ferdinánd Ali buda i pasához. Bécs, 

1551. jú l . 23. 
55 o r szágos Levél tár (Budapest) ( továbbiakbaan OL.), Nádasdy-csa lád lt. Missil, Nádasdy 

Tamás Fe rd inándhoz . Kanizsa , 1551. febr. 5.; Komáromy András: Magya r levelek a XVI. szá
zadból . TT. 1910., 403. O. 

56 Takáts Sándor: Régi m a g y a r k a p i t á n y o k és generál isok. Budapes t , 1922., 126. o. 
57 Verancsics Antal: i. m. I . k., 266—267. o. 
58 Takáts Sándor: Bajvívó m a g y a r o k . Képek a törökvi lágból . Budapes t , é. n., 102—103. o. 
59 Komáromy András: i. m. TT. 1910., 402—403. o. 
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Tátika várak közt Szentgrót részeit, Szentgrót völgyét és tartozékait 
felprédálta és a körülötte fekvő falvakat is kirabolta.60 A dunántúliak 
idejében jó kémjelentést szereztek a fehérvári bég szándékáról, s így 
felkészülve várták őt.61 A győri, a pápai és a veszprémi őrségek a 
Bakony szélén lest vetettek a hazatérő Velisszián (Velicsán) fehérvári 
bég csapatainak. A török „ráment" a lesre, s a mieink levágták az 
egész sereget. Maga a bég is csak nehezen menekült be Fehérvárra.62 

Horváthinovich Bertalan kapitány a parancsnoksága alatt álló ki
rályi hadakkal és a nyitrai püspök csapataival viszaverte Véli eszter
gomi bég 250 főnyi portyázó lovasságát.63 Majd pedig felégette a török 
egyik várát, Szondát.64 Zay Ferenc szolnoki kapitány 1551. szeptember 
11-én 300 válogatott lovasával és 100 puskás hajdújával megtámadta 
Kalocsa palánkját. A török őrséget levágták, a palánkot szétrombol
ták és felgyújtották.65 A szécsényi és egri vitézek pedig azt a török 
csapatot verték szét, amely Hatvanból Pásztó felé portyázott.66 

Mivel Ferdinánd király attól tartott, hogy a török az alsó-magyar
országi bányavárosok, továbbá Szolnok és Eger ellen támad,67 meg
parancsolta Teuffel Erazmus főkapitánynak, hogy minden szükséges 
óvintézkedést tegyen meg azok védelmére.68 Ezek az óvintézkedések 
nem is bizonyultak feleslegesnek.69 Amikor a törökök között az a kósza 
ïiir terjedt el, hogy az egész egri őrség Castaldóval Erdélybe távozott, 
Arszlán szandzsákbég — Dobó István várkapitány távollétét kihasz
nálva — augusztus vége felé 500 szpáhit küldött az egri vár elfog
lalására.70 Dobó kitűnő kémei azonban tüstést hírt adtak Teuffel Eraz-
musnak, aki 600 huszárral lesbe állott és az Eger felé gyanútlanul 
vonuló szpáhikat megtámadta. Háromszázat levágtak közülük, har
mincat foglyul ejtettek, a többi pedig hanyat-homlok elmenekült.71 A 

CO OL. Nádasdy-csa lád lt. Missil. Pelérdy Ádám deák 1551. szept. 1-én és 4-én kelt levelei 
(1551. Kisasszony nap ján ) . Id. Takáts Sándor: Ráthot i Gyulaffy László, HK. 1915., 477. o. 

61 OL. Nádasdycsa lád lt. Missil. Pelérdy Ádám deák N á d a s d y Tamáshoz . Győr, 1551. aug . 
I d . Takáts Sándor: A ka lauzok és a k é m e k a t ö rök v i lágban . Századok ( tovább iakban Sz.), 
1913., 326. o. 

62 istvánffy Miklós: i. m . Debrecen , 1867., 334. o.; Takáts Sándor: A huszá r , a száguldó 
és a j a rga ló . Emlékezzünk eleinkről . Budapes t , é. n„ 145, o . ; OL. Nádasdy-csa lád lt. Missil. 
Pelérdy Ádám deák N á d a s d y Tamáshoz . Győr, 1551. aug . Id. Takáts Sándor: i. m. Sz. 1913., 

.326. o. 
63 Had tö r t éne lmi Levél tá r (Budapest) ( továbbiakban HL.) , Törökkor i i ra tok , 1551. Nr. 89. 

A nyitrai püspök és Horváthinovich Bertalan Fe rd inándhoz . 1551. nov . 11. 
64 Verancsics Antal: i. m. I. k., 258. o. 
63 Takáts Sándor: Régi m a g y a r k a p i t á n y o k és generá l i sok . . . 131. o-

66 OL. Nádasdy-csa lád lt. Missil. Verancsics Antal N á d a s d y Tamáshoz . Bécs, 1551. szept . 13. 
67 KA AF 1551. Fasc . 7. Nr. 21. Ferdinánd P u c h h a i m F a r k a s bányav idék i főkapi tányhoz . 

Bécs, 1551. jú l . 28.; Uo. 1551. Fasc . 7. Nr . 22. Ferdinánd Teuffel E razmushoz . Bécs, 1551. jú l . 
30. Uo. 1551. Fasc . 8. Nr. 7. Ferdinánd a hé t m a g y a r b á n y a v á r o s b í rá jához és közönségé
hez . Bécs, 1551. aug . 6.; Uo. 1551. Fasc . 8. Nr , 11. Ferdinánd a m a g y a r b á n y a v á r o s o k b í rá ihoz 
és tanácsaihoz . Bécs, 1551. aug. 7.; Uo. 1551. Fasc . 8. Nr . 27. Ferdinánd Teuffel E razmushoz . 
B é c i , 1551. aug . 16.; Uo. 1551. Fasc . 8. N r . 28. Ferdinánd a n y i t r a i püspökhöz és Teuffel Eraz
mushoz . Bécs, 1551. aug . 16. 

68 KA AF 1551. Fasc. 9. Nr. 31. Ferdinánd Sforza Pal lavic inihez . Bécs, 1551. szept. 18. 
69 KA AF 1551. Fasc . 8. Nr. 29. Ferdinánd Ebersdorf hoz. Bécs, 1551. aug . 17.; Uo. 1551. 

Fasc . 8. Nr . 30. Ferdinánd Ebersdorfhoz. Bécs, 1551. aug . 19.; Uo. 1551. Fasc . 8. Nr. 21. Fer
dinánd a ny i t r a i püspökhöz és Teuffel E razmushoz . Bécs, 1551. aug . 19.; Uo . 1551. Fasc . 8. 
Nr . 32. Ferdinánd Teuffel E razmushoz . Bécs, 1551. aug . 20.; Uo. 1551. Fasc . 8. Nr. 36. Ferdi
nánd Ebersdorfhoz . Bécs, 1551. aug . 25. 

70 Károlyi Arpád: i. m. TT. 1880., 256. o. Ferdinánd F r á t e r Györgyhöz . Bécs, 1551. aug . 
24.; Illéssy János: Ada tok a szolnoki v á r épí téséhez és első os t romához 1549—1552. HK. 1893., 
662—6"63. o. 

71 BO II. 266—267. o.; Gyárfás István: Dobó I s tván Egerben . Budapes t , 1879., 51—52. o.; 
Szederkényi Nándor: Heves v á r m e g y e tö r t éne te . H. k . Eger , 1890., 130. o. ; Takáts Sándor: 
•Oroszlán basa. Tör téne t i Szemle, 1915., 54. o. 
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király — a töröknek minden percben várható támadásával számolva — 
állandóan rajta tartotta a szemét Eger és Szolnok várán és sürgette 
erősítésüket.72 

Ferdinánd király, hogy a török figyelmét Erdélyről elvonja, utasí
totta Sforza Pallavicini őrgrófot. mint hadi biztost, hogy a felső-ma
gyarországi részek felől indítson támadást a török ellen.73 Pallavicini 
szeptember 11-én mintegy 6000 főnyi sereggel érkezett Egerbe. A ki 
rály azonban szeptember 19-én parancsot adott neki, hogy mondjon le 
Hatvan visszavételére irányuló tervéről, erősítse meg a bányavárosok
hoz közel fekvő véghelyeket, továbbá Szolnokot és Egert, majd ezután 
Tokajon, Debrecenen és Váradon át haladéktalanul induljon a Temes-
vidékre és Castaldóval működjék együtt a török ellen.74 Amikor a 
király Sforza Pallavicini tábornokot seregének egy részével Erdély és 
a Temes-vidék védelmére rendelte, egyúttal azt is megparancsolta 
neki, hogy zsoldos seregének másik részét hagyja Teuffel Erazmus fő
kapitány vezérlete alatt a bányavárosok védelmére.75 így aztán a zsol
dosok egy részének Erdélybe vonulása után Teuffel is kénytelen volt 
lemondani Hatvan visszavételéről.76 Ferdinánd számára sokkal fonto-
sabb volt a bányavárosok védelme, mint a jelentéktelenebb hatvani 
vár visszafoglalása.77 

A török portyák Szlavóniában és a Dunántúlon is egyre gyakoribbá 
váltak.78 Ferdinánd király szeptember elején kénytelen volt Győrbe, 

72 KA AF 1551. Fasc . 8. Nr. 22. Ferdinánd Teuffel E razmushoz . Bécs, 1551. aug . 13.; OL. 
Pénzügyigazga tás i lt. Ben ignae Resolut iones , Másolat i könyv , 1551. Fol. 120. Bécs, 1551. aug . 
19.; KA A F 1551. Fasc . 8. Nr . 31. Ferdinánd a ny i t ra i , a váci püspökhöz és Teuffel E r a z m u s 
hoz. Bécs, 1551. aug. 19.; OL. Pénzügyigazga tás i lt. Ben ignae Resolut iones, Másolat i k ö n y v , 
1551. Fol. 11. Bécs, 1551. aug . 19.; KA A F 1551. Fasc. 8. Nr. 32. Ferdinánd Teuffel E rasmushoz . 
Bécs, 1551. aug. 20.; Uo. 1551. Fasc. 8. Nr. 35. Ferdinánd Teuffel Erasmushoz . Bécs, 1551. aug . 
21.; Uo. 1551. Fasc . 8. Nr . 39. Ferdinánd Teuffel Erazmushoz . Bécs, 1551. aug. 25.; HHStA 
Ungarn , 1551. Fasc . 57. Replicatio Regis super Articuli pe r Cas ta ldum exhibit is . ; KA AF 1351. 
Fasc . 8. Nr. 41. Ferdinánd E razmushoz . Bécs, 1551. aug. 31.; HHStA Ungarn , 1551. 
Fasc . 59. Castaldo Fe rd inándhoz . Alvinc, 1551. szept. 6.: Uo. 1551. Fasc . 59. Fráter György 
Ferd inándhoz . Alvinc, 1551. szept. 8.; Uo. 1551. Fasc . 59. Ferdinánd Zay Fe renc és Horvá th i -
novich szolnoki kap i t ányokhoz . Bécs, 1551. szept. 12.; Uo. 1551. Fasc . 60. Ferdinánd Sforza 
Pal lavicinihez. Bécs, 1551. szept. 22.; KA AF 1551. Fasc . 9. Nr. 42. Ferdinánd Teuffel Eraz
mushoz . Bécs, 1551. szept . 26.; Uo. 1551. Fasc . 10. Nr . 12. Ferdinánd a ny i t ra i és váci p ü s 
pökhöz és Teuffel E razmushoz . Bécs, 1551. okt . 11.; Uo. 1551. Fasc . 11. Nr. 18. Ferdinánd 
Teuffel Erazmushoz . Bécs, 1551. nov. 9. 

'^ KA AF 1551. Fasc . 9. Nr. 10. Ferdinánd Ebersdorfhoz. Bécs, 1551. szept. 7 8.; Uo. 1551. 
Fasc . 9. Nr . 21. F e r d i n á n d Zerot in Káro lyhoz . Bécs, 1551. szept . 12. 

74 Óváry Lipót: i. m. II . 36. o. Sforza Pallavicini Fe rd inándhoz . Nyi t ra , 1551. szept. 13.; 
Uo. 137. o. Castaldo Sforza Pal lavicinihez. Nagyszeben, 1551. szept . 17.; Uo. 138. o. Ferdi
nánd Sforza Pal lavic inihez. Bécs, 1551. szept . 19.; HHStA Ungarn , 1551. Fasc . 60. Ferdinánd 
Sforza Pal lavicinihez. Bécs, 1551. szept. 23.; KA AF 1551. Fasc . 9. Nr. 39. Ferdinánd a ny i t ra i 
püspökhöz és Teuffel Erazmushoz . Bécs, 1551. szept. 25.; Uo. 1551. Fasc . 10. Nr. 12. Ferdi
nánd a ny i t ra i és váci püspökhöz és Teuffel Erazmushoz . Bécs, 1551. okt. 11.; Uo. 1551. Fasc . 
10. Nr. 27. Ferdinánd a ny i t r a i és váci püspökhöz és Teuffel Erazmushoz . Bécs, 1551. ok t . 
22.; Uo. 1551. Fasc . 10. Nr. 36. Teuffel Erazmus Fe rd inándhoz . Eger, 1551. okt . 30.; Uo. 1551. 
Fasc . 10. Nr. 39. Ferdinánd a ny i t ra i és váci püspökhöz és Teuffel Erazmushoz . Bécs, 1551. 
okt . 30.; Uo. 1551. Fasc . 12. Nr . 22. Ferdinánd Teuffel Erazmushoz . P rága , 1551. dec. 28.; Beth
len Farkas: i. m. I. k., 501. o. 

75 HHStA Ungarn , 1551. Fasc. 60. Ferdinánd Sforza Pal lavic inihez . Bécs, 1551. szept. 23.; 
KA A F 1551. Fasc . 9. Nr . 39, Ferdinánd a ny i t r a i püspökhöz és Teuffel E razmushoz . ; TT. 
1891. 433. o. Ferdinánd Sforza Pal lavic inihez. Bécs, 1551. okt . 2. 

76 K A A F 1551. Fasc . 9. Nr. 10. Ferdinánd Ebersdorfhoz. Bécs, 1551. szept. 7/8.; Uo. 1551. 
Fasc . 9. Nr. 12. F e r d i n á n d Teuffel E razmushoz . Bécs, 1551. szept . 7.; Uo. 1551. Fasc . 9. Nr . 21. 
Ferdinánd Zerot in Káro lyhoz . Bécs, 1551. szept . 12.; HHStA Unga rn , 1551. Fasc . 59. Ferdinánd 
Sforza Pal lavic inihez. Bécs, 1551. szept. 19. 

77 HHStA Ungarn , 1551. Fasc . 59. Ferdinánd Sforza Pal lavic inihez . Bécs, 1551. szept. 19. 
78 istvánffy Miklós: i. m . Debrecen, 1867., 334. o. 
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Tatára és Lévára csapaterősítéseket küldeni.79 Székely Lukács főka
pitány és a horvát bán ugyanakkor a horvát és vend határon mértek 
csapást a portyázó törökre.80 Bár Hadim Ali budai pasa mindent el
követett annak érdekében, hogy Sforza Pallavicini zsoldos seregének 
Erdélybe való levonulását megakadályozza, a királyi segélyhad október 
elején mégis megérkezett Nagyváradra. 

Castaldo szeptember végén annak a hadműveleti tervnek a meg
valósítását ajánlotta a királynak, hogy Sforza Pallavicini segélyhadá
nak megérkezése után az összes rendelkezésükre álló csapatokat egve-
sítsék és a beglerbéggel addig szálljanak szembe, amíg az nagyobb 
csapaterősítésekre nem tesz szert. Castaldo ugyanis joggal tartott at
tól, hogy a moldvai román—török csapatok egyesülnek Szokollu Meh-
med seregével és keletről s délről támadják hátba a királyi sereget. 
Ha pedig a beglerbég vonakodnék nyílt ütközetbe bocsátkozni, akkor 
sem kétséges — érvel a király erdélyi fővezére —, hogy a török által 
elfoglalt temes-vidéki várakat vissza tudja foglalni.81 

Mikor azonban Castaldo pontos értesülést szerzett arról, hogy Sforza 
Pallavicini nem 8000 katonával vonul Erdély felé — mint eleinte re
mélte —, hanem csak 2000 német zsoldossal, 5Ó0 nehézlovassal és 1000 
huszárral, akkor már elégtelennek tartotta haderejét arra, hogy nyílt 
csatában megütközzék a beglerbéggel. Saját erőit felmérve úgy ítélte 
meg a hadihelyzetet, hogy 8—9000 főnyi zsoldos seregével nem tudja 
felvenni a harcot a 40 000 főre becsült török erőkkel szemben. A tö
rökkel való megütközés Castaldo számára a vereség kockázatát jelen
tette, amitől mindennél inkább irtózott.82 

Miután a király erdélyi fővezére úgy ítélte meg a helyzetet, hogy 
a rendelkezésére álló haderővel nem tud szembeszállni a törökkel, arra 
irányította figyelmét, hogy Temesvárt és Lippát elegendő őrséggel, 
élelmiszerrel és felszereléssel lássa el.83 Az erdélyi hadszíntéren még 
szeptember végén is csak a felkelő hadak mozgósítása, gyülekezése 
volt folyamatban, amikor a török fősereg a Szerémségből kiindulva 
már támadásba kezdett és a beglerbég a Temes-vidéken egyik várat a 
másik után foglalta el. 

A Fráter György által megtévesztett szultán elejtette Erdély meg
támadásának tervét és csupán Temesvár és a Temes-vidék várainak 
elfoglalására szorítkozott. A havasalföldi sereget szeptemberben fel
oszlatta, s az erdélyi határokon álló moldvai, havasalföldi és tatár 
segélycsapatokat visszaparancsolta.8'1 A török hadműveleti tervében 
bekövetkezett változást azonban Fráter György és Castaldo csak októ
ber közepén tudta meg. Ennek következtében az erdélyi hadakat any-
nyira lekötötte a havasalföldi és moldvai sereg betörésétől való féle-

79 HHStA U n g a r n , 1551. Fase . 59. Ferdinánd Sbarde la t t i Ágoston váci püspökhöz . Bécs, 
1551. szept. 5.; KA A F 1551. Fasc . 9. Nr . 19. Ferdinánd Ebersdorfhoz . Bécs, 1551. szept. 10.; 
Uo. 1551. Fasc. i l . Nr . 7. Khunigsberg Fe rd inándhoz . Győr , 1551. nov. 5. 

80 KA AF 1551. Fasc . 9. Nr . 24. Ferdinánd Teuflel E razmushoz és Zerot in Káro lyhoz . Bécs, 
1551. szept. 14. 

81 HHStA Unga rn , 1551. Fasc . 60. Castaldo Fe rd inándhoz , s zeben , 1551. szept . 27. 
82 HHStA Unga rn , 1551. Fasc . 60. Castaldo Fe rd inándhoz . Szeben, 1551. szept. 29. 
83 HHStA Unga rn , 1551. Fasc . 60. Castaldo Fe rd inándhoz . Szeben, 1551. szept. 27. 
S'i Pray, Georgius: i. m. II. 303. o. Hajdár pasa F rá t e r Györgyhöz . Lippa, 1551. okt. 13. 
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lem, hogy csak október második felében jelenhettek meg a temes-
vidéki hadszíntéren.85 

A Temes-vidék meghódítására küldött török sereg Szokollu Mehmed 
beglerbég vezetésével szeptember 7-én Péterváradnál átkelt a Dunán 
és a Tisza jobb partján haladt felfelé Petrovics Péter régi birtokai 
ellen.80 Először Temesvár elővédjét, az elhanyagolt állapotban levő 
Becsét, Becskereket, továbbá Lippát akarta elfoglalni.87 Vagyis a Tisza 
és a Maros vonalán fekvő kisebb várak kézre kerítésével akarta elő
készíteni a fővár, Temesvár ostromát.88 A beglerbég szeptember 16-án 
érkezett a tiszai átkelést biztosító Becse alá.89 Háromnapi heves ágyú
zás után szeptember 19-én a vár falán akkora rés keletkezett, hogy 
a török megkísérelhette a rohamot. Előzőleg azonban a beglerbég meg
ígérte a védőknek, hogy a vár feladása esetén minden bántódás nélkül 
elvonulhatnak. A feltételek megállapítása céljából a várnagyokat ma
gához hívatta. Ezek a beglerbég oltalomlevelében bízva a török tá
borba mentek, s amíg Szokollu Mehmed a vár átadása ügyében alku
dozott velük, alvezérei az ágyúk ütötte résen át rohamra vezették 
csapataikat. Becse várának hősiesen küzdő őrségét levágták, a begler
bég az adott szó ellenére a két várnagyot is megölette.90 

A török három nappal később a Béga folyó partján fekvő Nagy
becskerek ellen fordult.91 A várat a környező mocsarak szinte hozzá
férhetetlenné tették.92 De a Zolthay Mihály parancsnoksága alatt álló, 
mintegy 80 főből álló magyar—német—spanyol őrség a zsold elma
radása miatt a gondjaira bízott várat a veszély idején hűtlenül el
hagyta és gyáván megfutott.9:i A vár szeptember 25-én jutott a begler
bég kezére, aki Malkovics pasát nevezte ki becskereki szandzsákbéggé, 
Becse és Csurog parancsnokává. Most Szeged után Becse lett a török 
tiszai hajóhadának másik fő állomása az Alsó-Tiszán. A Csanád, Lippa 
és Temesvár irányában intézett támadásokhoz a becsei kikötő éléstárát 
és hadikészleteit vette igénybe.9/' Malkovics a becskereki őrséggel 
ostrom nélkül elfoglalta Horogszeg, Csák, Kissomlyó, Illádia palánko
kat.95 

85 czimer Károly: i. m. HK. 1893., 37—38. o. 
86 HHStA Ungarn , 1551. Fase . 59. Castaldo Fe rd inándhoz . Szeben, 1551. szept. 15. 
87 OL. Nádasdy-csa lád lt. Missil. Báthori András Nádasdy Tamáshoz . Temesvár , 1551. 

szept. 16.; Öváry Lipót: i. m. II. 139. o. Ferdinánd Teuffel E razmushoz . Bécs, 1551. szept. 22. 
88 Verancsics Antal: i. m. I I . k., 89. o. 
89 BO II . 275. o.; Forgách Ferenc: i. m. 15—16. o.; Istvánffy Miklós: i. m. Debrecen, 1867., 

342. o.; Tinódi Sebestyén: Erdél i his tór ia , 955—962. verssor . ; Thury József: i. m. I I . k., 258. 
o. Dselálzáde Musztafa: Az országok osztá lyai és az u tak felsorolása. 

M HHStA Ungarn , 1551. Fase. 60. Castaldo Fe rd inándhoz . Szeben, 1551. szept. 22.; TT. 
1880., 598. o. 

91 Szádeczky Lajos: M a g y a r levelek a XVI. század közepéről . TT. 1880., 597—598. o. Ba
logh Lőrinc v á r n a g y Losonczi Is tvánhoz. Becskerek , 1551. szept. 11. 

92 BO n . 261. o.; Forgách Ferenc: i. m. 15. o.; Istvánffy Miklós: i. m. Debrecen, 1867., 
342. o.; Tinódi: Erdél i his tór ia , 955—96*2. verssor . ; Thury József: i. m. II. k., 258. o. Dselál
záde Musztafa: Az országok osztályai és az u t ak felsorolása.; HHStA Ungarn , 1551. Fase . 
60. Castaldo Fe rd inándhoz . Szeben, 1551. szept . 22.; Károlyi Arpád: i. m. TT. 1880. 598. o. 

93 Szádeczky Lajos: i. m . TT. 1880. o. Horváth Ferenc és Cserepovics Miklós Bá tho r i 
Andráshoz . Billed, 1551. szept. 19.: HHStA Ungarn , 1551. Fase . 59. Castaldo Fe rd inándhoz . 
Szeben, 1551. szept . 20.; BO II. 275. o.; Forgách Ferenc: i. m . 16. o.; Tinódi: Régi Magyar 
Köl tők Tára . III . Budapes t , 1881., 37. o.; Istvánffy Miklós: i. m. Debrecen, 1867., 342. o.; 
Thury József: i. m. II . k., 258—259. o.; Károlyi Arpád: i. m. TT. 1880., 666. o.; Czimer Ká
roly: i. m. HK. 1893., 41—42. O. 

94 Szentkláray Jenő: A d u n a i ha jóhadak tö r téne te . Budapes t , 1886., 167. o. 
95 HHStA Ungarn , 1551. Fase . 60. Báthori András Sforza Pal lavic inihez. Temesvár , 1551. 

szept. 22.; Istvánffy Miklós: i. m. Debrecen, 1867. 342. o. 
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Becskerektől a török seregek a Maros felé indultak, s elfoglalták az 
útjukba eső kisebb várakat és kastélyokat: Aradácsot, Galádot, Nagy
lakot, Egrest.96 Szeptember 28-án megadta magát Csanád is.97 A vár 
feladását Fráter György parancsolta meg Nagy Péter várnagynak, 
minthogy Becse ostroma előtt a barát arról értesült, hogy a beglerbég 
Szeged biztosítására csupán Csanádot akarja elfoglalni, s annak meg
szerzése után téli szállásra küldi csapatait. György barát arra töre
kedett, hogy beglerbéget Csanád átadása által — fegyveres összecsapás 
nélkül — távolítsa el a Temes-, illetőleg a Maros-vidékről. Ezért küldte 
Nagy Péter várparancsnoknak azt a titkos utasítást, hogy minden harc 
nélkül engedje át a várat, ha a beglerbég erre felszólítja. Szokollu 
Mehmed Csanád feladásában is — amely különben Fráter György 
vára volt — a barát ártatlanságát látta.93 

A gyors török előnyomulás annyira megriasztotta a temes-vidéki 
és Maros menti kisebb erősségek őrségeit, hogy azonnal meghódoltak 
a beglerbégnek. A fentebb említetteken kívül elesett Fellak, Csálya, 
Zádorlak, Eperjes, Pálélés és Bodorlak palánkja. Őrségük a török 
elől Lippára vagy Temesvárra menekült. Amint Szokollu Mehmed 
beglerbég hírét vette, hogy a királyi hadak a megyék nemességével 
Lippán gyülekeznek, Uláma pozsegai szandzsákbasát küldte a várnak 
és környékének kikémlelésére. A lippaiak is kémszemlét kíséreltek 
meg, de Egyedy Tamás lovasszázadát október 3-án Zádorlaknál meg
támadták és szétverték a török előőrsök úgy, hogy hadnagyuk csak 
néhányad magával tudott megmenekülni.99 

Ez a vereség a lippai várőrségben nagy izgalmat keltett. Mikor pe
dig híre érkezett, hogy a beglerbég szeptember 28-án már Csanádot is 
elfoglalta és gyorsan közeledik Lippa felé, a félelem általánossá vált. 
A beglerbég az őszi hadjáratot Lippa megszerzésével akarta befejezni. 
De amikor arról értesült, hogy a várat Báthori András főkapitány ve
zetése alatt tekintélyes haderő tartja megszállva, Csanád elfoglalása 
után a hadjárat befejezésére határozta el magát.100 

Báthori András a tiszai megyék felkelő nemeseiből álló, mintegy 
7000 főnyi seregével Lippán táborozott, amelyhez Sforza Pallavicini 
Várad mellett állomásozó hadaiból 1000 német lovassal Žerotin Károly 
ezredes is csatlakozott.101 Varkocs Tamás bihari főispán tekintélyes 
sereggel az Arad megyei Erdőhegyesnél állott, hogy csatlakozzék a lip
pai hadhoz.102 Báthori azt kérte Fráter Györgytől, hogy az erdélyi se
reget, valamint Castaldo zsoldosait is küldje hozzá, hogy a beglerbég-
gel döntő ütközetbe bocsátkozhassanak. György barát azonban a kérés-

96 Forgách Ferenc: i. m. 16. o. 
97 HHStA Ungarn , 1551. Fase . 61. Áldana Castaldóhoz. Temesvár , 1551. dec. 30.; Istvánffy 

Miklós: i. m. Debrecen, 1867., 342. o.; Bethlen Farkas: i. m . I. k., 498. o. 
98 HHStA Unga rn , 1552. Fase . 62. ad J ä n e r (Mart inuzzi) . Ar t icul i s u p e r caede F r a t r i s 

Georgi i . ; Pray, Georgius: i. m. II . 308. o.; Thury József: i. m. n . k., 260. c ; Katona, Ste-
phanus: História Crit ica Regum Hungá r i áé . Tom. III . Buda , 1798., 134. o. Ferdinánd levele, 
P r ága , 1552. j an . 8.; Czimer Károly: i. m. HK. 1893. 43. o. 

99 Tinódi: Erdél i his tór ia , 1005—1011. verssor . ; Forgách Ferenc: i. m. 16. o.; Thury Jó
zsef: i. m. II. k., 260—261. o.; Veress Endre: Somlya i F e r e n c l ippai vitéz végrende le te 1551-
ből. HK. 1913., 129. o. 

100 B O I I . 275—286. O. 
101 HHStA Ungarn , 1551. Fase . 60. Castaldo Fe rd inándhoz . Szeben, 1551. szept. 27. 
102 istvánffy Miklós: i. m. Debrecen , 1867., 343. o. 
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nek nem tett eleget, mivel úgy tudta, hogy a török Csanád elfoglalása 
után visszafordul. Sőt Sforza Pallavicini tábornoknak is megparan
csolta, hogy seregeivel Várad környékén táborozzon.103 De a barát, ha 
akart volna, akkor sem küldhetett volna Erdélyből Báthorihoz Lippára 
jelentősebb segítséget. Nádasdy Tamás a moldvai,104 Castaldo pedig a 
havasalföldi szorosokat őrizte, az erdélyi felkelő hadak pedig még szep
tember végén is vonakodtak a temes-vidéki hadszíntérre vonulni.105 

Fráter György Castaldo és Nádasdy ismételt felhívására sem mozdult 
ki Erdélyből. így a lippai sereg annak a hamis hírnek a hallatára, 
hogy a beglerbég Várad ostromára készül, nem sokkal Csanád elfog
lalása előtt szétoszlott.106 

Szokollu Mehmed Csanád elfoglalása után seregével átkelt a Maro
son és Szeged felé indult téli szállásra. Már-már megvalósulni látszott 
Fráter György elképzelése, amikor váratlan fordulat történt. Ekkor 
érkeztek a beglerbéghez a lippaiak követei, akik attól tartottak, hogy 
az ő városuk is Csanád sorsára jut. A követek megígérték a begler-
bégnek, hogy a csekély őrséget a vár feladására kényszerítik, ha nem 
pusztítja el városukat. Szokollu Mehmed elfogadta az ajánlatot. A 
lippai vár kapitánya, a megfenyegetett Pethő János, a kis létszámú 
őrséggel nem merte felvenni a török ellen a harcot. A vár falainak 
egy részét leromboltatta, az ágyúkat szétrepesztette és október 8-án 
elhagyta a várat.107 A beglerbég, miután könnyűszerrel a vár birtokába 
került, Uláma pasa vezérlete alatt mintegy 5000 főnyi válogatott őr
séget hagyott a várban és — korábbi szándéka szerint — ismét a Tisza 
felé vette útját, hogy téli szállásra vonuljon.108 

Ekkor a Temesvár körül lakó szerbek — a lippaiak példáját követve 
— felajánlották segítségüket Temesvár elfoglalásához.109 Bár már 
előrehaladt az ősz, Szokollu Mehmed nem akarta elszalasztani a kínál
kozó alkalmat. S ha maga már nem is szakította félbe útját, seregének 

IÛ3 Károlyi Arpád: i. m. TT. 1881., 52. o. Fráter György Castaldóhoz és Nádasdy Ta
máshoz. Péterfalvi tábor, 1551. okt. 5. 

104 verancsics Antal: i. m. VII. k., 150. o., Verancsics Antal Oláh Miklóshoz. Eger, 1551. 
nov. 15. 

105 Károlyi Arpád: i. m. TT. 1880., 662—663. o. Fráter György Casta ldóhoz. Nagyludasi 
tábor , 1551. szept. 29.; Sándor Imre (szerk.) : A cs íkszentmihály i Sándor család levéltára. 
II . k., 1539—1756. Kolozsvár, 1914., 11—12. o.; TT. 1880., 664—665. o. — Mart inuzzi püspök 
értesít i Castaldót, hogy a székelyek közül ké tezren szál l tak hadba . 

106 OL. Nádasdy-család lt. Missil. Fráter György Nádasdy Tamáshoz. 1551. okt. 2.; Ká
rolyi Árpád: i. m. TT. 1881., 52. o. Fráter György Castaldóhoz és Nádasdy Tamáshoz, pé-
terfalvi tábor. 1551. okt. 5.; HHStA Ungarn, 1552. Fase. 62. ad Jäner (Martinuzzi). Articuli 
super caede Fratris Georgii. — A bécsi kormányzat kizárólag Fráter Györgyöt tette fele
lőssé Castaldo hadműveleti tervének meghiúsulásáért; ha ti. Fráter György nem ,,dezor-
ganizálja" a közfelkelést és időben kijön Erdélyből — érveltek Bécsben —, akkor a beg-
lerbéget már a Tiszán való átkelésben meg lehetett volna akadályozni. Ferdinánd 1551. 
dec. 29-én Izabellához irt levelében Fráter Györgyöt okolja a lippai tábor szétoszlásáért, 
mert Erdélyből nem küldött segítséget Báthori Andrásnak. (Forgách Ferenc: i. m. 16. o.; 
Bethlen Farkas: i. m. I. k., 516?. o.; Czimer Károly: m. HK. 1893., 44. o.) 

107 Tinódi: Erdél i h i s tór ia : 1029—1034. verssor . ; Forgách Ferenc: i. m. 16—17. o.; BO II. 
311. o. Batthyány Ferenc Mária királynéhoz. Bécs, 1551. dec. 14.; Bethlen Farkas: i. m. I. 
k., 499. o.; Lippa ostromának és elestének részleteit lásd bővebben: Márki Sándor: Arad 
megye és Arad szabad királyi város története. I. k., Arad, 1892., 531. s köv. o.; Veress 
Endre: i. m. HK. 1913., 129—130. o. 

108 Verancsics Antal: i. m. VII. k., 171. o.; Forgách Ferenc: i. m. 17. o.; Bethlen Farkas: 
i. m. k., 499. o.; Thury József i. m. II. k., 261. o.; Katona, Stephanus: História Critica 
Regum Hungáriáé. Tom. III. Buda, 1798., 204. o.; Czimer Károly: í. m. HK. 1893., 49—68. o. 

109 Károlyi Árpád: i. m. TT. 1881., 51. o.; Fráter György Fe rd inándhoz . 1551. szept. (?): 
HHStA Ungarn , 1552. Fase . 62. ad J ä n e r (Martinuzzi). Art icul i s u p e r caede F ra t r i s Georgii . ; 
BO II. 276. o. — Névtelen k i rá ly i udva r i t isztviselő naplója Temesvá r és Lippa os t romáról . 
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egy részét Temesvár ellen küldte. A várat 2020 lovassal és 1550 gya
logossal — Összesen tehát mintegy 3570 főnyi őrséggel110 — Losonczi 
István védte és október 16-án a török előőrsöket visszaverte.111 E hír 
hallatára a beglerbég másnap az egész török sereget Temesvár alá 
vezette és felszólította a várparancsnokot szabad elvonulás fejében a 
vár feltétel nélküli átadására.112 Losonczi a beglerbég felhívását visz-
szautasítva megüzente a töröknek, hogy hazája és az egész keresz
ténység dicsőségéért utolsó csepp vérig védi a várat.113 

Szokollu Mehmed beglerbég október 18-án reggel lövetni kezdte a 
körülzárt Temesvárt. Losonczi azonban 50 harcosával sikeres kitörést 
hajtott végre az ágyúállások előtt földmunkát végző janicsárokra és 
aszábokra.114 Mivel már az ostrom első napjaiban kiderült, hogy a 
gyengén megerősített Szigetváros nem védhető, a várkapitány Áldana 
spanyol gyalogosaival felgyújtatta e külvárost és az oda vezető hidat. 
De a törökök eloltották a tüzet, a külvárost megszállták és a keleti 
vár kapuval szemben ágyúállás építéséhez fogtak.115 Amíg a török a 
külváros tüzének eloltásával volt elfoglalva, Losonczi bátor alvezére, 
Dombay Mihály, hajdúkból és spanyolokból álló csapataival kirohant 
az északi várkapuval szemben fekvő állásokra. Az őrséget levágták, 
az ágyúkat beszegezték, az ágyútalpakat fejszéikkel összetörték, majd 
veszteség nélkül visszatértek a városba.116 

Közben Temesvár felmentésére a Tisza-vidéken újból gyülekezni 
kezdtek a seregek. Báthori András a tiszai megyék szétoszlott felkelő 
csapatait október közepén újból összegyűjtötte és maga mellé vette 
Perényi Gábor csapatát is. Varkocs Tamás bihari főispán tekintélyes 
sereggel Erdőhegyesnél, Patócsy Ferenc és Balassa Menyhért pedig 
Gyulánál táborozott.117 Fráter György súlyos választás elé került. Ha 
kivezeti az erdélyi csapatokat a Temes-vidékre, akkor maga cáfolja 
meg_saját magát, hogy az Erdélyen kívüli területekkel nem rendelke
zik. Ha pedig engedi, hogy a török előrenyomuljon, Erdélyt is komoly 
veszély fenyegeti. Ferdinánd király emberei előtt pedig abba a gya
núba keveredik, hogy nem akar a török ellen harcolni.118 Mivel úgy 
tudta, hogy a török hamarosan kivonul az országból, Castaldo sürge
tésére megkezdte a hadjárat előkészítését. Erdélyben általános had
felkelést hirdetett . A tüzérséget a szászok szolgáltatták, a székelyek 
kapitányaik zászlaja alatt gyülekeztek, a jobbágyokat 10—16 porta 
után szólították táborba. Ez az össze nem szokott milícia igen alkal-

110 HHStA Ungarn , 1551. Fase . 60. Castaldo Fe rd inándhoz . Szeben, 1551. szept . 27.; Czi-
mer Károly: i. m. HK. 1893. 33—34. o. 

111 BO II. 275. o. 
112 ü o . II. 279—280. o. Szokolovics Mehmed (Szokollu Mehmed) beglerbég Losonczi I s tván

hoz. Temesvá r i tábor , 1551. okt . 17. 
113 Uo. 280—281. o. Losonczi István Szckolovics Mehemedhez . Temesvár , 1551. okt . 18.; 

Szegő Pál: Végvára ink szervezete a tö rök bete lepedésétől a t izenötéves hábo rú kezdetéig 
1541—1593. Budapes t , 1911., 343. o. 

114 BO II. 278. O. 
Hó Uo. 
116 Uo. 282. o.; Károlyi Árpád: i. m. TT. 1881. 58. o. Ferdinánd F r á t e r Györgyhöz. Bécs, 

1551. nov. 5.; Bethlen Farkas: i. m. I. k., 502—504. o. 
11/ Ezeknek a h a d a k n a k a lé t száma 15 000 fő lehetet t . (Vö. BO II . 311. o.) 
118 HHStA Ungarn , 1552. Fase . 62. ad J ä n e r (Martinuzzi). Art icul i supe r caede F ra t r i s 

Georgii . ; Forgách Ferenc: i. m. 18—19. o. 
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mas volt a házi tűzhely védelmére, de nehezen lehetett mozgósítani 
külső háborúra.119 Fráter György a rendekkel adót szavaztatott meg 
a hadjárat költségeire, az erdélyi püspökség jövedelmeit is átadta 
Castaldónak.120 Ferdinánd királytól újabb csapatok küldését sürgette. 
Ugyanakkor halogatta a fegyveres összeütközést a törökkel; addig nem 
akarta Erdélyt elhagyni, amíg a törökök — szokásuk szerint — októ
ber végén téli szálláshelyükre nem vonulnak. 

Fráter György mint fővezér táborába rendelte a moldvai határról 
Nádasdy Tamást, valamint a Szászsebesnél állomásozó Castaldót, maga 
pedig október 12-én Kenyérmezőn szállt táborba. Innen írt V. Károly 
császárhoz, s könyörögve kérte a segítséget a török ellen.121 Itt érte
sült Hajdár pasától, hogy a szultán az évi adó elküldése után vissza
vonta a beglerbégnek az Erdélybe való betörésre adott utasítását, sőt 
a havasalföldi török—tatár és román hadakat is visszarendelte az er
délyi szorosoktól. Most már semmi akadálya nem volt annak, hogy 
a szétszórt seregrészek összevonása után Temesvár felmentésére vonul
janak.122 De a nehézkes gyülekezés miatt csak október 25-én egyesül
hettek az erdélyi seregek Dévánál Castaldo és Pallavicini csapataival. 
A vezérek egyenetlenkedése bénítólag hatott a sereg működésére. 
Castaldo a Temesvár ostromával lekötött Szokollu Mehmed beglerbég 
megtámadását javasolta, ami taktikailag valóban indokoltabb volt, mint 
Lippa visszavétele. Ez utóbbihoz viszont Fráter György ragaszkodott, 
hogy ily módon elkerülje a Portával való szakítás látszatát.123 

A Temesvár ostromával foglalatoskodó beglerbég a királyi csapatok 
közeledésének hírére félbeszakította a vár ostromát. A török tüzér
ség az ingovány ok és nádasok magas vízállása miatt nem férkőzhetett 
közel az erősséghez. A török táborban a tíz napos ostrom alatt a har
cosok élelmiszerekben szükséget szenvedtek és zúgolódtak; nem akar
tak tovább harcolni. Főként a hűbéres szpáhi csapatok elégedetlenked
tek, mivel október közepénél tovább nem tar that ták őket táborban.124 

Dselálzáde Musztafa török történetíró szemléletesen írja le az idő
járás téliesre fordulását és Szokollu Mehmed hadi népének nyugta
lanságát: „ . . . a hatalmas isten végzéséből megváltozott a levegő, el
múlt a nyári idő. Elérkezvén a téli évszak, a melegséget hideg vál
totta fel, a szelek fuvalmától kioldódván a felhők tömlői, megeredt 
az esőzés. 

Hó és eső esett az égből, 
Végképpen eltűnt a nyugodtság. 
A hideg miatt a szemet sem lehetett kinyitni. 
A sátorok lakói elpusztultak, 
A sátrak kötelei jegesek lettek. 

Mfl Szilágyi Sándor: Az erdély i a l k o t m á n y mega laku lása a separa t io kezdetén. Sz. 1876., 
44. O. 

120 EOE. I. k., 380. o., 381—382. o.; Bethlen Farkas: i. m. I . k., 500. o. 
121 HHStA Ungarn , 1551. Fase . 60. Fráter György Fe rd inándhoz . Kenyérmezői tábor , 

1551. okt . 12.; Károlyi Árpád: i. m. TT. 1881., 53—54. o. 
122 BO II . 285. o. 
123 Czimer Károly: i. m. HK. 1893., 68. o. 
124 Forgách Ferenc: i. m. 22. o.; Istvánffy Miklós: i. m. Debrecen , 1867., 346. o.; Czimer 

Károly: i. m. HK. 1893., 66. o. 
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Rendkívüli nyugtalanság szállta meg a sereget, 
Dideregve reszkettek az állatok. 
Szükség állt be az élelmiszerekben, 
A bajok raja lepte meg az embereket."125 

Szokollu Mehmed beglerbég október 27-én — tíz napi eredmény
telen ostrom után — egész seregével elvonult a Tisza felé.126 Losonczi 
megtámadta a visszavonuló török sereget, majd csapatainak egy részét 
Csanádra irányította, s ez a várból kiűzte a kis létszámú török őrsé
get. A Maroson átkelve visszafoglalta Nagylakot is. Csályát éjjeli rajta
ütéssel Nagy-Horváth Ferenc és Henyey István gyulai várnagy sze
rezte vissza. A beglerbég parancsot adott a kevésbé védhető palánkok 
kiürítésére, s őrségüket becsei táborába rendelte.127 

Castaldo és Fráter György az egyesült sereggel a Maros völgyében 
haladtak Lippa felé, amikor arról értesültek, hogy Szokollu Mehmed 
félbeszakította Temesvár ostromát és csapataival eltávozott a Tiszán
túlról. Ferdinánd király arra kérte Fráter Györgyöt, hogy a begler
bég seregének megsemmisítésére minden lehetőséget ragadjon meg. 
Ha ez nem járna sikerrel, akkor legalább az elfoglalt várakat szerezze 
vissza. Ezek sorában megemlíti Szegedet is, hátha ez alkalommal visz-
sza lehetne foglalni a töröktől.128 A Lippa visszafoglalására induló se
reg Tótváradon kiegészült a tiszai megyék felkelő nemeseivel, kiknek 
élén Varkocs Tamás és Perényi Gábor álltak. így a hadsereg létszáma 
mintegy 50—60 000 főre emelkedett.129 Az egyesült sereg novembei 
3-án a reggeli órákban fogta körül Lippát, melyet Uláma pasa mint
egy 5000 törökkel védelmezett.130 Uláma a külvárost, ahol a kereske
dők raktáraikban jelentős élelmet halmoztak fel, felgyújtatta. Más
nap, november 4-én megkezdődött a külső vár ostroma. A királyi 
csapatok már 6-án több oldalról intézett támadással visszaszorították 
a falaktól Uláma csapatait, aki mintegy 1500 emberével a fellegvárba 
szorult vissza.131 Ha az ostromlók nem a város kirablására fordították 

125 Thury József: i. m. II . k., 261—262. o. 
126 KA AF 1551. Fasc . 10. Nr . 39. Ferdinánd a ny l t r a i és a váci püspökhöz és Teuffel 

Erazmushoz . Bécs , 1551. okt . 30.; Károlyi Árpád: i. m . TT . 1881. 58. o. Ferdinánd F r á t e r 
Györgyhöz. Bécs, 1551. nov. 5.; KA AF 1551. Fasc . 11. Nr. 11. Ferdinánd a ny i t ra i és a váci 
püspökhöz , Teuffel E razmushoz és Khunigsberghez . Bécs, 1551. nov . 6.; HHStA Unga rn , 
1551. Fasc . 60. Castaldo Fe rd inándhoz . Lippa, 1551. nov . 9.; KA A F 1551. Fasc . 11. Nr . 19. 
Ferdinánd L a m b e r g Józsefhez és J a k a b h o z . Bécs , 1551. nov . 10.; Uo . 1551. Fasc . 11. Nr . 22. 
Khunigsberg és Telekessy Imre Fe rd inándhoz . Győr , 1551. nov. 11.; HHStA Ungarn , 1551. 
Fasc. 60. Ferdinánd Losonczi I s tvánhoz . Grác , 1551. nov . 21.; Verancsics Antal: i. m . VII. 
k., 171. o.; Forgách Ferenc i. m. 18—22. o.; Istvánffy Miklós: i. m. Debrecen , 1867., 344— 
346. o. ; Szalay László: i. m. IV. k., Lipcse, 1854., 271. o. 

127 Czimer Károly: i. m. HK. 1893., 71. o. 
128 Károlyi Arpád: i. m. TT. 1881., 60—61. o. Ferdinánd F r á t e r Györgyhöz . Bécs, 1551. 

nov. 6. 
129 Czimer Károly: i. m. HK. 1893., 198. o.; Verancsics Antal: i. m . n . k., 90. o. és V u . 

k., 174. o.; BO II . 311. o. — Centor io szer int az egész h a d s e r e g 90 000 emberbő l és 50 á g y ú 
ból állott, a jó l é r tesü l t B a t t h y á n y F e r e n c e l lenben c sak 60 000-re becsü l te a se reg lé tszá
mát . (Horváth Mihály: Magyaro r szág tö r téne lme . IV. k., Pes t , 1871., 238. o.) 

130 Forgách Ferenc: i. m. 20—24. o.; Istvánffy Miklós: i. m. Debrecen , 1867., 346—352. o.; 
Schesaeus, Christianus: Ku inae P a n n o n i c a e . L ibe r H. Cibinii, 1797., 94—105. o . ; Szalay László: 
i. m. IV. k., Lipcse . 1854., 272—274. o.; Horváth Mihály: i. m. 1882., 333. o. ; Kropf Lajos: 
Lippa os t roma 1551-ben. HK. 1897., 73. o.; Sörös Pongrác: Ghimes i Fo rgách Simon b á r ó . 
Sz. 1899., 596. o. 

131 verancsics Antal: i. m. v n . k., 173. o.; Forgách Ferenc: i. m. 4. o. 
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volna figyelmüket, a várat is könnyen elfoglalhatták volna.132 A tar
talékba helyezett 700 főnyi szpáhi csapat elmenekült, de az ostromlók 
a Marosnak szorították őket. Egy részük vízbe fulladt, a többieket 
Báthori András lovasai koncolták fel. 

Castaldo november 6-án haditanácsot tartott. Mivel tudomásukra 
jutott, hogy a fellegvárban kevés az élelem, s így azt az ellenség nem
sokára kénytelen lesz feladni, arról tanácskoztak, hogy bevárják-e a 
vár feladását, vagy azonnal támadást indítsanak ellene. Fráter György 
még nem adta fel a reményt, hogy a török továbbra is biztosítható 
„hűségéről". Ezért azt javasolta Castaldónak, hogy a pasát az őrséggel 
együtt engedjék szabadon elvonulni, mert ezzel esetleg elérhető, hogy 
a szultán az 1552-ben lejáró békét meghosszabbítja és a temes-vidéki 
várakat is visszaadja. De a sereg vezetőinek többsége ezt a javaslatot 
elutasította. Castaldo a vár körül sáncokat ásatott és november 8-án 
megkezdte lövetését. Végül is Perussits Gáspárt küldték a pasához, 
hogy az őrséget megadásra szólítsa fel. Fráter György azonban Perus-
sitssal titkos utasítást is küldött Ulámának, aki most már csak a fegy
veres elvonulás biztosítása esetén volt hajlandó feladni a várat.133 

Castaldo továbbra is ragaszkodott a vár feltétel nélküli átadásához. 
Ekkor a barát veszélyes eszközhöz nyúlt, amely már az árulás határát 
súrolta; kitartásra buzdította a pasát, akadályozta a királyi sereg hadi
anyag- és élelemellátását, saját katonáit pedig haztérésre bíztatta.13'1 

Uláma november 18-án Castaldóhoz küldött embere által 20 napi fegy
verszünetet kért és kijelentette, hogy annak letelte után a fegyveres 
elvonulás biztosítása esetén átadja a várat. A haditanács azonban nem 
fogadta el a feltételeket. Castaldo ragaszkodott ahhoz, hogy a várban 
bezárt törökök — a király kegyelmére — minden feltétel nélkül adják 
meg magukat.135 

Ferdinánd 1551. október 7-én és november 12-én azt a parancsot 
adta Teuffel Erazmus főkapitánynak, a Felvidéken állomásozó külföldi 
hadak parancsnokának, hogy akadályozza meg Szokollu Mehmed és 
Ali budai pasa seregeinek egyesülését.136 Castaldo november 1-én arra 
kérte Teuf felt, hogy vonuljon seregével az erdélyi had támogatására, 
vagy pedig akadályozza meg a budai pasa hadainak a beglerbég sere
gével való egyesülését.137 Teuffel a parancs vétele után a királyhoz 
fordult, hogy most már mitévő legyen.138 Ferdinánd november 23-án 
azt a parancsot adta, hogy akadályozza meg a budai pasa seregének a 

132 Károlyi Arpád: i. m. TT. 1881., 61—62. o. Fráter György Ferdinándhoz. Lippai tábor, 
1551. nov. 8.; HHStA Ungarn, 1552. Fase. 62. ad Jäner (Martinuzzi). Instructio ad Pontifieem 
in causa mortis quondam Fratris Georgii.; Tinódi: Erdéli história, 1228—1231. verssor.; 
Istvánffy Miklós: i. m. Debrecen, 1867. 346—352. o.; BO II. 289., 311. o.; Verancsics Antal: 
i. m. n. k., 90—91. o. 

133 Horváth Mihály: i . m . 1882., 333—335. o . 
13ri HHStA Ungarn, 1552. Fase. 62. ad Jäner (Martinuzzi). Instructio ad Pontifieem in 

causa mortis quondam Fratris Georgii. 
135 Katona, Stephanus: i. m. Buda, 1798., 135—136. o. Ferdinánd levele, Prága, 1552. j an . 8. 
136 KA AF 1551. Fasc. 10. Nr. 19. Ferdinánd a nyitrai és a váci püspökhöz és Teuffel 

Erazmushoz. Bécs, 1551. okt. 7. 
137 czimer Károly: i. m. HK. 1893., 198. o. 
138 KA AF 1551. Fasc. 11. Nr. 15. A nyitrai, a váci püspök és Teuffel Erazmus Ferdinánd

hoz. Gyarmat, 1551. nov. 8. 
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beglerbéggel való egyesülését. Ha ez nem sikerülne, akkor vonuljon 
Lippa alatt táborozó királyi sereg támogatására.139 

Teuffel Erazmus azonban egyik parancsnak sem tudott eleget ten
ni.140 Hadim Ali budai pasa, az esztergomi Véli bég és a székesfehér
vári Kászim bég seregeikkel november 20-án Becsére vonultak és egye
sültek Szokollu Mehmed ruméliai hadával.141 Ennek hírére Teuffel 
november 25-én azt írta Ferdinándnak, hogy nem tartja tanácsosnak 
a Temes-vidékre levonulni Castaldo segítségére, mert akkor a bánya
városok ki lesznek téve az ellenséges beütéseknek.142 Másnap jelen
tette a királynak, hogy Bakics Péter, Zolthay István, Pethő Gáspár 
és Bebek Ferenc csapatait leküldte Erdélybe Castaldo támogatására.143 

Ali budai pasa, akinek Becsére érkezett seregét nem becsülték 
többre 2000 lovasnál és gyalogosnál,144 a beglerbéget váltig sürgette, 
hogy a szorongatott Uláma pasának vigyenek segítséget Lippára. A 
török sereg egyesülésének a híre november 25-én érkezett meg a lip-
pai táborba. Ez a hír újabb ütőkártyát adott Fráter György kezébe 
Uláma elbocsátását illetően. A számbelileg megfogyatkozott és a hosz-
szú ostromban belefáradt királyi sereg válságos helyzetbe került vol
na, ha a pasák az ostromlott lippai török őrségnek segítséget nyúj 
tottak volna. Szokollu Mehmed azonban a hadjáratot befejezettnek 
tekintette és csapatait téli szállásra küldte.145 

Hosszas alkudozások után Fráter György elérte a célját; november 
28-án a haditanács úgy döntött, hogy Ulámának és maradék seregé
nek fegyveresen szabad elvonulást biztosít.146 Másnap a barát a vár 
sáncai között személyesen is találkozott a pasával. Arra kérte Ulámát, 
hogy intézze el a beglerbégnél Becse és Becskerek visszadását. Ennek 
a két várnak a visszaszerzése ugyanis tovább biztosította volna Er
délyt a török megszállással szemben. Uláma csak december 5-én 
hagyta el Lippát, minden bizonnyal az említett vár átadásáról írt le
velére várta a választ a beglerbégtől. A távozó törököt Fráter György 
ellátta társzekerekkel, sőt Cserepovicsnak meghagyta, hogy a Temes 
folyóig kísérje mintegy 300 főnyi lovasával. A barát figyelmeztette 
Ulámát, hogy a Temesen túl is legyen óvatos, mert ott már nem ga
rantálhatja biztonságos elvonulását. A figyelmeztetés nem is volt fe
lesleges, mert alighogy visszafordultak a kísérő csapatok, Balassa 
Menyhért, Horváth Ferenc, Dombay Mihály és Nagylaki Ambrus meg-

139 KA AF 1551. Fasc. 11. Nr. 44. Ferdinánd a váci, a nyitral püspökhöz és Teuffel Eraz
mushoz. Grác, 1551. nov. 23. 

140 HHStA Ungarn, 1551. Fasc. 60. Teuffel Erazmus Castaldóhoz. Gyarmat, 1551. nov. 8. 
141 KA AF 1551. Fasc. 11. Nr. 33. Khunigsberg Ferdinándhoz. Győr, 1551. nov. 19.; HHStA 

Ungarn, 1551. Fasc. 60. Castaldo Ferdinándhoz. Lippa, 1551. nov. 25.; Károlyi Árpád: i. m. 
TT. 1881., 64. o. Fráter György Ferdinándhoz. Lippai tábor, 1551. nov. 28. 

143 KA AF 1551. Fasc. 11. Nr. 46'. A nyitrai püspök és Teuffel Erazmus Ferdinándhoz. 
Léva, 1551. nov. 25. 

143 KA AF 1551. Fasc. 11. Nr. 49. Teuffel Erazmus Ferdinándhoz. Léva, 1551. nov. 26.; Uo. 
1551. Fasc. 12. Nr. 5. Ferdinánd a nyitrai püspökhöz és Teuffel Erazmushoz. Bécs, 1551. 
dec. 3. 

144 HHStA Ungarn, 1551. Fasc. 60. Castaldo Ferdinándhoz. Lippa, 1551. nov. 25.; Uo. 1551. 
Fasc. 61. Ferdinánd Castaldóhoz. Bécs, 1551. dec. 2. 

146 Károlyi Árpád: i. m. TT. 1881., 65. o. Szokolovics Mehemed Fráter Györgyhöz. 
146 BO II. 291. o.; Verancsics Antal: i. m. II. k., 90. o.; Czimer Károly: i. m. HK. 1893 

207. o. 
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támadták őket. De nem sikerült szétverniük Uláma harci rendben 
menetelő csapatát, amely végül is megérkezett Belgrádba.147 

A török őrség kivonulása u tán a király Castaldo javaslatára a spa
nyol Aldanát nevezte ki Lippa parancsnokává, s bízta meg a Ternes-
vidék és Maros mente várainak felügyeletével.148 Meghagyta neki, hogy 
az ostrom alatt erősen megrongált falakat javíttassa ki és az elmene
kült lakosokat bírja visszatérésre.149 

Mindaz, amit Fráter György Lippa alatt az ostromlott törökök meg
mentéséért tett, a színlelt törökbarát politikának volt a része.150 Ab
ban bízott, hogy sikerül elérnie a következő év júniusában lejáró béke 
meghosszabbítását és a török várható újabb hadjáratának megakadá
lyozását.151 Jól tudta, hogy a hadjáratban való részvétele megingatta 
a töröknek iránta érzett egyébként is vékony szálon függő bizalmát.152 

Terveinek megvalósítása érdekében úgy válaszolt a beglerbégnek, hogy 
a török ébredő gyanúját elhárítsa, s hogy Szokollu Mehmed hajlandó 
legyen meggyőzni a szultánt; nem mint ellenség, hanem mint a török 
csapatok védője jelent meg a lippai táborban. Ezt Uláma megmen
tésével sikerült is elérnie. A beglerbég december 8-án válaszolt Fráter 
György kérésére. Levelében kifejtette, hogy az Uláma pasával tör
téntek után végképp meggyőződött a barát hűségéről és kérheti a szul
tántól Becse, valamint Nagybecskerek visszaadását. A beglerbég a 
maga részéről támogatja kérését, hiszen ezekből a várakból a szultán
nak semmi haszna nincsen.153 

Fráter Györgynek az 1551. évi hadjárat alatt folytatott egész poli
tikai tevékenysége arra irányult, hogy a török által elfoglalt várakat 
visszaszerezze, azokat saját rendelkezése alá vonja és ezáltal — amíg 
a szultánt a maga „hűségéről" meg tudja győzni — az egész keleti 
országrészről elhárítsa a török veszedelmet.154 Tudta, hogy politikája 
súlyos gyanúba keveri Ferdinánd és Castaldo előtt, de inkább vállalta, 
hogy árulással vádolják, mintsem az egységes Magyarország szem
pontjából stratégiailag rendkívül fontos Erdély török uralom alá ke
rüljön. 

Lippa, valamint a Losonczi csapatai által visszafoglalt temes-vidéki 
és Maros menti várak visszavételével a hódoltság továbbterjedésének 
veszedelme Erdély irányában megszűnt, de Becse és Becskerek török 

147 Forgách Ferenc: i . m . 23—24. o. 
148 Aldanát mint ,,maestrc de campo"-t (Magister de Kampó) a korabeli írók magya

rosan „Nagy Kampó"-nak nevezték. „Kis Kampó" néven Losonczi egyik spanyol kapitá
nyát, Perez Alfonsót hívták. (Lásd: Régi Magyar Költők Tára, HL k., Tinódi: Szegedi ve
szedelem, 47. verssor és Tinódi: Erdéli história, II. rész, 737—740. és III. rész 1084. verssor. 
Id. Kató Sándor: Idegen katonaság Magyarországon I. Ferdinánd uralkodása alatt 1540— 
1564-ig. Győr, 1908., 31. o.) 

149 HHStA Ungarn , 1551. Fase . 60. Fráter György Fe rd inándhoz . Lippa, 1551. nov . 28.; Uo. 
1551. Fasc. 61. Ferdinánd Castaldóhoz. P rága , 1551. dec. 27.; Kropf Lajos: i. m. HK. 1897., 
234. o. 

150 HHStA Ungarn, 1551. Fasc. 61. Fráter György Ferdinándhoz. Lippa, 1551. dec. 6. 
151 Horváth Mihály: i . m . 1882., 345. o. 
152 Károlyi Árpád: i. m. TT. 1881., 65—66. o. Szokolovics Mehetned beglerbég Fráter 

Györgyhöz. Becsei tábor, 1551. dec. 1. 
153 HHStA Ungarn, 1551. Fasc. 61. Szokolovics Mehetned Fráter Györgyhöz. Belgrád, 

1551. dec. 8. ; Károlyi Arpád: i. m. TT. 1881., 72—74. o. 
154 Forgách Ferenc: i. m. 28. o. „Recuperatae quoque Lippae gloriae, et conservati Te

mesvári ac expeditionis decus penes ipsum stetit". 
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kézen maradt.155 A háború 1551 végén befejeződött anélkül, hogy a 
szemben álló felek békét kötöttek volna. A beglerbég azzal a szándék
kal vonult vissza Belgrádba és Szendrőre téli szállásra, hogy a jövő 
tavasszal újból megkezdi a hadműveleteket. A lippai eseményekkel 
elégedetlen Ferdinánd viszont — Mátyás király Jajca elleni téli had
járatára hivatkozva — a török elleni hadművelet azonnali folytatá
sát sürgette. Azzal érvelt, hogy ki kell használni a török számára 
kedvezőtlen téli időszakot.156 A király az osztrák és stájer rendek 
által Erdély védelmére megszavazott segítségre alapozta tervét, fi
gyelmen kívül hagyva az erdélyi helyzetet.157 Arra kérte Fráter 
Györgyöt, hogy a családi tűzhelyeikhez visszatérni szándékozó erdé
lyi felkelőket minden áron tartsa vissza.158 

Castaldóék Lippa bevételét jelentékeny győzelemnek tüntet ték fel. 
A hadjárat eredményeit azonban nem túlozhatjuk el, minthogy a visz-
szafoglalt várak nem voltak eléggé biztosítva.159 Fráter György de
cember elején, még Lippáról írt leveleiben feltárta a király előtt Er
dély és . a nemesi felkelő csapatok helyzetét és a jövőre vonatkozó 
terveit. Kijelentette, hogy a hosszú hadjárat, a rossz időjárás nagyon 
megviselte a felkelő csapatokat és így a hadjárat azonnali folytatá
sáról le kell mondani.160 Figyelmeztette a királyt, hogy ilyen leapadt 
számú sereggel nem lehet a törökkel szemben eredményesen har
colni. Ferdinánd királytól a magyarországi országgyűlés lehető leg
sürgősebb összehívását kérte, hogy arra az esetre, ha a szultán Becse 
és Becskerek várait nem adná át, onnan is kellő segítséget kapjon 
az egyesült haderő, és így a magyarországi katonasággal megerősített 
hadsereg még a tél folyamán visszafoglalhassa az egész délvidéket.161 

Fráter Györgynek a délvidék visszafoglalására irányuló terve az 
1552. évre tervezett nagyszabású törökellenes hadjárat része lett 
volna.162 December 6-án — a helyzet súlyosságára való tekintettel — 
ismételten- gyors cselekvésre ösztönözte a királyt, mert tudta, hogy 
a következő év tavaszán a törökök újból támadást indítanak az or
szág ellen, és az csak egy megelőző hadjárattal biztosítható a török 
pusztítással szemben. Ebben a levelében értesítette a királyt, hogy 

155 Károlyi Árpád: i. m. TT. 1881., 64. o. Fráter György Fe rd inándhoz . L ippa i t ábor , 
1551. nov. 28.; Katona, Stephanus: i. m. Buda, 1798., 204. o. F e r d i n á n d követsége a lengyei 
k i rá lyhoz . 

isii HHStA Unga rn , 1551. Fase . 60. Ferdinánd F r á t e r Györgyhöz . Grác , 1551. nov . 21.; Ká
rolyi Arpád: i. m. TT. 1881., 62—63. o. Ferdinánd F r á t e r Györgyhöz . Grác , 1551. nov . 21. 
HHStA Unga rn , 1551. Fase . 61. Ferdinánd F r á t e r Györgyhöz . Bécs, 1551. dec . 2.; Uo. Fasc . 
61. Fe rd inánd Casta ldóhoz. Linz, 1551. dec. 6. 

157 HHStA Unga rn , 1551. Fasc . 61. Ferdinánd F r á t e r Györgyhöz . Bécs, 1551. dec. 2.; Uo 
1551. Fasc. 60. Ferdinánd Hal ie r Pé t e r szebeni po lgá rmes te rhez . Bécs, 1551. okt . 22. 

158 Károlyi Arpád: i. m. TT. 1881., 66—69. o. Ferdinánd F r á t e r Györgyhöz . Bécs, 1551. 
dec. 2. 

159 Bakó István: A n é m e t h a d a k szereplése Magya ro r szágban 1520—1570. Budapes t , 1880., 
66—67. O. 

i«30 Károlyi Árpád: i. m. TT. 1881., 64. o. Fráter György Fe rd inándhoz . Lippai t ábor , 
1551. nov. 28. 

itil HHStA Unga rn , 1551. Fasc . 60. Fráter György Fe rd inándhoz . Lippa, 1551. nov. 28.; Uo. 
1551. Fasc . 61. Fráter György Fe rd inándhoz . Lippa, 1551. dec. 1.; Károlyi Árpád: i. m. TT. 
1881., 69—70. o. Fráter György Fe rd inándhoz . L ippa i t ábor , 1551. dec. 3. ; HHStA Ungarn , 
1551. Fasc . 61. Fráter György Fe rd inándhoz . Lippa, 1551. dec. 6.; Károlyi Árpád: i. m . TT. 
1881., 70—71. o. Fráter György Fe rd inándhoz . Lippai tábor , 1551. dec. 6.; HHStA Unga rn , 
Fasc . 425. (Milleneum). Ferdinánd F r á t e r Györgyhöz . Bécs, 1551. dec. 14. 

162 Forgách Ferenc: i. m. 29. o. 
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december 21-re összehívta az erdélyi országgyűlést, amelyen a kö
vetkező évi hadjárattal kapcsolatos teendőket vitatják meg és a 
Ferdinánd által Pozsonyba hirdetett országgyűlésre követeket válasz
tanak.163 Fráter György — mint már korábban annyiszor — ezekben 
a leveleiben is kérte a királyt, hogy elképzeléseiről, politikai lépései
ről személyesen is tárgyalhasson vele.164 

Miután Uláma pasa december 5-én elhagyta a lippai várat, a barát 
a nemesi sereget feloszlatta, illetve annak egy részével Erdélybe tért 
vissza. Ekkor súlyos összeütközésre kerül sor a zsoldosvezérekkel. 
Fráter György Castaldo zsoldosait ugyanis nem akarta Erdélybe be
engedni.165 Egyrészt félt a katonaság és a lakosság összeütközésétől, 
ami az Erdélyben uralkodó élelemhiány miatt elkerülhetetlen lett 
volna. Másrészt a törökök miatt sem akarta ezt, mert a béke meg
hosszabbítása érdekében minden erejével arra törekedett, hogy a Porta 
legkisebb gyanúját is elkerülje. Ezért azt kívánta Castaldótól és Palla-
vicinitől, hogy az élelmiszerekben inkább bővelkedő Tiszántúlon he
lyezzék el a zsoldoscsapatokat a téli időszakra. Castaldo, aki a barát 
minden lépésében árulást sejtett, ebbe nem egyezett bele és csapatait 
Erdélybe irányította. 

Ekkor Fráter György újabb — a körülményeknek megfelelő — ja
vaslattal állt elő; a zsoldoscsapatokat Erdély középső és északi részein 
helyezzék el, hogy azok a hozzá érkező török követeknek ne legyenek 
szem előtt. Castaldóék ezt a javaslatot is elutasították, mert a barát 
újabb árulását látták benne. A Fráter György által téli szállásnak ja
vasolt terület ugyanis magyar lakosságú, városai nyíltak, várai pedig 
a barát kezében voltak. A zsoldosvezérek ezekből a tényekből azt a 
következtetést vonták le, hogy Fráter György ezen a területen akar 
megsemmisítő csapást mérni seregeikre. Ez a minden alapot nélkü
löző bizalmatlanság a politikai viszonyok félreértéséből, a barát poli
tikájának meg nem értéséből származott.166 

Fráter György — útban Erdély felé — Déva várába saját emberei 
közül új kapitányt nevezett ki, akit esküvel kötelezett a Ferdinánd 
iránti hűségre. Castaldo a barátnak ebben a — különben jelenték
telen — lépésében is az ellenük készülő merénylet előkészítését látta 
ugyanúgy, mint a december 21-re összehívott marosvásárhelyi or
szággyűlésben. Castaldo titkára a barát haláláról írt jelentésében azt 
állítja, hogy Fráter György az országgyűlésen összegyűlt híveivel 
akart végezni ellenfeleivel.167 

A barát december 13-án testőrségének kíséretében érkezett meg 
alvinci kastélyába. Néhány nap múlva érkezett oda Castaldo és Pal-
lavicini is a királyi csapatok egy részével. A kincssóvár és rövidlátó 
zsoldosvezérek — saját életükért remegve — már útközben elhatá-

J63 Károlyi Árpád: i. m. TT. 1881., 70—71. o.; EOE. I. k., 354. o. Fráter György F e r d i 
nándhoz . Lippai t ábor , 1551. dec . 6. 

164 Forgách Ferenc: i. m. 25. o. 
165 HHStA Ungarn , 1551. Fase . 61. Ferdinánd Castaldóhoz, Linz, 1551. dec. 6. 
JC6 HHStA Ungarn , 1552. Fase. 62. ad J ä n e r (Mart inuzzi) . Art icul i super caede F ra t r i s 

Georgii . ; Uo. Ins t ruc t io ad Pont i f icem in causa mor t i s q u o n d a m fratr is Georgii . ; Horváth 
Mihály: i. m. 1882., 356—357. O. 

167 HHStA Turc ica 9. 1551—1552. Ex t r ac tus re la t ionis Angeli Rachoni . 1551. december eleje . 
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rozták, hogy a barátot — mielőtt az végezne velük — ártalmatlanná 
teszik. A hadsereg soraiban azt az álhírt terjesztették el, hogy Fráter 
György az országgyűlésen fel fogja lázítani a zsoldosok ellen híveit 
és az erdélyi magyarok, székelyek segítségével megsemmisíti a sere
get és vezéreit. Ebből a célból már Erdélybe rendelte a moldvai és 
havasalföldi vajdákat is. Ez az álhír a zsoldosok között nagy riadal
mat keltett és mindenki a barát halálát követelte. 

Fráter György az ellene készülő merényletről mit sem sejtve, a 
vezéreket saját kastélyában helyezte el, a zsoldosokat pedig a város
ban szállásolta el. Meggyilkolása nem történhetett volna meg szinte 
naiv gyanútlansága nélkül. Saját kíséretét december 16-án előre 
küldte Gyulafehérvárra, ő maga pedig 17-én akart útrakelni. Cas
taldo és Pallavicini elérkezettnek látták az időt, hogy végezzenek a 
baráttal. December 17-én, a kora reggeli órákban Antonio Ferrari , 
Castaldo titkára és néhány spanyol zsoldos berontottak a szobájában 
egyedül tartózkodó baráthoz és — Ferdinánd király tudtával és bele
egyezésével168 — meggyilkolták.169 

Castaldo tudta, hogy a nép és különösen a székelyek mennyire 
ragaszkodnak Fráter Györgyhöz. Előre számított arra, hogy a gyil
kosság híre nagy felháborodást fog kelteni. Ezért is vezette csapatait 
Erdélybe. Amint Ferdinándhoz eljutott a barát meggyilkolásának 
híre, azonnal elrendelte Castaldo seregeinek szaporítását, hogy az elég 
erős legyen az esetleges zavargások elfojtására. Utasította felvidéki 
vezérét, Teuffel Erazmust, hogy hadai egy részét Bakics Péter, Nyáry 
Ferenc és Horváth Bertalan alatt indítsa útnak Erdélybe.170 A Gyula 
alatt táborozó hadak közül ugyancsak Erdélybe rendelte Zerotin 
Károly kapitányt, s vele Patócsy Ferenc 250 lovasát is.171 Fráter 
György halálhíre különösen a Székelyföldön korbácsolta fel a kedé
lyeket. Csak nagy üggyel-bajjal sikerült Kendy Ferencnek lecsilla
pítani a már-már lázongó tömeget.172 

168 istvánffy Miklós: i. m . D e b r e c e n , 1867., 354—357. o . ; Szalay László: i. m . IV. k., L i p 
cse , 1854, 270. o. 

169 OL. Nádasdy-család lt. Missil. Somlyai Báthori András Nádasdy Tamáshoz. Fogaras, 
1551. dec : Komáromy András: i. m. TT. 1905., 103. o., BO II. 313—314. o. Ferdinánd 1552. jan. 
2-i levele.; Pray, Georgius: i. m. II. 320—321. o. Castaldus regem informât, quo sensu cae-
des Fratris Georgii a Transsylvanis aecepta fuerit.; Ferrari Marc Antonio Castaldo tábor
nok titkárának jelentése Martinuzzi meggyilkoltatásáról, 1552. február 19. TT. XXIII. köt. 
241. o.; Forgách Ferenc: i. m. 25—27. o.; Istvánffy Miklós: i. m. Debrecen, 1867., 352—353. 
o.; Bethlen Farkas: i. m. I. k., 508—511., 514—522. o.; Szalay László: i. m. IV. k., Lipcse, 
1854. 276—277. o.; Borbély István: Fráter György megöléséhez. Századok, 1909.; Hóman Bá
lint—Szekfű Gyula: Magyar történet. Hetedik kiadás. Budapest, 1943., 58—59. o.; Hankiss 
János: Fráter György francia életírója. Történeti Szemle, 1926., 79—108. o.; Nuntiatur des 
Girolamo Martinengo 1550—1554. Bearbeitet von Helmut Goetz. Tübingen, 1965. Nuntiatur-
berichte aus Deutschland. Bd. XVI. 

170 öváry Lipót: i. m. n . k., 140. o. Ferdinánd Teuffel Erasmushoz. Prága, 1551. dec. 29. 
17i Scherer Ferenc: Gyula város története. I. k., Gyula, 1938., 121. o. 
17:! Bethlen Farkas: i. m. L k., 523—524. o.; EOE. I. köt. 355—356. o.; Katona, stephanus: 

Ť. m. Buda, 1798. 141. o.; Szalay László: i. m. IV. k., Lipcse, 1854., 227. o. 
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И М Р Е С А Н Т О : 

П О Х О Д ТУРКОВ ОСЕНЬЮ 1551 ГОДА С ЦЕЛЬЮ З А В О Е В А Н И Я 
Р А Й О Н А Т Е М Е Ш А И ДОЛИНЫ р. М А Р О Ш А 

Резюме 

Объединение Трансильвании с Венгрией в тиски зажало подвластные туркам зем
ли. Монах Дёрдь Фратер считал совершенно очевидным, что турки не будут без
участно смотреть на объединение территорий, находящихся под властью Ферди
нанда. Однако поскольку Габсбурги не могли послать в Трансильванию такие силы, 
которые смогли бы дать отпор грозящему турецкому наступлению, Фердинанд, 
как и Дёрдь Фратер, дипломатическим путем, без применения оружия стремились 
удержать врага на расстоянии. 

Оккупацию Трансильвании султан Сулейман счел прямым объявлением войны и 
сорвал перемирие 1547 года. В июле 1551 года он отдал приказ румельскому бей-
лербею Мехмеду Соколлу срочно отправиться с отрядами в Трансильванию, изгнать 
оттуда войска Фердинанда и помешать уходу Изабеллы и Жигмонда Яноша. Пра
вительство Габсбургов не использовало то время, которое оказалось в его рас
поряжении, благодаря тяжеловатой мобилизации турецкой армии, для пополнения 
войска, расположенного в Трансильвании и для приведения в обороноспособность 
крепостей района Темеш. Дёрдь Фратер вынужден был признать, что обещанные 
императорские войска опаздывают, более того, на них прибытие нет даже надежды. 
Императора Карла \ /-го все более занимали религиозные разногласия, возобновившие
ся в Германской империи. Когда монах Дёрдь понял, что турки всеми силами стре-
мяться воспрепятствовать передачу Трансильвании Фердинанду, он должен был 
снова прибегнуть к политике лавирования, чтобы отклонить угрозу нападения 
турок в районе Темеша. 

Турецкий двор — Порта — избрал сначала районом оперативных действий своего 
войска сначала Темешвар, район Темеша и долину р. Мароша. В то же время скон
центрированные будайским пашой Али отряды должны были препятствовать про
движению к Трансильвании королевских войск. Захватническое турецкое войско 
бейлербея Мехмеда Соколлу перешло Дунай у Петерварада 7-го сентября 1551 
года и, продвигаясь вверх по правобережью Тиссы, заняло подступы Темешвара 
— Бече и Бечкерек. Отсюда оно повернуло в сторону р. Марош и заняло находя
щиеся на его пути небольшие крепости и замки. Сдались Чанад и Липпа, но Ишт-
ван Лошонци организовал героическую оборону Темешвара и защитил его. Узнав 
о приближении королевских отрядов, бейлербей прекратил осаду Темешвара и 27-го 
октября вместе со своими войсками отправился на зимнюю стоянку. 

Королевские войска вместе с отрядами Дёрдя Фратера двинулись освобождать 
Липпу. Кастальдо настаивал на безоговорочном взятии крепости, тогда как Дёрдь 
Фратер предложил дать уйти на свободу паше Уламе с охраной, считая, что этим 
можно добиться, чтобы султан продлил мирный договор, действующий до 1552 
года, и отдал обратно крепости темешварского района. 28 ноября военный совет 
решил свободно дать уйти Уламе и его вооруженным солдатам. Все, что было 
сделано Дёрдем Фратером для спасения осажденных турков, являлось частицей 
его притворно протурецкой политики. Но эта политика возбудила против монаха 
глубокое подозрение у Фердинанда и Кастальдо. Кондотьер счел, что пришло вре
мя уничтожить монаха Дёрдя. 17 декабря 1551 г. монаха убили в элвинцском зам
ке с осведомления и согласия Фердинанда. В творчестве монаха правильно отража
ется вся сложность и все противоречия той эпохи. Без сомнения, Дёрдь Фратер 
является выдающимся политиком мохачского века. 
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IMRE SZÁNTÓ: 

DER HERBSTFELDZUG DER TÜRKEN ZUR EROBERUNG 
DER TEMESGEGEND UND DES MAROSTALES IM JAHRE 1551 

Resümee 

Die Vereinigung von Siebenbürgen und Ungarn hat das von den Türken ero
berte Gebiet in eine Zange gefaßt. Georg Martinuzzi (Fráter Georgius) nahm es 
für sicher, daß die Türken die Vereinigung Siebenbürgens mit den unter Ferdi
nand stehenden Gebieten nicht untätig dulden werden. Da aber die Habsburger 
keine solchen Streitkräfte nach Siebenbürgen entsenden konnten, die imstande 
gewesen wären, den drohenden türkischen Angriff abzuwehren, versuchten sowohl 
Ferdinand als auch Martinuzzi nicht mit Waffen, sondern auf diplomatischem 
Wege den Feind fernzuhalten. 

Die Besetzung Siebenbürgens hat Sultan Suleiman direkt als Kriegserklärung 
aufgefaßt und den Waffenstillstand von 1547 gebrochen. Im Juli 1551 erteilte 
er dem rumelischen Beglerbeg Sokoliu Mehmed den Befehl, mit seinen Truppen un
verzüglich nach Siebenbürgen zu ziehen, um von dort das Heer Ferdinands zu verja
gen und zu verhindern, daß sich Isabella und ihr Sohn Joh. Siegmund entfernen. 
Das Habsburg-Regime hat die Zeit, die ihm zufolge der schwerfälligen Mobili
sierung des türkischen Heeres zur Verfügung stand, nicht dazu ausgenützt, um 
das in Siebenbürgen stationierende Heer zu verstärken und die Burgen der 
Temesgegend in Verteidigungszustand zu setzen. Fráter Georgius mußte fest
stellen, daß die versprochene Reichsarmee nicht nur auf sich warten läßt, 
sondern für ihre Ankunft keine Hoffnung besteht. Kaiser Karl V. war zufolge 
der im Deutschen Reich erneut auftretenden Religionskonflikte festgehalten. Als 
dann Fráter Georgius erkannt hat, daß die Türken die Übergabe Siebenbürgens 
an Ferdinand um jeden Preis verhindern wollen, war er gezwungen, um den 
Siebenbürgen und die Temesgegend bedrohenden Türkenangriff abzuwehren, 
von neuem zur „Schaukelpolitik" zu greifen. 

Die Hohe Pforte hat als Operationsgebiet der türkischen Heere zuerst Temes
vár, die Temesgegend und das Marostal festgelegt. Im Laufe dieser Operationen 
hatten die von Ali, dem Pascha von Buda zusammengezogenen Truppen darauf 
zu achten, daß sie den nach Siebenbürgen abzusendenden königlichen Truppen 
den Weg verlegen. Das türkische Invasionsheer setzte am 7. September 1551 bei 
Pétervárad unter der Führung des Beglerbegs Sokoliu Mehmed die Donau über, 
drang entlang des rechten Ufers der Theiß gegen Norden und eroberte zuerst 
die Vorwehren von Temesvár: Becse und Becskerek. Von hier führte sein Weg 
zum Fluß Maros und eroberte die im Wege liegenden kleineren Burgen und 
Kastelle. Auch Csanád und Lippa ergaben sich, Temesvár wurde jedoch von 
István Losonczi heldenhaft verteidigt. Zufolge der über die Näherung der könig
lichen Truppen erhaltenen Nachricht ließ der Beg]erbeg nach Ablauf der zum 
Feldzug geeigneten Zeit mit der Belagerung von Temesvár auf und zog mit 
seinem Heer am 27. Oktober ins Winterquartier. 

Das königliche Heer marschierte mit den Truppen von Georg Martinuzzi nach 
Lippa, um diese Festung zurückzunehmen. Castaldo bestand auf die bedingungs
lose Übergabe der Burg. Martinuzzi schlug hingegen vor, den Pascha Ulama 
mit der Besatzung frei abziehen zu lassen, denn damit bestand die Aussicht, daß 
der Sultan den im Jahre 1552 ablaufenden Frieden verlängert und auch die 
Burgen der Temesgegend zurückgibt. Der Kriegsrat hat am 28. November Ulama 
und seinen Soldaten den bewaffneten freien Abzug gewährt. All das, was Fráter 
Georgius unter Lippa im Interesse der belagerten Türken unternommen hat. 
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bildete einen Teil der vorgespiegelten Türkenfreundschaft. Diese Politik versetzte 
jedoch den Fráter sowohl vor Ferdinand wie auch vor Castaldo in schweren 
Verdacht. Der Söldnerführer sah die Zeit dazu gekommen, mit ihm abzurechnen. 
Bruder Georgius wurde am 17. Dezember 1551 in seinem Schloß zu Alvinc mit 
Wissen und Einwilligung Ferdinands ermordet. Im Lebenswerk des Georg 
Martinuzzi widerspiegelt sich die ganze Kompliziertheit und Widersprüchlichkeit 
des Zeitalters. Es liegt außer Zweifel, daß Bruder Georgius ein hervorragender 
Politiker des Jahrhunderts von Mohács war. 



K Ö Z L E M É N Y E K 

A HORTHY-HADSEREG HIVATÁSOS ALTISZTIKARÁNAK 
TÖRTENETÉHEZ 

(1921—1938) 

GYIMESI GÁBOR 

A Horthy-fasizmus hadseregfejlesztési politikáját a belső elnyomó 
funkciók és a szomszéd népek elleni agresszív tervek határozták meg. 
Olyan fegyveres erő megteremtésére törekedtek, amely szilárd táma
sza a kizsákmányoló osztályoknak, és szervezete, felszerelése, kikép
zése folytán — a dolgozó tömegek elnyomása mellett — az agresz-
szió végrehajtásának is engedelmes és megbízható eszköze. E célkitű
zések egy negyed századon át nem változtak. 

A Horthy-fasizmus már hatalomra jutásának kezdetétől az általá
nos hadkötelezettségen alapuló tömeghadsereg megteremtésére töreke
dett. Ez a rendszer azért volt szimpatikus a horthysta katonai vezetés
nek, mer t biztosította, hogy minden katonai szolgálatra alkalmas em
bert kiképezzenek; a tartalékosok pótkiképzésére az állam bármikor 
intézkedhetett; a katonák leszerelésekor a vezetést semmiféle kötele
zettség nem terhelte; lehetővé tet te a legénység ideológiai megdolgozá
sát nemcsak más országok ellen tervezett háborúk előkészítése és meg
vívása, hanem a népellenes hatalom megtartása érdekében is. ,,A 
magyar haderő véderőrendszere csakis az általános védkötelezettsé-
gen alapulhat, mely . . . minden szűkebb értelemben vett katonai cél 
mellett elsőrendű és nélkülözhetetlen nemzetnevelő intézmény is" — 
olvashatjuk a Vezérkari Főnökség egyik iratanyagában.1 

Külpolitikai vonatkozásban elsősorban azért törekedtek a tömeg
hadsereg megteremtésére, hogy mennyiségi fölénnyel és nemzeti, har 
ci szellemmel pótolják azoknak a technikai eszközöknek a hiányát, 
amellyel más, velük szemben ellenséges hadseregek rendelkeztek. 

A békeszerződés életbe léptetésétől (1921. június 1.) 1945-ig a Hor-
thy-hadsereg szervezése négy fő szakaszban zajlott le: 

1. A békeszerződés aláírásától a Szövetségközi Katonai Ellenőrző 
Bizottság távozásáig (1927). Ebben az időszakban kialakult a hadse
reg engedélyezett békehadrendje, mely a rejtett alakulatokkal (csend-

1 Had tö r t éne lmi Levél tár ( továbbiakban HL.) VKF. 1931. 100. csomó. 136 490. ein. sz. 
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őrség, rendőrség, folyamőrség és vámőrség) együtt a fejlesztés további 
alapja volt. 

2. 1927-től 1938 tavaszáig, a Horthy-fasizmus győri programjának 
meghirdetéséig terjedő szakaszban a vegyes dandárok belső fejlesz
tése volt a feladat. Üj fegyvernemek és szolgálati ágak létrehozása 
útján kialakultak a hadtestszervezetre való áttérés feltételei. 

3. A bledi fegyverkezési egyenjogúsági egyezmény megkötésétői 
a Szovjetunió elleni hadba lépésig terjedő időszak. Ekkor alakult ki az 
a hadseregszervezet, amellyel Magyarország belépett a háborúba. 

4. A második világháború időszaka.-
A felsorolt időszakokban évenként új hadrend lépett életbe, de ez 

nem sokat javított az alakulatok minőségi összetételén. Az átállások 
nehézségei miatt sok esetben — különösen a 3. és 4. szakaszban — 
nem is hajtották végre teljes egészében a hadrend megváltoztatásával 
kapcsolatos feladatokat. 

A békeszerződés keresztülhúzta a horthysta hadseregfejlesztési el
képzeléseket, mivel nem tette lehetővé az általános hadkötelezettsé
get. A magyar hadsereg maximális létszámát ugyanis 35 000 főben ál
lapította meg (ebből tiszt egyhuszad, altiszt egyötöd rész).:! 

A győztes hatalmak a békeszerződés katonai előírásainak pontos 
végrehajtása érdekében Szövetségközi Katonai Ellenőrző Bizottságot 
küldtek Magyarországra, így a Horthy-kormányzat kénytelen volt 
új véderőtörvényt kidolgozni. Ennek folytán 1921. december 13-án 
életbe lépett az új véderőtörvény a zsoldoshadsereg szervezéséről. 

Nagy gondot okozott a horthysta katonai vezetésnek a tiszti, illetve 
az altiszti kérdés. A megengedett létszám ugyanis nem tette lehetővé 
minden tiszt, illetve altiszt szolgálatban tartását. Abból a célból, hogy 
a hivatásos tiszti, illetve altiszti káderállományt megtartsák, azok egy 
részét rejtve, polgári ruhában, más intézményekhez osztották be. így 
pl. hivatásos altisztekből szervezték az „altisztek rendőrségi testüle
tét", amely a Belügyminisztérium alárendeltségébe tartozott. A had
seregen belül az altisztek rejtése érdekében bevezették a rangosztály 
nélküli közigazgatási alkalmazottak rendszerét. E helyeken az előre
menetel — hasonlóképpen a hivatásos altisztekéhez — várakozási idő
höz, valamint különböző, kötelező vizsgák letételéhez volt kötve.4 

A Szövetségközi Katonai Ellenőrző Bizottság 1927 tavaszán beszün
tette működését Magyarországon s annak jogkörét a Népszövetség 
vette át. Ennek következtében kialakult új helyzet nagyobb lehető
séget biztosított a hadsereg fejlesztésére. Csáki Károly honvédelmi 
miniszter a koronatanács számára készített egyik előterjesztésében 
eképp vélekedett a Népszövetség ellenőrzéséről: ,,A Szövetségi Ellen
őrző Bizottság eltávozott, ellenségeink kizárólagos ellenőrző tevékeny-

2 Tóth Sándor: A H o r t h y - h a d s e r e g szervezete. Had tö r t éne lmi Köz lemények ( továbbiakban 
HK.) , 1958. 1—2. sz. 51. o. — A h a r m a d i k és negyed ik időszakot c supán az összkép é rdekében 
emlí t jük. 

3 Uo. 52. o. 
4 11 862/ein. 10. sz. kör rende le t . Honvédségi Közlöny ( továbbiakban Honv; Közi.), 192fi. 

21. sz. 179. o. 
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sége megszűnt, öröküket a Népszövetség vette át, amely ellenőrzési 
jogával — úgy reméljük — sohasem fog élni."5 E lehetőséget a hor
thysta vezetőség ki is használta és azonnal megkezdte a tömeghadsereg 
létrehozásának előkészületeit. A honvédelmi miniszter új szervezési 
javaslata megállapítja, hogy ez időszakban (1927. december) a haderő 
a rejtett létszámmal együtt 42 000 fő fegyveres és 9500 fegyvernél
küli katonából áll.6 Ebből adódóan az új szervezési javaslat , , . . . csu
pán arra való, hogy a honvédség továbbfejlesztésére megteremtse a 
szilárd alapot."7 

Gömbös Gyula honvédelmi miniszterré való kinevezése (1929. októ
ber) meggyorsította az átszervezési elképzelések valóra váltását; sze
mélyében a hadsereg az uralkodó osztály legreakciósabb. militarist?» 
németbarát szárnyának a kezébe került. 

Az első kényszertoborzást 1929-ben tartották, majd a hadügymi
niszter 1931 őszén kiadott rendelkezésével megkezdődött a zsoldos
hadsereg átszervezése sorozott hadsereggé. 

A hadseregfejlesztés második időszakában tanúsított erőfeszítések 
eredményeként a Horthy-fasizmus 1938 elejére létrehozta azt a had
sereget, amelynek megteremtésére kezdettől fogva törekedett. Meg
állapítható azonban, hogy ez időszakban a hadsereg elsősorban meny-
nyiségileg fejlődött. A hadsereg létszáma az 1928-as 42 000-rel szem
ben meghaladta a 85 000 főt, vagyis azt a számot, amelyet az ország 
összlakosságához mérten — kezdettől fogva — hadseregszervezési 
politikájuk alapjának tekintettek.8 Ez a mennyiségi növekedés azon
ban nem jelentett ugyanilyen arányú minőségi fejlődést. A hadsereg 
létszáma megkétszereződött, de a haditechnikai eszközök minősége 
és mennyisége elmaradt a felduzzasztott létszámtól és a korszerű há
ború követelményeitől. E hiányosságok megszüntetése, illetve csök
kentése érdekében 1938. március 5-i beszédében Darányi miniszter
elnök bejelentette az 1 milliárd pengős hadseregfejlesztési programot, 
amelynek megvalósítását még ez év őszén megkezdték. 

Az 1938. augusztusi bledi tárgyalások eredményeként elhárultak az 
utolsó akadályok is a Horthy-Magyarország fegyverkezésének útjá
ból. Az egyezmény elismerte Magyarország fegyverkezési egyen
jogúságát. Ezáltal a magyar uralkodó körök megszabadultak azoktól 
az utolsó és lényegében már csak formális politikai kötöttségektől is, 
amelyek hadseregfejlesztő terveik végrehajtását, a nyílt háborús ké
szülődést még bizonyos fokig nehezítették. 

5 Csak szolgálati h a s z n á l a t r a ! I ra tok a Hor thy -hadse reg tö r téne tébő l ( továbbiakban Csak 
szolgálati haszná la t r a . . .) 1919—1938. Budapes t , 1968., 288. o. 

6 Uo. 292. o. 
7 Uo. 
8 HK. 1958. 1—2. sz. 69. o. 
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Az egységes hivatásos altisztikar létrehozásának főbb problémái 

A horthysta katonai vezetésnek a hadseregfejlesztés minden perió
dusában gondot okozott a megbízható és egységes hivatásos altiszti
kar létrehozása, számbeli növelése, a korszerű háború követelményei
nek megfelelő tudással rendelkező altisztek kiképzése. 

A békeszerződés engedélyezte zsoldoshadseregben az 1920-as évek 
elején zömmel olyan altisztek vállaltak továbbszolgálatot, akik az első 
világháborút végigharcolták. Ez az emberanyag a megbízhatóságot 
illetően nagyjából megfelelő volt, de nem rendelkezett mindazokkal 
a tulajdonságokkal, amelyeket a horthysta katonai vezetés megköve
telt tőle. Ezek közül a legfontosabbak a következők voltak: legyen jó 
vezető, kiképző és nevelő, továbbá vívja ki a társadalom különös 
megbecsülését tudásával, magatartásával és jellemével. E követel
mények hiánya abból adódott, hogy korábban a hivatásos altisztek ki
választása a csapatokra volt bízva. Az első világháború előtti időszak 
altisztjeinek hivatása főként a belszolgálat ellátásában merült ki: a 
fegyelem és belrend fenntartása, a parancsok végrehajtásának aprólé
kos ellenőrzése, anyagkezelés és karbantartás volt az altiszt fő fel
adata. Mint kiképző, vajmi kevéssé jött számításba. A fontosabb szol
gálati ténykedéseket az alosztálynál szolgáló tisztek látták el. Harc
vezetésben csak mint rajparancsnok vehetett részt, önálló vezető
ként — az akkori felfogásnak megfelelően — csak igen kivételesen, 
különös egyéni rátermettség esetén alkalmazták. A követelmények ala
csony foka az altiszttől nem igényelt különleges felkészültséget. Alap
követelményként csak az írás-olvasást szabták meg. A hiányzó isme
reteket a katonai kiképzés, illetve az altisztképzés során pótolták. 
Mindez érthető volt ebben az időszakban, mivel a csapatok technikai 
ellátottsága és a fegyvernemek közötti együttműködés nem volt olyan 
magas színvonalú, mint a háború utáni időszakban. 

A csapattestek rendelkezésére álló emberanyag erkölcsileg általá
ban megfelelő és megbízható volt. A békeidőszak négy-, három-, illet
ve kétéves tényleges szolgálata lehetővé tette, hogy altiszteknek a 
legmegfelelőbb katonákat válasszák ki. Ám nemcsak a kiválasztás, 
hanem az altisztek kiképzése is a csapatokra volt bízva. A több évti
zedes nyugalom, a nagyobb katonai megrázkódtatások nélküli fejlő
dés lehetővé tette, hogy a hadseregvezetés továbbszolgáló rendszer 
alapján képezze ki altisztjeit. 

Ez a továbbszolgáló altisztikar jó volt és megfelelt az uralkodó 
osztályok által támasztott követelményeknek. Ilyen altisztikarral kezd
te meg a horthysta katonai vezetés a hadsereg kiépítését. 

1922. január 1-én 8470 altiszt szolgált a hadseregben,9 pedig a béke
szerződés csak 7000 főt engedélyezett. A többletet — mint már emlí
tettük — rejtették. 

Az altiszteknek (a tisztekhez hasonlóan) igazolni kellett a forradal
mak alatti magatartásukat. Csak azokat tartották állományban, akik 

!» HL. HM. 1922. 1—1001/titk. sz. 
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katoni vezetés előtt megnyugtatón igazolni tudták „tiszta" múltjukat, 
vagy az ún. „nemzeti hadsereg"-ben való ténykedésükkel bizonyították 
a rendszerhez való hűségüket. 

A zsoldoshadseregben az altisztek helyzete kétféleképpen rende
ződött: a „véglegesen felvett altiszt" megjelölés gyakorlatilag hivatá
sos altisztet jelentett. A többi altiszt, bár szintén 12 évre írta alá a 
kötelezőjét, azt az időt azonban általában nem töltötte le. 1—2 évi 
szolgálat után rendszerint tartósan szabadságolták, leszerelték őket 
és csak a kötelezőjük maradt a hadseregnél. Helyüket másokkal töl
tötték be, akiket egy esetleges antant ellenőrzés alkalmával elküldtek 
a csapattól.10 

Az infláció komoly nehézséget okozott; a korona romlása, vásárló 
értékének csökkenése nehezítette az altiszti káderek megtartását. Mi
vel a legénységi állományhoz tartoztak és zsoldot kaptak, a katonai 
vezetés — a pénz romlásának megfelelően — időszakonként rendele
tekben szabályozta az altiszti fizetéseket. 

Abból a célból, hogy az anyagi megkülönböztetés az altiszti rendfo
kozatoknál is érezhető legyen, 1924-ben lehetővé tették „ . . . az a l
tisztek legkiválóbbjai számára a rangosztályba nem sorolt jellegű al-
hadnagyi rendfokozatot",11 amelynél három fizetési kategóriát hatá
roztak meg. Ezt az intézkedést követte 1925-ben az altiszti rendfoko
zat megváltoztatása. Megszüntették a főtörzsőrmesteri rangot és he
lyette tiszthelyettes elnevezéssel úgyszintén három fizetési fokozatot 
vezettek be, amit külső jelzésekkel is meghatároztak, gallérjukon 
ezüst csíkot viseltek. (I. fokozat: három vékony ezüst csík; II. foko
zat: két vékony ezüst csík; III. fokozat: egy vékony ezüst csík.)12 

A fenti rendelkezések értelmében az altiszti rendfokozatok eképpen 
•alakultak : 

alhadnagy, 1—2—3 fokozat; 
tiszthelyettes, 1—2—3 fokozat; 
törzsőrmester (tüzérségnél főtűzmester), 1—2 fokozat; 
őrmester (tüzérségnél tűzmester), fokozat nélkül. 
A horthysta katonai vezetés — a jövőre gondolva — a meglevő 

altiszti káderállomány felfrissítésére és utánpótlására is törekedett. 
Azokból a tisztesekből, akik e pályára jelentkeztek, igen nagy gond
dal és alapos nyomozómunkával válogatták ki a rendszer számára a 
legmegbízhatóbbakat. Ezeket azután a csapatoknál szervezett altiszti 
tanfolyamokon képezték ki. A csapattesten belüli altisztképzésnek 
egyaránt voltak előnyei és hátrányai. Előnyként jelentkezett, hogy 
saját elgondolásuknak megfelelően képezték ki őket. Hátrányt jelen
tett viszont, hogy a csapatok a kiképzést nem központi terv szerint 
hajtották végre, és ebből adódóan hadsereg szinten nem volt bizto
sítva a kiképzés egyöntetűsége. E hátrányt súlyosbította, hogy az en
gedélyezett kis tiszti létszámból a csapatok nem tudtak állandó al

io Csak szolgálati használatra . . . 388. o. 
11 16 000/eln. sz. körrendelet. Honv. Közi. 1924. 26. sz. 264. o. 
12 5001'ein. 10. sz. körrendelet. Honv. Közi. 1925. 13. sz. 103. o. 
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tisztképző keretet biztosítani. Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy az 
altiszti tanfolyamokon a kiképzést azok irányították, akiket az adott 
időszakban a csapatparancsnokságok éppen nélkülözni tudtak. 

A katonai vezetés látva a hibákat, az egységes hivatásos altisztikar 
létrehozása érdekében, 1924-ben megszervezte az első központi al
tisztképző iskolát Örkényi Magyar Királyi Altisztképző és Nevelő 
Iskola elnevezéssel. Az első évfolyamra pályázat útján lehetett jelent
kezni.13 

Az iskolán a 14. életévüket betöltött, de 18. életévüket meg nem 
haladott fiatalokat vették fel. A felvételnél elsősorban az első világ
háborúban elesett altisztek árváit — önkéntes jelentkezés folytán — 
részesítették előnyben. 

Az iskola alapvető feladatának megfelelő számú és minőségű csa
pataltiszt kiképzését tekintették. A hallgatók két irányú kiképzés
ben részesültek: katonai szolgálat terén elméleti és gyakorlati kikép
zést, általános műveltség terén pedig elméleti képzést kaptak. Bizto
sítani kívánták, hogy a végzett növendékek egyrészt csapataltisztként, 
másrészt 12 évi szolgálat után honvédségi tisztviselőként is alkalmaz
hatók legyenek. A hazafias és erkölcsi nevelésre különös gondot for
dítottak. A tanulmányi időt négy évben határozták meg. Ez idő alatt 
a növendékeknek teljes ellátást biztosítottak.14 

A felvételin nem volt magas a mérce, csupán az elemi iskola 6 
osztályának, vagy a polgári, illetve a gimnázium első osztályának 
eredményes elvégzését kellett igazolni. További követelményként 

szabták meg a fizkai alkalmasságot és a megfelelő erkölcsi bizonyít
ványt.15 

A felvételi vizsga elméleti ismeretanyaga minimálisnak mondható: 
magyar szöveg leírása tollbamondás után, rövidebb olvasmány tar ta l 
mának előadása, egyszerűbb nyelvtani szabályok felismerése, a négy 
számtani alapművelet elvégzése egész számokkal ezerig, egyszeregy 
biztos tudása, fejszámolásban ügyesség.16 

Az iskola csak egy évig működött Örkényben. Az 1925—1926-os 
kiképzési év már Jutáson kezdődött a Magyar Királyi Jutási Honvéd 
Altisztképző és Nevelő Intézetben.17 

Az új iskolán megindult kiképzés már több oldalú volt. A katonai 
vezetés elvetette azt az elgondolást, hogy mindenoldalú katonai k i 
képzést adjon a növendékeknek. Bevezették a fegyvernemi képzést. 
Ebből adódóan változás történt a kiképzés rendszerében is. Az első 
évfolyamra felvett hallgatók gyalogsági kiképzést kaptak.18 Ezt köve
tően válogatták ki a növendékeket a következő fegyvernemekhez: lo
vasság, tüzérség, utász, összekötő, autó-vonatszolgálat. (A gyalogság
hoz felvett fiatalok képzése továbbra is négy év maradt.)19 A felvételi 

13 9145/eln. 9. sz. kör rende le t . Honv. Közi. 1924. 15. sz. 168. o. 
14 Uo. 
15 u o . 
16 Uo. 
17 40 015/eln. 9. sz. kö r rende le t . Honv. Közi. 1926. 7. sz. 64. o. 
18 40 065/eln. 9. sz. kö r rende le t . Honv. Közi. 1926. 14. sz. 122. o. 
19 Uo. 
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vizsga anyagában is változás történt, mert az egyes fegyvernemek 
magasabb előképzettséget követeltek a jelöltektől. Ebből adódóan a 
pályázók most már az elemi, illetve középiskolai végzettségük szerint 
külön csoportokban vizsgáztak.20 Ekkor már a nyolc elemivel rendel
kezőknek sem volt matematikából elégséges a négy alapművelet el
végzése ezerig, hanem a gyakorlati életből vett feladatokat is meg 
kellett oldaniuk.21 

Az iskola kiképzési tapasztalatai alapján a következő években a 
felvételi vizsgák követelményei egyre magasabbak lettek. Ez érthető, 
hiszen — mint említettük — a haditechnika fejlődése, számos új tá
madó- és védőfegyver megjelenése, magasabb tudást követelt meg a 
későbbi csapataltisztektől. Többek között bevezették a képességvizs
gálatot is. Ez kiterjedt a látásra (szemmérték, látás a terepen nappal 
és éjjel), a figyelemre (helyzetkép, betűkihúzás stb.), emlékezésre (sza
vakra, formálóra), testi ügyességre (hajlékonyság, kitartás stb.)22 

A katonai iskola eredményes befejezése egyben a középiskola négy 
osztályának elvégzését is jelentette.23 

A végzett növendékek tanulmányi eredményüknek megfelelően lép
tek elő tisztesekké. Szakaszvezetővé, aki jeles, tizedessé, aki jó, őr-
vezetővé, aki elégséges összeredménnyel végzett.24 

Az iskolát végzettek az előléptetéseknél előnyben részesültek a csa
pattest által nevelt tisztesekkel, illetve altisztekkel szemben. Míg az 
utóbbiaknak az előléptetésükhöz különböző szintű bizottságok előtt 
elméleti és gyakorlati vizsgát kellett tenniük — őrmesteri rendfoko
zat eléréséhez ezred-, törzsőrmesteri és tiszthelyettesi rendfokozat 
eléréséhez a vegyesdandár-parancsnok által kijelölt bizottság előtt —, 
addig az iskolát végzett tiszteseknek csak az alhadnagyi rendfokozat 
eléréséhez kellett a bizottság előtt vizsgázni.25 

Iskolát végzettek számára az előléptetéshez előírt csapatszolgá
latban eltöltendő várakozási időt is lényegesen kedvezőbben határoz
ták meg.26 

Rendfokozat 
Iskolát végzett altisztek 

várakozási ideje 
megfelelő minősítés 

esetén 

Csapattest által nevelt 
altisztek várakozási 

ideje megfelelő 
minősítés esetén 

Őrmesterré 3 év 5 év 

Törzsőrmesterré 6 év 8 év 

Tiszthelyettesé 8 év 12 év 
Alhadnaggyá 12 év 15 év 

20 Uo. 
21 2499/eln. 9. sz. kö r rende le t . Honv. Közi. 1929. 10. sz. 65. o. 
22 40 011/eln. 9. sz. kör rende le t . Honv. Közi. 1927. V7. sz. 71. o. 
23 Uo. 
24 B—4. Előléptetési h a t á r o z v á n y o k a Magya r Kirá ly i Honvédség legénységi á l l o m á n y ú 

egyénei számára . 1926. 7. o. 
25 Uo. 11. o. 
26 Uo. 8. o. 
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A Jutási Altisztképző és Nevelő Intézet, majd később a Magyar 
Királyi „Kinizsi Pál" Honvéd Altisztképző és Nevelő Intézet27 kikép
zési rendszere nem váltotta be a katonai vezetés reményeit. Ennek 
következtében 1931-ben megkezdték az intézet átszervezését.-'8 

Az infláció felszámolása, a pengő bevezetése a horthysta katonai 
vezetésnek lehetővé tette, hogy olyan életfeltételeket biztosítson az 
altisztikarnak, — még a világgazdasági válság éveiben is —, amelyek 
jóval felülmúlták a lakosság többségét kitevő munkásosztály, a sze
gényparasztság és a kispolgárság egyes rétegeinek életszínvonalát. 
Jól szemlélteti ezt a következő összehasonlító táblázat. 

Altiszti állomány havi illetménye™ 

Fiz. 
fokozat 

I l l e tmény pengőben 
Rendfokozat 

Fiz. 
fokozat 1930. VII . 1.— 

1933. I I I . l - i g 
1933. I I I . 1.— 
1'937. XI I . 31-ig 

1. 240 232,50 

A l h a d n a g y 2. 230 223,— 

3. 222 213 — 

1. 180 174,— 

Tiszthelyet tes 2. 165 159,50 

3. 150 145,50 

1. 130 126 — 
Törzsőrmes te r 2. 120 116,— 

Őrmes t e r — 105 101,50 

1938. január 1-től visszaállították az 1930. július 1-i illetménye
ket.30 

Családi pótlék feleség és 1—2 gyermek után: alhadnagynál 13,60 P, 
a többi tiszthelyettesnél 12,40 P. Kettőnél több gyermek után alhad
nagynál 18 P, a többi tiszthelyettesnél 16,50 P. 

Az altisztek részére lakbér címén meghatározott összeget fizetett a 
hadsereg. Hat lakbérosztályt határoztak meg helyőrségelhelyezés 
szempontjából. Pl. első osztály Budapest, negyedik osztály Békés
csaba stb.31 

27 12 184/eln. 9. sz. körrendelet. Honv. Közi. 1929. 2. sz. 14. o. 
28 41 972/eln. 9. sz. körrendelet. Honv. Közi. 1931. 10. sz. 167. 
29 Turcsányi Gyula: Gazdászat közigazgatási és illetményadatok. Budapest, 1938. 10. o. 
30 uo. 
31 Godó Ágnes—Sztana Béla: A Horthy-rendszer katonai ideológiája. Budapest. 1965., 202. o. 
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H a v o n t a pengőben 
Rendfokozat 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

A lhadnagy 64,25 57,83 51,41 44,91 38,50 32,08 

Tiszthelyet tes 55,08 49,58 44 — 38,50 33,— 27,50 

Törzsőrmes te r 55,08 59,58 44 — 38,50 33 — 27,50 

Őrmes t e r 45,91 41,25 36,66 32,08 27,50 22,91 

A vitézségi érmek után az alábbi pótdíjakat fizették: 
1. Legénységi Arany Vitézségi Érem után havi 20 P, 
2. I. o. Legénységi Ezüst Vitézségi Éremmel legalább háromszor 

kitüntetettnek 10 P, 
3. I. o. Legénységi Ezüst Vitézségi Éremmel legalább kétszer ki

tüntetet tnek havi 5 P pótdíj járt.32 

Kedvezményt jelentett az is. hogy a tényleges szolgálatban állók já
randóságai adó alól mentesültek. 

Az altisztek nyugdíj összegének megállapítása is irigylésre méltó volt 
a lakosság dolgozó rétegeinek többségéhez viszonyítva. 

A hivatásos altiszt hatvanadik életévének betöltése, vagy negyven 
év szolgálat után mehetett nyugdíjba (kivételes esetekben előbb). A 
nyugdíj összege 10 beszámítható szolgálati évig a járandóságok 40%-át, 
ezen felül minden beszámítható szolgálati év után 2%-ot számoltak 
fel. így pl. az első fizetési fokozatot elért tiszthelyettesi rendfokozat
ban levő nős altiszt, aki 30 év szolgálati idővel rendelkezett, nyugdíj
ként havi 153 P-t kapott. Ehhez járult még a lakáspénz, ami pl. bu
dapesti lakás esetén havi 44,10 P-t tett ki.34 

Nem véletlen, hogy miközben a földnélküli parasztok és munkások 
éhbérért dolgoztak, vagy munkanélküliség következtében éheztek és a 
diplomások ezrei szükségmunkát végeztek, a Honvéd Altiszti Folyóirat 
a következőket közli Kugler István szakaszvezető úr tollából: ,, . . . dip
lomás emberek százai örülnének, ha bekerülhetnének a hivatásos al
tisztek soraiba. Anyagi helyzetünk alkalmat ad a megfelelő társadalmi 
szint eléréséhez is".35 

Az inflációs években az altisztek ruházati ellátása a legénységi állo
mányúakével volt egyenlő, amit térítésmentesen szolgáltattak ki ré
szükre (ruházati pénzt csak a tisztek kaptak). A posztóruha egyben 
díszruházat36 is volt. Ruházatukat állandóan cserélhették, mivel a le
génység ruházati ellátása — kiadás, javítás, tisztítás stb. — az ő fel
adatkörükbe tartozott s így biztosíthatták maguk számára a megfelelő, 
jó minőségű felszerelést. A gazdasági helyzet javulásával a későbbi 

32 Turcsányi Gyula: I. m. 20. o. 
33 u o . 
34 U o . 38. o. 
35 Honvéd Altiszti Fo lyó i ra t ( továbbiakban HAF,) , 1934. 3. sz. 72. o. 
36 563 168/28. Ruh. Szab. 1920. 
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időkben részükre is engedélyezték a kamgarn ruha viselését, ha saját 
költségükre elkészítették. 

A rendfokozat nélküli legénységi állomány ki volt szolgáltatva a 
csapataltisztek kénye-kedvére. Utóbbiak közül sokan visszaéltek ki
váltságos helyzetükkel. Nem térünk ki a sorállomány részéről „fel
ajánlott" vagy „ajándékba" hozott „hazai kóstolókra", vagy azok „ol
csó megvételére", mindez ismert jelenség volt az akkori időkben. 
Adódtak ennél sokkal jövedelmezőbb források is. A katonai vezetés 
— ezt dokumentálja a következő idézet — több esetben kénytelen 
volt rendeletileg megtiltani az erkölcstelen mellékjövedelmeket (igaz, 
hogy kevés eredménnyel). 

„Üzleti összeköttetései altiszteknek kereskedelmi vállalatoknál: 
Tudomásomra jutott, hogy egyes kereskedelmi vállalatok altiszte

ket arra igyekeznek megnyerni, hogy alárendeltek között, vagy csa
pattestüknél szolgálatot teljesítő legénységi állományú egyének között 
részletfizetés ellenében közszükségleti cikkeket (kereskedelmi árukat) 
terjesszenek. Ennek ellenében bizonyos üzleti hasznot biztosítanak 
az illető altiszteknek, akik az esedékes részletfizetési összegek besze
désére is hivatva volnának. Miután az ily kísérletek alkalmasak arra, 
hogy egyes altiszteket szolgálati kötelességétől eltántorítsák és őket 
szolgálati hatalmukkal való visszaélésre (alárendelteknek szükségte
len beszerzésekre való rábeszélésre) csábítsanak, tekintettel továbbá 
arra, hogy bajtársak terhére üzleti nyerészkedés nem tűrhető, az alá
rendelt altisztek és tisztesek nyomatékosan figyelmeztetendők, hogy 
ilyen kísérleteket a leghatározottabban utasítsanak vissza. Az elől
járó parancsnokságok (hatóságok) ezen kísérleteket kísérjék figye
lemmel és akadályozzák meg."37 

A visszaéléseket tessék-lássék módon egy-egy rendelettel intézték 
el. Gyakorlatilag nem alkalmaztak súlyosabb megtorlásokat (hadbíró
sági eljárást, fogdafenyítést stb.). A „botlásokat" elnézték, szemet 
hunytak felette. 

A katonai vezetés nagyon gondosan ügyelt arra, hogy az altisztikar 
ideológiailag megbízható legyen. 

Állandó ellenőrzést gyakoroltak felettük és számos ismeretterjesztő, 
hazafias, valamint vallási tárgyú előadást szerveztek számukra. A 
„vörös métely", nemzet, haza, isten, magyar faj felsőbbrendűsége, 
Trianon revíziója, a környező államok lakóinak ócsárlása, a naciona
lizmus, soviniszta uszítás stb. állandóan szerepelt az előadások anya
gában. A kormányzat külön 100 millió koronát biztosított pl. az 1923 
—24. évi költségvetési évben a hadseregvezetésnek a „vörösvédelmi 
intézkedések megtételének előremozdítására."38 A legénységet az al
tisztekkel figyeltették, az altiszteket pedig a megszervezett „bizalmi" 
rendszer alapján ellenőrizték mind a laktanyákban, mind a laktanyán 
kívül.39 Tiltották az altiszteknek a polgári egyesületekbe való belé-

37 680/eln. kö r rende le t . Honv. Közi. 1932. 4. sz. 28. o. 
38 Csak szolgálati haszná la t r a . . . 387. o. 
39 Uo. 390. 0. 
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pest is. Pl. azzal az indokolással nem engedték a „Pécsi Tornaegylet"-
ben való tevékenységet, mivel „ . . . ma már az iparos társadalom tag
jai között is többen vannak a szélsőséges irányzathoz tartozó szemé
lyek és lehetségesnek látják, hogy ezen egyesületbe — melynek tagjai 
javarészt az iparos osztályhoz tartoznak — szélsőséges gondolkodású 
személyek is bekerülhetnek, ott a honvédség tagjaival kényelmes 
társadalmi érintkezés útján közölhetik állami és társadalombomlasztó 
eszméiket."40 

A kommunistaellenes hisztéria a 30-as évek elején — a magyar 
munkásmozgalom nagy megmozdulásai és harcai nyomán — még fo
kozottabbá vált a hadseregben. Gömbös Gyula honvédelmi miniszter, 
később miniszterelnök, azon törekvéseiben, hogy totális fasiszta rend
szert vezessen be az országban, a hadsereg megbízhatósága fontos sze
repet játszott. A hadsereg felső vezetése teljes mértékben támogatta 
Gömbös terveit, s hogy a hadsereget „megóvja" a kommunista befo
lyástól, a hivatásos állománytól megkövetelte, hogy minden kommu
nistagyanús személyt figyeljenek, és ha szükséges, őrizetbe vegyenek. 
Ehhez külön pénzügyi fedezetet is biztosított: ,, . . . az offenzív nem
zetvédelmi szolgálat megszervezésére és ellátásának pénzkiadására az 
eddigi 120 P havi nevelésügyi átalányon felül »alap« gyanánt a ren
delettel párhuzamosan az első vadászdandár parancsnokságának 500 
P-t, a 2—7. vadászdandár parancsnokságok részére egyenként 300 
Pt- utalok k i . . . a pénz felhasználásánál elvül szolgáljon, hogy a ki
tűzött cél érdekében a legutolsó fillért is fel lehet — sőt, ha ered
mény várható, fel kell használni . . ."41 

Az altisztikart messzemenően felhasználják ebben a munkában. A 
Honvéd Altiszti Folyóiratban egymásután jelentek meg szerzői aláírás 
nélküli cikkek „A bolsevista agitátor", „A nemzeti öntudat ébredé
se", „Alárendeltjeink megismerése nemzetvédelmi szempontból" stb. 
címekkel. E cikkekben módszereket és útmutatásokat adtak az altisz
teknek, hogyan kell „leleplezni" a kommunista agitátorokat. A sor
állományú legénység tanult, intelligens és munkáselemei mindegyiké
ben agitátort gyanítottak. Király Ernő tűzmester erről a kérdésről így 
vélekedett: „ . . . g o n d o l j u n k csak arra, hogy mit ér nekünk az olyan 
ember, aki kiváló bár minden tekintetben, de nem megbízható. In
kább legyen kissé gyengébb, de mindenféle tekintetben megbízható, 
igaz magyar ember legyen . . ,"42 

A legszolgálatkészebb altiszteket kitüntették s a kitüntetés indok
lása teljesen egyértelmű: „A Kormányzó Űr Ö Főméltósága adomá
nyozni méltóztatott lázító, röpiratokat terjesztő, kommunista egyének 
elfogása körül kifejtett törhetetlen, hazafias, önfeláldozó és bátor 
magatartásának elismeréséül, a »Bátorság Érmet« piros és fehér pólyás 
szalagon: Homonnai Béla, a Magyar Királyi »József Nádor« 2. honvéd 
gyalogezredben szakaszvezetőnek adományozta."43 

40 U o . 393. O. 
41 UO. 408—409. o . 
42 H A F . , 1936. 3. s z . 67. o . 
43 1723/eln. 10. sz. kör rende le t . Honv. Közi. 1931. 6. sz. 94. o. 
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A katonai vezetés azt tartotta, hogy a vallásos, a „túlvilági" hata
lomban bízó katona tiszteletben tartja a katonai vezetés parancsait. 
Az altisztek részére is kötelezővé tették a templomlátogatást. Emel
lett évenként legalább egyszer — a különböző felekezeti szertartások
nak megfelelően — a gyónást, áldozást, úrvacsorát stb. A vallásos
ság erősítése érdekében — hasonlóan a kommunistaellenes cikkek
hez — szerzői aláírás nélkül jelentek meg írások a Honvéd Altiszti 
Folyóiratban: „ . . . ezek után világos, hogy a honvédaltiszt csak isten-
hivők világnézetét fogadhatja e l . . . az altiszt tehát legyen vallásos 
s gondoskodjék arról, hogy az alárendelt legénység is teljesítse vallá
sának parancsai t . . . mert a magyar honvéd valóban az Istent szol
gálja, akit akaratának érvényesítése érdekében, tehát elsősorban és 
főképpen az igazság megvédésére, vagy helyreállítására használ fel."4'1 

Az altiszteket tehát „óvták" balról, de a későbbiekben óvták „jobb
ról" is. A Horthy-fasizmusnak nem felelt meg a Szálasi-féle nemzeti
szocialista irányzat, és ebből adódóan tiltották a Szálasi-féle elvek ter
jesztését az altisztek körében. Az egyik bizalmas jelentés megállapít
ja, hogy a „ . . . legénység (az altisztek és rendfokozat nélküli legény
ség, elöljárók és alárendeltek is) egymás között . . . egymást nem a 
szabályzatokban előírt tiszteletadással üdvözlik, hanem jobb nyúj 
tott kar vízszintes felemelésével és »ÉSZ« (éljen Szálasi) szóval. . ."45 

E jelentéseknek, megfigyeléseknek és tiltó rendszabályoknak nem volt 
hatása az altisztikarra, mert az 1919 óta irredenta, kommunistaelle
nes fajgyűlölő szellemben nevelt altisztikar igen alkalmas talaja volt 
a nyilas demagógiának. 

A fasiszta Horthy-rendszer, hogy minél jobban magához láncolja 
az altiszteket, lehetőséget adott a „Vitézi Rend"-be való felvételre, az 
ezzel járó vitézi telek elnyerésére. Az ún. „vitézi telkeket" hitbizo
mányi elvekben alapították, de attól eltérően a birtokot nem az első
szülött, hanem az örökölte, aki „ . . . egyéniségével biztosítékát tudja 
adni annak, hogy a vitézi telekhez fűződő közszolgálatokat teljesíteni 
képes és hajlandó is."46 Nemcsak címet és telket adtak a legmegbízha-
tóbbaknak, hanem a vezetésbe is bevonták őket. Az Országos Vitézi 
Szék állományába 1938-ban 27 altiszt tartozott.47 

A zártkörű kasztrendszer kialakítása érdekében — a tisztekéhez 
hasonlóan — az altisztikar részére is létrehozták először Budapesten, 
majd később a nagyobb helyőrségekben a Helyőrségi Altiszti Kaszinó
kat. Elnökségükben hivatalból kinevezett tisztek is helyet foglaltak, 
akik biztosították, hogy a kaszinók betöltsék hivatásukat. 

A kaszinók célja — többek között — „ . . . a tagok erkölcsi és anyagi 
érdekeinek szolgálata . . . a tagok művelődésének emelése és a tár
sadalmi élet előmozdítása . . . hazafiasság és a közszellem ápolása és 
nevelése."48 A kaszinói tagsághoz ajánlók és közgyűlési határozat 

V. HAF. 1935. 10. sz. 66—68. O. 
45 Csak szolgálati ha szná l a t r a . . . 462. o. 
46 Uo. 509. o. 
47 Uo. 510. o. 
48 Magya r Királyi Budapes t i Helyőrségi Altiszti Kaszinó a lapszabályza ta . Budapes t , 1925., 

3—4. O. 
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volt szükséges. A kasztrendszeri gőg megnyilvánulására igen sok 
példa adódik: „ .... a társaságát (az altiszt) úgy válassza meg, hogy az 
társadalmi állásának megfelelő legyen. Ne lefelé, hanem mindig fel
felé keresse azt."49 Az altisztek így vélekedtek önmagukról: „ . . . h a 
egy honvédaltiszttel állok szemben, akkor feltétlenül arra gondolok, 
hogy valamilyen lelki értéke emelte őt erre az állásra."50 ! 

Sok szó hangzott el és sokat írtak a fasiszta Horthy-hadsereg al
tisztikarának a durvaságairól, embertelenségeiről, kegyetlen kikép
zési módszereiről. Mindez igaz, mert a Horthy-hadsereg részére ki
adott szabályzatok felhatalmazták az altiszteket az emberi méltóságot 
megalázó módszerek alkalmazására. 

A kiképzés jelentős része a csapataltisztekre hárult. Az akkori ki
képzés módszertani elvei a sülykolást tartották legmegfelelőbbnek: 
„ . . . sulykolni kell mindazt, amit a katonának minden alkalommal és 
egyöntetűséggel, mintegy gépiesen kell végrehajtani"5 1 — írta az egyik 
gyakorlati szabályzat. Ebből adódóan hírhedtek voltak a csapataltisz
tek által vezetett alaki, illetve harcászati foglalkozások. Nem azt tar
tották szem előtt, hogy a katona megismerje fegyverének hatását és 
megtanulja annak kezelését, hanem azt, hogy a katona álmából riaszt
va is hibátlanul elmondja, hogy fegyverének hány alkatrésze van és 
szétszedését, illetve összerakását milyen sorrendben kell elvégezni. 
Naponta — teljesen lélektelenül — órákig gyakorolták az alaki moz
gást. Ebből adódóan a legénység csak azt érezte a kiképzésen, hogy 
mindez részére haszontalan és hiábavaló. Maguk az altisztek egy ré
sze akarva-akaratlanul beismerte, hogy kiképzési módszerük nem 
emberséges: ,, . . . a legtöbb oktató azzal kezdi embereit nevelni, hogy 
nagyon korán túl erélyesen, mondhatni durván lép fel és máris e r ed" 
meny t követel a minap bevonult ú j o n c t ó l . . . az oktató legtöbb hibá
ját a türelmetlenség szüli . . ,"52 

A durvasághoz, a kegyetlenséghez az is hozzájárult, hogy az érvény
ben levő Szolgálati Szabályzat — egyes kivételtől eltekintve — nem 
biztosított fegyelmi fenyítő jogkört az altiszteknek. A Szolgálati Sza
bályzat 650/2. pontja a következőket rögzíti: „A fegyelmi fenyítő ha
talom nem a rendfokozatokhoz, hanem a szolgálati álláshoz van köt
ve . . . ennek értelmében a csapatoknál a legénységi állomány feletti 
fenyítő hatalom az alosztályparancsnokoknál kezdődik."53 Ugyanennek 
a szabályzatnak a 38/1. pontja előírja: ,, . . . a csapat harcképességét 
veszélyeztető fegyelmezetlenségnek és ingadozásnak szükség esetén 
az erőszakos eszközök legerélyesebb alkalmazásával kell véget vet
ni!"54 Itt a kibúvó! Ha az altiszt úgy látta, hogy a fegyelmezetlenség 
veszélyes az alosztály harcképességére, abban a pillanatban alkal
mazta az erőszakos eszközöket, mégpedig a legerélyesebb formában. 
S ez ismeretes volt mind a tisztek, mind a felsőbb vezetés előtt, sőt 

49 HAF. 1934. 3. SZ. 74. o. 
50 HAF. 1935. 1. sz. 60. O. 
51 Kivonat a Magyar Királyi Honvédség gyakorlati szabályzatából. 1939., 5. o. 
52 HAF. 1936. 10. sz. 37—39. o. 
53 Szolgálati Szabályzat a Magyar Kirá ly i Honvédség számára . I. rész. 1931., 5. o. 
54 Uo. 
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a tisztek részére kiadott nevelési segédletekben elítélőleg nyilatkoztak 
erről: „Az alosztálynál csak az alosztályparancsnoknak van fegyelmi 
fenyítő hatalma. Ne tűrje, hogy az altisztek foglalkozás, vagy pihenő 
alatt csuklóztatással stb. fenyítsék a legénységet. Ezt szigorúan ellen
őrizzük. Az altisztek között akadnak olyanok, akik kegyetlenkedő 
hajlamukból, vagy anyagi juttatások kikényszerítése céljából erősza
kosak és durvák."55 Azokról az altisztekről, akiket elítél durva mód
szereik miatt a fent idézett szabályzat, egy másik helyen a következő
ket olvashatjuk: „ . . . az altisztek . . . az alosztálynak mindig értékes 
elemei, sok esetben a tisztek helyettesei. Ne kicsinyeskedjünk, ne 
gyámkodjunk felettük. Csak így érzik át a rájuk bízott feladatok fe
lelősségét is. A gyámkodás megöli az önbizalmat és önálló feladatok 
elvégzésére képtelenné tesz."56 Végeredményben maguk a szabályza
tok és segédletek adtak felmentést az altiszteknek. 

A katonai vezetés felismerte az altisztképzésben megmutatkozó el
lentmondásokat. A csapataltisztképző intézet előnyei és hátrányai már 
a 30-as évek elején jelentkeztek. Az előnyöket a következőkben lehet 
összefoglalni: A kiképzés már központi elképzelés és irányítás alatt 
történt. Az intézet megfelelő középiskolai végzettséget is adott. Mivel 
az ifjúkor határán levő fiatalokat vették fel, politikai, világnézeti és a 
korral járó egyéb tapasztalatlanságuk folytán könnyen nevelhetők 
voltak. Fenntartás nélkül elfogadták és magukénak vallották a Horthy-
rendszer ideológiáját. 

Ennek az iskolarendszernek azonban megmutatkoztak a hátrányai is: 
a növendékek minden katonai előképzettség és csapatszolgálat nélkül 
kerültek az iskolára. 18—20 évesek voltak, amikor első csapatbeosztá
sukat elfoglalták. Elméleti kiképzésük a kor követelményeihez képest 
megfelelő volt ugyan, de gyakorlati — oktatási és módszertani — 
tapasztalatokkal lényegében nem rendelkeztek. A csapatokhoz csak 
azt vitték magukkal, amit az iskola gyakorlati kiképzése adott, ami
nek a hátrányai és következményei kézenfekvőek. Hátrányként je
lentkezett az is, hogy azonos korúak — sőt nem egy esetben fiata
labbak voltak a legénységi állománynál, amiből aztán elég súlyos 
konfliktusok is adódtak. Tekintélyük megóvása érdekében nemegy
szer visszaéltek beosztásukkal és rendfokozatukkal, s ez igen sokszor 
durvasághoz, kegyetlenséghez vezetett. A probléma másik oldala, hogy 
könnyebben váltak lekenyerezhetővé, megvásárolhatóvá. 

Az altisztikar nem volt egységes. A csapatnál szolgáló idősebb, is
kolát nem végzett altisztek bizonyos előítélettel fogadták az iskoláról 
kikerült altiszteket, mert féltették az állásukat, beosztásukat a fia
taloktól. Lenézték őket, mert attól tartottak, hogy tapasztalatlansá
gukból adódó baklövéseikkel lej aratják az altisztikar tekintélyét. Az 
a gyakorlati tapasztalat, amivel az idősebb altisztek rendelkeztek, le
hetővé tette részükre, hogy nem egy esetben nehéz helyzetbe hozzák 
a legénység előtt a fiatal altiszteket. Az utóbbiak jobb elméleti kép-

55 Segédlet az a losz tá lyparancsnokok számára . I. rész, 1. füzet, 37. o. 
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zettség birtokában más területen járat ták le az idősebb kollégáikat a 
legénység előtt. Erről a problémáról így ír a korabeli altiszti folyó
i ra t : ,, . . . a fiatalabb altiszt pedig ne bírálja az idősebb beszédmodorát, 
különösen akkor ne, ha azt alárendeltek is hallják. Tudjuk nagyon jól, 
hogy az idősebbeknek nem volt alkalmuk — mint az intézetet vég
zett fiatalabb bajtársaknak — olyan előképzést nyerni."5 7 

A katonai vezetés az iskola megindulásától kezdve arra törekedett, 
hogy a felvett hallgatók zöme a paraszti rétegekből kerüljön ki. Azért 
tar tot ták ezt szükségesnek, mert szerintük: ,, . . . a legelső rangú ka
tonai emberanyag: a falusi elem, melyet a hivatásos altisztikarban 
nem nélkülözhetünk".58 A városi fiatalokkal szemben az a nagy elő
nyük is megvolt a faluról jött növendékeknek — a horthysta katonai 
vezetés szerint —, hogy a falusi elem . . . . . még többnyire érintetlen 
a városok nyílt, vagy földalatti fertőződésétől, mellyel a városi elem 
ebben a korban már nagymértékben telítve van, s ezenkívül be is 
van szervezve a katonai és hazafias szempontból ártalmas tömörülé
sekbe. Ez az előny pedig katonai szempontból többre becsülendő bár
mely iskolázottságnál."59 

E törekvést hátráltatta, hogy a parasztfiatalok zöme legfeljebb az 
elemi iskola 4 osztályát tudta elvégezni. Tíz éves korától már arra 
kényszerült, hogy napszámban dolgozzon és az 5—6 év alatt még azt 
is elfelejtette, amit az iskolában tanult. Ebből adódóan a katonai ve
zetés számára legértékesebb altiszti káderanyag az elméleti követelmé
nyeket kevésbé tudta olyan színvonalasan elsajátítani, mint azok a 
kispolgári és városi elemek, akiknek módjuk volt magasabb iskolai 
végzettséget szerezni. Ez a hátrány azután megmutatkozott a csapat
szolgálatban is. 

Az előmenetel nemcsak várakozási időhöz, hanem szigorú minősítési 
feltételekhez is kötve volt. Előléptetni csak azt az altisztet lehetett, 
aki alkalmas minősítést kapott a bizottságtól. Az alkalmas minősítést 
azonban csak az nyerhette el, aki „ . . . a következő magasabb rendfo
kozat eléréséhez előírt összes feltételeknek megfelelt".60 E feltételek: 
,, . . . a nemzeti és erkölcsi megbízhatóság, valamint a megfelelő testi 
és szellemi képesség szempontjain kívül, még azon követelmények
hez van kötve, hogy az illető tudásával . . ." ezt kiérdemelje.61 

További problémaként jelentkezett az irodai munkát végző és a 
csapataltiszti teendőket ellátó altisztek közötti nézeteltérés. Az irodai 
altiszt csinált végeredményben igazi altiszti karriert. Hiába írta Béres 
Benedek törzsőrmester, hogy az „ . . . iroda-altiszt, aki ma irodában 
teljesít szolgálatot, valamikor a csapatnál kezdte pályafutását, s leg
több esetben három-négyévi csapatszolgálat után került irodába".62 

Mindez nem oldotta meg az ellentéteket. Az irodán dolgozó altiszt 

57 HAF. 1936. 3. sz. 47. O. 
58 Magyar Ka tona i Szemle. 1935. 8. sz. 38. o. 
59 Uo. 
60 7131/eln. 10. kö r r ende le t . Honv . Közi. 1930. 25. sz. 217. o. 
61 B—4. Előléptetési ha t á rozványok a Magyar Kirá ly i Honvédség legénységi á l lományú 

egyéne i számára . 1926., 9. o. 
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fizikailag nem volt úgy igénybe véve, mint a csapataltiszt. Pihenése, 
munkaideje viszonylag normálisnak volt tekinthető. Ezzel szemben a 
csapataltiszt a nagyobb fizikai megterhelés miatt előbb vált alkalmat
lanná, és mivel nem képezték ki irodai teendők ellátására, más be
osztásba helyezése tehertételt jelentett a katonai vezetés számára. 

Sérelmes volt a csapataltiszteknek az is, hogy az altisztikaron belül 
nem ők voltak a hangadók, annak ellenére, hogy ők voltak többség
ben. Az irodai altiszt ismerte legjobban az altisztikarra vonatkozó ren
deleteket. Tájékozottabb, jobban értesült volt, mint a csapataltiszt, és 
ezt az előnyt fel is használta a maga javára. 

A katonai vezetés gyakorlati intézkedésekkel akart javítani a hely
zeten. Az 1932. április 20-i „Vezetési Értekezleten" pl. határozat szü
letett a „Kinizsi Pál" Csapataltisztképző és Nevelő Intézet átszervezésé
ről. Ennek értelmében az iskolára felvett hallgatókat olyan csapat
tisztesekből toborozták, akik legalább három éve már alakulatnál szol
gáltak.63 Ez az intézkedés azonban nem oldott meg minden problémát. 

Üjólag felvetődött a kérdés: melyik az az erkölcsi és szellemi szín
vonal, amelyre az altisztnek hivatása betöltéséhez okvetlenül szüksége 
van. 

A hivatásos altisztikarral szemben támasztandó magasabb követel
ményeket a következőkben határozták meg: 

— a hivatásos altisztikarban a tisztikarnak önállóan és felelősség
gel dolgozni tudó munkatársat kell kapnia; 

— alkalmas legyen arra, hogy a tisztikart terhelő sok részletmunka 
jó részét átvegye; 

— erkölcsileg és szellemileg közelebb kell állnia a tisztikarhoz, mint 
a legénységhez; 

— a tisztikar irányában tökéletes megbízhatóságot, a legénység
gel szemben pedig erkölcsi és szellemi fölényt kell tanúsítania; 

— minden tagjának egyformán alkalmasnak kell lennie mind csa
pat-, mind irodaszolgálatra."'1 

A követelmények tehát az elmúlt időszakhoz képest magasabbak 
lettek. A technika tömeges megjelenése a hadseregben az altisztek
től bizonyos fokú matematikai, geometriai, fizikai, vegytani stb. alap
ismereteket követelt. Ezenkívül az általános műveltség területén is 
szükségük volt magasabb képzettségre, hogy tudásban közelebb áll
janak a tiszthez, mint a legénységhez. A katonai vezetés azonban nem 
egyszerűen a polgári iskola anyagát akarta elsajátíttatni, hanem an
nak lényegét: némely tárgyból jóval többet, másból kevesebbet, egye
sekből semmit sem. 

Egyes katonai vezetők aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy az is
kola átszervezése következtében szerintük legértékesebb falusi elem 
nem tud eleget tenni a magasabb követelményeknek. Ez az aggo
dalom érthető is volt. Az új rendszer szerint ugyanis olyan csapat-

G3 Csak szolgálati haszná la t r a . . . 410. o. 2. sz. lábjegyzet . 
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tisztesek kerülhettek az iskolára, akik 24—26 évesek voltak. A falusi 
elemek többsége 13—14 évi iskolázási szünet után kezdte meg újból 
a tanulást. Ez pedig — véleményük szerint — behozhatatlan hát
rányt jelentett a műveltebb városi és kispolgári elemekkel szemben. 
Éppen ezért továbbra is a négyéves képzést javasolták, mert úgy 
vélték, hogy ennyi idő alatt szorgalmas tanulással a fent vázolt 
hátrányok behozhatok. Ebből adódóan szerintük: 16—17 éves fiata
lokat kell felvenni az iskolára, ahol azok alapos kiképzést kapnak, majd 
20—21 éves korukban a legalacsonyabb tisztesi rendfokozattal a csa
patokhoz osztanák be őket két évi próbaszolgálatra. 22—23 éves ko
rukban, a próbaszolgálat letöltése után vennék csak át őket hivatá
sos altisztnek a legalacsonyabb altiszti rendfokozattal, őrmesterként. 

E kétéves próbaidő ,, . . . elegendő a szigorú elbírálásra és az elbo-
csájtás lehetősége és veszélye bizonyára serkentőleg hatna a már ko
molyabb és értelmesebb fiatalokra . . ."65 

Ettől a rendszertől várták a legégetőbb problémák megoldását, a 
falusi és városi elemek olyan irányú igénybevételét, ahogy ezt a kato
nai vezetés jónak látja. Vagyis a fegyvernemi képzéshez a szükséges 
magasabb tudású városi és kispolgári elemek kerülhetnek felvételre, 
míg a gyalogságnál a kevesebb tudással és intelligenciával rendelkező 
paraszti elem is megállná a helyét. Ugyanakkor a paraszti sorból jövő 
jelöltek 16—17 éves korukban még képesek rendszeres tanulással be
hozni hátrányukat, amit az elfogadott új rendszer 24—26 éves kor
határa — véleményük szerint — már nem tesz lehetővé. 

Az érvek közé tartozott még az is, hogy abban az esetben, ha a 
javaslat elfogadásra kerülne, ,, . . . a városi elemet éppen abban a 
korban ragadjuk ki a fertőző téveszmék gyilkos hatása alól, amikor 
annak még nem estek áldozatul".66 Mivel egykorúakról van szó, a ki
választás egységes megítélés szerint történik, a több éves kiképzés és 
próbaszolgálat lehetőséget ad az alapos rostálásra, amiből az az előny 
származik, hogy a kibocsátásra kerülő altisztek ,, . . . egységességének 
szellemi és erkölcsi előfeltételei a legmesszebbmenőleg adva van
nak".67 

Született olyan elgondolás is — ezt részben meg is valósították —, 
amely szerint a csapataltisztképző iskolán olyan rendszerű kiképzést 
kell folytatni, ami lehetővé teszi, hogy az iskola elvégzése után min
den altisztnek bizonyos ideig — amíg koruk, vagy egészségi állapotuk 
megengedi — csapatnál kell szolgálatot teljesíteni. Ha már az ala
kulat nem tart rájuk igényt, az iskolán tanultak birtokában minden 
nehézség nélkül beoszthatok a könnyebb irodaaltiszti beosztásba. E 
sokoldalú képzés lehetővé teszi, hogy minden altiszt elsősorban ka
tona legyen és átesvén a hosszú csapatszolgálaton, az irodában is ka
tona maradjon. Ezzel akarták elérni, hogy az értelmesebb, tanultabb 
altiszt képességeit először a csapatnál kamatoztassa, valamint azt is, 
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hogy az altiszt pályája kezdetén ne arra törekedjék, hogy azonnal iro
dába kerüljön. 

Ha a javaslatokat, érveket vizsgáljuk, a fő kérdés az volt, hogy 
mely osztályból, rétegből válasszák ki az altiszteket. 

Az a törekvés, hogy az altisztikaron belül a paraszti elem dominál
jon, állandóan visszatérő jelenség volt. A horthysta katonai vezetés 
ugyanis ebben látta az egységes altisztikar létrehozásának az alapját. 
A kiválasztás elvét így határozták meg: ,,Megteremtettük az egységes 
tisztikart, melléje létre kell hoznunk az egységes altisztikart. En
nek érdekében szigorúan szem előtt kell tar tanunk az osztályszem
pontokat . . . " A katonai vezetés a parasztság elmaradottabb rétegei
ben látta tehát azt az emberanyagot, amely célkitűzéseinek a legjob
ban megfelelt. A szegény nincstelennek társadalmi és anyagi fel
emelkedést jelentett az altiszti pálya. Az állandó létbizonytalanságot 
felváltotta a biztonság, a jó fizetés. ,,A választottak" tehát kiváltsá
gos helyzetük biztosítása érdekében fenntartás nélkül kiszolgálták a 
fasiszta rendszert. Támogatták az uralkodó osztályokat népellenes po
litikájuk megvalósításában. A katonai vezetés hevesen ellenezte az 
olyan egyének felvételét a hivatásos altisztikarba, akik „magasabb" 
társadalmi osztályokból származtak, „mert ezek sohasem fognak be
illeszkedni jövendő helyzetükbe és örökké elégedetlen elemet fog
nak képezni."08 Ugyanígy vélekedett a középiskolai érettségivel ren
delkező jelentkezőkről is, mert ,, . . . ezek is többre vágytak s csak a 
kényszerűség viszi őket az altiszti pályára, melyet sohasem tekinte
nek hivatásuknak . . ,"69 

E javaslatokból és elképzelésekből azonban a katonai vezetés nem 
mindent valósíthatott meg. Ennek több oka volt. Először is az ország 
gyenge gazdasági helyzete, ami negatívan befolyásolta a minden jó 
elképzelés, elgondolás valóra váltását. Másodszor a 30-as évek derekán 
a hitleri fasizmushoz való politikai közeledéssel együtt járt a katonai 
kapcsolatok kiépítése is,70 ami a magyar haderő gyors ütemű fejlesz
tését követelte meg, mert a katonai vezetés megállapítása szerint: „Nem-
kétséges, hogy szövetségünk értéke is mindenkor egyenes arányban 
fog állni azzal az erőkifejtéssel, amit a honvédelem terén fel tudunk 
mutatni. A kifejlesztett hadsereg, tehát egyúttal hathatós eszköz a 
szövetség megszerzésére i s . . ."71 A gyors ütemű fejlesztés azonban 
nem engedte meg a hivatásos altiszti kar négyéves iskolai kiképzését. 
Ebből adódóan kényszerültek átállni a kétéves kiképzési rendszerre, 
hogy a gyors fejlesztés következtében jelentkező csapataltiszt-hiányt 
minél előbb pótolni tudják. 

68 Uo. 46. o. 
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A hivatásos csapataltisztképzés a háborúra való felkészülés 
időszakában 

A többszöri átszerevezésekkel megreformált Magyar Királyi „Kinizsi 
Pál" Honvéd Csapataltisztképző Iskola volt az a központi kiképző bá
zis, ahol a légierő és a folyamerő kivételével valamennyi fegyvernem 
számára kiképezték az altiszteket. 

Az iskola kiképzési célkitűzései, mivel ezeket már a háborúra való 
felkészülés követelményei határozták meg, újszerűek: 

— Olyan altisztek képzése, akik háború esetén mint szakaszpa
rancsnokok önállóan meg tudják oldani a reájuk bízott feladatokat; 

— békében a belszolgálat ellátásán túl újonckiképzést teljes é r té 
kűen, raj kiképzést szükségszerűen, önállóan tudjon vezetni, képes 
legyen az alosztálynál szolgálatot teljesítő tiszteket ideiglenesen he
lyettesíteni és a legénység nevelésében a tiszteket támogatni; 

— meg kell adni a feladatok ellátásához szükséges általános mű
veltséget. Ennek érdekében a kiképzési anyag elsajátításán kívül a pol
gári iskola két osztályát is el kellett végezni a két év alatt; 

— erős, ügyes, kisportolt, fizikai fáradtságot, nélkülözéseket elvi
selni tudó katona képzése, hogy az altiszt hivatását mind békében, 
mind háborúban be tudja tölteni. 

A nevelési célok már kevésbé újszerűek: 
— A rendszerhez való hűség és feltétel nélküli áldozatvállalás; 
— a tisztikarhoz való hűség, ami egyet jelentett a vak engedel

mességgel, a parancsok gondolkodás nélküli végrehajtásával. 
Ilyen követelményeknek csak azok az emberek feleltek meg, akik 

már a csapatszolgálatuk ideje alatt bebizonyították megbízhatósá
gukat, rátermettségüket. 

Az iskolára való vezénylés önkéntes jelentkezés alapján, 2—3 évi 
csapatszolgálat letöltése után vált lehetségessé. Az önkéntesség azon
ban még nem jelentette azt, hogy a jelentkezők azonnal beiskolázásra 
kerültek. A csapattesteknél szelektáló vizsgákon bírálták el, hogy a 
jelentkező rendelkezik-e azokkal az ismeretekkel és adottságokkal, 
amelyek alapján várható, hogy az iskola elvégzése után alkalmas 
lesz az altiszti állás betöltésére. A csapatok e vizsgákat komolyan 
vették, mert az iskola elvégzése után az általuk vezényelteket kap
ták vissza. Az így kiválasztott jelöltek a honvédség központi képesség
vizsgáló intézetében újabb vizsgán estek át. Itt elsősorban „Képes
ségvizsgálaton kell bizonyítani, hogy a jelölt jó felfogású és szokat
lan nehéz helyzetekben is önálló parancsadásra és végrehajtásra ké
pes."72 A vizsgálaton legalább jó eredményt elért jelentkezők kerül
hettek vezénylés útján az iskolára. A kiválasztás az iskolán tovább 
folytatódott, mégpedig két irányban. Egyrészt önkéntes formában, 
amikor a hallgató maga kérte a csapathoz való visszavezénylését, 
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vagy azért, mert úgy látta, hogy nem tud eleget tenni a kiképzési 
követelményeknek, vagy azért, mert idejében felismerte, hogy az is
kola elvégzése után saját osztálya érdekei ellen akarják felhasználni. 
Másrészt az iskola tisztikara is végzett szelektálást, amelynek során el
sősorban a rendszerhez való feltétlen hűséget vizsgálták s csak má
sodsorban tartották fontosnak, hogy a szellemileg nem megfelelőt tá
volítsák el az iskoláról. 

Az iskola szervezése a fegyvernemi kiképzés követelményeit szem 
előtt tartva a következőképpen módosult: 

Iskolaparancsnokság. 
1 gyalogzászlóalj, három puskás századdal és egy nehézfegyver 

alosztálykerettel, ahol a gyalogság és a kerékpáros alakulatok, vala
mint a gépkocsizó gyalogság hallgatói, 

1 gyorsosztag, ennek keretében a lovasság és páncéljárműves csa
patok hallgatói, 

1 tüzérosztag, ennek keretében a tábori és légvédelmi tüzérség hall
gatói, 

1 műszaki és híradó osztag, ennek keretében a műszaki és a híradó 
csapatok, valamint a csapatárkász és csapattávbeszélő alakulatok hall
gatói nyertek kiképzést.7;5 

A szorosan vett katonai kiképzés három irányú volt: 
1. Oktatóvá való képzés, amely magában foglalta az egyes ember 

és részben a rajkiképzővé való kiképzést. 
2. Vezetővé való kiképzés, amely magában foglalta a rajparancs

noki kiképzés tökéletesítését és az önálló szakaszparancsnokká történő 
kiképzést. 

3. A belszolgálat, anyagkezelés és anyagkarbantartásban való ki
képzés, ami kiterjedt az altiszti beosztásokkal járó követelmények és 
részben az alosztálynál szolgálatot teljesítő tisztek munkakörének 
megismertetésére, hogy adott esetben ideiglenesen helyettesíteni tud
ják őket. 

A kiképzésben a gyakorlati szempontok érvényesültek. Különösen 
nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a hallgatók a tűzfegyverek ke
zelését és használatát tökéletesen elsajátítsák. A fegyvernemi hall
gatók tűzvezetői kiképzést is kaptak. Követelmény volt, hogy a fegy
vernemen belül rendszeresített minden fegyvert kezelni tudjanak, 
így pl. a puskás alosztálynál tanuló hallgatók a gyalogsági fegyver
ismeretekben — mint kezelők, oktatók és tűzmesterek — tökéletes és 
alapos kiképzést kaptak. A gyalogsági nehézfegyverekhez (géppuska, 
aknavető, páncéltörő ágyú stb.) mint kezelők, kifogástalan kiképzést 
nyertek, sőt szükség esetén a nehézfegyverek kezelésének oktatásánál 
mint oktatókat is fel lehetett használni. őket. Arra is törekedtek, hogy 
a különböző harceszközök megismertetésével megadják a fegyvernemi 
együttműködés alapját raj- , illetve szakaszkötelékben. 

73 Magyar Katonai Szemle, 1939. 2. sz. 73. o. 
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A kiképzés téli és nyári időszakra tagozódott. A téli időszak októ
bertől márciusig tartott. Ez idő alatt az általános katonai tantárgyak
ból, valamint a polgári iskola tananyagából tartották a foglalkozáso
kat. Mivel az oktatóvá és nevelővé való képzés gyakorlatiasan történt, 
a foglalkozások egy részét ebben az időszakban is a terepen tartották 
meg. 

A nyári kiképzési időszak áprilistól augusztusig tartott, s a vezető
vé, szakaszparancsnokká stb. való kiképzést szolgálta. Ekkor tanulta 
meg a hallgató a gyakorlatok keretében alkalmazni mindazt, aminek 
csak az elméleti alapját kapta meg a téli kiképzés folyamán. 

A nyári időszak augusztusban komplex gyakorlattal zárult. A hall
gatók ezen a gyakorlaton — a ludovikásokkal együtt — gyorscsapatok, 
repülők stb. bevonásával adtak számot az egész kiképzési évben ta
nult anyag elméleti és gyakorlati elsajátításának fokáról. 

A komplex gyakorlat többek között azt a célt is szolgálta, hogy a 
jövendő tisztek és altisztek- már az iskolai kiképzés idején közelebb 
kerüljenek egymáshoz. 

A nyári kiképzési időszakban egy bizonyos időre csapatokhoz vezé
nyelték a hallgatókat, hogy mint gyakorló oktatók és parancsnokok 
megtanulják alkalmazni az iskolán tanultakat. Az idegen terephez való 
szoktatást szolgálták a kihelyezések, amit minden fegyvernemnél 
megtartottak. 

A hallgatók az elméleti és gyakorlati tudnivalók többségét a sza
bályzatokból sajátították el. De meg kell említenünk, hogy az iskola 
saját kiadású tankönyveket is használt, amelyeket az iskolán tanító 
tisztek és tanárok írtak. Ilyen volt például Horváth Andor: Terep
tan a jutási csapataltisztképző iskola számára ; Szatlmayer János: A 
magyar nyelvoktatás Jutáson; Demény Attila: Jellem, önnevelés 
stb. Ezek a tankönyvek egyszerűen voltak szerkesztve. A példák és 
a leírt módszerek könnyen érthetőek és világosak voltak, figyelembe 
vették a hallgatók iskolai előképzettségét. A tankönyvek mellett szem
léltető ábrákkal ellátott kiképzési segédleteket is kiadtak. Ezek tanul
mányozásából az is kiderül, hogy az iskolán milyen embertelen mód
szerekre oktatták a hallgatókat. A „Vigyázzlépés oktatási segédlet" 
például többek között a következőket írja elő ,, . . . H a a honvéd nem 
tudja nyújtva tartani a térdét, guggoltatni kell és hirtelen fel kell 
rántani a t e s t é t . . . ha fölemeli a sarkát csökönyösen, úgy a gyakorló 
ember nyakára egy másik embert kell ültetni és így az alapgyakorla
tot — a menetet — csináltatni kell."74 Tehát, amikor az iskola vezeté
se arra törekedett, hogy a hallgatók a fegyvernemüknek megfelelő 
kiváló kiképzést megkapják, nem feledkezett meg arról sem, hogy 
olyan oktatókat-nevelőket adjon a szakaszoknak, akik minden esz
közzel végrehajtják a katonai vezetés kiképzési célkitűzéseit. 

A testnevelés, sportolás fontos helyet foglalt el a kiképzés temati
kájában. A növendékek szakképzett oktatók vezetésével úszás, atléti
ka, cselgáncs, síelés, lovaglás stb. sportágakban nyertek alapos kikép-

74 Vigyázzlépés oktatása. Segédlet, jutási kiadás. 1941., 4. o. 
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zést. Előszeretettel rendeztek sport- és katonai terepversenyeket, s a 
legjobb helyezést elérteket benevezték a hadsereg-sportversenyekre 
is. El kell ismerni, hogy az iskola nevelői e területen jelentős ered
ményeket értek el. 

Az iskola anyagi ellátottsága a körülményekhez képest jó volt. A 
kiképzés biztosítása érdekében műszaki és közelharcpálya, gépkocsi, 
távíró, és távbeszélő géptermek, fizikai és természettani szertár, lo
vardák, hajtópálya állt a hallgatói állomány rendelkezésére, s így le 
hetővé vált az elméleti és gyakorlati tudnivalók alapos elsajátítása. 
A nevelési célkitűzések következetes gyakorlati megvalósítása igen 
fontos helyet foglalt el az iskola életében. A megbízhatóságra, a má
sodpercnyi pontosságra, a kínosan precíz rendre és a vakfegyelemre 
való nevelés érdekében a napi élet és a kiképzés minden adandó lehe
tőségét felhasználták. 

Az alosztály parancsnokok kül- és belpolitikai tájékoztatókat tar tot
tak. A nemzeti ünnepek alkalmával parádés díszelgéseket rendeztek s 
ezzel párhuzamosan álhazafias szólamokkal tömték a hallgatók fejét. 
A vallási nevelést is fontosnak tartották. Protestáns imaterem, vala
mint római katolikus kápolna volt az iskola területén. A különböző 
katonai védőszenteket is megünnepelték. E szentek névnapját haza
fias előadás és mulatság keretében ülték meg, ahová meghívták a töb
bi fegyvernem képviselőit is. 

A névadó Kinizsi Pálból külön kultuszt csináltak. Dr. Rácz Béla fő-
lelkész, az iskola protestáns hallgatóinak lelkipásztora többek között 
ezt írta róla: „A magyar faj katonai felsőbbrendűségének megteste
sítője vol t . . . Kinizsiben népünk éppen azt az embert láthatta meg, 
akiben összesűrítve találta mindazt a vonást, ami lelke eszményképe 
volt: szegény származás, elképesztő katonai virtus, a nemesek, fő
rendek fölé való emelkedés, saját emberségéből."75 

Kinizsinek Jutás községben szobrot emeltek és minden év novem
ber 29-én katonai díszelgéssel egybekötött ünnepségen emlékeztek 
meg az iskola névadójáról.76 

A Kinizsi-tradíciók ápolására külön múzeumot rendeztek be az is
kolán és időszakonként ellátogattak a nagyvázsonyi Kinizsi-várba is. 

Állandóan visszatérő gondolat Kinizsi Pállal kapcsolatban, hogy sze
gény jobbágyból lett azzá, amivé lett. Azt a gondolatot, hogy a job
bágyból is lehetett hadvezér, nem véletlenül plántálták a többségében 
szegényparaszti származású hallgatók fejébe. Természetesen a hor
thysta katonai vezetés a háború kezdetéig még a lehetőségét sem la
tolgatta annak, hogy a legtehetségesebb altisztekből tiszteket képez
zen, csupán arra törekedett, hogy a leendő altiszteket ily módon is 
az uralkodó osztályhoz láncolja. 

Az iskolavezetés a hallgatók általános műveltségének szélesítése 
érdekében több ezer kötetes könyvtárat tartott fenn. Természetes, hogy 
a könyvtárban még véletlenül sem volt található haladó szellemű írás. 

75 Dr. Rácz Béla: Kinizsi Pál . Ju t á s , 1940. 
7G HAF. 1940. 4. sz. 80. O. 
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A „válogatott" könyvek segítségével a saját céljaik érdekében igye
keztek hatni a hallgatók gondolkodására. 

Ez az iskola adta tehát a csapatoknak a hivatásos altiszteket. Az 
előbbiekben ismertetett kiképzési és nevelési elvek következetes 
megvalósításával akarták létrehozni az egységes gondolkodású és tu
dású altisztikart. Mindez összességében nem sikerült, ennek fő okai 
a következők voltak: a háborúra való felkészülés üteme meggyor
sult. A Horthy-rendszer revíziós elképzeléseinek megvalósulását a fa
siszta Németországgal való szoros politikai, katonai és gazdasági 
együttműködésben látta. A magyar uralkodó osztálynak erős, jól fel
szerelt, ütőképes hadsereg felállításával is bizonyítania kellett, hogy 
katonailag is kész támogatni a hitleri Németországot a küszöbön álló 
háborúban. 

E célból hirdette meg 1938-ban a Darányi-kormány az úgynevezett 
„győri programot", amely 600 millió pengőt irányzott elő a hadsereg 
fejlesztésére. 

A modernizálás és az ezzel járó átszervezés megkövetelte — többek 
között — az altiszti létszám felemelését is. (Mintegy 3000 fős hiányt 
kellett viszonylag rövid idő alatt pótolni.) Az altisztképző iskola azon
ban nem volt felkészülve ilyen nagy létszám kiképzésére. Az oktatói 
állományt és az anyagi biztosítást figyelembe véve körülbelül évi 
120—160 fő végzős altisztet tudott az iskola kibocsátani. 

A katonai vezetés, látva a nehézségeket, a továbbszolgáló tiszte
seknek lehetővé tette, hogy minden katonai előképzés nélkül altiszti 
rendfokozatot kapjanak. 

Intézkedések történtek tartalék állományban levő altisztek aktivizá
lására is. Mindez azonban azt eredményezte, hogy a sok gonddal és 
fáradtsággal felnevelt hivatásos altisztikar felhígult. A gyors létszám
növekedésre jellemző, hogy 1938/39-ben 7553, 1941/42-ben már 12 533 
altiszt szolgált a hadseregben.77 

A háborúba való belépés időszakára tehát biztosítottnak látszott 
az altiszti létszám, minőségileg azonban nem felelt meg a katonai 
és politikai követelményeknek. 

Mivel a vezetés lehetővé tet te a gyengén vagy régen kiképzettek 
beáramlását, az ellentmondások még jobban kiéleződtek a képzett 
és képzetlen altisztek között. 

Az egységes politikai gondolkodásban is rések keletkeztek. A szél
sőséges jobboldali elemek nem minden esetben képviselték a katonai 
vezetés politikai álláspontját, a továbbszolgáló tisztesekből lett altisztek 
többsége elsősorban kenyérkereseti lehetőségnek tekintette a hivatá
sos pályát, és nem hivatásérzetből vállalta a szolgálatot. Hasonló
képpen gondolkodott a tartalék állományból aktivizált altisztek zöme 
is. 

Az egységes altisztikar létrehozása tehát a több mint másfél évti
zedes erőfeszítések ellenére sem sikerült, ami a későbbiekben, vagyis 
a háború időszakában, sok gondot és nehézséget okozott a horthysta 
katonai vezetésnek. 

77 H K . 1958. 3—4. SZ. 65. O. 
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EGY MAGYAR KATONA A JUGOSZLÁV HARCOSOK KÖZÖTT 
A HÁBORÜ BEFEJEZŐ SZAKASZÁBAN 

GODÓ Á G N E S 

A jugoszláv népfelszabadító háború különböző hadszínterein har
coló reguláris alakulatok és partizánosztagok állományában mintegy 
kétezer magyar állampolgár is részt vett a fasizmus elleni fegyveres 
küzdelemben. A jugoszláv népek fiai között folytatott tevékenységük 
története egyike legszebb közös internacionalista hagyományainknak. 

Történetünk szereplője, Petovári József — előbb mint partizán, 
majd egy reguláris egység katonájaként — 1944 decemberétől 1945 
május végéig harcolt Horvátország és Szlovénia területén. Itt sze
rezte élményeit — és három súlyos sebét is. Petovári József nem 
volt sem vezető, sem kiemelkedő személyisége a történelmi-hadmű
veleti eseményeknek. Egy volt a nyolcszázezres jugoszláv katonatö
megben, egy volt a kétezer magyarországi közül. A belgrádi Hadtör
ténelmi Intézet Levéltárában őrzött iratokból viszont rekonstruálni 
és hitelesíteni lehetett szóban elmondott élményeit. 

Története 1944 november közepére nyúlik vissza. Már folyt a szov
jet csapatok budapesti hadművelete; a 3. Ukrán Front erői pedig 
a vajdasági népfelszabadító csapatokkal együttműködve a Duna Apa-
tin—Batina közötti szakaszán vívták súlyos harcukat a hadműveleti 
hídfő megteremtéséért. 

A Budapestnél kialakult helyzetben a német hadvezetés elrendelte 
a dunántúli erők egy részének összevonását a Balaton—Duna térsé
gébe. A Szálasi-féle vezérkar pedig a főváros védelmére kijelölt cso
portosításhoz irányította át — többek között — a 2. magyar páncé
los hadosztályt is. A személyi állomány igen vegyes érzelmekkel fo
gadta a „szilárd védelemre, végsőkig kitartásra" vonatkozó parancso
kat. A nyilas hatalomátvételt követően még inkább mélyült a két
ség a katonákban, sőt a tisztek egy részében is, akik felismerték, 
hogy itt már egyáltalán nem a háború kimeneteléről, hanem a to
vábbi harc teljes értelmetlenségéről van szó. Saját tapasztalataik 
alapján győződtek meg róla — különösen azok, akik valahogy vissza
keveredtek a szovjet arcvonalról —, hogy a németek a magyar nép 
feláldozása árán a saját bőrüket mentik. Szó sincs tehát magyar 
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„érdekről", „hazáról". A magyar honvéd csupán az élő akadály funk
cióját tölti be olyan katonapolitikai helyzetben, amikor az ország ke
leti felén, a szovjet csapatok felszabadító harca eredményeként, tény
leg egy új hazáról, egy új honfoglalásról születtek nagyszerű tervek. 

Nem véletlen, hogy ebben az általánosnak mondható elkeseredett 
és kiábrándult hangulatban termékeny talajra leltek a 2. Ukrán Front 
politikai munkásainak magyar nyelvű felhívásai. Bár a félelem, az 
azonnali „felkoncolás" reális lehetősége éreztette bénító hatását, a 
katonák egy része megőrizte az átálláskor „menlevelet" is jelentő 
szovjet röplapokat. Mind többen foglalkoztak a szökés gondolatával, s 
akik tudtak, éltek is az adódó lehetőségekkel. 

November végén a híradó zászlóalj is menetparancsot kapott. I rány: 
Budapest. Petovári József híradó honvéd azonban elhatározta, hogy 
megszökik. A 3. Ukrán Front erői már átkeltek a Dunán, s a vissza
vonuló katonáktól megbízható értesüléseket szerzett Mohács, Pécs 
„elvesztéséről". Ügy határozott, hogy ő arra megy, ahonnan mások 
futnak. Terve megvalósítására készülve, sikerült felszerelnie magát 
különböző lepecsételt űrlapokkal (szabadságoslevél, nyíltparancs), nyi
las karszalaggal és más, az adott esetben „hasznosítható" kellékekkel, 
majd teljes menetfelszereléssel egy éjjel elindult lelkiismereti paran
csát teljesíteni. 

Az út délnek csak néhány napig tartott, de félelmekben, kalandok
ban szerzett élményeiből egy vaskos regény telne ki. A különböző 
címen és indokkal saját kezűleg kitöltött űrlapoknak sokszor hasznát 
vette: attól függően, kivel hozta össze a vak véletlen, volt sebesülés
ből lábadozó szabadságos katona, nyíltparanccsal áthelyezett műsze
rész, nyilas karhatalmista és más, „gyanú felett álló egyén". Eközben 
útiránya állandóan módosult. A szovjet csapatok által felszabadított 
területre ugyanis nem tudott átjutni. így hát délnyugati irányba ka
nyarodva Nagykanizsán—Murakeresztúron át a jugoszláv Kotoriba er
deihez érkezett. A helységben sok nyilas nyüzsgött, sorozták a férfia
kat, így lemondott arról, hogy a lakott területre menjen. Az erdőn át 
haladva összetalálkozott öt bujkáló fiatallal, akik egy erdésznél lak
tak. Kölcsönös kimagyarázkodás után Petovárit is befogadták. Segít
ségükkel sikerült kapcsolatot teremtenie egy partizán-szimpatizáns 
emberrel, aki megígérte, hogy átjuttatja őt is a partizánokhoz. Ezt 
követően a honvédet egy rejtekhelyen bújtatta el. Mivel a szimpati
zánst mások is felkeresték hasonló szándékkal a rejtekhelyen — vala
hol Kotoriba és Varaždin között —, Petovári József nem sokáig ma
radt társtalanul. Esténként azonban a „házigazda" élelemmel együtt 
aggasztó híreket is hozott: a nyilasok razziáznak, keresik a helybeli 
fiatalokat és a katonákat, a partizánfutár pedig a németek támadása 
miatt nem tud átjönni a Dráván. 

A varaždi helyőrség katonái közül ugyanis egyre többen „találtak 
rá" a szimpatizánsokra és a menedékhelyekre és akárcsak a kényszer
sorozás elől megszökött helybeli fiatalok, ők is át akartak jutni a túlsó 
partra a népfelszabadító erőkhöz. A honvédek nappal érkeztek. Mi
után késett a futár és féltek, hogy felfedezik távolmaradásukat, estére 
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kénytelenek voltak visszatérni a laktanyába. Ott azt állították, hogy 
eltévedtek. Másnap azonban újra megjelentek a már ismert erdei re j 
tekhelyeken, sőt újabb társakat is hoztak magukkal. A szokatlanul 
gyakori „eltévedés" végül is feltűnt a parancsnokságnak és elhatároz
ták, hogy utánanéznek az ügynek. Váratlan razziával rajtaütöttek a 
környék településein. A házak pincéjéből, padlásáról, vermekből több 
tucat embert — leventéket, honvédeket, sorköteleseket — húztak elő, 
és néhányat elrettentésül a helyszínen agyonlőttek. 

Elképzelhető a Petovárival várakozók kétségbeesése. Könyörögtek a 
szimpatizánsnak, értesítse a partizánokat, mert előbb-utóbb őket is fel
fedezik. A nagy razzia éjszakáján végül megérkezett a partizánössze
kötő, akit nagyon meglepett, milyen sokan akarnak a partizánokhoz 
átjutni. Felhatalmazása nem volt kérésük teljesítésére, de mikor látta 
elkeseredésüket és helyzetük kilátástalanságát, vállalta a kockázatot. 

A Dráván való átkelés igen veszélyesnek ígérkezett. A túlsó parton 
usztasák — a horvát fasiszta fegyveres szervezet erői — voltak az 
urak. Az átkelésre legalkalmasabb átjárót a nyilasok is szigorúan őriz
ték. Rövid tanakodás után a partizánfutár úgy döntött, furfanggal 
nyitnak utat maguknak. Váratlanul nagy zajjal rajtaütöttek a part
őrségen. Mivel a nyilasok azt hitték, hogy komolyabb erejű partizán
csoport csapott le rájuk, nem tanúsítottak nagyobb ellenállást és le
fegyverzésük pillanatokon belül lezajlott. A menekülők ekkor gyor
san gumicsónakokba szálltak és evezni kezdtek. Közben azonban az 
usztasák is felfigyeltek a „tűzharcra" és hamarosan felfedezték a vizén 
a csónakok okozta hullámzást. Az éj sötétje azonban Petováriéknak 
kedvezett. Sikerült átjutniuk és éjfélre beérkeztek az Ivánščica-hegy-
ség északkeleti előerdeibe. Itt már várták őket, pontosabban szólva 
csak a futárt, a partizánok. 

A parancsnokságon rövid beszélgetés után szétosztották az újonnan 
érkezetteket. Petovárival két erdélyi fiú jött azzal a szándékkal, hogy a 
szlavóniai, Petőfi Sándorról elnevezett magyar zászlóaljba mennek. A 
partizánparancsnok hozzájárulásával még hajnal előtt útnak is indul
tak egy kísérővel. Petovári József nem tartott velük. A kalniki osztag 
parancsnokságára került. Az osztag a háború kezdetétől kapcsolatot 
tartott a zalai kommunistákkal és több diverziós akciót hajtott végre 
Dél-Dunántúlon. Harcosai szívesen fogadták a honvédet. Az osztag
parancsnokság 1944. december 7-én az 1. zágrábi osztag állományába 
osztotta be Petovári Józsefet és ezzel megkezdődött partizántevékeny
sége. A Bilo-hegység falvait járták. Felderítő vállalkozásokon vett részt 
és ezek egyikén esett át a tűzkeresztségen az Ukrajnából ide helyezett. 
Vlaszov tábornok parancsnoksága alá tartozó fehér kozákokkal, cser
keszekkel vívott harcban. 

December huszonötödikén a partizánok Čazma körzetében tartóz
kodtak. A 10. horvát hadtest parancsnokságának utasítására az 1. zág
rábi osztagtól több partizánt áthelyeztek a 33. hadosztály 2. moszlavai 
dandárjához. Petovári József is köztük volt. A 2. zászlóalj 2. száza-
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dának1 felderítője lett. Később szakaszparancsnokká nevezték ki, majd 
politikai munkásként dolgozott a harmadik sebesüléséig, 1945. április 
9-ig. 

A 10. hadtest ebben az időben a 6. horvát hadtesttel együtt (ennek 
állományába tartozott az 1943 nyarán megalakult szlavóniai magyar 
zászlóalj) ellenőrzése alatt tartotta a Podravina—Moslavina és Szlavó
nia nagy részét. November—decemberben heves harcokat vívott a Drá
vához áttörni szándékozó német „E" hadseregcsoporthoz tartozó erők
kel. December közepétől a harcok súlypontja a Barcstól délre létesült 
jugoszláv—szovjet hídfő védelmére tevődött át. A hídfő központja 
Virovitica volt. A helység fontos közúti csomópontot zárt le Pitomača— 
Virovitica—Suho Polje körzetében, a fasiszták szerémségi csoportosí
tása hátában. Ezzel — különösen a budapesti hadművelet idején — 
szerepet játszott a 3. Ukrán Front dél-magyarországi védelmében. A 
hídfő ugyanakkor összekötötte a szovjet csapatok magyarországi arc
vonalát a Szlavónia területén ténykedő jugoszláv népfelszabadító erők
kel és így lehetővé vált, hogy a szovjet parancsnokság anyagi segít
séget nyújtson a 6. és a 10. horvát hadtestnek.2 

December közepétől a jugoszláv népfelszabadító erők (az említett 
két hadtesten kívül a Dél-Magyarországon tartózkodó 12. hadtest is; 
ennek állományában volt az 1944. december 31-én megalakult 15. „Pe
tőfi Sándor"magyar dandár) súlyos harcokat vívtak a viroviticai hídfő 
kiszélesítéséért. A 10. hadtest főként Koprivnica és Bjelovar irányá
ban bontakoztatta ki támadását, hogy a fasiszta erőket minél nyuga
tabbra vesse vissza a hídfő területétől.3 

A 33. hadosztály a Zágráb—Belgrád vasútvonal mentén tevékeny
kedett Dražica és Veliká Trnovitica körzetében. 

December hónap végén a viroviticai hídfő térségében kialakult hely
zetben a 10. hadtest törzse utasította a 33. hadosztályt: 2. és 3. dan
dárját irányítsa északabbra azzal a feladattal, hogy a Virovitica felé' 
törő ellenség hátában fejtsenek ki aktív tevékenységet; az 1. dandár 
folytassa akcióit a Zágráb—Belgrád közlekedési útvonalak ellen. 

1945. január elsején a 2. dandár Bjelovar körzetében, Bilogor—Ro-
gaz—Sječicánál helyezkedett el. Mivel a fő erőkifejtés a 2. zászlóaljra 
hárult, tevékenységét közvetlenül a dandártörzs vezette. 

Január közepén a dandár súlyos harcokat vívott Vukošavljevica fa
lunál.4 Ekkor már a Petőfi-dandár is átkelt a Dráva jobb partjára és 
Viroviticától keletre Adolf o vac—Cad javica körzetében foglalt védelmi 
állásokat. 

Ebben az időszakban a szakaszparancsnokká kinevezett Petovári 
József alegységével a Pitomača—Otrovanca felől támadó kozákok el
len harcolt. Az ellenséges túlerő nyomása azonban arra kényszerítette 

i A moszlavai dandár parancsnoka ekkor Ivo Közié, politikai biztosa Slavko Petrekovié 
kapitány, a 2. zászlóalj parancsnoka pedig Mato Lasié alhadnagy volt. 

2 Arhív Vojnoistorijskog Instituta Jugoslovenske národne armije (A Jugoszláv Néphad
sereg Hadtörténelmi Intézetének Levéltára). A Népfelszabadító Háború állaga, (továbbiak
ban JHL. NOR.) 293/A. doboz, 6. csomó, 3. irat. 

•! JHL. NOR. 1213. doboz, 2. csomó 44. irat. A hídfőharcokról lásd a szerzőnek a Hadtör
ténelmi Közlemények 1969. évi 3. számában megjelent tanulmányát. 

á Uo. 5. irat. 
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a 2. moszlavai dandárt, hogy Vukošavljevicától délre vonuljon a he
gyekbe és rendezkedjen be védelemre. Innen január 16-án Sred. Ba-
novára ment át.5 

Január huszonnegyedikén a dandár 2. zászlóaljának részei az 1. ko
zák ezred alegységeivel és jelentős usztasa erőkkel kerültek tűzharc
ba.6 A huszonkilencedikére virradó éjszakán a dandár Končanicánál 
(Daruvar körzetében) harcolt a vlaszovistákkal. A dandár szívós vé
delemmel hárította el a fasiszták rohamát.7 

Február elején a német vezetés jelentős erőkkel támadást indított 
a viroviticai hídfő felszámolásáért. A 10. hadtest csapatai ellen a 
Pannwitz tábornok parancsnoksága alá rendelt kozák dandárokat és 
a testőrgárdát vetették be.8 

A 2. moszlavai dandár súlyos és heves harcok után Daruvartól 
északra védte állásait, ám az újabb ellenséges rohamok hátsóbb terep
szakaszra vetették vissza. Petovári szakasza is jelentős veszteségeket 
szenvedett a túlerővel vívott küzdelemben. 

A német támadás végül is eredménnyel járt. A jugoszláv parancs
nokság február 10-én kénytelen volt kiüríteni a viroviticai hídfőt és 
a 12. hadtest hadosztályai visszatértek Dél-Magyarország felszabadult 
területére. A 6. hadtest a Papuk- és a Psunj-hegységbe, a 10. hadtest 
pedig Moslavinára vonult vissza.9 

A 2. moszlavai dandár február 13—18 között folytatta a védelmi 
harcokat Bjelovar körzetében, Cikošev Salašnál és Šuplja Lipánál a 
vlaszovista erőkkel szemben.10 

Itt sebesült meg először Petovári József. A cserkeszek bekerítették 
szakaszát. A partizánok már három napja nem jutottak élelemhez. A 
kiéhezett emberek minden „tápláléka" a bor volt, ami viszont bősé
gesen állt rendelkezésükre. A harmadik napon az elkeseredett harco
sok szinte emberfeletti erővel áttörték a fasiszta állásokat és bár je
lentős veszteségek árán, de kijutottak a bekerítésből.11 A kitörési tűz
harcban Petovári lábát és fejét több helyen aknaszilánk sebezte. Nagy 
nehezen elvergődött a saját állásokig: onnan szállították el a daruvari 
tábori kórházba. Daruvar védelmét ekkor a „Matija Gubec" dandár 
látta el. Néhány nap múlva a kozákok váratlanul rajtaütöttek a hely
ségen. Feltehetőleg észrevették, hogy az előző éjjel angol repülőgépek 
csomagokat dobtak le a község határában és meg akarták szerezni 
azokat. A partizánoknak azonban sikerült kicsúszni az ellenséges erők 
közötti hézagon és erőltetett menetben a hegyekbe vonulni. Még az 
angolok által ledobott élelem, ruházati cikkek és gyógyszerek nagy 
részét is megmentették. 

5 Uo. 44. i ra t . 
6 Uo. 49. i ra t . 
"i Uo. 44. i ra t . 
3 JHL. NOR. 70/A. doboz, 1. csomó, 1. i ra t . — Alexander Löhr vezérezredesnek , az , ,E" 

hadse regcsopor t p a r a n c s n o k á n a k h á b o r ú s b ű n ö s k é n t te t t va l lomása . 
9 JHL. NOR. 293. doboz, 3. csomó, 10. i ra t . 
10 JHL. NOR. 1213. doboz, 2. csomó, 50. i ra t . — A h a r c o k b a n nyolc ha lo t ta t és h a t v a n 

k i l enc sebesül te t vesz te t tek a pa r t i zánok . 
11 Uo. 
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A járóképes sebesültek és betegek egy csoportban haladtak a menet 
közepén. Az élen haladó sebesültekre a bokrokban lapuló fasiszták 
váratlanul géppuskatüzet zúdítottak. A lemaradó partizánok — köz
tük Petovári is — felfedezték az egyik géppuskaállást, hátulról óva
tosan megközelítették és ártalmatlanná tették kezelőit. A bokrokban 
megbúvó fasisztákat meglepte a váratlan támadás és megfutamodtak. 
A partizánok ezután a sebesülteket a közeli Draganci faluba vitték. 
Petovári is segített a sérültek szállításában, ahogy erejéből tellett, majd 
Draganciból visszatért egységéhez, amely ekkor az Ilován való átke
lésre készült. 

Közben ugyanis, mint az egyik eredeti dokumentumban olvasható, 
a dandár parancsot kapott, hogy a 33. hadosztály más erőivel együtt 
vonuljon Veliká Trnoviticára. Keljen át az Hova folyón, létesítsen 
rajta hidat és rendezkedjen be a várható hídfőharcokra.12 A parancs 
értelmében a dandár erőltetett menetben átvonult Brestovcán. Eköz
ben a szomszédos 1. dandárt váratlan támadás érte és Veliki Zdenciről 
heves ellenséges tüzérségi tűz zúdult a partizánokra. Sikerült azonban 
áttörniük Borisovo Salašnál és az eredeti menetvonalnak megfelelően 
megérkeztek Stražaracra. Itt a 2. dandár zászlóaljai védőállásokat épí
tettek és a műszakiak megkezdték a hídépítést a folyón. Az említett 
iratban a dandárparancsnok jelenti, hogy két zászlóalja Zdenački Gaj— 
Trnava—Ladislava körzetében február 18-án virradóan átkelt az Ilo
ván és Veliká Trnovitica déli szegélyén rendezkedett be védelemre. A 
második zászlóalj — Petovári zászlóalja — pedig az átkelés után Klo-
kočevac—Veliki Zdenci körzetében foglalt védőállást. Feladatul első
sorban a felderítést kapták Veliká Trnovitica—Hercegovac térségében. 
Egy vállalkozás során Petovári József alegysége Sredicénél ellenséges 
szállító csoportot semmisített meg és ezért a dandártörzs Petovárit, 
mint szakaszparancsnokot a „Bátorságért" kitüntetésre terjesztette fel. 

Február huszonhetedikére virradóan a dandár Garešnicánál mintegy 
250 fős ellenséges csoporttal került tűzharcba.13 Petovári alegységét a 
küzdelem során a fasiszták bekerítették, az ellenség körül viszont ha
marosan bezárult a dandár alegységei által létrehozott külső gyűrű. 

A bekerített partizánok elhatározták, hogy kitörnek, bár alig volt 
már lőszerük. Az éj leple alatt sikerült is egyesével-kettesével átszi
várogniuk az ellenséges állásokon. Néhányan csak közelharcban tudtak 
áttörni. Pető várinak például három fasisztával kellett megküzdenie. 
Két támadóját leütötte, de a harmadik rohamkéssel nyakon szúrta. 
Petovári, bár iszonyú fájdalmat érzett a jobb oldali nyakizmában, a 
sötétséget kihasználva igyekezett minél távolabbra kerülni a helyszín
től. Ereje azonban csakhamar elhagyta, néhány száz méter után össze
esett, így találtak rá társai. Űjra kórházba került, de súlyos sebesülése 
ellenére sem bírta tíz napnál tovább a tétlenséget, ezért engedélyt 
kért, hogy visszatérhessen alakulatához. 

12 Uo. 3. csomó, 11. irat. 
13 Uo. 2. csomó, 50. irat. 
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A bekerítésben rekedt fasiszta csoportot a beérkező dandár végül is 
szétverte és megsemmisítette.14 

Március közepéig, a magyarországi német támadás ideje alatt a 2. 
moszlavai dandár főleg Moslavina és a Bilo-hegység területén tevé
kenykedett az usztasák és a vlaszovisták ellen. Németekkel ritkán 
találkoztak. Ebben az időszakban az ellenség Észak-Horvátország te
rületéről indított újabb támadást Moslavina „megtisztításáért" a 10. 
hadtest erői ellen. A 2. dandár a harctevékenység befejező szakaszába 
kapcsolódott be, amikor a partizánhadtest ellentámadásba ment át. 
A feladatok végrehajtása érdekében a 2. dandár a 33. hadosztály állo
mányából ideiglenesen a 10. hadtest törzsének közvetlen alárendelt
ségébe került.15 

Március harmadikán és negyedikén a 2. moslavai dandár egy része 
Volodernál folytatott diverzánstevékenységet a Moslavina—Cazma— 
Koštajnica vasútvonalon, hogy bénítsa a fasiszták mozgását. Másik 
része az ellenséges védelmi állások felszámolását kapta feladatul Bje-
lovar körzetében. Súlyos harcokat vívott Kaniška Ivánál, Kozaránál, 
Gorski Zadrugánál, Cirkvišténél és Tomáš Brdonál.1'* 

A dandár ezután Humka 371. és 309. magassági pontok körzetében 
(Cazma térsége) foglalt védelmi állásokat. Itt a terep erdős-hegyes, 
sűrűn előforduló szakadékokkal. Az ellenség — kb. 2000 ember — 
Humkától északra a Kaludjerovo Grob (437. magassági pont), a 260. 
és a 213. magassági pontok közötti vonalon helyezkedett el. A dandár 
az ellenség megtámadását és védelmi állásaiból való kiverését kapta 
feladatul. Főként azért, hogy kedvezőbb helyzetet hozzon létre a par
tizánvédelem megszilárdításához. A balszárnyon a kalniki osztag ro
hamozott, amelynek egyik orvosa a szintén magyarországi antifa
siszta Goldsant Judi t volt. 

A támadás március 13-án reggel, 7.30-kor indult meg. (A harc 
lefolyását a 2. dandártörzs eredeti vázlata szemlélteti.) Az 1. zászlóalj 
Kozara (371. magassági pont), illetve Prokop—Crkvišta (309. magas
sági pont) körzetéből indított rohamot Humka ellen. Az első zászlóalj 
heves tűzharcba keveredett a fasisztákkal. 

11.45 órakor a 2. és a 3. zászlóalj Podgarič falu északi szélétől len
dült támadásba a 260. magassági pontnál levő ellenséges állások ellen. 
Az órákon át tartó heves harcba bekapcsolódtak a kalnikiak is déli 
irányból. Hajnalra sikerült a fasisztákat kiverni és a partizánállásokat 
északabbra előretolva, szilárd védelmet kiépíteni. Az ellenség vesz
tesége 16 halott és 39 sebesült, a 2. dandáré pedig 3 halott és 20 sebe
sült volt.17 

A törzs összefoglaló harc jelentésében többek között az olvasható, 
hogy a 2. zászlóaljnál, dacára annak, hogy fiatal parancsnoki gárdája 

14 Uo. — Az ellenség vesztesége Itt 27 halott, 47 sebesült volt, 27 emberük fogságba esett. 
15 JHL. NOR. 1213. doboz, 1/2. csomó, 56. irat. — Ez a parancs személyi változásokra is 

intézkedett. Többek között Petovári eddigi zászlóalj parancsnokát, Mate Lasičot, Ivan Gérez, 
az l. dandár egyik századának parancsnoka váltotta fel. A zászlóalj új politikai biztosa 
Dragutin Barac lett. 

16 JHL. NOR. 1213. doboz, 2. csomó, 13. irat. 
17 Uo. 3. csomó, 13. irat. 
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A 2. moszlavai dandár harchelyzete 1945. március 13-án. — Eredeti, korabeli 
vázlat 



van, kezdettől fogva magas szintű, jó vezetés valósult meg és helyesen
értelmezték a feladatokat. Egy másik jelentés szerint különösen kitűnt 
a 2. század, élén a parancsnokkal: Ljeljak Ivánnal. Ebből következően 
Petovári József szakasza is becsülettel teljesítette feladatát. 

Néhány nap múlva Petovári alegysége már Ladislavánál harcolt és 
eljutott Pavlovacig. Március 26-án a 2. és a 3. zászlóalj Disnik körze
tében mintegy 200 fős usztasa csoport rohamait verte vissza, saját 
veszteség nélkül.18 

Petovári József a 2. zászlóalj egy akciójára így emlékezik: március 
huszonnyolcadikára virradóan biztosítaniuk kellett a Štefan j e erődít
ményt és a hozzá vezető utakat. Az Ivanič Gradból Cazma felé vezető 
úton usztasa menetoszlop tűnt fel, amelyet a partizánok lesállásaikból 
váratlanul megtámadtak. A rövid, de igen heves küzdelem a parti
zánok győzelmével végződött. A megőrzött jelentés hitelesíti Petovári 
emlékeit. Innen szerzünk értesülést arról is, hogy a harc folyamán 
megsemmisítettek 5 fasisztát és három tehergépkocsit, foglyul ejtették 
a parancsnokot, egy Lazar nevű usztasa hadnagyot. Három puskát, 
1000 db lőszert, 50 jelzőrakétát és egyéb anyagot zsákmányoltak. Saját 
veszteség egy halott és egy sebesült volt.19 

Másnap a 2. moszlavai dandár 1. és 2. zászlóalja Dubravánál került 
tűzharcba a 21. usztasa ezred részeivel és jelentős veszteséget okozott 
az ellenségnek. Ezt követően a 33. hadosztálytörzs utasítására a dandár 
új terepszakaszra vonult, hogy felváltsa a Simarica—Mikleuš úton 
védő 3. dandárt.20 

Április elején Petovári egységének egy része Garešnicától délre te
vékenykedett. Emlékezete szerint április 9-e lehetett, amikor zászló
aljuk parancsot kapott, hogy vegyék fel a harcot a Banova Jarugára 
betört németek ellen. A 2. század az éjszaka folyamán megközelítette 
a falut. A telihold megvilágította az egyutcás helységet és a partizá
nok a házak falához lapulva közeledtek a fő téren álló német gépko
csikhoz. Az ellenség azonban felneszelt és heves tüzet zúdított a mozgó 
alakokra. Petovári jobb kezét lövés érte. Nemsokára akna csapódott 
be a közelében és a légnyomás földhöz vágta. Hajnal felé egy paraszt
szekéren tért magához, amely Pakracra, a hadosztály-ambulanciára 
szállította. 

Míg Petovári József a pakraci kórházban lábadozott, a jugoszláv 
főparancsnokság utasítására megindult és kibontakozott a négy jugo
szláv hadsereg általános támadása az ország teljes felszabadításáért-
Az 1. hadsereg törzse április 24-én bevonult Pakracra. Petovári el
határozta, hogy nem marad tovább a. kórházban. Jelentkezett a pa
rancsnokságon. Itt nem látták értelmét, hogy a közben más területre 

18 uo . 2. csomó, 13. irat. 
19 Uo. 
20 uo. 7. csomó, 10. irat. 
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került 2. moszlavai dandárhoz küldjék vissza, beosztották a beérkező 
2. harckocsidandár21 gépkocsizó zászlóaljához. 

Április 26-án és 27-én a hadsereg előcsapatai Klokočevacnál átkel
tek az Hova folyón és tovább nyomultak nyugatra. Május 4-én elérték 
Cazmát és Kutinát, majd kétnapos heves harc után felszabadították e 
helységeket. 

A 2. harckocsidandár ezalatt Oriovacon tartózkodott. A harckocsik 
és gépkocsik műszaki ellenőrzése, az üzemanyag-felvételezés és lőszer
utánpótlás után felkészült a menetre. Május 4-én a dandár parancsot 
kapott, hogy vonuljon Okučanira, majd innen Lipovljani helységbe.22 

Okučaniba érkezve át kellett kelni az Ilován. Itt két, kb. 12 méter 
hosszú szükséghíd állt rendelkezésre. Ehhez építettek két kis hidat az 
átkelés meggyorsítása érdekében, de a mocsaras, vizes terepen még 
így is rendkívül nehezen tudtak a harckocsik előrehaladni. 

Dugó Seloba érve kapta a dandár a hadseregtörzs utasítását, hogy 
a 2. és a 3. harckocsizászlóalj azonnal nyújtson támogatást a Kraje-
vac—Cerje—Sesveta körzetében védekező ellenséggel harcban álló 
egységeknek. A 3. zászlóalj ennek értelmében a 21. hadosztály 4. dan
dárjával együttműködve május 7-én 15 órakor támadásba ment át 
Cerjénél és estére nemcsak Cerjét, de Sesvetát is sikerült elfoglal
niuk.23 

A 2. harckocsizászlóalj ugyancsak a 21. hadosztály egyik dandár
jával együttműködve indított támadást május 8-án a Krajevacot szí
vósan védő ellenséges erők ellen és a helység elfoglalása után szintén 
Sesvetára vonult. Itt érte a harckocsi alegységeket a parancs, hogy 
azonnal vonuljanak Zágrábhoz és kapcsolódjanak be a városért folyó 
harcokba.24 Mire odaértek, Zágráb felszabadult és így a harckocsi
dandár az ellenség üldözését kapta feladatul. 

Május 10-én az 1. hadsereg csapatai Podsreda—Celje—ŠoŠtanj álta
lános irányban folytatták a fasiszták üldözését. A harckocsidandár 
Ljubljana irányában nyomult nyugatra. Harcokat vívott még Naftic, 
Bjenik, Lukšic, Šestine, Mikulič, Stenjevac és más helységekért. 

Május 24-én a 2. harckocsidandár törzse utasította a 2. zászlóaljat, 
h°gy vonuljon előre a Trst—Opčina—Tomaj—Kopriva—Kobdilj útvo
nalon.25 Másnap a dandár — a 2. zászlóalj 2. százada kivételével — 
menetet hajtott végre Dőlni Logatec—Št. Petar—Ilirska Bistricára. Itt 
találkoztak az angol csapatok előőrseivel. Ezt követően újra Dőlni 
Logatecbe vonult, ahol Petovári Józsefet zászlóssá léptették elő. Két 

21 Az 1944. szeptember 28-i szovjet—jugoszláv katonai megállapodás értelmében a Szov^ 
jetunió segítséget nyújtott a jugoszláv katonai szakkáderek képzéséhez is. Tulában, 1944. 
október 7-től került sor a harckocsizók kiképzésére (JHL. NOR. 57. doboz, 6. csomó, 40. 
irat). 1945. március 8-áín jött létre Tulában a jugoszláv harckocsidandár. Felszerelését a 3. 
Ukrán Front biztosította, amely hatvanöt T—34-es harckocsit adott át a március 26-án Belg
rádba érkezett dandárnak. Parancsnoka Voj mir Radie alezredes, politikai biztosa Radomir 
Djiirié alezredes, törzsfőnöke pedig Kŕželj hadnagy volt. A soknemzetiségű egység állo
mánya 1945. május 30-án 1159 főből állt (JHL. NOR. 264. doboz, 4. csomó, 2ff. irat). A 2. 
harckocsidandár a harcok egész időszaka alatt a 1. Jugoszláv Hadsereg kötelékébe tar
tozott. 

22 JHL. NOR. 264. doboz, 3. c somó, 32. i ra t . 
23 uo . 5. csomó, 19. irat. 
24 U o . 4. c somó , 23. i r a t . 
25 Uo . 4. c somó, 16. i ra t . 
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Petovári József leszerelési lapja 



hét múltán Škofja Loka városba mint békehelyőrségbe települt az 
egység. Petovári 1946. augusztus 19-én itt szerelt le, innen indult haza 
Magyarországra.26 

Több mint öt hónapon át vett részt a harcokban és ebből „pihenő" 
csak annyi jutott számára, amennyit sebesülései miatt kórházban töl
tött. Alakulatainál: a 2. moszlavai dandár 2. zászlóaljánál, majd a 2. 
harckocsidandárnál az egyetlen magyarországi volt a soknemzetiségű 
állományban. Nehézséget okozott a nyelv, a szokások elsajátítása, de 
cserében sok-sok szeretetet, emberséget kapott bajtársaitól. Amikor 
a partizánokhoz került — teljes felszereléssel, jó ruházatban —, bizony 
sokan irigyelték bárány bélésű bekecsét. Amint aztán a hideg éjszaká
ban az első őrségváltásra került sor Petovári ottlétekor, felajánlotta 
a legrosszabbul öltözött partizánnak, használja, amíg őrségben van. 
Ezt követően a meleg ruhadarab a század bekecse lett. Petovárit is 
csak akkor melegítette, amikor a többieket : őrségben. Ez a kölcsönös 
egymásrautaltság — amelynek kezdeti jelképe a bekecs volt — végig
kísérte egész partizánéletét; társai megbecsülése, féltése mentet te meg 
nem egyszer az életnek — és ez az együvétartozás ösztönözte mielőbbi 
visszatérésre harcostársaihoz. 

Igen kedves emlékei fűződnek a helybeli lakossághoz is. Bjelovar 
környékén sok magyar család élt és Petovári máig hálával gondol 
mindazokra, akik segítették tiszta ruhával, étellel, jó szóval — ami 
különösen drága volt, mert anyanyelvén kapta. 

Három sebesülésének nyomait élete végéig viselni fogja. Különösen 
a német rohamkés okozta nyaksebének helye feltűnő. Ha kérdik, hol 
szerezte, mosolyogva csak annyit mond: ahol valóban emberré váltam. 

26 Petovári József leszerelési lapjának xerox-másolata megtalálható a budapesti Hadtör
ténelmi Levéltár Partizángyűjtemény—Jugoszlávia anyagában. A bejegyzések szerint 1944. 
december 7-től 1946. augusztus 20-ig tartozott a jugoszláv hadsereg állományába. Zászlósi 
rangot viselt, sebesüléseiért kitüntetésben részesült. A háború után létrejött 1. harckocsi-
hadosztály 2. gépesített dandárjától szerelt le. 
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LANT ÉS KARD 

A CS. KIR. HADSEREG KATONAINAK ÉS ALTISZTJEINEK 
IRODALMI KÍSÉRLETEI 1844-BEN 

BÖHM J A K A B 

A Budapesti Híradó 1844. július 16-i 9. és az Ungar című lap július 
18-i 165. számában azonos szövegű közlemény jelent meg, amely arról 
tájékoztatta e lapok olvasóit, hogy a budai helyőrség néhány katonája 
Lant és Kard címen kiadni szándékozik verseik, dalaik, elbeszéléseik 
és epigrammáik gyűjteményét. A hirdetményhez a Budapesti Híradó 
még hozzáfűzte, hogy a tervezett gyűjteményt a d'Esté Ferenc Fer
dinánd 32. gyalogezred 2. zászlóaljának egy katonája, Bárdy Rudolf 
gránátos szerkeszti, munkatársai 2 őrmester, 1 tizedes s néhány köz
legény, és egy előfizetési ív is érkezett a szerkesztőséghez. Részint 
az újságközleményből, részint az előfizetési hirdetmény ajánló sorai
ból1 megállapítható, hogy a munka szerzői a kötet közrebocsátásával 
azt az elterjedt téves véleményt kívánták megcáfolni, mely szerint az 
elnémetesedett katonai pályán a magyar származású katonák nem 
akarnak, nem szeretnek, vagy éppen nem is tudnak anyanyelvükön 
beszélni, illetőleg írni, és érzéketlenek, részvétlenek nemzetük ügye 
iránt. 

E nemes törekvés azonban csakhamar megfeneklett: az újsághir
detmény közzétételénél, néhány előfizetési ív terjesztésénél és a kéz
irat összeállításánál tovább nem jutott. 

Az eseményről a es. kir. katonaság legfőbb magyarországi hatósága, 
a budai főhadparancsnokság, rövidesen tudomást szerzett és megtette a 
szükséges lépéseket, hogy az ártatlannak látszó, fejlődésében azonban 
veszélyesnek minősített irodalmi próbálkozást csírájában elfojtsa. A 
Helytartótanácshoz intézett július 20-i átiratában megütközéssel kifo
gásolta, hogy a szóban forgó hirdetmény megjelenhetett az említett 
két fővárosi lapban, holott a cenzornak nem állt jogában a katonaságra 
vonatkozó cikk nyilvánosságra hozatalának engedélyezése a főhad
parancsnokság hozzájárulása nélkül. A hozzájárulás kérésének elmu-

í Had tö r t éne lmi Levél tár . Magyarország i f őhadpa rancsnokság ( továbbiakban M.fhdpság.) , 
1844. ein. 113/p. 
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A tervezett kiadvány borítólapja 



lasztása miatt — és mivel a tervezett kiadvány szerzői nem kérték 
irodalmi tevékenységük engedélyezését — a főhadparancsnokság arra 
kérte a Helytartótanácsot, tegye meg a szükséges intézkedéseket an
nak érdekében, hogy az újságokban ez ügyben semmi más már ne 
jelenjék meg, illetőleg utasítsa a két folyóirat szerkesztőségét egy 
helyreigazítás közzétételére, mely szerint a hirdetett szépirodalmi ki
advány nem jelenik meg.2 

Ugyancsak július 20-án arra utasította a főhadparancsnokság a 
Baussnern gránátos zászlóaljat, hogy az ügyet szigorúan vizsgálja fe
lül, és a vizsgálat eredményéről tegyen részletes jelentést.3 

Az irodalmat kedvelő katonák véletlenen múló társulásának kiala
kulása, első irodalmi szárnypróbálgatásaik, majd jól-rosszul sikerült 
alkotásaik közzétételére irányuló kísérleteik s e törekvéseik kudarca 
a különböző katonai hatóságoknak és parancsnokságoknak az üggyel 
kapcsolatban egymáshoz intézett utasításaiból, jelentéseiből és iratvál
tásaiból válnak ismertté, valamint a vizsgálati anyagból, amelyhez a 
tervezett kötet lefoglalt kéziratát is csatolták. 

A gyűjteményes kötet szerkesztője, kiadásának legfőbb szervezője 
és irányítója Kovácsi Bárdy Rudolf gránátos volt. Bárdy 1821-ben 
született a Gömör megyei Hubón, a kassai akadémián jogot végzett, 
majd egy könnyelmű ballépése arra késztette, hogy 1843 májusában 
8 évre önként beálljon katonának. Felettesei jellemzése szerint jó is
meretekkel rendelkezett a régebbi és az újabb történelemből, de kü
lönösen az irodalomból. 1843—44 telének délutánjain és estéin a vár
kaszárnyában unaloműzésből visszatért tanulóévei kedvenc időtölté
séhez, a verseléshez, és az így született zsengéket társai buzdítására 
felolvasta a kaszárnyában előttük. A tetszés, amivel verseit fogadták, 
nemcsak további munkára serkentette, hanem néhány társát is arra 
buzdította, hogy megpróbálkozzék kisebb költemények írásával, ame
lyeket azután Bárdynak adtak át véleményezésre, és így szórakoztak 
szolgálatmentes óráikban. 

A véletlen hozta össze Bárdyt a d'Esté gyalogezred 3. zászlóaljának 
tizedesével, Turcsányi Mátyással, akiben korábbi iskolatársát ismerte 
fel. Beszélgetés közben kölcsönösen tájékoztatták egymást szórakozá
sukról és időtöltésükről, és mivel Turcsányi is kísérletezett verselés
sel, felolvasták szellemük szüleményeit, és kicserélték egymással gon
dolataikat a kaszárnyában azoknak a katonáknak a társaságában, akik 
érdeklődtek az irodalom iránt, és tetszésüket találták benne. 

A duetthez csakhamar társultak mások is, akik írói tehetséggel nem 
voltak ugyan megáldva, de érdekelte őket az irodalom, és társaik si
kerén felbuzdulva maguk is megkívánták a halhatatlanság borostyán
koszorújának legalább egy levelét. A csatlakozók között volt Országh 
Antal őrmester a Hessen-Homburg gyalogezredtől, Szárnyassy Ger-

2 Uo. 1844 ein. 101/p. 
3 Uo. 
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gély vicekáplár, Podhajetzky Konstantin közlegény, Németh Sándor 
káplár és Toldy Lipót őrmester.4 

A katonabajtársak körében elért siker érlelte meg bennük, de külö
nösen Bárdyban azt a gondolatot, hogy alkotásaikat — hozzáértő író
ember véleményezése után — kiadják. A kiadás engedélyezésének el
nyerésére irányuló kérelmet Lederer Ignác vezénylő tábornok ugyan 
elutasította, azonban az elutasítás nem törte le Bárdyt, nem adta fel 
a reményt, hogy megismételt kérelmének sikeresebb lesz az eredmé
nye. Az elutasítás okát Bárdy abban sejtette, hogy felettesei nem 
ismerték a tervezett kötet tartalmát. Nehogy megismételt kérelmét 
újabb kudarc érje, határozta el, hogy a kéziratba felvett verseket és 
elbeszéléseket hozzáértő irodalmárnak adja át bírálat céljából, majd 
ezt követően a cenzornak véleményezésre. Először Nagy Gusztáv ügy
védet kérte meg, mondjon írásaikról véleményt. Nagy azonban nem 
tartotta magát erre illetékesnek, Lauka Gusztávot javasolta önmaga 
helyett, aki valóban el is vállalta, és írásos véleményt fűzött minden 
munkához. Mivel azonban egy Erdélyi nevezetű pesti író azt közölte 
Bárdy val, hogy Lauka bírálata nem hiteles, mert nem tagja a Magyar 
Tudós Társaságnak, olyan személyt keresett, aki a fenti társaság tagja 
volt. így jutott el Garay Jánoshoz, a Regélő szerkesztőjéhez. Garay 
azonban időhiány miatt nem vállalta el a versek bírálatát, és Bárdyt 
az irodalmi életben akkor már ismert Vachott Sándorhoz utasította. 
Vachott vállalta is a versek és elbeszélések bírálatát, majd miután 
ezekről kedvező véleményt mondott, átadta Bárdy az egész kéziratot 
Peregriny Elek királyi könyvvizsgálónak azzal, hogy ha az ő részé
ről nincs ellenvetés a megjelenésre, akkor újból kéri a főhadparancs-
nokságtól a kiadás engedélyezését. 

Peregriny a benyújtott kéziratból két versnek, a Néma és a Föl-
dieimhez címűeknek a kihagyását javasolta politikai színezetük miatt. 
Az első egy lengyel menekültről szólt, aki Magyarországon keresett 
új hazát, a másik pedig a nemességet marasztalta el, amiért kivonta 
magát az adózás alól. A többi verset és elbeszélést olyannak ítélte meg, 
amelyek csupán a szépirodalommal foglalkoznak és minden politikai 
színezettől és irányzattól mentesek. Ezért a kötet kiadásának akadá
lyát nem látta. 

A kedvező írói és könyvvizsgálói vélemény hatására Bárdy újból 
benyújtotta zászlóalj parancsnokának a kiadás engedélyezése iránti ké
relmét, és mivel most már biztosra vette a kért engedély megadását, 
egy ajánlást szövegezett meg az előfizetési felhíváshoz, amit szintén 

4 Šzárnyassy Gergely a Csanád megyei Palotán született 1822-ben. 
Podhajetzky Konstantin 1826-ban született a Sáros megyei Felsőmirossón, feltehetően az 

1835-ben nemességet nyert, pilhofi előnevet viselő P. Péter fiaként, ennek gyermekei között 
ugyanis szerepel egy Konstans. (Lásd Illéssy János—Pettkó Béla: A királyi könyvek,- Bu
dapest, 1895., 171. o.) 

Toldy Lipót a Hont megyei Ipolyságon született 1814-ben, 1833-ban 14 évre önként be
állt katonának. 

A többiek születési helye és ideje nem szerepel a vizsgálati anyagban. Turcsányiról any-
nyi állapitható meg, hogy Tokajon lakott, Országhról pedig annyi, hogy otthona Szolnok 
volt, 1844-ben a János főherceg dragonyos ezred móri hadbírói irodáján hites tolmácsként 
tevékenykedett, ahonnan — katonai szolgálata letelvén — elbocsátásáig szabadságolták. 
[M.fhdpság., 1844 ein. 108/p.; Uo. 1844—T—15/4] 
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cenzúráztatott Peregrinyvel. Az előfizetési felhívásból 100 példányt 
nyomatott ki július 13-i dátummal a Trattner—Károlyi nyomdában. 
Az előfizetési felhívások közül csupán néhány került forgalomba. A 
vizsgálat során 89 darabot lefoglaltak, 11 pedig a felhívás ellenére sem 
került vissza. A vizsgálati anyaghoz 11-et mellékeltek és egy igazolást 
özvegy Tahy Károlyné aláírásával a rábízott előfizetési ív elvesztésé
ről. 

A 11 ív közül 3 üres, az előfizetők nevével ellátott fennmaradó 8 ív 
közül 5-ön megtalálhatók a gyűjtők nevei, közöttük Vachott Sándoré 
és Heckenast Gusztávé. Az előfizetési íveken 14 előfizető neve szere
pel, kettő pedig név nélkül. Egy előfizetési íven, Vachott Sándorén, 
nincsenek előfizetők. A 16 előfizető 20 példányban rendelte meg a 
kötetet, közülük ugyanis kettő, Trefort Ágston és Lukács Móric, 3—3 
példányban fizetett elő.5 

Vachott Sándornak feltehetően nagyobb szerepe volt az ügyben 
előfizetők gyűjtésénél, illetőleg a kézirat véleményezésénél. Minden 
bizonnyal felismerte a dologban rejlő politikai lehetőséget, amit iga
zolni látszik az a tény, hogy az előfizetési felhívás szövege az ő mó
dosítása révén kapott hazafias tartalmat, és feltehetően az ő közre
működésével került a már említett közlemény is a két folyóiratba, 
amelynek szerzőségét Nagy Ignác vállalta.6 

A császári-királyi osztrák hadsereg és a kormányzat illetékesei Le-
derertől Hardeggig, az Udvari Haditanács elnökéig és Sedlnitzky rend
őrfőnökig éppen azt tartották veszélyesnek, amit Vachott előnyös 
lehetőségként ismert fel. Bár az időközben befejeződött vizsgálat7 

is egyértelműen megállapította, hogy a versek és elbeszélések minden 
politikai, vagy egyéb szándékú tendenciától mentesek, csupán szép
irodalmi termékek, és a rácvárosi kaszárnyában kialakult olvasókör 
létrejötte is teljesen esetleges, s a tevékenysége ártatlan, fejleményei
ben azonban mégis egyöntetűen veszélyesnek minősítették közkato
náknak azt a tevékenységét, hogy magyar nyelvű verseket és elbe
széléseket adjanak ki és olvasókört szervezzenek. Attól tartottak, hogy 
a versek kiadása és az olvasókör engedélyezése esetén Bárdy és társai 
ismerettségi köre kiszélesedik, tevékenységük ellenőrizhetetlenné válik 
és kapcsolatba kerülnek az ellenzéki párt képviselőivel, akik e kap
csolatot minden bizonnyal felhasználnák arra, hogy pártjuk felfogá
sát és a magyar hazafias eszméket terjesszék a es. kir. hadseregben. 
Ez pedig a hadsereg féltve őrzött és mindenek fölé helyezett, amúgyis 
ingatag egységét veszélyeztette volna, ezért olyan döntést hoztak, 
hogy minden ilyen irányú további tevékenységnek elejét kell venni, 
miközben az illetékeseknek ügyelniük kell arra, hogy ne túlozzák el 
az ügy jelentőségét.8 

5 M. fhdpság., 1844 ein. 108/p. 
6 UO. 
7 A vizsgálat során csak Bárdy és Toldy kihallgatásáról készült jegyzőkönyv, Szárnyas-

syt és Podhajetzkyt csupán rövid úton hallgatták ki. A katonai szolgálattól való elbocsá
tását kérő Turcsányi tizedes otthonában, Tokajon töltötte szabadságát, Németh vicekáplár 
pedig beteg volt, ezért kettőjüket nem tudták kihallgatni. 

8 M. fhdpság., 1844 ein. 108/p., 110/p., 113/p. 
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A feltűnés nélküli elintézés legjobb módszerének az látszott, ha az 
azonos helyőrségben levőket — esetleges előléptetéssel összekapcsolva 
— máshová vezénylik. A káplárrá előléptetett Bárdy Rudolfot 1844. 
november 3-án átadták a 32. gyalogezred 3. zászlóaljának azzal az 
utasítással, hogy másokkal együtt indítsák útba Olaszországba. Pod
hajetzky megelőzte az Olaszországba vezénylést, október 22-én meg
szökött.9 

A kézirat, miként erről már szó volt. verseket, dalokat, elbeszélé
seket és epigrammákat tartalmazott. Terjedelme 152 oldal, kiadás ese
tén alig négy nyomtatott ív. A kötet mottójául Kisfaludi Károly epig-
rammájanak két sorát választották: 

Aki művészpályát óhajt, tövisit ne tekintse, 
Bátran törjön elő s tűnnek az éji ködök. 

A kézirat gerincét Bárdy költeményei és Turcsányi elbeszélései al
kották. Bárdy 21 verssel, epigrammával és dallal szerepelt, Turcsányi 
3 elbeszéléssel és 4 epigrammával, Szárnyassy 1 elbeszéléssel (a kéz
irathoz csatolt tartalomjegyzék megjegyzése szerint ez is Bárdy mun
kája), Podhajetzky 2 dallal és a vizsgálati anyagban és iratokban nem 
szereplő Szőke 1 dallal. A versek témája a katonaélet, a szerelem, 
vagy egy-egy általános igazság; hazafias érzelműek, kivitelezésük ál
talában gyenge, a kor művészi színvonala alatt álló. E fogyatékossá
guknak adott hangot Bárdy a kéziratot megnyitó Apollóhoz című ver
sében, amelyben a művész-isten bocsánatát kéri, amiért a fegyverek
hez szokott, elnehezedett kéz esetleg hamisan pengeti a lantot, és ha 
verseikből hiányzik is a mérték, az olvasó talán mégis talál bennük 
értéket, hiszen a munkájukat vezérlő hazaszeretetüknek nincsen mér
téke. A vizsgálati jegyzőkönyvhöz csatolt, aláírás nélküli bírálat Bárdy 
verseinek értékelésekor általában rámutat a verselés nehézkességére 
és vele szemben kiemeli a nemes szándékot, az eszmék komolyságát. 
Bárdyról a vizsgálatot vezető hadbíró is olyan véleményt alkotott, 
hogy tehetsége és képzettsége révén ki fog emelkedni a középszerű
ségből. 

Az elbeszélések írói is általában a katonaéletből merítet ték a témá
jukat, ezek azonban nem kötődtek olyan érzelmi szálakkal korukhoz, 
mint a versek. Közülük kiemelkednek Turcsányinak A táborőr és A 
zsarnok kéjence című elbeszélései. Az elsőben Napóleon oroszországi 
hadjáratához kapcsolódó történetet írt le romantikus felfogásban, 
mindenesetre kiváló történelmi ismeretekkel rendelkezve, érdekes 
meseszövéssel, gördülékeny, kiforrott stílusban. A másodikban szin
tén egy szerelmes-romantikus történetet dolgozott fel Sulla római 
diktátorsága idejéből, az elsőhöz hasonló értékekkel. A bíráló szerint 
Turcsányi szép reményekre feljogosító ifjú, akiből kellő stúdium mel
lett jeles elbeszélő válhat. A fenti két szerző mellett Országh őrmester 
cím feltüntetése nélküli munkáját emeli még ki a bíráló. Országhról 
megállapítja, hogy stúdiummal dolgozik és bár kevés a teremtő ereje, 

9 Uo. 1844 ein. 153/p. 
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de olyan kitűnő pszichológiai ismeretekkel rendelkezik, melyek révén 
— ha többet olvas és ügyesebb előadásra tesz szert — felülmúlja tár
sait. Országh munkája ismeretlen, a kéziratba nem vették fel, a hozzá 
csatolt tartalomjegyzék Bárdytól származó megjegyzése szerint a cen
zor kiigazítás céljából visszaadta neki. 

A Lant és Kard szerzői egy része sorsának további alakulása isme
retlen, nevük ugyan megtalálható a szabadságharc leverését követő 
időszakban készült különböző nyilvántartásokban, személyazonosságu
kat azonban adatok hiányában nem lehet teljes pontossággal megálla
pítani.10 Csupán Bárdy Rudolf és Országh Antal életére vannak to
vábbi adatok, az utóbbinál azonban a személyazonosság szintén nem 
állapítható meg teljes hitelességgel. Bárdy kapcsolata hazájával az 
Olaszországba történő vezénylés után sem szűnt meg, gyakori leve
lezője volt a Honderűnek. A es. kir. katonaság kötelékéből az 1848-as 
forradalom vihara szakította ki és adott más irányt életének. Arra 
ugyan nem nyílt lehetősége, hogy megtámadott hazája szabadságáért 
fegyverrel közvetlenül harcoljon, de a forradalmi helyzet által lehe
tővé téve megszökött ezredétől, beállt a Winkler-féle velencei magyar 
légióba és részt vett annak megszervezésében. A légió feloszlatása 
után Törökországba ment, ahol Viddinben csatlakozott a magyar emig
rációhoz. Jelentős szerepe volt a Kossuth ellen tervezett sumlai me
rénylet felfedésében. Féktelen természete és izgága magatartása kö
vetkeztében több ízben nehéz helyzetbe hozta az emigrációt és ön
magát is, mivel Rössler sumlai osztrák konzul megtámadásáért a bécsi 
kormány kiadatását követelte a török Portától. A sumlai tábor fel
oszlatása után Konstantinápolyba került. 1852-ben az osztrák kor
mány Kossuth turini ügynökeként tartotta számon.11 Törökország után 
— rövid franciaországi és angliai tartózkodás közbeiktatásával — Ame
rikába utazott. Prick József, volt Torontál megyei jegyző 1851. szep
tember 18-án kelt levelében Tochman lengyel menekült, washingtoni 
ügyvéd támogatását kérte, hogy 127 emigráns társával együtt az iowai 
magyar telepre juthasson. A jegyzékben a tisztek között szerepel 
Bárdy is.12 A bevándorlók — közöttük Bárdy — nem jutottak el az , 

10 Országh Antal szerepel a cs. kir. pesti katonai törvényszék irataiban [1849—4/385] 
azoknak a személyeknek a jegyzékén, akiknek a forradalmi időszak alatti magatartását 
igazolták, azonban közelebbi adatok feltüntetése nélkül. Podhajetzky Konstantin, Szár-
nyassy Gergely és Turcsányi Mátyás megtalálható a hivatalnokokról, közalkalmazottakról, 
lelkészekről, tanulókról készített, a politikai megbízhatóság ellenőrzését szolgáló Bach-
koiri nyilvántartási lapokban (HL. Abszolútizmuskori iratok, Nyilvántartási lapok hivatal
nokokról, közalkalmazottakról, tanulókról, lelkészekről stb. politikai megbízhatóság, ille
tőleg megbízhatatlanság ellenőrzésére), azonban szintén közelebbi adatok megadása nélkül. 
Szárnyassy Gergely (Sz: 1395. o.) a nyilvántartási lap szerint a forradalom előtt tanuló 
volt, a forradalom után a pesti kerületi bíróságon díjnok, politikailag megbízható. Tur
csányi Mátyás (T: 512. o.) a forradalom előtt hivatalnok volt, a forradalom után az orszá
gos törvényszéken írnok. A szabadságharcban nem vett részt, Bars megyében tartózkodott, 
lojális érzelmű. Podhajetzky Konstantin Podsajeczkyként is szerepel (P: 539. o.), a forra
dalom előtt megyei mérnök volt, a forradalom után Tokajon telekkönyv|vezető, politikai
lag megbízható. 

11 Belmont Ágoston New York-i osztrák főkonzulnak és Loosey irodaigazgatónak Buol-
Schauenstein külügyminiszterhez intézett 1852. július 16-i jelentésében ugyan csak Kováts 
szerepel, azonban a személyére vonatkozó adatokból („ . . . früher Unteroffizier bei Este 
Infanterie, gebürtiger Ungar, alt 30 Jah re . . .") arra lehet következtetni, hogy Bárdyról 
van szó. (Jánossy Dénes: A Kossuth-emigráció Angliában és Amerikában 1851—1852. II. 
944. o.) 

12 Bárdy a különböző iratokban hadnagyként szerepel. 
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iowai telepre, hanem elszéledtek az Unió különböző államaiban. Bel
mont New York-i osztrák főkonzul 1852. június 25-i jelentésében 
Bárdyt az Amerikában tartózkodó Kossuth egyik legbuzgóbb híve és 
propagandistájaként jellemezte, aki „Az osztrák ház kísérlete Kossuth 
meggyilkolására" címmel13 gúnyiratot adott ki Baltimoreban. Loosey, 
a New York-i osztrák konzulátus irodaigazgatója az amerikai magyar 
emigránsok névjegyzékét tartalmazó, Buolhoz intézett jelentésében 
Bárdyt igen veszélyes személynek minősítette. Belmont a fenti jelen
tésben arról is tudósított, hogy a Kossuthtól elszakadó emigránsok egy 
része — közöttük Bárdy is — hazautazásának engedélyezését kérte 
Magyarországra, amit azonban vagy nem kapott meg, vagy pedig a hír 
volt alaptalan. 1855-ben adta ki Bárdy Rochesterben Adventures of 
Bardy de Kovatsi, a Hungarian exile in Italy, Hungary and Turkey 
című munkáját, és ennek árusításából tartotta fenn magát.14 Állítólag 
verekedés közben vesztette életét.15 

Országh Antalról — mint erről már szó esett — nem lehet hitelt 
érdemlően megállapítani, mi történt. A név szerepel a cs. kir. pesti 
katonai törvényszék által igazoltak jegyzékében (lásd a 10. sz. 
jegyzetet), de a magyar emigrációnak is volt egy ilyen nevű tagja. 
Ez utóbbi, valamint az irodalmi kör Országh Antala esetleges azono
sítására csak egy adat van: a rendfokozat. A vizsgálati jegyzőkönyv
ben Országh címzetes őrmesterként szerepel, az emigráns Országh 
rendfokozata a Loosey-féle már említett névjegyzékben szintén őr
mester. Ez utóbbi Országh Antal 1818 körül született Máramarosszi-
geten. 1848-ban — Bárdyhoz hasonlóan — átszökött az olaszokhoz és 
a velencei légió tisztje lett. Konstantinápolyban fényképész és nyelv
mesterként tevékenykedett, majd 1853-ban Párizsba költözött, ahol 
fényképész műtermet nyitott. 1862-ben kegyelmet kapott és Pestre 
jött. 1878-ban önkezével vetett véget életének. Cikkei jelentek meg a 
Divatcsarnokban és a Magyar Sajtóban, Dumast fordította magyarra, 
írt egy Cserepár című, Kölcsey Ferenc emlékének szentelt színművet, 
kéziratban több színműfordítás maradt utána.16 

Bárhogy alakult is a Lant és Kard szerzőinek további élete, és ha 
' nemes szándékuk kudarccal végződött is, mégis érdemesek arra, hogy 

az utókor egy pillanatra megemlékezzék a magyar irodalmat, és rajta 
keresztül a haza ügyét szolgálni akaró törekvésükről. 

13 A jelentésben nincs utalás a gúnyirat nyelvére, a címet Belmont németül közli: „Der 
Versuch des Hauses Oesterreich Kossuth zu ermorden." 

14 Acs Tivadar a Magyarok és a Risorgimento című összeállításának a magyar légionis
ták életrajzát ismertető részében Bárdynak még egy, következő című munkáját említi meg: 
Das menschenmörderische Haus Habsburg-Lotharinger, 1861. Baltimore. 

15 Bárdy 1844 utáni tevékenyeégére lásd Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. H. 
438. o.; Hajnal István: A Kossuth-emigráció Törökországban. Budapest, 1927., 50—51., 285., 
339—346., 407—408., 410., 566—569., 572. és 640. o.; Jánossy Dénes: A Kossuth-emigráció Ang
liában és Amerikában 1851—1852. Budapest, 1940., I. 338., 564., II. 895., 944., 960. o.; Veress 
Sándor: A magyar emigratio a Keleten. Budapest, 1879., 94—103., 189—195. o.; Magyarok és 
a Risorgimento. Budapest, 1961, Acs Tivadar: A magyar légionisták életrajzgyűjteménye. 
19. o. — Acs Tivadar Bárdy életrajza után részletes bibliográfiáját adja a vele foglal
kozó írásoknak. 

16 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. IX. 1407—1409. o. 
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HÍREINK 

TÁJÉKOZTATÓ A „SZOCIALISTA HAZAFISÁG" 
ÖTÖDIK ORSZÁGOS TANÁCSKOZÁSÁRÓL 

A konferenciát VARGA JÁNOS, az 
Egri Városi Tanács V. B. elnöke nyi
totta meg. örömmel üdvözölte az im
már ötödször megrendezésre kerülő 
tanácskozást. Eger város kötelességé
nek tartja — mondotta —, hogy a 
konferencia megrendezésével is hozzá
járuljon a szocialista hazafiság 
erősödéséhez, ezen keresztül a szo
cialista társadalom eredményesebb 
építéséhez. Kifejezte abbeli remé
nyét, hogy a tanácskozás, a referá
tum és az énnek alapján kibontakozó 
vita pozitívan fog hozzájárulni a szo
cialista hazafiság, a történettudomány 
és a történelemtanítás fejlődéséhez. 

Az ülésen VASS HENRIK, a Párt
történeti Intézet igazgatója elnökölt. 

A vitaindító referátumot Hazafiság 
— történettudomány — történelemtaní
tás címmel KÖPECZI BÉLA, a Ma
gyar Tudományos Akadémia levelező 
tagja, az MTA megbízott főtitkára tar
totta. (Az előadás kibővített szövegét 
1. a tanulmányrovatban.) 

A szocialista hazafiságról tartott eg
ri tanácskozáson a vitában elhangzott 
hozzászólásokat a felszólalás sorrendjé
ben közöljük. Tekintettel arra, hogy a 
konferencia anyaga teljes egészében 
kiadásra kerül, e helyen csak a hoz
zászólások legérdekesebb gondolatait 
gyűjtöttük egybe, korántsem a teljes
ség igényével, a helyszínen készített 
jegyzőkönyv alapján. 

CSATÁRI DÁNIEL kandidátus, a 
Párttörténeti Intézet osztályvezető-he
lyettese. 

Referátumában üdvözölte Köpeczi 
Béla gondolatébresztő, a hazafiság és 
internacionalizmus problémáinak to
vábbi kutatására ösztönző előadását. 

Ujabb kutatásokat igénylő probléma
ként jelölte meg annak vizsgálatát, 
hogy a XX. század második felében 
a nemzeti, nemzetiségi kérdés ennyire 
előtérbe került. Megállapította, hogy a 
kérdés tudományos megközelítése az 
objektív okok feltárására törekszik, el
lentétben azzal a nézőponttal, amely a 
nemzetiségi kérdés megnövekedett sze
repét szubjektív rossz szándékok ördö
gi művének tekinti. 

A két világháború között felnevelke
dett és megerősödött kommunista pár
tok ebben a történeti szituációban az 
elé a teljesen újszerű feladat elé ke
rültek, hogy a marxizmus—leninizmus 
általános törvényszerűségeit alkotóan 
alkalmazva dolgozzák ki stratégiá
jukat és taktikájukat. Ennek érdekében 
nyilvánvalóan saját országuk, történel
mük, fejlődésük gondos elemzésére 
kellett törekedniük. Ez a magyarázata 
annak, miért került a történeti kér
dések elemzése a kommunista pártok 
elméleti tevékenységének homlokteré
be. 

A szocialista világrendszer létrejöt
te és fejlődése olyan körülmények kö
zött megy végbe, amely nem a nemze
tek és nemzetiségek elhalását eredmé
nyezi, hanem ellenkezőleg, fejlődésük 
új, kedvező, de a polgáritól teljesen 
elütő lehetőségeit is megteremti. 

Ezzel kapcsolatban — állapította 
meg — helyénvaló Leninnek néhány 
olyan gondolatára utalni, melyek elő
segíthetik a folyamat megértését. Le
nin úgy látta, hogy a nemzet a szocia
lista világforradalom győzelme esetén 
sem válik csupán kulturális és nyelvi 
jellegű egységgé, hanem gazdasági és 
politikai jellegű egység is marad. 

A történelmi fejlődés bebizonyította, 
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hogy ahol a szocialista forradalmak 
győztek, ott a nemzetek egymással 
megegyező, de mégis önálló gazdasági 
és politikai jellegű, s egyidejűleg a szo
cialista világrendszert alkotó egysé
gek is lettek. így indulhatott meg Ke
let-Európában is az a folyamat, amely 
a nemzeti és mindenfajta elnyomás 
megszüntetésének feltételeit egyengető 
szocialista átalakulás sodrában először 
integrálta véglegesen a néptömegeket a 
nemzet testébe, öntudatra ébresztve és 
saját sorsuk alakítójává téve őket. 

A szocialista nemzetté válás és a 
szocialista világrendszer integrációja 
egy egységes folyamat két összetartozó 
eleme. A társadalomtudományok e fo
lyamat egészséges, fő tendenciáit, a 
szocializmust építő nemzetek, népek 
fejlődését, közeledését és egyenjogúsí
tását azzal segítik elő, ha hozzájárul
nak a nemzeti felemelkedést és a nem
zetiségi jogegyenlőséget biztosító po
litikai ösztönzőrendszerek kialakításá
hoz. 

A továbbiakban Csatári Dániel rá
tért annak a kérdésnek taglalására, 
hogy a magyar kommunisták sok év
tizedes küzdelme hozott-e felszínre 
olyan gondolati anyagot és tapasztala
tokat, amelyek alkalmasak a szocialis
ta világrendszer körülményei között 
a szóban forgó nemzetek, nemzetiségek 
érdekeit egyaránt figyelembe vevő osz
tályharcos, nemzeti, nemzetiségi poli
tika táplálására és erősítésére. Valljuk 
be — mondotta —, még napjainkban 
is találkozni azzal a hiedelemmel, hogy 
a nemzetköziségét büszkén vállaló osz
tályharcos munkásosztály képtelen a 
nem társadalmi, vagy nem csak tár
sadalmi, nemzeti, nemzetiségi mozgal
mak megértésére, jogos követeléseik 
felkarolására, holott a munkásosztály 
éppen internacionalista szemléletét 
meghatározó létviszonyaival és egye
temes szenvedései révén —, ahogy 
Marx megállapította — méhében hord
ja az emberiség megújhodását. Vonat
kozik ez a magyarországi munkásosz
tályra is, amely éppen egyetemes lá
tásmódja révén képes volt a magyar 
progresszió korabeli áramlatai közül 
a magyar sorskérdések megoldásának 
olyan koncepcióját kialakítani, amely 
kiállotta a történelem próbáját. 

Abból adódóan, hogy a magyar kom
munisták megtanulták a lenini per
manens forradalom elméletének alkal

mazását, a nemzet sorskérdésének 
megoldásához vezető utat is megje
lölhették. A paraszti és a polgári de
mokrácia minden előrevivő javaslatá
nak fölkarolásával, a megoldásukhoz 
vezető út kirajzolásával a magyar 
kommunista mozgalom a városi és fa
lusi dolgozók korábban nem egyszer 
megosztott harcának egybekapcsolá
sára, a magyar progresszió sok esetben 
egymással hadakozó áramlatainak tö
mörítésére teremtett lehetőséget. 

E felismerésekhez a magyar kom
munisták nem a nacionalizmus előtti 
kapitulációval jutottak el. Internacio
nalista érdekeik és egyetemes látás
módjuk miatt a magyar sorskérdések 
tablóján a kelet-európai nemzetiségi 
kérdés néhány olyan sajátos vonását 
is meg tudták rajzolni, amelyeket nap
jainkban sem árt felidézni. Vélemé
nyük szerint az etnikai kevertség fé
nyéből — mint sajátos vonásból —, a 
nemzetiségi elnyomásból a kölcsönös tor
zsalkodás, a társadalmi elmaradottság
ból az erőszakos asszimiláció és az kö
vetkezett, hogy az osztályelnyomás 
gyakran a nemzetiségi elnyomás sík
ján jelentkezett. Ebben a helyzetben a 
nemzeti kizárólagosság törekvései, 
bármelyik oldalról is nyilvánultak 
meg, eleve kudarcra voltak ítélve, mi
vel az erőegyensúlyt csak úgy billent
hették a maguk javára, hogy egyes 
imperialista nagyhatalmak támogatását 
vették igénybe. A nemzetiségi kérdést 
nem lehet az utca- és névtáblák átfes
tésével „megoldani", a genfi és a szent 
istváni szellemet is hiába idézzük — 
vallották a magyar kommunisták. A 
társadalmi felszabadulás révén a közös 
politikai arcvonal kialakításával, kö
zös és közvetlen megegyezéssel tudjuk 
— vonták le a végső következtetést — 
a nyugtalanság völgyét a nyugalom 
völgyévé változtatni. 

Felszólalásának befejező részében a 
köztudatformáló történetírás feladatai
ról szólva megállapította: a történet
írás e feladatok betöltésére csak akkor 
képes, ha szemléletét az az alapvető 
felismerés határozza meg, hogy a tör
ténelem és az élet sohasem hasonlít 
az álmokhoz. A történelmi fejlődés 
nem mindig úgy alakul, ahogy az em
ber szeretné, hanem bonyolultabb az 
emberi logikánál és derűsebb hangú 
fejezeteit gyakran keserű emlékeket 
idézők váltják fel. A történetkutatás, 
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ha egy ország vagy egy kérdés történe
tének hű tükre akar lenni, ennek meg
felelően nemcsak a szelíd, békés tá
jakat, hanem a sarat és a tócsákat is 
fel kell tüntesse. 

A különféle nacionalizmusok által 
előidézett közös tragédiák és a nemzeti 
kizárólagosság és bizalmatlanság zsák
utcáinak feltárásával egyidejűleg na
gyobb gondot kell fordítani azoknak a 
hagyományoknak a föltárására is, 
amelyekben az együtt élő népek moz
galmainak a közös kibontakozás út
ját kereső törekvései jutottak kifeje
zésre. 

NAGY JÓZSEF kandidátus, főisko
lai tanár. 

A történelemtanítás helyzetéről szól
va egyetértett azzal a megállapítással, 
hogy az általános iskolai történelem
tankönyvek — bár minőségileg sok
ban különböznek a korábban használ
taktól — elmaradnak a követelmé
nyektől. A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az általános iskola 8. osztályát el
végzett legkitűnőbb tanulók tisztában 
vannak a történelmi részkérdésekkel, 
de nem látják világosan, hogy az em
beri társadalom fejlődése, minden ki
térőjével és ellentmondásával együtt, 
a szocializmus felé halad. 

A szocialista hazafiság tudatának ki
alakítását tekintve is megállapítható, 
hogy az apró részkérdésekben való el
mélyedés és a problémák leegyszerűsí
tése nem domborítják ki kellően azokat 
a pozitívumokat, amelyek szükségesek 
lennének a szocialista hazafiság érzé
sének kibontakoztatásához. Megítélése 
szerint a magyar történelem bőségesen 
szolgáltat példát a haladó hagyomá
nyok ápolására, a hazafias nevelés fej
lesztésére. Hunyadi, Rákóczi és 1848 
példája lelkesítőleg hathat, büszkeség
gel tölthet el, de nem elégséges a szo
cialista hazafiság kialakításához. A szo
cialista hazafiság szempontjából sokkal 
hatásosabb a munkásmozgalmi hagyo
mányok, Fürst, Schönherz, Ságvári tu
datos, szocialista forradalomban bízó, 
azért töretlenül harcoló hazafiságának 
bemutatása és példaképül állítása. 
Jobban ki kell használni az ellenforra
dalmi korszák oktatásában rejlő lehe
tőségeket. A rendszer és háború el
len hősiesen harcolók példája lelkesí
tőén hathat az ifjúságra és felbecsül
hetetlen nevelőereje van. 

Hozzászólásának befejezéseként hang
súlyozta annak szükségességét, hogy az 
általános iskolát végzettek az egész tár
sadalom történeti fejlődését szintetizáló, 
átfogó képet kapjanak és legyenek tisz- J 
tában a társadalmi élet és fejlődés tör- ! 

vényszerűségeivel. 

EPERJESSY GÉZA kandidátus, főis
kolai tanár. 

A függetlenségüket frissen kivívó or
szágok főként a nemzeti ideológia for
májában fogalmazzák meg törekvései
ket, de a nacionalizmus reneszánszát fi
gyelhetjük meg néhány nyugat-európai 
országban is, ahol a nacionalizmus már 
nemcsak a vezető osztályokat, hanem 
olykor a legszélesebb tömegeket is ma
gával sodorja. 

A nemzeti kérdést eleven problémá
nak tartja a szocialista országokban is, 
ahol egy új, minden eddigitől különbö
ző történelmi kategória, a szocialista 
nemzet és az ennek megfelelő szocialis
ta nemzeti tudat körvonalai bontakoz
nak ki. 

Hozzászólásának további részében ar
ról a hamis képről beszélt, ami hazánk
ról elsősorban a nyugati államokban 
még ma is megvan és történelemköny
veik jóvoltából tovább él. Hogy ez a 
kép megváltozzon, az elsősorban raj
tunk múlik, szocialista építésünk gaz
dasági éš kulturális eredményein külö
nösen, de nem utolsósorban rugalma
sabbá, kezdeményezőbbé váló kultúr-
propagandánkon. 

Befejezésként tájékoztatta a konferen
cia résztvevőit a különböző kapitalista, 
valamint szocialista Országokkal folyó 
tankönyvegyeztető tárgyalások állásáról. 

BENCZÉDI LÁSZLÓ kandidátus, a 
Történettudományi Intézet munkatársa. 

Hozzászólásában — Csatári Dánielhez 
kapcsolódva — a nemzeti kérdés XX. 
századi megítélésével foglalkozott. 

Az internacionalizmus és szocialista 
hazafiság már évtizedek óta szorosan 
összekapcsolódott a nemzetközi és a 
magyar munkásmozgalomban és ma is 
állandóan napirenden levő kérdés, s 
mint ismeretes, először a Komintern 
1935-ös, VII. kongresszusán vetődött fel. 
Azóta a nemzeti kérdésnek stratégiai 
jelentősége van a marxizmus gondolat
körén belül. Az akkori történeti körül
ményeket figyelembe véve, a nemzeti 
demokratikus irányvétel mind a poli
tikában, mind az ideológiában és tör-
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ténetszemléletben jogos, indokolt, ha
ladó és helyes lépés volt a nemzetközi 
és magyar munkásmozgalomban egy
aránt, még akkor is, ha a korabeli ma
gyar társadalmi valóság és politikai 
helyzet ellentmondásai következtében 
nem érte el a kellő hatást. 

Az 1948/49-es hatalomátvétel straté
giai korszakváltás a szocializmus törté
netében, de ez nem következett be a 
nemzetközi munkásmozgalom fent em
lített ideológiai tájékozódásában. Fordu
latra lett volna szükség a nemzeti de
mokratikus irányvételről az internacio
nalista demokratikus irányvételre, amit 
azonban némi késéssel az SZKP XX. 
kongresszusa hozott meg. 

Nálunk az MSZMP politikája hozta 
meg a fordulatot, amit a Molnár Erik
vita valósított meg történetszemléle
tünkben. 

Benczédi László szerint a fenti fejlő
dési fokozatok nem jelentenek kizáró
lagosságot, mert a nemzeti demokrati
kus irányvétel természetesen magában 
foglalta a kommunista pártok mindig 
is alapvető internacionalizmusát, s meg
fordítva: egy internacionalista demok
ratikus irányvétel szervesen tartozéká
vá teszi a nemzeti mozzanatot is. A kü
lönbség a megközelítésben, a kettő egy
máshoz való dialektikus kapcsolódásá
ban, az arányokban van. 

Ami a történelemtanítás és történettu
domány kapcsolatát, s az ebből adódó 
problémákat illeti, azt elsősorban a tör
ténelemoktatás vonatkozásában kell 
vizsgálni. A történelemtudomány — lé
nyegénél fogva — sem nem deheroizál, 
de nem is heroizálhat, hanem valóságot 
tár fel, törvényszerűségeket, összefüggé
seket állapít meg. Igyekszik az ellent
mondásokat sem elhallgatva mindent a 
helyére tenni, kritikus szemlélettel min
den valóságos értéket fölmutatni. A tör
ténelemoktatás és az ismeretterjesztés 
mint óriási rezervoárból meríthet a fel
tárt anyagból oktató-nevelőmunkája 
számára. 

SZÁNTÓ IMRE kandidátus, tanszék
vezető egyetemi tanár. 

Az egri vár hősi védelméről szólva az 
egriek erkölcsi helytállását emelte ki. 
Én egyet értek azokkal — mondotta —, 
akik, az uralkodó osztály hazafisága és 
haza fogalma mellett számolnak egy 
népi patriotizmussal, a szegény ha
za fogalommal, amely érthetővé teszi 
számunkra, mi az, ami az édes hazához 

ezeket a várvédőket, katonákat és pa
rasztokat hálára kötelezte. Házi oltárai
kért, asszonyaikért, gyermekeikért küz
döttek, de nemcsak az önfenntartási ér
dek késztette őket helytállásra, hanem 
a szűkebb haza szeretete is. Ezek lát
szólag csekély tartalmi momentumai 
annak, amit ma szocialista hazafiságnak 
nevezünk, de kétségkívül előre mutat
nak, és amit népi patriotizmusnak ne
vezünk a XVI. században, az magasabb 
szinten, megváltozott történelmi körül
mények között továbbra is jelentős 
komponense a mi hazafiságunknak. Bár 
Eger védelmét nem tekinthetjük példa
tárnak a közvetlen, direkt módon való 
aktualizálás értelmében, de az egriek
nek a vállalt ügyért való erkölcsi helyt
állásában olyan közvetett tanulságok 
rejlenek, amelyeket ajánlatos napjaink
ban is elemezni, ami a honvédelmi ne
velés szempontjából továbbra is példa
mutató erővé fog emelkedni, és mint 
ilyennek, jelentős funkcionáló szerepe 
van a mi szocialista hazafiságunk, a jo
gos nemzeti önérzet táplálásában. 

ERÉNYI TIBOR kandidátus, a Párt-
történeti Intézet osztályvezetője. 

A nemzeti és osztályérdekek proble
matikájáról szólva hangsúlyozta, hogy 
a tudományos szocializmus megalkotói, 
valamint követőik a történelem mozga
tóerejét az osztályharcban látták, leg
fontosabb érdeknek pedig — ennek 
megfelelően — az osztályérdeket minő
sítették. Ugyanakkor nem helyezkedtek 
arra az álláspontra, hogy az osztályhar
con kívül más küzdelem, és osztályér
deken kívül más, esetleg progresszív 
töltésű érdek nem létezik. 

Marx és Engels álláspontja a nemzeti 
kérdésben távolról sem statikus. Az osz
tályküzdelem és az osztályszempont 
mellett — a későbbi művekben jóval 
nagyobb nyomatékkal, mint a korábbiak
ban — nagy jelentőséget tulajdonítottak 
a nemzeti érdekeknek. Ez utóbbira azért 
kell rámutatni, mert ha nem lenne eb
ben az értelemben nemzeti érdek, ak
kor nemzeti kérdés sem létezhetne. Ele
ve helytelen következtetésekre vezet a 
nemzeti érdek és nemzeti kérdés kizáró
lag szubjektív tényezőkre történő visz-
szavezetése. A nemzeti küzdelmek ese
tében azonban az osztályküzdelmeknél 
bizonyos szempontból bonyolultabb, el
lentmondásosabb jelenségről van szó. 
Hiszen itt az érdekek többnyire nem 
közvetlen módon hatnak; szerepe van 
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bennük az áttételeknek, nem egyszer 
annak, amit a marxizmus hamis tudat
nak nevez. 

Félreértést okozhat, hogy a nemzet tör
ténelmi kategória, amely modern for
májában a tőkés fejlődés produktuma, 
ugyanakkor vannak a feudális, sőt az 
antik viszonyok közé visszanyúló előz
ményei. A kapitalizmusból kivezető át
meneti korszakokban és a szocializmus 
történelmileg belátható periódusában 
pedig a nemzeti eszme szemmel látha
tóan új tartalommal telik meg. Alig van 
tehát olyan problémakör, amely a dog
matikus megközelítésre alkalmatlanabb 
lenne. 

Rendkívül fontos lenne, hogy többet 
foglalkozzunk a jelen szocialista viszo
nyai között az igazi nemzeti érdek és az 
internacionalizmus összhangba hozásá
nak alapvetően fontos, de nem konflik
tusmentes problémáival. Nyilvánvalóan 
helytelen a két tényező szembeállítása, 
de helytelen lenne a kérdést úgy beál
lítani, mintha egy önmagától adódó és 
minden körülmények között biztosított 
összhang lenne — rövid történelmi 
távon — a két faktor között. 

A nemzeti kérdés nem tűnt mindig 
olyan fontosnak, mint napjainkban. A 
tőkés fejlődés kiteljesedésének évtize
deiben a forradalmárok, társadalomtu
dósok megalapozottan arra következtet
tek, hogy a társadalom polarizációja vi
szonylag rövid időn belül megszüntetett 
a nemzeti kérdés jelentőségét. Ez az oka 
annak, hogy ez a problémakör Marx és 
Engels műveiben részletező kifejtést 
nem nyert. Éppen ezért ez volt az egyik 
olyan terület, ahol szükség volt a 
marxizmus lenini továbbfejlesztésére. 

A továbbiakban Erényi Tibor a nem
zeti kérdés és a magyar szociáldemok
rácia viszonyával foglalkozott. Az I. In
ternacionálé időszakában kezdő lépéseit 
megtevő magyar szociáldemokrata moz
galom első nagy történelmi érdeme volt 
a polgári, nemesi nacionalizmus elveté
se. A Frankéi Leó által megfogalmazott 
„A nemzet java a nép java" jelszó új 
tartalommal telítette a hazafiság fogal
mát. A mindennapi gyakorlatban ez a 
jelszó az internacionalizmus felismeré
sében és hirdetésében, a nacionalizmus 
elleni küzdelemben nyilvánult meg. 
Alapjává vált a szociáldemokrata köz
társaságról, illetve az úgynevezett „sza
bad népállam"-ról szóló koncepciónak, 
egy olyan államrend felvázolásának, 
amelyben a termelési eszközök zöme a 

társadalom tulajdonában van, amelyet 
politikai demokratizmus hat át, E kon
cepció gyakorlati alkalmazása nem volt 
könnyű. Mindazonáltal aligha állítható, 
hogy a kérdés súlya és számos ellent
mondása túlságosan nyomasztotta volna 
a XIX. század magyarországi szocialis
táit. A viszonylag közeli forradalmi át
alakulás reményében az egész problé
makör legalább is másodrendű jellegű
nek tűnt. Ez a megítélés nyitott utat a 
nemzeti kérdést illetően a különböző 
taktikai elgondolásoknak, amelyek a 
nemzeti kérdéssel kapcsolatos szociál
demokrata állásfoglalásban elsősorban 
a századfordulón hatottak. Bár e takti
kai megfontolásokban megmutatkozott 
az opportunizmus nem mentegethető ha
tása, megértésüknél látni kell azt is, 
hogy a legális szocialista mozgalomban 
politikai tényező volt, amelynek érvé
nyesüléséhez legális partnerekre volt 
szükség. A dualizmus korának magyar
országi szociáldemokráciája az említett 
ellentmondások mellett is nagy szolgá
latot tett az internacionalizmus ügyé
nek. 

A szociáldemokrata politika döntő 
fordulatát jelentette a szociálsovinizmus 
jelentkezése 1914-ben, amikor a legéle
sebben mutatkozott meg a kontraszt a 
szociáldemokrata munkásmozgalom ere
dendő internacionalizmusa és politikai 
gyakorlata között. 

A szociáldemokrata munkásmozgalom 
1919-ig terjedő időszakában a proletár 
internacionalizmus eszméi utat törtek 
a magyarországi munkássághoz, kiala
kult a marxi sorrend, osztály és nemzet, 
az egyetemes haladás érdeke és a nem
zeti szempont között. 

A két világháború közötti időszakban 
a szociáldemokrata párt esetenként sú
lyos engedményeket tett a magyar na
cionalizmusnak, de a parlamentben kép
viselt politikai pártok között még így is 
a legprogresszívebb volt, s átmentette 
az immár hivatalosan is sovinizmussá 
fajult magyar nacionalizmus internacio
nalista érvekkel történő kárhoztatását, 
s a szervezett munkásságot és a vele kon
taktusban levő paraszti, polgári és ér
telmiségi erőket nem kis mértékben im
múnissá tette a fasizmussal, annak ideo
lógiai és politikai következményeivel 
szemben. 

RÁNKI GYÖRGY, a történettudomá
nyok doktora, a Történettudományi In
tézet igazgatóhelyettese. 

Felszólalásában megjegyzéseket fű-
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zött Köpeczi Béla összefoglaló, az egyet
értés munkálását célzó előadásának né
hány megállapításához. Szerinte nem 
volt megnyugtató az előadás ama meg
állapítása, miszerint Molnár Erik a ha
za és hazafiság kérdését elválasztja a 
nemzet kérdésétől. A nemzet és haza 
teljes azonosítását Molnár Erik nem tet
te meg, de utalt a hazának a nemzeten, 
a polgári nemzeten túlmenő kategóriá
jára. Állandóan hangsúlyozta, hogy a 
jobbágyok éppen ebben a vitatott pe
riódusban maguk is a közös haza részé
nek tartották magukat. Rámutatott arra, 
hogy az uralkodó osztály ideológiája 
határozza meg elsősorban egy korszak 
ideológiáját, de azt is leszögezte, hogy 
a nemzeti ideológiát megelőzően, vagy 
azzal bizonyos értelemben párhuzamo
san is léteztek a közösségi tudatnak 
más ideológiai formái, tehát nem alkal
mazta kizárólagosan az uralkodó osz
tály uralkodó ideológiájának tételét. 
Molnár Erik arra is utalt, hogy az ural
kodó osztály ideológiáját az elnyomott 
osztályok felhasználhatják és mintegy 
visszafordíthatják és saját harcuk ré
szévé tehetik. Ügy gondolom — fejteget
te Ránki György —, ebben a vonatko
zásban a haza, hazafiság és nemzet 
problémájának egy ilyen kettéválasztása 
nem elfogadható Molnár Erik munká
jának értelmezésében, már csak azért 
sem, mert az előadás nem próbált je
lentőségének megfelelően foglalkozni a 
hamis tudat kérdésével. 

Ránki György másik megjegyzését 
Marx és Engels 1848-cal kapcsolatos né
zeteinek értelmezése váltotta ki. Köpe
czi Béla fogalmazása szerint Marx 1848-
ra vonatkozó nézetei közül azokat kell 
figyelembe vennünk, amelyek 1848—49-
ben, szinte az eseményeket követően, az
zal egyidőben íródtak és nem azokat, 
melyek későbbi olvasmányai alapján fo
galmazódtak meg. Itt Ránki logikai el
lentmondást lát, mert Marx korábbi és 
későbbi értesülései egyaránt közvetettek 
voltak. Ugyanígy logikai ellentmondás, 
amikor azt mondjuk, hogy amit Marx 
a szláv népek 48-as történelmi szerepé
re mond, az nem érvényes, amit a ma
gyarságéra, az érvényes. 

A XX. századdal kapcsolatban egy 
kérdést kívánt kiemelni, amit Köpeczi 
Béla referátuma is nagyon alaposan és 
figyelemre méltón fejtegetett, miszerint 
nem lehet elfogadni sem olyan . tézist, 
amely a magyarságnak valamiféle kol
lektív bűntudatával számol, sem olyat, 
amely mentegeti a magyarság kizsák

mányoló szerepét. Mindkét álláspont 
történetietlen, történész egyiket sem te
heti magáévá. A továbbiakban Ránki 
példákkal támasztotta alá mindkét né
zet meglétét és veszélyességét, ami el- ' 
len a történészeknek a leghatározottabb : 

ban kell fellépni. 
Felszólalásának befejezéseként arról 

a szerepről szólt, amelyet a történettu
domány a maga közvetlen eszközeivel 
a történetoktatásban, és azon túlmenően 
a egész ideológiai életben betölt. Vi
lágosan kell látni — mondotta —, mik 
tudományos és ideológiai életünknek 
azok a problémái, amelyeket a történet
tudomány tud a maga tudományos esz
közeivel megközelíteni és azokra vá
laszt adni. Világosan el kell választani 
bizonyos új jelenkori problémákat, ame
lyeket — ha a történettudomány nem 
példatárnak tekinthető — nem tudunk 
korábbi századok problémáiból leve
zetni. A XX. századi nemzet kérdésére, 
a szocializmus viszonyai között felme
rülő nemzeti problémákra a XVII— 
XVIII. századi problémákból nem lehet 
közvetlen feleletet kapni. Tehát a tör
ténettudomány társadalmi funkcióját 
elismerve — a társadalmi igénynek a 
tudomány lehetőségein és keretein 
belül eleget téve —, le kell világosan 
szögezni, hogy a történettudománynak 
közvetett eszközei vannak, közvetett 
magyarázatokat tud csak adni, és nem 
adhat feltétlen magyarázatot azokra a 
problémákra, melyek a jelen vi

szonyai között merülnek fel, s amelyek
re nem lehet a történelem szerves foly
tatásából egyértelmű magyarázatot ad
ni. 

SZÉKELY GYÖRGY kandidátus, tan
székvezető egyetemi tanár. 

Hozzászólásával a feudális nemzet, 
rendi nemzet kérdéskör megvilágításá
hoz járult hozzá. A középkor végén nem 
polgári értelmű, különféle osztályokat 
felölelő nemzetfogalom uralkodott. A 
feudális nemzet kérdésköréhek lényeges 
elemei a vitézlő rend, részben a deákok 
is, mint a feudális nemzetbe emelkedő 
elemek, de éppen így összefüggnek a 
nemzetbe emelkedés lehetőségének re
ményével a jobbágyság antifeudális sza-
badságtörékvései. A harc egyszerre folyt 
Werbőczi társadalomszemlélete és nem
zetfogalma ellen. A szélesebb nemzetfo
galom egyszerre élt a kevésbé elemzett 
hamis tudatban és az osztályharc szá- ' 
mos korszakra bőségesen feltárt köve-' 

— 148 — 



teleseiben. 1514-ben a jobbágyság har
colt a nemzetbe kerülésért, s bukásával 
pillanatnyi eredményei e tekintetben is 
visszaszorultak. 1514 parasztjai, vagy 
akár vezetőik és a néptől még el nem 
vált szövetségeseik mennyit tudhattak a 
nemzet fogalmáról, alig tisztázható. 

Tanulságosan vizsgálható a középkor 
végi parasztság és városlakók politikai 
tudata a magyarországinál fejlettebb 
német, németalföldi és itáliai területe
ken. Több példával bizonyította a fel
szólaló, hogy pl. Németországban a ha
za forgalma nem esett egybe a biroda
lommal, hanem a tartomány jelentette 
a hazát parasztnak, polgárnak egy
aránt. 

A nemzet tehát némileg területi, 
nyelvjárási, mindenképpen csak részle
ges fogalom, és ez felhívja a figyelmet 
arra, hogy a történelmietlenség hibá
jába esnénk, ha a magyar történetku
tatásban is a későbbi nemzetfogalmakat 
és hazafogalmakat vetítenénk vissza. 

Az élet különféle szféráinak, és a 
nagy társadalmi, politikai mozgalmak
nak a vizsgálatánál nem téveszthetek 
szem elől a hazánk egykori soknemze
tiségű voltából adódó sajátosságok. A 
nemzetiségi probléma sohasem volt 
csak parasztkérdés, mint ezt a városok 
polgárságának problematikája is bizo
nyítja. A XV—XVI. századi városokban 
sok helyen a tisztségek megadásánál 
mérlegelték, hány nyelvet tud a jelölt. 
A különböző városi jogok megadása 
nemzetiségi korlátozást is mutat, asze
rint, hogy mely városban melyik nem
zetiségből került ki a patriciátus. Az 
együttélés következtében a nyelv nem 
jelentett kizáró körülményt a nemesi 
nemzet kötelékéből. Nemcsak kollektív 
homogén magyar érdek és magatartás 
nem volt, hanem más nyelvűeknél is 
hasonlóan alakult a helyzet. A lakos
ság nyelvi különbségét, még ha vallá
si eltérés nem is állt fenn, már a XV. 
században feljegyezték. A nyelvi meg
különböztetések a török hódoltság ideje 
alatt természetesen letompultak. Szem 
elől téveszteni mégsem lehet szerepét, 
hiszen a nemzetté válás, sőt a megin
duló nemzetté válások éppen akkor je
lentékeny előrelépést mutattak. A 
XVII. századi függetlenségi harcok 
mindig soknemzetiségűek, épp ezért ez 
a kérdéskör nem vizsgálható eredmé
nyesen hungarocentrikusan. Ugyanak
kor — mint az előadás is rámutatott — 
nem nacionalizmus egy ilyen többnem

zetiségű állam szerepét, lehetőségét, 
egykori létjogosultságát feltételezni, a 
függetlenségért vívott harcban prog
resszív tartalmat keresni. 
. Az egyetemes fejlődéstől eltérő, de 
Délkelet-Európában . nem egyedülálló 
vonások a magyar nemzetté válás fo
lyamatában a török hódoltság követ
kezményei. Az ország közepének a ki
esése nemcsak gazdasági, demográfiai 
következményében vezetett eltolódá
sokhoz. Már a XVI. századi utalások az 
ország szívének hiányára, a politikai 
igények a területi központ helyreállí
tására, mutatják az állandósult hiány
érzetet és a tudatos helyreállítási törek
vést. A. centrális magyar nyelvterület 
megszállása, az alapvető társadalmi 
helyzet béklyója közepette megnehe
zült a nemzeti fejlődés. 

A kérdés további, gazdag bizonyító 
anyaggal alátámasztott fejtegetése után, 
Székely György a történetírás szemléle
ti kérdéseiről és a történelemoktatás
ban előfordult hibákról szólva megje
gyezte, hogy ugyanakkor nem szabad 
elfeledkezni a mindkét területen elért 
maradandó és fejleszthető eredmények
ről. 

FEKETE GYULA író. 
Véleménye szerint több gondot, fi

gyelmet érdemelne a történettudomány 
részéről a még mindig meglévő és csí
raképes hazai szektáns,1 dogmatikus és 
doktriner áramlatok topográfiája. 
Ugyancsak problémát lát a nacionaliz
mus különböző megnyilvánulásai, va
lamint a kozmopolitizmus kritikája kö
rül is. A kritika csak akkor lehet ered
ményes, ha minden szélsőséget hasonló 
eréllyel illet. 

Volnának tennivalók a hazához való 
kötődés korszerűbb és árnyaltabb meg
fogalmazása terén is. A neonacionaliz-
mus ezt a kötődést szinonimáival, a bi
zonyos vonatkozásban tágabb, más vo
natkozásban szűkebb értelmű nemzeti 
érzéssel és hazafisággal együtt az ir
racionális ködök tartományába utalja. 
Márpedig — fejtegette a hozzászóló — 
az emberi társadalmi cselekvésben, 
magatartásban a tudatos mellett, vagy 
éppen ennek ellenére, az ösztönösnek is 
meghatározó progresszív szerep juthat. 
Az elkötelezettség a nemzeti érzés for
májában fejeződik ki a legkorszerűb
ben és legtisztábban. 

Valami félreértés lengi körül a ta
nácskozást — mondotta Fekete Gyula 
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—, ahol a történészek a saját belső 
problémáikról vitatkoznak. Ránki 
Györgynek nyilván igaza van, amikor 
bizonyos dolgokról megállapítja, hogy 
— képletesen szólva — ez az asztal 
már nem az övé, de a történettudo
mánynak túl kell lépnie a saját asz
talán. Itt a közgondolkodás, a történe
lemtanítás alakításáról van szó, ami 
valamelyik vonatkozásban kapcsolat
ban áll a történettudomány belső mun
káival, vitáival is. A felelősségben a 
történészek is osztoznak, ez alól a köz
vélemény nem menti fel őket. 

Fekete Gyula szót ejtett a dezilluzio-
nálás problémájáról is. Egyetértett az
zal, hogy semmi nem gáncsolhatja úgy 
a tudományos kutatást, mint a tabusí-
tás, aminek a tudomány szabad fejlő
dése érdekében mindenképpen ellent 
kell állnia. Ez azonban az igazságnak 
csak kisebbik fele. Szerinte ugyanis, 
ami a tudomány inerciarendszerében 
igaz, az nem feltétlenül igaz a közgon
dolkodás inerciarendszerében. A törté
nész kötelessége feltárni — amint azt 
Benczédi László tette hozzászólásá
ban —, hogy egyes kuruc generálisok 
éppúgy főurak voltak, mint más kora
beli főurak, éppúgy elfenekeltették 
jobbágyaikat, elvették marháikat és 
így tovább, de míg ez a történettudo
mány inerciarendszerében igaz, addig 
egy 12 éves gondolkodásának rendsze
rében hazuggá válik, mert még nem 
tud történeti módon gondolkodni; az 
ilyen ember nem lehet számára esz
ménykép. A történeti gondolkodás csak 
fokozatosan alakul ki a fiatalokban, 
csak érlelődésük folyamatában próbál
hatjuk megközelíteni lépésről lépésre 
azokat a történeti fogalmakat, amelyek 
a valóság teljes képét adják. 

A tudomány rendszerén kívül van
nak más gondolkodási, felfogási rend
szerek is — pl. irodalom, művészet —, 
amelyeknek más törvényei vannak, 
mint a tudomány igazának, sőt más az 
anyanyelve is. A tanácskozástól épp 
azt várta Fekete Gyula, hogy segít meg
oldani a történelem anyanyelvéről a 
12 éven aluliaknak szóló irodalom 
anyanyelvére való műfordítás gondjait 
úgy, hogy eközben minél teljesebb ma
radjon a történelmi igazság. Való igaz, 
hogy utána már kétségkívül egyre in
kább a tudomány anyanyelvét kell 
megtanulnia az ifjúságnak, de nem le
het egyenesen arra tanítani. A gyer
mek romatikára szomjas, és ha nem 

adunk neki a közért élni, harcolni tu
dó hősöket, akkor azt választ magának, 
akit éppen talál. 

NAGY ANDORNÉ középiskolai ta
nár. 

Felszólalásában a történelem tanítá
sának sokrétű problematikájával fog
lalkozott. Az eredmények mellett tag
lalta az oktató-nevelőmunka eredmé
nyét kedvezőtlenül befolyásoló tényező
ket, majd a pedagógus személyének a 
történelemoktatásban betöltött fontos 
szerepéről, mint a történelmi tudat si
keres alakításának döntő tényezőjéről 
beszélt. 

MÓD ALADÁR, a történettudomá
nyok doktora, tanszékvezető egyetemi 
tanár. 

Megállapította, hogy a referátum a 
maga mértéktartó voltában is előrelé
pést jelent és alkalmat ad a további 
vitákra. 

Szerinte nem lehet azon vitatkozni, 
hogy Rákóczi, Kossuth, 1919 stb. a ma
gyar történelem nagy haladó öröksé
géhez tartozik, a magyar történelem fő 
vonalát képezik, de nem lehet megfe
ledkezni arról, hogy ez a magyar 
történelemnek egy része, és ezen túl 
van a magyar történelem egésze, van 
Werbőczi, Szapolyai, Károlyi Sándor, 
Tisza István, Horthy és sok minden, 
ami századokon keresztül, s végzetes 
módon meghatározója volt a magyar 
történelemnek. 

A deheroizálás kérdésében — pole
mizálva az előtte szólókkal — Mód 
Aladár kifejtette, egyetért azzal, hogy 
a történelmi tények sokoldalú kifejtése 
szükséges, azonban lényeges az értéke
lés. A történelmi értékelés szempontjá
ból nem az egyes tények, hanem a té
nyek sokasága és összefüggése, az ösz-
szesítés a döntő. 

Fel kell lépni a tudományos leegy
szerűsítések ellen, ami ott gyökerezik 
magában a történészgondolkodásban is, 
amikor a marxista szemlélet totális tör
téneti elemzésével ellentétben a fejlő
dést csak a termelőerők gazdasági nö
vekedése vagy a nemzetközi helyzet 
oldaláról nézzük. 

Ránki György hozzászólására reflek
tálva Mód Aladár vitába szállt Molnár 
Erik nemzetfelfogásával. Szerinte Mol
nár Erik tévedett, amikor az osztály
harcok és nemzeti függetlenségi harcok 
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viszonyát értelmezve azokat elkülöní
tette, sőt szembeállította egymással. 
Pedig a történelem világossá teszi, 
hogy nemcsak a fasizmus elleni harc 
szakaszán fonódott össze az osztályharc 
a függetlenségi harccal. 1848 nemcsak 
nemzeti függetlenségi harc, hanem an
nak keretében, annak tartalmával 
együtt egyben osztályharc is volt. Ez 
áll a mára, a szocialista integráció erő
forrásait, létrejöttének feltételeit te
kintve is. 

A történészek felelősségéről szólva, 
azokkal értett egyet, akik felvetették a 
történészek felelősségét a jelen és a 
politika kérdéseinek közvetlen alakítá
sában. A szocialista nevelés és haza
fias nevelés dolgában igenis elsőrendű 
szava, szerepe és jelentősége van a 
történettudománynak és a történetok
tatásnak. Nem független a történettu
domány és történetírás irányultságától, 
gondjaitól, hogyan áll a történelemta
nítás az iskolában. Az egyik egyetemi 
legújabbkori történeti jegyzetben mind
össze 10—15 százalék jut a magyar 
munkásmozgalom, a kommunista párt, 
az ellenállási mozgalom harcának be
mutatására, míg 80 százalék foglalko
zik az ellenforradalmi kormányokkal. 
Háttérbe szorul annak a Magyarország
nak a története, melynek örökösei va
gyunk. E mellett nem lehet elmenni szó 
nélkül. 

DOBOZI IMRE író, a Magyar Írók 
Szövetségének főtitkára. 

A vitát figyelve kialakult benne — 
legalábbis, ami a témának a társa
dalommal való jó kontaktusát illeti — 
az a vélemény, hogy jó lenne azt tu
datosabban és konzekvensebben abba 
az irányba terelni, hogy a történettu
domány is — hasonlóan az irodalom
hoz és más művészetekhez — abban a 
tekintetben vetessék mérlegre, meny
nyiben tud eredményeivel, revelációi-
val, új összegezéseivel hozzájárulni a 
nemzeti tudat, a; szocialista tudat for
málásához. Nem alárendelt, nem ki
szolgáló szerepről van szó, hanem ép
pen ellenkezőleg, minél szuverénebb és 
öntörvényűbb a történettudomány, an
nál inkább képes megfelelni azoknak 
a feladatoknak is, amelyek össztársa
dalmi jellegűek. A szuverenitáson a 
történettudománynál nem az ideológiá
tól való függetlenedést érti, hanem 
az ideológiának, mint elvi po
zíciónak szuverén kezelését a történel

mi igazság minél teljesebb felderítése 
érdekében. A történelemtudománynak 
hosszú időn át egyik tehertétele volt, 
hogy éppen szuverenitása nem érvénye
sülhetett a megfelelő módon. Ennek 
helyrehozása szerencsére néhány év 
óta elkezdődött és folyik, de egy cso
mó olyan beidegzettséget hagyott hát
ra történészeinkben, amitől nem köny-
nyű megszabadulni. 

Sok vita folyt itt arról, vajon a ha
zafiság milyen mértékben lehetett moz
gatóereje az uralkodó osztálynak és 
milyen mértékben az elnyomottaknak 
a történelem különböző időszakaiban, a 
nemzeti és forradalmi küzdelmek kü
lönböző fázisaiban. Óvnunk kell ma
gunkat a végletességektől, attól, hogy 
vagy csak felülről, vagy csak alulról 
plántálódhat be a tömegekbe egy ideo
lógia, köztük olyan is, mint a hazafi
ság. Nemcsak a nemzeti tudat optimá
lisan lehetséges teljes fokán képes va
laki megérteni kora törekvéseit és azok
ban részt venni. Ha ez nem így volna 
és az érvek mellett nem volna szerepe 
az empíriának, az emocionális világ
nak, akkor egyszerűen nem tudnánk 
megmagyarázni annak a többnyire pa
rasztokból álló, több mint százezer ma
gyar hadifogolynak a magatartását, 
akik részt vettek a szovjet—orosz pol
gárháborúban, mert azt mégse tegyük 
fel róluk, hogy világosan értették az 
ottani és itteni felszabadulás közötti 
összefüggést. 

A történeti tudat, a mai hazafiság 
kérdéséről szólva Dobozi Imre kifejtet
te, hogy jó lenne olyan tudatszocioló
giai felmérés, amely akár szondázással 
is megpróbálna valamiféle képet kapni 
arról, hogy a haza, a hazához való ra
gaszkodás, a haza által megtestesített 
tárgyi és eszmei tényezőkhöz való ra
gaszkodás ma milyen fokon és milyen 
intenzitással él az emberek fejében. 
Nem volna haszontalan a becslések 
helyett valódi tájékozódásra is szert 
tenni, mert ez sokat segítene nemcsak a 
történettudomány, nemcsak az iroda
lom ilyen irányú feladataiban, hanem 
az oktatásban is. Az nyilvánvaló, hogy 
sokkal több gondot kell fordítani 
a komplexitásra, a történelmi igazság 
teljes feltárására, mindazon csatorná
kon keresztül, amelyeken egy ember 
tudat- és érzelmi világa kialakul és 
karbantartható. Itt az eszközök egész 
sorát elhanyagoltuk; például a telekom
munikációs eszközök jelentős terjedel-
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mét átengedtük olyan publikációknak, 
műsoroknak, amelyek szinte ellene 
dolgoznak mindannak, amit ugyanezen 
telekommunikációs eszközök a tudat
ra, hazafiságra való nevelés, a való
ságról való objektív tájékoztatás címén 
a másik oldalon elmondanak. 

A legizgatóbb problémaként jelölte 
meg a válaszadást arra a kérdésre, mi 
legyen a mai fiatal történelmi ember
eszménye és mai forradalmár eszmé
nye. Valahol e körül van a legnagyobb 
tisztázatlanság, itt kellene a legsürgő
sebb és legszükségesebb szolgálatot el
végezni történészeknek, íróknak, pe
dagógusoknak egyaránt. A Zrínyi-kép
ből kiindulva hangsúlyozta, hogy csak 
egy Zrínyi volt, aki mindent csinált, 
mindent feláldozott és közben marhá
val is kereskedett. Nem szenteket aka
runk adni, hanem olyan embereket 
akarunk eszményként állítani, akik 
nem voltak hibátlanok, nem csupa 
vonzó tulajdonsággal rendelkeztek, de 
bizonyos történeti helyzetekben naggyá 
nőttek, megtették kötelességüket. 

KENDE JÁNOS, a Párttörténeti In
tézet tudományos munkatársa. 

A Magyar Tanácsköztársaságnak a 
nemzeti, nemzetiségi kérdés megoldá
sára irányuló kísérletéről szólott, amely 
éppen következetes internacionalizmu
sánál fogva minden megelőzőnél de
mokratikusabb volt. Ennek forrásai a 
magyarországi munkásmozgalom évti
zedeken át kialakított internacionalista 
tradíciói, a Szovjet-Oroszországból ha
zatértek élményanyaga, valamint a vi
lágforradalom kontinentális méretű 
győzelmének reménye. 

Ha azt vizsgáljuk, milyen volt az a 
szocialista válasz, amit a nemzetiségi 
kérdés problémáira adtak, akkor azt 
látjuk, hogy ez volt az adott körülmé
nyek között tényleg az egyetlen helyes 
válasz, ti. a szocialista föderáció meg
valósításának kísérlete. A Tanácsköz
társaság alkotmánya mintegy az eljö
vendő kelet-európai vagy európai szo
cialista föderáció alapegységeként be
szélt a magyarországi szövetséges Ta
nácsköztársaságról, és hangoztatta an
nak nyílt jellegét, más tanácsköztársa
ságok csatlakozásának lehetőségét. 

Fontos feladatunk hangoztatni a tu
dományos irodalomban, az ismeretter
jesztésben és az oktatásban egyaránt, 
hogy a Tanácsköztársaság célja többek 

között a kelet-európai nemzeti kérdés 
szocialista megoldása volt. 

R. VÁRKONYI ÁGNES, a történet
tudományok doktora, a Történettudo
mányi Intézet főmunkatársa. 

A vita jelentőségét a közös nyelv ki
alakítására tett erőfeszítésekben lát
ta. A közös nyelven én nem azt ér
tem — hangsúlyozta —, hogy a tudo
mány műhely-eredményeit egy az egy
ben kell átvinni az ifjúság körébe és 
az iskolába, hanem a tartalmi egyezé
seket. Szűkségesnek tartom megjegyez
ni, hogy a történészek nem először vi
tatkoznak a nemzet kérdéséről. Már a 
reformkorban, majd 1848 után, tehát 
egy nagy társadalmi átalakulás, a pol
gári fejlődés robbanásszerű előrelen
dülése idején, szinte szóról szóra azo
nos kérdésekről folyt a vita, mint ame
lyek minket immáron tíz esztendeje 
foglalkoztatnak, s a mostani értekezle
ten is sokféle megközelítésben elhang
zottak. 

A vita azonban nem eredménytelen, 
amit az is bizonyít, hogy nem kis mér
tékben éppen a viták tudományos le
csapódása eredményeképpen igen sok 
monografikus munka született • a 
történészműhelyben. 

A továbbiakban három kérdéssel 
foglalkozott a felszólaló. 
Elsőként a történettudomány törekvé
sei és a korszerű történeti tudat szerves 
összefügését vizsgálva hangsúlyozta : 
Ha pl. a XVII. századi történelmünket 
mi az ifjúság fogalomrendszerében, 
életkori sajátosságainak megfelelően 
megszűrve és leegyszerűsítve akarjuk 
valóságtartalmában megragadni, azt 
semmiképp sem tehetjük úgy, hogy ki
ragadjuk a szépet belőle, vagy az egyes 
adatokat valamilyen szelektálásnak 
vetjük alá. A XVII. század során az 
Európa és Kelet-Európa közötti kapcso
latokban, a gazdasági fejlődésben be
következett változásokkal tudjuk csak 
magyarázni a Zrínyiek gazdasági te^ 
vékenységét. Ha ebben a szerves egy
ségben vizsgáljuk gazdasági tevékeny
ségüket, akkor ez egészen más optikát 
ad politikai tevékenységüknek is. Te
hát a történettudomány csak úgy tud
ja a XVII. század személyiségeit való
sághűen átadni az oktatásnak és az 
irodalomnak, ha az embert a maga tel
jességében ragadja meg. 

A második kérdéskör keretében Rá
kóczi korabeli példákkal alátámasztva 
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beszélt a fogalmak tisztázásának szük
ségességéről, ami szintén igen alapos, 
körültekintő munkát igényel. 

Végül röviden szólt Várkonyi Ágnes 
a történelemtudomány funkciójáról. 
En egy XIX. századi megfogalmazást 
idéznék — mondotta —, ami Erdélyi 
János körében fogalmazódott meg, és
pedig azt, hogy a történelemtudomány 
a jövő csillagászata. A XIX. század
ban ugyanis a csillagászatot még mint 
a hajósok és a földművesek tudomá
nyát fogták fel, akiknek az életük állt 
vagy bukott az égbolt törvényeinek is
meretén, és én meg vagyok győződve, 
hogy a történettudomány jövője — de 
mai társadalmi tudatunk jövője is — 
a törvényszerűségeket és a valóságot 
feltáró történettudománytól erőtelje
sen függ. 

HANÁK PÉTER kandidátus, a Tör
ténettudományi Intézet osztályvezetője. 

Leszögezte, hogy a történelemtudo
mánynak sem a hőskultusz, sem a 
deheroizálás nem feladata, hanem a 
történelmi valóság tényeken, az össze
függések marxista elemzésén alapuló 
feltárása. Amennyiben a történettudo
mány, valamint az oktatás és népsze
rűsítés különböző inerciarendszerein 
Fekete Gyula azt érti, hogy a külön
böző korú és műveltségi szintű közön
ségnek másként kell ugyanazt az igaz
ságot előadni, akkor egyet lehet vele 
érteni, ha azonban úgy értelmezi, 
hogy különböző igazságok vannak, ak
kor nem. 

Hanák Péter véleménye szerint Mód 
Aladár historizáló álláspontról konst
ruál egy történelmi „vonalat", amely 
— bármennyire rokonszenvesek is 
egyedi darabjai, bármennyire példa
képeink is lehetnek különböző szinten 
— egészében mégiscsak utólagos 
konstrukció. Mert Dózsa és Rákóczi, 
Petőfi és Kossuth, Ady, Károlyi és 
1919 a valóságos történelmi folyamat
ban nem kapcsolódott össze valami
lyen organikus és lineáris kontinuitás
ban, hanem csak a mi tudatunkban, 
mi alkotjuk meg utólag a szerves kon
tinuitást. Külön-külön mindegyik po
zitív, az egész vonal összekapcsolása 
mégis olyan historizálás, amelyre a 
marxista történetírásnak nincs szük
sége. Dózsa akkor is szocialista tuda
tunk része, ha nem összefüggő előzmé
nye Rákóczinak, a reformkor nemesi 

liberálisainak, Kossuthnak, akik egyéb
ként nem is rokonszenveztek a Dózsa
felkeléssel. 

Azért sem helyes ez a „fő vonal" 
koncepció, mert ha erre a szemléleti 
alapra helyezkedünk, akkor el kell is
mernünk, hogy a magyar történelem
nek több „fő vonala" is van. Akkor 
van a Werbőczy—Nagymajtény—„Vi
tám et sanguinem"—Világos—Tisza— 
Horthy „fő vonal" is — sőt akkor 
konstruálható — vagy rekonstruálható 
— egy magyar felvilágosítók — a 48 
előtti liberális reformnemzedék — dua
lizmus kori liberálisok — polgári ra
dikálisok — szociáldemokraták refor
mer-vonal is. És talán még több is. 
Nincs ennyi „fő vonala" a magyar tör
ténelemnek, ezek együtt alkotják az 
osztályharc és a nemzeti harc hol 
egymással ütköző, hol egymást kiegé
szítő-erősítő teljességében a magyar 
történelmet, és nem lehet belőle csak 
ezt, vagy azt vállalni. Történelmün
ket úgy, ahogy van, bukásaival és 
győzelmeivel, szégyenletes aktusaival 
és nagy tetteivel, fényeivel és árnyai
val kell vállalnunk. 

Vitába szállt a felszólaló Mód Ala
dárnak azzal a megjegyzésével is, 
hogy a feudalizmus egész korszakát 
tekintve, a Dózsa-felkeléstől 1848-ig és 
azt követően is potenciálisan a szaba
dabb nemzeti fejlődésnek a parasztság 
volt a legsúlyosabb s legmesszebbme
nőén érdekelt tömegereje. A nemzeti 
fejlődésnek különböző periódusai van
nak, és a fejlődés során változik a ve
zető erő is, a tömegerő is. A paraszt
ság nem lehetett a nemzeti fejlődés 
tömegereje a feudalizmus egész kor
szakában. 

A nemesség, a nemesi értelmiség bi
zonyos rétegei, később a polgárság bi
zonyos rétegei voltak leginkább érde
kelve a nemzeti fejlődésben, és ne fe
ledkezzünk meg a munkásságról sem, 
amely a XX. században ugyancsak 
„messzemenően" érdekelt, és ugyan
csak „tömegereje" a szabad nemzeti 
fejlődésnek. 

LIPTAI ERVIN ezredes, kandidátus, 
a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum 
parancsnoka. 

Nagyon jelentősnek tartotta a ta
nácskozást, ahol a jelenlevő történé
szek, pedagógusok, írók s mindazok, 
akiknek felelőssége van a közvélemény-

— 153 — 



formálásában, az alapvető kérdésekben 
egyetértettek, ami az immár évtizedes 
vitában való előrehaladásnak döntő 
feltétele. 

A vitát kiegészítendő, szükségesnek 
találta megvilágítani a történettudo
mány szerepét a honvédelmi nevelés
ben. Ismeretes, hogy távol áll tőlünk 
mindenfajta militarizmus. Békepoliti
kát hirdetünk és vallunk, nem azért, 
mert a jelen történelmi szakaszban ez 
taktikailag előnyös számunkra, hanem 
mert ez a kommunista humanizmus 
lényegéből, a szocializmusból szükség
szerűen következik. Ugyanakkor az is 
nyilvánvaló, hogy nekünk az elért 
eredmények megvédésére készen kell 
állunk egy olyan esetleges háború
ban, amely minden eddigi háborúnál 
nagyobb erkölcsi és fizikai megpróbál
tatásoknak teszi ki a katonákat és a 
határországot. Felkészülni a szocialista 
haza megvédésére egy ilyen háború
ban, vállalni a tudatos önfeláldozást 
minden eddiginél borzalmasabb körül
mények között, nem lehet hazafiság 
nélkül. A hazafiságot pedig — bár eb
ben szerepe van a történelmi hagyo
mányoknak is — elsősorban a mai 
magyar szocialista valósághoz való vi
szony határozza meg. A történelmi tu
dat formálásának szintén nagy szere
pe van. Eszmények, a történelmi pél
da tudatformáló ereje nélkül nem 
folyhat történelmi nevelés. Viszont vi
lágosan kell értelmezni, mi a történet
tudomány és mi az interpretátorok, 
valamint a történelemoktatás feladata 
a tudatformálásban, a hazafias neve
lésben. A történettudomány objektív 
törvényszerűségeket feltáró szerepéből 
és a marxizmus lényegéből adódik, 
hogy nem a történelmi folyamat egyik 
vagy másik oldalának az ábrázolásá
ra van szükség ahhoz, hogy a haza
fias nevelést szolgáljuk, hanem a tör
ténelem valóságos, tudományos ábrá
zolására. A marxista történész számá
ra nincsenek kényelmetlen tények, 
amelyek zavarják koncepcióját. Ha 
mindezt figyelembe vesszük, nem le
het ellentmondás a tudomány objek
tív feltáró tevékenysége és a nevelő
munka között. 

SZABÓ FERENC, a Magyar Űttörők 
Szövetségének főtitkára. 

Felszólalásának középpontjába a tör
ténettudomány és a történelemkutatás 
szintézisének, összefonódásának prob

lémáját állította. Tapasztalata szerint 
a történelemtudomány képviselői nem 
támogatják kellőképpen az úttörőmoz
galom által a játék, a romantika és a 
történelem egységében lebonyolított 
akciókat, sőt a gyerekek történelem
szemléletét féltik ezektől. Minden tu
dósnak meg kell értenie, hogy az ál
talános iskolás korosztály a tárgyi 
gondolkodás szintjén van, eszmék szá
mára csak jelképekben, személyekben 
léteznek. Az absztrakt gondolkodás 
csak a nyolcadik osztály néhány ki
váltságosának sajátja. A történelem
szemlélet csak események, történések, 
a társadalmi mozgás csak mechanikai 
mozgás útján válhat az általános is
kolás gyermekek sajátjává. A mai 
gyerekek nem állhatnak meg a tan
könyv vagy esetleg a múzeumok „ne 
nyúlj hozzám"-ja szintén. Ha nem 
adunk számukra cselekvési lehetősé
get, nem tudjuk elérni azt, amit 
mindannyian szeretnénk. 

LENGYEL BALÁZS író. 
Az írás és történelemírás rokonságá

ról szólva példákat sorakoztatott fel 
annak bizonyítására, hogy az író és a 
történész egyformán tényeket kap és 
ezek alapján építi fel a korabeli éle
tet. Az író nem konstruál történetet, 
aminek van valami mondanivalója, 
hanem az életanyagot írja meg s ab
ból adódik a mondanivaló. Hasonló
képpen van ez a történetírásban is, 
mert az előre elkészített konstrukciók
nak itt is megvan az a veszélye, hogy 
mesterségesen rendezik az anyagot. 

LACKÓ MIKLÓS kandidátus, a 
Történettudományi Intézet osztályveze
tő-helyettese. 

Véleménye szerint a történésznek a 
múltbeli eszméket egyrészt igazságtar
talmuk, másrészt az adott korban be
töltött funkciójuk oldaláról kell meg
közelítenie, ami a történelemben tá
volról sem esik mindig egybe, az egész 
társadalmi tudat eszméi visszatükrözé
sének bonyolultságánál fogva. Ebből a 
szempontból az irodalom és a törté
netírás között elvi különbség van. 
Ezért nem lehet egyetérteni Lengyel 
Balázzsal, aki a történészek és írók 
közötti közeledést, érintkezési ponto
kat mintegy szakmai, módszerbeli vo
nalon keresi. Ezzel szemben az esz
mék terén kell a közeledést megtenni, 
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mert minden érintkezési pont ellenére 
a társadalmi tudatformák világában a 
két megközelítési mód különböző. Ne 
mossuk el a történeti és eszmei fejlő
dés határvonalait, hanem inkább hatá
roljuk el a kettőt egymástól, mert így 
mindkét terület csak nyerhet. 

Lackó Miklós funkciójában vizsgál
ta, mi az oka annak, hogy napjaink
ban a nemzeti nacionalista eszme kö
rüli viták fellendültek, fellángoltak. 
Mi a funkciója ma a megerősödött 
nemzeti nacionalista orientációnak? Ez 
— véleménye szerint — csak úgy ért
hető meg, ha megvizsgáljuk a nem
zeti nacionalista gondolatkör nemzet
közi és hazai belső vonatkozásait. 
Nemzetközi vonatkozásban a fellendü
lés mögött egyrészt egy speciális ma
gyar probléma, a Közép-Kelet-Euró
pában megoldatlan nemzetiségi kérdés 
áll, másrészt pedig az az integrációs 
folyamat, amely végbemegy Európa-
szerte a szocialista táboron belül is. 
Ezen belül a nemzeti gondolat bizo
nyos kollektív szerepet játszik, abban 
az értelemben, hogy ez a folyamat az 
önálló nemzetek, a szocialista nemze
tek közösségének, egyesülésének az 
alapján megy végbe. 

A kérdés belső vonatkozása talán 
bizonyos fokig még bonyolultabb és 
problematikusabb is. Az rejlik ugyanis 
a kérdés mögött, hogy az elmúlt 20— 
25 éves társadalmi átalakulás során a 
társadalmi struktúrában olyan változá
sok mentek végbe, melyek feloldották 
a hagyományos társadalmi osztályok és 
rétegek egymáshoz való viszonyát és 
azt a sajátos struktúrát, amely ezen 
a talajon fennállott. Az átmeneti idő
szakban sok bomlás jelenség is mu
tatkozik, és nem tagadhatók bizonyos 
pozitív törekvések az olyan megköze
lítésben, amely olyan eszmei motivá
ciókat keres, amelyek az átmeneti idő
szakban — amikor, sajnos, a szocialista 
közösségi tudat fontos, alapvető ele
mei nehezen és lassan, sokszor varga
betűkkel, visszaesések közepette bon
takoznak — a nemzeti eszmével, a 
nemzeti tudattal kívánják rendezni 
azt, ami rendezetlennek tűnik. A ve
szélyt abban látta Lackó Miklós, hogy 
a nemzeti gondolat egy többé-kevésbé 
modern társadalom eszmei összefogá
sára hogyan, milyen módon és med
dig képes. Normális körülmények kö
zött ugyanis, amikor külső fenyegetés 
következtében nincs egy nemzet vég

veszélyben, a nemzeti eszme — Bár
mennyire jelentős szerepet tölt is be 
a társadalmi tudatban — egy társada
lom strukturálására eszmeileg nem 
képes. Ha vállalja ezt a strukturáló 
szerepet, akkor múlhatatlanul lecsú
szik egy olyan útra, mely nem tekint
hető progresszívnek, elfedő j évé válhat 
a nehezen bontakozó szocialista közös
ségtudatnak, vagy olyan döntő elemei
nek, amelyeknek kibontakozása a leg
nehezebben megy előre. 

MÁRKUS LÁSZLÓ kandidátus, a 
Történettudományi Intézet főmunka
társa. 

A politikai gondolkodásunk történe
tében és ennek historiográfiai megíté
lésében fordulópontot jelentő Molnár 
Erik-vita lényegét annak a problémá
nak a felvetésében látta, hogy vajon 
a kommunista párt, amikor meghir
dette a népfrontpolitikát, ideológiailag 
a nemzeti érzéssel, illetve a nacionaliz
mussal lépett-e koalícióra, akkor egy
részt erősítette-e a népfrontot és ho
gyan, vagy gyengítette-e; másrészt ez 
mennyiben vált csapdává ebben a po
litikai ideológiában, melyik élte túl a 
másikat, melyik győzött, vagy tenden
ciájában melyik jelentkezett nagyobb 
erővel. Álláspontja: a marxista ideoló
giában a társadalmi problematika áll 
az első helyen és ennek a nemzeti 
problematikát alá kell rendelni. Ha 
nem így kezeljük a kérdést, akkor az 
hosszú távon visszaüt. Az elmúlt 50 év 
tudatszociológiai felmérései, véleménye 
szerint, negatív képet adnak a nacio
nalista fertőzöttséget tekintve. 

SZOKOLAY KATALIN kandidátus, 
a Párttörténeti Intézet tudományos fő
munkatársa. 

Kifejtette, hogy a nemzeti kérdés 
problémája azt követően került elő
térbe a munkásmozgalomban, miután 
a nemzetközi kommunista mozgalom 
nagyon komolyan kezdte felmérni, mi 
volt az oka, hogy 1918—19-ben a vi
lágforradalom elmaradt, a kispolgár
ság, a középrétegek és a hatásuk alatt 
levő munkástömegek nem csatlakoztak 
a proletár forradalmi mozgalomhoz. 
Világossá vált, hogy ezeket a rétegeket 
elsősorban azokon a feszültségeken, 
életükbe vágó kérdéseken keresztül le
het megnyerni, vagy legalább is sem
legesíteni, mint a nemzeti kérdés, pa-
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rasztkérdés stb. Nem lehet egyetérteni 
azzal, hogy a kommunista mozgalom a 
VII. kongresszuson vette fel program
jába mint stratégiát a nemzeti kérdést, 
hiszen nem véletlen, hogy Lenin olyan 
nagy súlyt helyezett a nemzeti kérdés 
napirendre tűzésére és helyes megoldá
sára. De nem lehet egyetérteni azzal 
sem, mintha a nacionalizmus becsem
pésződött volna a kommunista mozga
lomba. A nemzeti kérdés egyike azok
nak a problémáknak, amelyekkel a 
kommunista mozgalomnak igen komo
lyan kell foglalkoznia. 

Ezt követően kifejtette : egyetért azzal, 
hogy a történettudománynak saját iner
ciarendszeréből meg kell kísérelnie át
lépni a közgondolkodás inerciarendsze
rébe, a feltárt igazságokat el kell jut
tatni a tanulóifjúsághoz. E feladat fele
lősségét a történészek érzik, vállalják. 
A probléma ott van, hogy hogyan és mit. 
A továbbiakban néhány, az érvényben 
levő tankönyvekből kiragadott, a máso
dik világháború időszakából vett példá
val bizonyította, hogy a „hogyan" és 
„mit" körül még vannak problémák. 

MOLNÁR ZOLTÁN író. 
Szerinte a vita túlságosan szaktudo

mányi irányba ment el, holott a konfe
renciát épp az teszi fontossá, hogy nap
jainkról szól: a legaktuálisabb kérdé
sekről, a szocialista nemzetté válás fo
lyamatának előttünk álló feladatáról. 
Tudományosan fel kell tárnunk azokat 
a lehetőségeket, módokat, formákat, 
amelyekben az emberek létüknek, társa
dalmuknak tudatos alakítóivá válnak. 
E fő kérdés mellett nem lehet eltekin
teni a nemzeti kérdéstől, mert úgy lát
szik, hogy az előttünk álló kornak való
ban kategóriája a szocialista nemzet, 
hozzá kell szoknunk, hogy ebben gon
dolkozzunk. Ahhoz, hogy megváltoztat
hassuk létünk formáját, visszafelé meg 
kell teremtenünk egy bizonyos folyama
tosságot szemléletünkben. Egyszóval 
rendet és egyensúlyt kell teremtenünk 
a társadalmi kérdésekben, nem elvá
lasztva a nemzeti kérdéstől. 

OTTA ISTVÁN ny. vezérőrnagy. 
A népi patriotizmus kérdésével fog

lalkozott felszólalásában. Az ideológiai 
történeti kutatások is megerősítették, 
hogy már nagyon korán létezett népi 
patriotizmus, korábban, mint ahogy ez 
a kifejezés megjelent az írott források
ban. A fogalmak nem mindig akkor ke

letkeznek, amikor a jelenség vagy do
log születik. A továbbiakban — példák
kal támasztva alá állítását — összege
zésképp megállapította, hogy népi pat>-
riotizmusról azokban a korokban is be
szélhetünk, amikor az ideológiai kuta
tás még nem fedezi fel a patriotizmus 
szót, de lényegében a hon védelméről 
van szó, s az emberekben megvan az el
tökéltség az áldozathozatalra. 

A centralizáció kérdését elemezve 
megállapította, hogy a centralizáció fo
galmát a marxizmus pozitív fogalom
ként is kezeli. Ebből következik, hogy 
centralizáció és centralizáció között fel
tétlenül különbséget kell tenni. A nem
zeti államok kialakulása irányában ha
tó centralizációs törekvéseket el kell 
választani a rómaitól a Habsburg biro
dalomig terjedő birodalmak erőszakos 
hódításokon, felkelések leverésén nyug
vó centralizációs törekvéseitől. 

KÖPECZI BÉLA a hozzászólásokra 
válaszolva hangsúlyozta, hogy képtelen
ség a rendkívül sok kérdést feltevő vi
ta minden kérdésére kitérni, csak né
hány alapkérdést kíván kiemelni. 

A referátum célját illetően megálla
pította, hogy szándéka az egyetértés 
munkálása volt, mégpedig abból az as
pektusból, hogy a történelemtudomány 
a maga tudományos és társadalmi fele
lősségének a tényénél vizsgálja meg 
azokat az eredményeket és vitákat, nyit
va hagyott kérdéseket, amelyek az el
múlt 10 esztendőben jelentkeztek. Saj
nos, a történettudomány alkalmazásá
nak kérdésében viszonylag kevés hozzá
szólás hangzott el és így nem nyílt le
hetőség a társadalmi felelősség proble
matikájának kellő megvilágítására. A 
történészviták körüli nézeteltérésekben 
annak a kérdéskomplexumnak van nagy 
szerepe, amit úgy lehetne megjelölni, 
hogy egy új társadalmi rend keresi a 
maga kohéziós erőit, annak a közösségi 
tudatnak a megerősítését, amelyik a 
társadalmi létben indul el, de megszi
lárdulásához az ideológiai eszközök is 
szükségesek. 

A Molnár Erik-vitával kapcsolatban 
leszögezte, hogy a maga részéről törté
netileg, tehát konkrétan az adott hely
zetből kiindulva és a történelmi igaz
ság szempontjából szeretné nézni az 
egyes iskoláknak és irányzatoknak a he
lyét. Molnár Erik vitaindítását nagyra 
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értékeli, de a haza és a nemzet fogal
mának a múltba való visszavetítését el
utasító álláspontjával szemben tágab
ban és szelesebben értelmezi a kérdést. 

Egyetértett azokkal, akik azt kíván
ták, hogy a történelmi igazságnak meg
felelően, a maga totalitásában kell foly
tatni a magyar történelem kutatását. 
Ez azt is jelenti, hogy különböző vonu
latai vannak a magyar történelemnek, 
amelyek a maguk ideológiai komponen
sei szempontjából, tehát eszmei szem
pontból is különfélék. Az osztályharc 
és nemzeti függetlenségi harc, annak 
különböző változataiban, rendkívül ösz-
szefonódnak egymással, amit minden
képpen tekintetbe kell venni, ha nem 
is tekinthető a magyar történelem 
egyetlen és fő vonulatának. 

A nemzeti kollektív bűntudat vagy 
felmentés kérdésében a szomszéd né
pekkel kell az egyeztetést a történetírás
ban elvégezni, és nagyon világosan ki
fejteni álláspontunkat, hogy nem ment
jük a magyar uralkodó osztályt, de azt 
sem vállaljuk, hogy az egész magyarság 
kizsákmányoló volt! 

Az ideológia problémáját elemezve 
Köpeczi Béla szükségesnek tartotta 
hangsúlyozni azt a helyes meghatáro
zást, hogy egy bizonyos fajta eszmei 
rendszerről van szó, melynek funkciója 
osztályok és korok szerint különböző. 
Azzal a megfogalmazással, hogy a ha
mis tudatnak semmiféle valóságtartal
ma nincs, nem ért egyet. Szerinte azt 
kell konkrétan vizsgálni, hogy milyen 
mértékű ez a valóságtartalom. Funkció
ját tekintve igen nagy jelentőségű, mert 
pl. a nacionalizmus — úgy is mint ha
mis tudat — nagy szerepet játszott 
nemcsak a magyar nép, hanem általá
ban a délkelet-európai népek történe
tében is. 

A történettudomány szerepével kap
csolatban hangsúlyozta, hogy a valóság
feltárás és az ideológiai funkció elvá
laszthatatlan. A viták nem akadályoz
zák feltétlenül azt a nevelőmunkát, amit 
viszont minden körülmények között el 
kell látnia a történettudománynak a kö
zösségi tudat, ezen belül a történelmi 
tudat fejlődésében. Az a baj, hogy nem 
elég ismertek azok a történelmi mun
kák, amelyek az elmúlt tíz évben meg
jelentek, és a köztudatba a történész
vitáknak csak bizonyos elemei szűrőd
tek át. 

Ami az írókkal való közös nyelv kér
dését illeti — bár más a művészi és a 

tudományos megismerés —, a kettő közt 
nincs olyan szakadék, mint pl. a művé
szetek és a műszaki tudományok között. 
Mindenesetre jobban meg kell ismer
niük egymást a két terület képviselői
nek. A történettudománytól ma senki 
nem azt várja, hogy a napi politika ki
szolgálója legyen, hanem azt, hogy az 
igazságot,^ a történelmi fejlődés objek
tív törvényszerűségeit tárja fel. Nem 
kell attól félni, hogy valamiféle dogma
tikus politika az illusztrálást fogja tőle 
megkívánni. A kérdés másik oldala vi
szont, hogy amennyiben a történettudo
mány nem támogatja eléggé azokat a 
területeket és eszközöket, csatornákat, 
kommunikációs lehetőségeket, amelyek 
fontos szerepet töltenek be a történeti 
tudat formálásában, akkor nyilvánvalóan 
szakadás következik be a kutatás ered
ménye és annak felhasználása között. 
Mindezt árnyalt módon kell tennie, szá
molva az ifjúság megkívánta speciális 
módszerekkel is. 

VASS HENRIK elnöki zárszavában 
néhány reflexiót fűzött az elhangzot
takhoz, előrebocsátva, hogy élni fog a 
lehetőséggel és írásban fejti ki részletes 
véleményét a felmerült kérdésekről. A 
történettudomány társadalmi felelőssé
ge, funkciója, valamint a valóságfeltá
rás és az ideológia viszonya kérdéséhez 
hozzáfűzte, hogy a politika és a tudo
mány is olyan téma — amellyel foglal
koznunk kell. A valóságfeltárás és az 
ideológia között — véleménye szerint — 
kimutatható a közvetlen kapcsolat. 
Ez 1956 előtt is megvolt, amikor sok te
kintetben nemcsak pozitív értelemben 
járultak hozzá a történészek a korabeli 
politika támogatásához. Az önvizsgálat, 
azt is megköveteli, -hogy szembenézzünk 
azzal, mik a mi feladataink azoknak a 
téves eszmei beidegződéseknek a felvál
tásában, amelyeket többek között mi 
idéztünk elő. Ez a történész egyéni fe
lelősségét is hangsúlyozza. 

Az utóbbi években előretörő naciona
lista hullám nem valamiféle „természeti 
csapás". Történelmi forrásainak kibogo
zásával, elemzésével azonban még adós 
történettudományunk. 

A nacionalizmus—internacionalizmus 
kérdés gondot okoz a történettudomány
ban és oktatásban. E bővebb kifejtést 
igénylő témát illetően Vass Henrik meg
jegyezte, hogy a Benczédi László által 
felhozott 1948—49-es stratégiai fordu
latváltás annál sokkal bonyolultabb, 
összetettebb képlet, mint ahogyan ő ezt 
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felvázolta. Nem szerencsés ebben az ösz-
szefüggésben a XX. kongresszus példá
ját felhozni. Ez ugyanis egy fordított 
tendenciát is elindított azáltal, hogy a 
szocializmus építésének eddig elhanya
golt sajátos nemzeti vonásait olyan je
lentősen és jogosan előtérbe állította — 
vagy ha úgy tetszik, rehabilitálta —, 
amire való hivatkozás, továbbá az álta
lános törvényszerűségek, a szocializmus 
építése általános tapasztalatainak neg
ligálása vagy mellőzése néhány ország 
kommunista pártjának tevékenységében 
bizonyos nacionalista torzítások forrása 
lett. 

A hozzászólások kitértek az optimis
ta-pesszimista történelemszemlélet, a bu
kott forradalmak kérdésére. Ezzel kap
csolatban Vass Henrik a marxizmus 
klasszikusaira hivatkozva megállapítot
ta, hogy történelmi értékkel mérve nin
csenek „megbukott" forradalmak, mert 
még egyetlen nagy társadalmi változá
sért sem indulhattak az elnyomott osz
tályok úgy harcba, hogy egy csapásra 
sikerült volna kísérletük, hanem a dol
gozó osztályoknak többször is neki kel

lett rugaszkodniuk ahhoz, hogy nagy 
társadalmi céljaikat elérjék. 

A haladó és szocialista hagyomá
nyaink, a demokratikus hazafiság és a 
szocialista hazafiság közötti kontinuitás
ról szólva kifejtette az ülés elnöke, hogy 
a kérdést nagyon fontosnak tartja a tör
ténettudomány és az oktatás viszonyá
nak szempontjából is. Arra a kérdésre, 
hogy hogyan kell tovább haladni a törté
nelemtanításban, ifjúságunk szemléleté
nek formálásában, vagy ha úgy tetszik 
a XXI. század ma felnövekvő nemzedé
kének a jövőre való előkészítésében, a 
tanácskozás nem adott és nem is adha
tott minden tekintetben választ. Job
bára csak megfogalmazta a kérdéseket, 
de mégiscsak egyengette az utat a kü
lönböző nézetek tudományos platformon 
történő egyeztetéséhez, ami egyik fontos 
feltétele annak, hogy a nemzet proble
matikájának kérdésében a közeljövőben 
olyan művek szülessenek, amelyek majd 
hatékonyan segítik a tanácskozáson is 
felmerült gondok és feladatok megoldá
sát, az oktatók felelős és nehéz munká
ját. 

Dombrády Lóránd 
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T Á J É K O Z T A T Ó 
A HADTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG ELVI ÁLLÁSFOGLALÁSÁRÓL 

A TMB. Hadtudományi Szakbizottsá
ga ez év januári ülésén a megvédett 
kandidátusi (doktori) disszertációk ha
tékonyabb társadalmi hasznosítása érde
kében a következő elvi állásfoglalást 
alakította ki : 

1. A Magyar Néphadseregben folyó 
tudományos munka szolgálati jellege és 
rendeltetése a hadtudományi aspiránsok 
és más pályázók tekintetében is egyér
telműen meghatározza, hogy a kutatási 
cél elérésével született tudományos pro
duktum, mint egyéni szellemi termék 
általában a szolgálati tevékenység ered
ménye. A kandidátusi disszertációk té
máinak kutatása a hadsereg harcké
szültségének növelése és távlati fejlesz
tése érdekében történik, az mindvégig 
szorosan kapcsolódik a hadsereg életé
hez. 

Ebből következik, hogy a produktum
mal való rendelkezés joga rendszerint 
nem a szerzőt, hanem az ügyben döntés
re jogosult elöljárót illeti. (Rendelkezési 
jogon ez esetben elsősorban az elidege
nítést, állam- vagy szolgálati titkot tar
talmazó disszertációk tekintetében a 
nyilvánosságra hozatalt, illetéktelenek 
részére való átadást, vagy megsemmisí
tést kell érteni). 

2. A hadtudományterületek, illetve 
szakfőnökségek tudományszervezői (tu
dományos tanácsok titkárai) a disszer
táció szerzőivel közösen törekedjenek 
megtalálni a disszertáció gyakorlati 
hasznosításának legcélszerűbb módját 
és formáit. 

A disszertációkban összefoglalt tudo
mányos eredmények hasznosítására kü
lönböző lehetőségek nyílnak. Az írásmű

vek tartalmát, ajánlásait hasznosítani 
lehet a szolgálati könyvek és főnökségi 
kiadványok készítésénél, szerkesztésé
nél. A műszaki alkotásokat és az egyéb 
nem írásműveket pedig a haditechnikai 
eszközök szerkesztésénél, alkalmazásá
nál, javításánál stb., illetőleg a csapat
próbák, a kiképzés gyakorlati megvaló
sítása során. 

Az állam- és szolgálati titkokat nem 
tartalmazó írásművek szerzői jogának 
átengedése a kiadónak, illetve a könyv
kiadás kezdeményezése a disszertáció 
szerzőjét illeti. 

3. A megvédett és könyvtári haszná
latra alkalmassá tett disszertációk egy-
egy példányát el kell helyezni 

— a Honvédelmi Minisztérium Tudo
mányos Könyvtárában, 

— a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 
Tudományos Könyvtárában, 

— a disszertáció szerzője szolgálati, 
illetőleg a hadtudományterület sze
rinti főnökség vagy a szakfőnökség 
könyvtárában. 

4. A könyvtárakban elhelyezett disz-
szertációk a kutatók és az egyéb érdek
lődők informálását, segítését szolgálják. 
Helyi használatuk a könyvtári olvasó 
szolgálat keretében lehetséges, el nem 
vihetők. A szerzői jogról szóló jogsza
bályok elvei szerint a disszertációk a 
szellemi alkotások körébe tartoznak és 
mint ilyenek jogvédelemben részesül
nek. Ezért más szellemi termékhez, mű
szaki alkotáshoz stb. való felhasználásuk 
esetében a pontos hivatkozást, idézést 
nemcsak a tudományos etika, hanem a 
jogszabályi előírások is szigorúan meg
követelik. 

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ 
BIZOTTSÁG 

HADTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁGA 
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AZ ELSŐ NEGYEDÉV ESEMÉNYEIBŐL 

DR. CSILLAG FERENC EZREDES, a 
Hadtörténeti Múzeum parancsnoka, fo
lyóiratunk szerkesztő bizottságának tag
ja 1971. december 1-én nyugalomba vo
nult. 

Csillag elvtárs széles körű muzeoló
gusi ismeretek és gazdag szakmai ta
pasztalatok birtokában 1950-ben került 
a Hadtörténeti Múzeum élére. E fele
lősségteljes beosztás sikeres ellátása és 
eredményes publikációs tevékenység 
folytatása mellett, részt vett a Hadtör
ténelmi Közlemények szerkesztő bizott
ságának a munkájában is. 

Több évtizedes társadalmi funkciója 
során folyóiratunknak nyújtott segítsé
ge hozzájárult, hogy intézményünk tu
dományos orgánuma minél jobban meg
feleljen a tőle elvárt politikai és szak
mai követelményeknek. 

Az eredményes, munkában eltöltött 
évtizedek után Csillag elvtárs számára 
elérkeztek a megérdemelt pihenés évei. 
Ehhez kívánunk a szerkesztő bizottság 
és a szerkesztőség valamennyi tagjának 
nevében továbbra is jó erőt és egész
séget. 

A JUGOSZLÁV NÉPHADSEREG 
HADTÖRTÉNELMI INTÉZETE és a 

Szlovén Forradalmi Munkásmozgalmi 
Intézet közös rendezésében a „népfel
szabadító mozgalom, mint az össznépi 
háború és a szocialista forradalom for
mája" témáról tudományos ülésszak 
zajlott le 1972. január 26—28. között 
Ljubljanában. A tanácskozáson a Had
történelmi Intézetet Godó Ágnes alez
redes, szekcióvezető képviselte. Felszó
lalásában áttekinést adott a jugoszláv 
népfelszabadító háborúban részt vett 
magyar állampolgárok második világ
háború alatti tevékenységéről. 

MEGJELENT A HADTÖRTÉNETI 
MÜZEUM ÉRTESÍTŐJÉNEK 1. SZÁ
MA. A képekkel gazdagon illusztrált 
múzeumi kiadvány „BEKÖSZÖNTÖ"-
jét dr. Csillag Ferenc ezredes, a Had
történeti Múzeum volt parancsnoka ír
ta. A közel 20 ívnyi évkönyvben a mú
zeum 1945-ig terjedő történetéről Pongó 
János, zászlógyűjteményéről Kerekes 
Zoltán, rendjel- és kitüntetésanyagáról 
Halápi László, a magyar királyi honvéd
ség (1868—1918) múzeumban őrzött 
egyenruha-gyűjteményéről pedig Gal-
ván Károly írt tanulmányt. 

Molnár Pál 
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SZEMLE 

HETES TIBOR: 

A MAGYARORSZÁGI FORRADALMAK KRÓNIKÁJA 
(1918—1919) 

(Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1969., 376 p.) 

Diplomaták, tábornokok, kormányfők 
és politikusok, pártvezérek és forra
dalmárok alakjai és tettei elevenednek 
meg Hetes Tibor dokumentumköteté
ben, amelyet az 1918—19-es forradal
mak forrásanyagából állított össze. A 
könyv a jubileumi évforduló kiadvá
nyai között jelent meg, és értékes foly
tatását adja az elmúlt években kibon
takozott sokoldalú történeti kutatásnak. 
Hetes Tibor számos új forrással — le
véltári dokumentummal —, de főként 
a korabeli politikusok, a történelem fő
szereplőinek személyes visszaemlékezé
seivel, memoárrészleteivel állítja elénk 
újkori történelmünk sorsfordulóját. 
Aligha vitatható, hogy az 1918—19-es 
forradalmak Magyarország történelmé
nek talán legösszetettebb, ellentmondá
soktól leginkább terhes korszakát je
lentik, amelyben monarchiákat temető 
nemzeti forradalmak fonódnak össze 
társadalmi forradalmakkal, és mindezt 
átszőtte a győztes imperialista nagyha
talmak érdekhálózata. 

A kötet szerzője jó érzékkel nyúlt a 
korszak leglényegesebb kérdéseihez, 
amelyek utóhullámai még mindig nem 
ültek el itt Közép-Európában, ahol a 
nemzeti szenvedélyek oly hevesen csap
tak össze. Munkájával elébe ment an
nak az igénynek, amely a közvélemény 
történelmi dokumentumok iránti foko
zott érdeklődésében nyilvánult meg. E 
folyamat megerősödéséhez jelentősen 
hozájárult a tömegkommunikációs esz
közök szinte robbanásszerű elterjedése, 
többek között a televízió népszerű do
kumentumsorozatai, amelyek a plaszti-

citás, a szemléletesség vonzó módszeré
vel állították történelmünk egy-egy iz
galmas fejezetét, kérdését az érdeklő
dés fókuszába. Tagadhatatlan, hogy az 
elmúlt történelmi korok eredeti forrá
sai iránt megnőtt érdeklődést a marxis
ta történetírás vargabetűje is elősegí
tette, amely a szubjektivitás hatására, 
az ötvenes években az elvi tételek iga
zolására gyakran feláldozta az objekti
vitást, a differenciált elemzést. 

Hetes Tibor válogatása azt a pozitív 
törekvést segíti, amely célul tűzte ki, 
hogy e korszak kiélezett ellentmondá
sairól lehámozza mindazt a ferdí
tést, amit a burzsoá, de különösen az 
ellenforradalmi történetírás e korsza
kokra vonatkozóan elkövetett. A doku
mentumkötet a világháború döntő sza
kaszával, a breszti béketárgyalások 
problematikájával kezdődik. A béke-
feltételek körüli huzavona, a német 
külügyminiszter ravasz fejtegetése 
azonnal bevezeti az olvasót az első vi
lágháború fordulópontjának eseményei
be, amelyben a megrendült német 
imperializmus le akarja aratni háborús 
eredményeinek gyümölcsét. A bolsevi
kok Lenin határozott fellépésére elfo
gadják a breszti béke súlyos feltételeit, 
s ezzel megvalósítják külpolitikai el
gondolásukat. A német militarizmus 
végül is kevés eredményt ért el, mert 
a hadvezetőség korlátozott számú had
osztályt dobhatott át a nyugati arcvo
nalra. A kikényszerített békefeltétele
ket ugyanis csak komoly katonai erő
vel tudta elfogadtatni Szovjet-Orosz
országgal. 
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Az I. rész tehát bevezetőként szolgál 
a jóval nagyobb terjedelmű II. és III. 
részhez. A II. rész a demokratikus pol
gári köztársaság nemzeti és társadalmi 
ellentétektől feszülő időszakába vezeti 
az olvasót. Három fejezete az ősziró
zsás forradalom győzelmére, belpoliti
kai, gazdasági és nemzeti kérdéseire 
vonatkozó forrásokból áll. Ezt követően 
a kikiáltott köztársaság külpolitikai 
helyzetét mutatja be jól megválasztott 
memoárokkal, dokumentumokkal. A 
harmadik fejezet a polgári köztársaság 
válságából kiutat kereső forradalmi 
erőt, a radikalizálódó tömegek vezető 
erejét, a kommunista pártot s az álta
la vezetett osztály harcot tükrözi. 

Hetes Tibor bátor kézzel nyúl azok
hoz a forrásokhoz, amelyek több vonat
kozásban új oldalról világítják meg a 
korszak történelmét. Űj színnel, felis
meréssel gazdagítja a korszak kitelje
sedő történeti irodalmát. 

Különösen sokoldalú a külpolitikai 
források fejezete. Elsőként kapja a 
magyar olvasó kézhez Károlyi memo
randumának a teljes szövegét, amit az 
oly emlékezetes, és az ellenforradalmi 
történetírás által annyit kárhoztatott 
belgrádi katonai egyezmény előestéjén 
olvasott fel Franchet d'Esperey tábor
noknak, az antant Keleti Hadserege fő
parancsnokának. Az itt közölt forrá
sokkal megrősíti azt a koncepciót, 
amely vallja, hogy Károlyiak szükség
szerűen cselekedtek, amikor önálló tár
gyalásba bocsátkoztak a Balkánon elő
nyomuló és a páduai egyezményt de 
facto figyelmen kívül hagyó táborno
kokkal. Ezzel az elhibázott fegyverszü
net vádját megcáfolja. A levéltári for
rások és memoárok szinte kitapintha-
tóan közelebb hozzák Károlyiék súlyos 
helyzetét. A kilátástalan politikai hely
zetet döntően a megoldatlan nemzeti 
kérdés idézte elő. Jászi konfö
derációs tervezete elutasításra talált 
az antant által támogatott cseh, román 
és délszláv politikusoknál, a több évti
zedes nemzetiségi politika elmérgese
dett fekélyeit nem tudták gyógyítani. 
Jászi koncepcióját az események sodra 
elsöpörte, bár a versaillesi békerend
szerben kialakított új Közép-Európa 
nem jelentette annak kritikáját. 

Olvashatjuk a kötetben Benešnek, a 
megalakult csehszlovák állam kor
mányfőjének, továbbá a jugoszláv ki
rályság politikusainak nyilatkozatait és 
beszédeit. Szavaikból nem nehéz ki

venni azt a hibás burzsoá álláspontot, 
amely a saját nemzet önrendelkezési 
jogának megvalósulása mellett ugyan
ezt megtagadja más népektől. Túlzott 
területi követeléseikkel, majd a terüle
tek megszállásával és hermetikus lezá
rásával nemcsak a demokratikus pol
gári köztársaság helyzetét ásták alá, de 
elültették azoknak a nemzeti ellenté
teknek a magvát is, amelyek a Horthy-
korszak irrendenta, szélsőségesen na
cionalista politikájában oly buján meg
gyökereztek. 

A kötet forrásainak, dokumentum
anyagának legnagyobb lélegzetű feje
zetét a III. rész képviseli. Benne a 
Tanácsköztársaság gyorsan változó idő
szakai, izgalmas kérdései elevenednek 
meg — számos új adattal gyarapítva 
ismereteinket. Hetes Tibor forrásközlé
se nyomán még plasztikusabban tárul 
elénk a magyar munkásosztály hősi 
erőfeszítése, amellyel megkísérelte, 
hogy itt a Duna völgyében elsőként 
valósítsa meg a szocialista hatalmat. 

Hadtörténelmileg elsősorban azok a 
források tarthatnak érdeklődésünkre 
számot, amelyek a Vörös Hadsereg di
csőséges északi hadjáratának győzelmei 
következtében a cseh burzsoá hadse
regben kialakult zavarról szólnak. 
Mind a katonapolitikáról, mind had
műveleti kérdésekről eddig nem kö
zölt forrásokat olvashatunk a cseh bur
zsoá légiók olasz parancsnokainak je
lentéseiből. Helyzetelemzéseikből kiraj
zolódik a fiatal tanácshatalom Vörös 
Hadseregének miskolci fegyverténye, 
annak hadászati jelentősége. Különö
sen G. Poncinari ezredes összefoglaló
ja enged bepillantást a cseh nemzeti 
csapatok soraiban végbement demora-
lizációra. Érdekes részletek tárulnak 
elénk a párizsi béketárgyalások rész
vevőinek zavaráról, ahol az angol és 
amerikai fél az előállott helyzetért a 
franciák kérlelhetetlenségét okolta. 

Olvashatjuk az északi hadjárat hadá
szati megtervező j ének, Stromfeld 
Aurél vezérkari főnöknek az értékelé
sét a Vörös Hadsereg harci erejéről, si
kereiről. Megismerkedhetünk azzal a 
támadó hadműveleti elgondolással, 
amelyet jóval később, a Tanácsköztár
saság megdöntése után, példaként ok
tattak a katonai akadémiákon. 

Hetes Tibor ebben a részben is a tema
tikus szerkesztési elvet követi, azaz azr 
egymást követő fejezetek dokumentu
mai a gazdasági, a belpolitikai, majd a 
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külpolitikai helyzetet elemzik. Láttat
ják az antant intervenciójának kibon
takozását, a győztes antanthatalmak 
képviselőinek párizsi fondorlatait a 
magyar munkásállam aláaknázására, és 
ennek ellenpólusaként a szovjet-orosz 
állam internacionalista segítségnyújtá
sát, baráti szövetségének bíztató erejét. 
Végül a III. rész utolsó fejezete a Ta
nácsköztársaság belső nehézségeivel, az 
ellenforradalmi erők növekedésével, 
azok nemzetközi szálaival foglalkozó 
írásokat sorakoztatja fel. A fejezet be
fejező forrásai a júliusi offenzíva elhi-
bázottságát, kudarcát, majd a Tanács
köztársaság megdöntését ábrázolják. 

A szerző-szerkesztő a dokumentumok 
közlésénél a kronológiát tiszteletben 
tartó tematikus eljárást követi. Az ol
vasó számára ezzel megkönnyíti a kö
tet hatalmas anyagának áttekintését, a 
szerteágazó kérdések összefüggéseinek 
felismerését és a források belehelye
zését az adott nemzetközi helyzetbe. 
Tagadhatatlan, hogy a tematikus szer
kesztés magában hordja az ismétlődés 
veszélyét. Hetes Tibort dicséri, hogy 
ezt nagyrészt sikerült elkerülnie. 

A szerző — helyesen — a dokumen
tumok, memoárok és sajtórészletek so
kaságában nem hagyja magára az ol
vasót, hanem mintegy elvi, történet
szemléleti iránytűként minden téma-

A felszabadulás óta eltelt 25 év tör
ténettudománya az új korszakot meg
előző negyedszázad történetét számos 
tanulmányban és szintézisben vette vizs
gálat alá. Ha az eddig megjelent mű
veket szemügyre vesszük, világossá vá
lik történeti irodalmunk egyoldalúsá
ga, hiszen a napjainkig napvilágot lá
tott tanulmányok, könyvek túlnyomó 
többsége a korszak második felét és 
elsősorban annak utolsó szakaszát he-

csoportnál rövid, tömören fogalmazott 
bevezetőt írt, amellyel a források ér
telmezését, az olvasók orientációját se
gíti elő. A rövid, de a források alapve
tő gondolatait magukban foglaló el
igazító írások — éppen rövidségükből 
fakadóan — nincsenek híján a leegy
szerűsítésnek. 

A beszédes, a történelem lüktetését 
kifejező, az adott történelmi korszak 
koncentrált bemutatását magában fog
laló forráspublikációt változatos, gaz
dag, többségében új fotóanyag egészíti 
ki, amelyben az események minden je
lentősebb szereplője, történelmi figurá
ja megtalálható. A korabeli képes ki
adványok — újságok, folyóiratok stb. 
— illusztrációit éppúgy felhasználta a 
szerkesztő, mint az egyéb archívumok 
fotodokumentumait, filmrészleteit. 

A kötetet névmutató zárja. 
Hetes Tibor dokumentumkötete érté

kes hozzájárulás a XX. századi törté
nelmünk kimagasló fejezetét képező 
forradalmak történeti irodalmához. Az 
egykorú levéltári forrásokat jól egészí
ti ki a kortársi szóval, s így az adott 
korszak hú krónikáját nyújtja. A for
rásgyűjtemény nemcsak a történelem 
iránt fogékony olvasónak nyújt mara
dandó élményt, de hasznos kézikönyv
ként forgathatja az alkotó történész is. 

Őry Károly 

lyezte boncasztalra. Nem öltött művek
ben testet az a fontos tétel, hogy az 
eredet, a származás, a genezis kérdése 
mind az egyén életének, mind az egyes 
történeti korszakoknak a megértésében 
igen fontos szerepet játszik. Ahogy a 
fa sem a lombnál és a gyümölcsnél 
kezdődik, úgy a történeti vizsgálódá
sokat sem lehet a végkifejletnél, a 
gyümölcsnél kezdeni, különösen ha a 
végkifejlet tragikus, a gyümölcs fér-

DR. VARGYAI GYULA: . 

KATONAI KÖZIGAZGATÁS ÉS KORMÁNYZÓI JOGKÖR 
(1919—1921) 

(Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1971., 376 p.) 
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ges. Ilyen esetben az egyetlen célra
vezető, a betegség újabb előfordulását 
megakadályozó eljárás annak a talaj
nak mikroszkóp alá vétele, melybe a 
fa gyökereit eresztette, ahonnét táplálé
kát szívta. Szemügyre kell venni a 
környezetet, ki kell kutatni a fertőzés 
kórokozóit, terjesztőit. 

Nem állítjuk, hogy a genezis, a kor
szak első éveinek kutatásával történet
írásunk eddig nem foglalkozott (gon
doljunk pl. Nemes Dezső műveire), 
csupán az aránytalanságra akarjuk a 
figyelmet fölhívni. 

Erre annál inkább szükség van, mert 
ez az egyoldalúság vezet többek között 
egyes frázisszerű — pl. a Horthy-fasiz-
mus, terror stb. — megfogalmazások
hoz, leegyszerűsítésekhez, problemati
kus kérdések néha túl könnyű elinté
zéséhez. Pedig az egyértelmű ítéletek 
kimondása sokszor nem oly egyszerű; és 
a történetírás hitelét rontja a tények
kel nem kellően alátámasztott tézisek 
közrebocsátása, még ha ezek a tételek 
egyébként igazak is. Ahhoz, hogy ez az 
evidencia szintjére emelkedjék, mind 
több pártos, elfogulatlan, előítélettől 
mentes műre van szükség. 

Az eddigi, meglehetősen egyoldalú 
szemlélet felszámolásának egyik kéz
zelfogható bizonyítéka Vargyai Gyula 
most megjelent könyve. A könyv szub
jektív és objektív okok miatt nem hiba
mentes. Nehezíti olvasását a sokszor 
túlbonyolított, kissé nyers stílus, az 
idegen kifejezések túlzott használata. 
Nehezítette a szerző helyzetét a ren
delkezésre álló anyagmennyiség egye
netlen eloszlása. Míg egyes fejezetek 
kidolgozásához óriási mennyiségű for
rás állott rendelkezésre, addig más té
mák megírását az anyaghiány gátolta. 
A szerző kitűnő érzékkel olyan kérdé
sekhez nyúlt hatalmas forrásanyag sok
oldalú, kitűnően analizált felhasználá
sával, amelyeket történetírásunk eddig 
még nem, vagy alig érintett. 

Vizsgálódási tárgyául az egész ellen
forradalmi korszakot alapvetően meg
határozó két problémát, a katonai köz
igazgatást és a kormányzói jogkört vá
lasztotta. Mindkét kérdés valóban nagy 
horderejű. A Horthy-rendszer egészét 
tekintve, a bel- és külpolitika alakulá
sát szemügyre véve gyakran merül fel 
a katonai körök, a fővezérség, illetve a 
vezérkar politikai szerepének problé
mája. E csoportok befolyása meglehe

tősen ismert, de azok a csatornák, 
amelyeken keresztül ezek a csoportok 
befolyásukat gyakorolták, eddig még 
többnyire feltáratlanok voltak. A 
könyvből részletes helyszínrajzot ka
punk e csatornák nyomvonalairól, az 
államélet egyes részeihez való csatla
kozási pontjairól. Míg a kül-és belügyi, 
és természetesen a honvédelmi tárcára 
gyakorolt katonai presszió többé-ke
vésbé ismert volt, addig az egyéb tár
cákra való befolyás eddig még nem 
körvonalazódott megnyugtatóan. A sok
szor töredékes iratanyag ellenére is ér
zékelhetővé válik ezen kapcsolatok 
gyakorta meghatározó jelentősége. A 
mű e kötődés történetét az 1919—1921 
közötti években elemzi, de egyúttal 
magyarázatot és választ kapunk a har
mincas évek második felének egyes 
nagy horderejű problémáira és kérdé
seire is. Hiszen a katonai körök megha
tározó szerepe először a könyv által 
vizsgált korszakban, majd nagyjából a 
Gömbös-csoport hatalomra jutásától ér
vényesült erőteljesen. A befolyásolás 
útjai-módjai, sőt jórészt személyi fel
tételei azonban az ellenforradalmi kor
szak első éveiben alakultak ki, való
sultak meg. Természetesen más volt a 
trianoni békétől a katonai ellenőrzés 
feloldásáig terjedő időben és megint 
más a nyílt háborús készülődés és a 
második világháború éveiben. Nyilván
való azonban az is, hogy ha ezt a kér
dést az ellenforradalmi korszak egészé
ben boncolgatjuk, a két nagy időszakot 
még további periódusokra lehet bon
tani. 

A katonai körök tevékenységének 
vizsgálatakor az is világossá válik, hogy 
— szerepük lett légyen bármily nagy 
— a polgári közigazgatást teljesen hát
térbe szorítani, militarizálni soha, még 
a legsötétebb években sem tudták; az 
egyébként rendkívül csorba parlamen
tarizmust teljesen kiirtani sohasem ál
lott módjukban, és így az általuk meg
valósított „ellenforradalmi terror" sem 
volt „eo ipso fasiszta terror". Kétség
telen, hogy a Monarchia széthullása, 
illetve a Tanácsköztársaság bukása 
után létrejött ellenforradalmi magyar 
állam a fasisztoid tendenciák számos 
vonását hordozta magában; „felvázolta 
a fasiszta állam néhány" — tegyük 
hozzá nem is kevés — „jellegzetességét 
is". A rendszer egészének, vagy akár 
csak első éveinek egyértelmű fasiszta 
jelzővel való megbélyegzése azonban 
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— a szerzővel egyetértve — az eddigi 
kutatások alapján még nem látszik in
dokoltnak. (Kérdéses az is, hogy a Szá-
lasi-uralom hónapjait mennyiben te
kinthetjük a Horthy-korszak szerves 
részének? Kétségtelen, hogy ez a né
hány hónap valóban és egyértelműen 
fasisztának minősülhet.) A fasiszta jel
ző általánosító alkalmazása azért is 
problematikus, mert a fasizmus miben
létének definiálása, különféle változa
tainak körülírása, kétségbevonhatatlan 
jegyeinek megállapítása még mindig a 
jövő történetírás feladata. Az alapok 
lerakása a kérdés tiztázásához Nemes 
Dezső, Juhász Gyula, Ránki György, 
Lackó Miklós, Vargyai Gyula stb. mű
veiben már megkezdődött. 

Vargyai Gyula könyve részletesen fog
lalkozik a fővezérség, illetve a „parla
mentáris keretekből kivont" ve
zérkar kialakulásával, szerepével, 
az állam tevékenységére gyako
rolt befolyásával. A szerző helyesen ál
lapítja meg, hogy: „A katonai közigaz
gatás szerepének és jelentőségének a 
magyar politikatörténetben ezt az előz
mény nélkül álló előretörését elsősorban 
a dualizmus állami kereteinek felbom
lása tette lehetővé". A felbomlás egyben 
az új, hatalomra törő — középrétegek 
címszó alá foglalható — csoport szá
mára villantott fel addig még álmod
ni sem igen mert lehetőségeket. Ezek a 
jórészt dzsentroid—katonatiszti csopor
tok, szemben a hatalom hagyományos 

klerikális—nagybirtokos—nagytőkés 
birtoklóival jórészt a nyílt és durva 
katonai diktatúra megteremtésében lát
ták uralmi céljaik realizálásának lehe
tőségeit. Ezek a csoportok a fasiszta 
jellegű uralmi formák mellé a fasiszti-
kus demogógiát is felvetették fegyver
tárukba, de az ország kül- és belpoliti
kai helyzete, a hatalomért küzdő két 
csoport kompromisszumát tette — leg
alábbis egy időre — szükségessé. A 
hatalomra törő új csoport egyes pro
minens képviselői lettek egyszersmind 
a katonai körök hatalmi érdekeinek 
leglelkesebb propagálói és részben 
megvalósítói. Érdekes és elgondolkoztató 
a szerző alábbi megállapítása: „A ma
gyar állam 1919—21-ben inkább mu
tatta a liberális sajátosságoktól az im
perializmus államberendezkedési igé
nyeinek megfelelő elfordulást és vál
toztatásokat, amelyek a jogi szabályo
zások szintjén inkább tendenciában 

(kiemelés tőlem — S. Z.) jelenítették 
meg a fasiszta állam igényeit, viszont 
az állam konkrét működésében már lé
nyegesen többet jelentettek: a tenden
ciák itt egy egységes egésszé formálódó 
és formálódni kívánó államfunkcioná
lást mutattak, amely fő vonásaiban 
egy sor területen — éppen a katonai 
szervek működésével — a fasiszta ál
lamra jellemző (kiemelés tőlem — S. 
Z.) aktusokat végzett." 

Míg a könyy első része a katonai 
„omnipotencia" kialakulásának körül
ményeit és befolyásának hatósugarát 
vizsgálja, addig a második rész a kö
vetkezményt, a katonai körök jelöltje: 
Horthy hatalomra jutásának, kormány
zóvá választásának és elsősorban kor
mányzói jogköre kialakulásának ese
ményeit, főbb állomásait veszi nagyító 
alá. 

Az első részben elemzett tendenciák 
egyenes következménye volt a katonai 
erő felett szinte korlátlan hatalommal 
rendelkező tengernagy-fővezér kor
mányzói székbe helyezése, hiszen „Az 
ellenforradalom primeren katonai jel
legű megoldása . . . determinálta az ál
lamfői probléma alakulását". Horthy, 
aki az ellenforradalmi hadsereg paj
zsán emelkedett az ország első közjogi 
méltóságába, jórészt a katonai, illetve a 
hozzájuk közel álló polgári csoportok 
akaratának megtestesítője volt. Ez ké
sőbb, a Bethlen-i konszolidáció után 
annyiban változott, hogy a Bethlen ál
tal 1921-ben kínált — és a hatalomért 
versengő csoportok mérsékelt elemei 
által elfogadott — kompromisszum ré
vén a klerikális—legitimista—nagybir
tokos—nagytőkés csoportok ismét meg
szerezték a dualista államban elfoglalt 
és jól megalapozott pozíciókat, és így 
a kormányzóra gyakorolt befolyásuk, 
tehát a hatalomban való részesedésük 
ismételten egyre nagyobb lett. 

A kormányzói jogkört szabályozó 
1920. I. te. létrejötte „ . . . lehetővé tet
te a már kialakult s a katonai szervek 
dominanciáját kifejező status quo mi
nél érintetlenebb átmentését a fővezér
ség megszűnését követő időkre." A re
cenzens lényegbevágónak és elgondol-
koztatónak tartja Vargyai Gyula alábbi 
megállapítását is: „Ez — a VKF pri
vilegizált helyzete és szerepe — per
sze csak túlbiztosítás volt akkor, ami
kor magát a legfelsőbb katonai veze
tést sikerült legitimizálni, amikor az 
1920: I. és II. tc-kel, az útegyengetés-
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bői adódó koncessziók mellett, a ma
gyar közjognak az államfőre vonatkozó 
tételes szabályait úgy sikerült — a kor
látok ellenére is — új tartalommal 
megtölteni, hogy az, ha zökkenőkkel is, 
de belefért, vagy legalábbis bele lehe
tett helyezni az alkotmányjog keretei
be. Az persze, hogy ez a belehelyezés 
csak később történt meg, s megvaló
sulását a közjogtudomány logikai és 
dogmatikus saltomortáléi kísérték — az 
már ismét új kérdések sorát veti fel. A 
közjog régi keretének új tartalommal 
való megtöltése nemcsak a személyes 
sajátosságokból adódott, nemcsak ab
ból, hogy az ellenforradalom legelső le
téteményesének, a nemzeti hadseregnek 
a fővezére került a kormányzói székbe, 
hanem inkább abból, hogy a XX. szá
zadban még mindig rendi jellegzetes
ségeket is mutató államfői funkció a 
Monarchia széthullása után is alkal
mas volt a nemcsak egyszerűen ellen
forradalmi államideák recipiálására, de 
ezeknek már fasiszta értelemben meg
fogalmazott s sok tekintetben végre is 
hajtott befogadására." 

Vargyai Gyula a szinte királyivá bő

vülő jogkörrel rendelkező kormányzó 
államfői aktusainak alakulását kíséri 
figyelemmel könyve második részében. 
Tételeit igen sok meggyőző adattal 
bizonyítja. A korszak egyik kulcskér
dését, a legitimista—királyválasztó har
cot csak a szükséges fokon érinti. Ez 
inkább erény, mint hiba, hiszen a kér
dés — bonyolultságánál és sokrétűsé
génél fogva — külön, önálló tárgyalást 
érdemel. Ezt a szerző különben más 
fórumon'már elvégezte. 

összegezve: az olvasó egy igen ala
pos, jó elemző készségű szerző értékes 
művét veheti kézbe. Különösen érde
kessé és jelentőssé teszi a könyvet az, 
hogy a mű írója egy személyben jo
gász és történész, így jogtörténeti vizs
gálódásait kellő történeti megalapo
zottsággal, történeti kutatásait pedig 
szilárd jogtörténeti fundamentummal 
tudta ellátni. így a hadsereg és politi
ka történetéhez fontos adalékot szol
gáltató, hadtörténeti szempontból is je
lentős könyv, egymagában testesíti meg 
a jó történeti és a jó jogtörténeti mű
vet. 

Speidl Zoltán 

VO NGUYEN Gl AP: 

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA A FELSZABADÍTÓ HÁBORÚBAN 

(Budapest, Kossuth Könyvkiadó — Zrínyi Katonai Kiadó, 1971., 128 p.) 

Könyvtárnyi irodalom elemzi a viet
nami háborút, de Giap tábornok sze
mélyiségéről és szerepéről egyetlen 
cikk, tanulmány, vagy könyv sem fe
ledkezik meg. Giap tábornok — a 
Vietnami Demokratikus Köztársaság mi
niszterelnök-helyettese és hadügymi
nisztere, a VDK néphadseregének fő
parancsnoka — neve közismert az 
egész világon. Barát és ellenség egy
aránt elismeri, hogy Giap tábornok 
korunk egyik legsikeresebb és legki
emelkedőbb hadvezére.1 Katonai teore
tikusként is számon tartják, aki had
tudományi munkásságával maradandó 

értékeket alkotott. Nevéhez számos ka
tonai elméleti és hadtörténeti munka 
megírása fűződik, amelyekben a geril-
lahábcrúval, a népi háború elméleté
vel és gyakorlatával foglalkozik. 

E könyvében is a vietnami nép há
borús tapasztalatainak összefoglalását 
és elméleti általánosítását végzi el. A 
mű nem terjedelmével, hanem hadtu
dományi és történeti szempontból na
gyon jelentős, és tömör mondanivalójá
val kelt méltán feltűnést. A szerző 
szintézisét adja a vietnami nép több 
mint negyven éve folyó felszabadító 
fegyveres küzdelmének, a sok vér árán 

1 Giap tábornokot kiváló hadvezérként jellemzik a burzsoá katonai teoretikusok és tör
ténészek is. Lásd példának O'Neill, Robert J.: Generál Giap. Politician and Strategist c. 
könyvét. (New York, Washinton, 1969.), vagy a népszerű francia polgári História magazine 
1971. 190. számát, amely az utóbbi 30 évben Vietnamban folyt háborúk történetét mutatta be. 
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szerzett legfontosabb katonai és törté
neti tapasztalatoknak. 

Könyvében sokoldalúan ábrázolja a 
népfelkelést és a népi háborút, a har
coló vietnami népet, a politkai és ka
tonai erőket, a bázisok és a hátország 
szerepét, a hadvezetés és a hadművé
szet jellemzőit, valamint a vietnami 
nép győzelmének legfontosabb forrását 
— a párt vezető szerepét. 

Giap tábornok elemzéséből kitűnik, 
hogy az elmúlt negyven esztendőben a 
Vietnami Dolgozók Pártja vezetésével 
a vietnami nép folytonos harcban állt 
a függetlenségért, a szabadságért és a 
szocializmusért, és jelentős diadalokat 
aratott. Ez annak volt köszönhető, 

-hogy a vietnami nép és hadsereg a párt 
marxista politikáját és katonai irány
vonalát követte, amely — mint Giap 
tábornok megállapította — „Magában 
foglalja a háborúra és a hadseregre 
vonatkozó marxista—leninista tanítások 
alkotó alkalmazását hazánk konkrét 
viszonyaira, összegeződnek benne a 
népfelkelésben és a népi háborúban 
szerzett gazdag tapasztalataink. Ez a 
katonapolitika folytatja és magas szint
re fejleszti hadtudományunk évezredes 
hagyományait, s felhasználja a világ
forradalomnak a fegyveres harcban 
szerzett élenjáró tapasztalatait is. Pár
tunk katonapolitikája fegyveres erőink 
és népünk legyőzhetetlen zászlaja 
volt és marad."2 

A szerző kimutatta: a vietnami nép 
forradalmi harca egyenes folytatása a 
Vietnam védelméért és építéséért ví
vott évezredes küzdelemnek. A mű 
vázlatosan ismerteti azokat a háború
kat, amelyeket a XIX. századig viselt a 
vietnami nép az idegen hódítók ellen. 
E népi jellegű felkelésekben és hábo
rúkban kovácsolódtak ki azok a ma is 
élő haladó vietnami katonai hagyomá
nyok, amelyek a vietnami nép tehet
ségére és hősiességére épültek. A XIX. 
század közepétől a francia gyarmatosí
tók támadták Vietnamot. Mintegy har
minc év alatt tudták csak meghódíta
ni, de uralmukat mindig megrengette a 
vietnami nép ellenállása. 

Giap tábornok plasztikus képet fest 
arról a történelmi küldetésről, amelyet 
a kommunista párt megalakulása óta 
betölt. A párt azzal a céllal alakult 
meg, hogy vezesse a vietnami népet a 

2 Vo Nguyen Giap: Stratégia és taktika a 

forradalom útján, az emberiség törté
nelmének új korszakában — a kapita
lizmusból a szocializmusba történő vi
lágméretű átmenet korszakában. A má
sodik világháború új helyzetet terem
tett Vietnamban is. A párt elsődleges 
célként a nemzeti felszabadítást, köz
ponti feladatként a felkelés előkészíté
sét tűzte ki. A párt — nagyszerűen 
kombinálva a politikai és a fegyveres 
harcot — helyi jellegű gerillaharcot és 
részleges felkeléseket robbantott ki. 
1945. augusztusi forradalom az egész 
nép általános felkelése volt, amely 
szétzúzta a japán militaristák és a báb
kormányzat igáját, s magához ragad
va a hatalmat, létrehozta a Vietnami 
Demokratikus Köztársaságot, Délkelet-
Ázsia első népi demokratikus államát. 

A győzelmes augusztusi forradalom 
másnapján a vietnami népnek ismét 
harcba kellett szállnia a francia gyar
matosítókkal. A vietnami nép első hon
védő háborúja közel kilenc évig tartott. 
Az 1954-ben Dien Bien Phu-i történel
mi jelentőségű győzelem után a fran
cia kolonialisták kénytelenek voltak 
aláírni a genfi egyezményt. Helyre
állt a béke és a vietnami haza északi 
része teljesen felszabadult. A francia 
gyarmatosítók felett aratott győzelem 
volt az első nagy diadal a gyarmati or
szágok nemzeti felszabadító háborúi
nak sorában. 

A vietnami nép megpróbáltatásai 
azonban nem értek véget, a francia 
gyarmatosítókat ugyanis az amerikai 
imperialisták váltották fel, mégpedig 
azzal a céllal, hogy megszerezzék Viet
nam déli részét, s abból neokolonialis-
ta katonai bázist hozzanak Észak és a 
szocialista tábor ellen. Ezúttal az óriási 
hadipotenciállal rendelkező amerikai 
imperializmus, a világ csendőre volt az 
agresszor. Giap tábornok részletesen 
ábrázolja az elkeseredett politikai har
cokban eltelt éveket, és a folytatása
ként 1959—1960-ban Dél vidéki körzetei
ben láncszerűen kitört felkeléseket. A 
nép gazdája lett az ország nagyobbik 
részének. Ezek a győzelmes felkelések 
vezettek el Ngo Dinh Diem uralmának 
megdöntéséhez és az amerikaiak „kü
lönleges háborúja elleni felszabadító 
háborúhoz. A vietnami nép belépett a 
második honvédő háborújába. Négy év 
alatt Dél fegyveres ereje és lakossága 

felszabadító háborúban. Budapest, 1971., 5—6. o. 
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lényegében legyőzte az amerikai ag
resszorok „különleges háborúját". 

A szerző megállapítja, hogy ezt kö
vetően az amerikaiak tömegesen ve
tették be csapataikat és csatlósaikat a 
Dél-Vietnam elleni nyílt intervencióba, 
és megkezdték romboló légi és tengeri 
háborújukat Észak ellen. A vietnami 
nép elengedhetetlen harcba kezdett az 
amerikai agresszor ellen Dél felszaba
dításáért, Észak védelmére és a haza 
újraegyesítésére. Giap tábornok szerint 
„Forradalmi háború ez, felszabadító 
háború, az amerikai imperializmus leg
nagyobb és legkíméletlenebb helyi há
borúja ellen"? A dél-vietnami nép és 
fegyveres erőinek 1968 tavaszán elin
dított támadássorozata történelmi for
dulatot hozott a háborúban: az ellen
séget arra kényszerítette, hogy véde
lembe vonuljon és beismerje a „helyi 
háború" kudarcát, majd belemenjen 
háborújának újabb zsákutcájába, a 
„dezamerikanizáció"-ba és a „vietnami-
zálás"-ba. Az északi fegyveres erők és 
a lakosság négy évi hősies küzdelem 
után meghátrálásra kényszerítette a 
vietnamiak számára eddig ismeretlen 
harcmódban támadó amerikai imperia
lizmus korszerű légierejét. A vietnami 
nép első ízben kényszerült védekező 
háborúra, hogy hazájának északi 
felében sikeresen megvédje önálló szo
cialista államát. Ezekkel a győzelmek
kel a vietnami forradalmi háború új 
szakaszba lépett. 

A vietnami nép a kommunista párt 
vezetésével évtizedeken át lélegzetvé
telnyi szünet nélkül harcolt. Giap tá
bornok könyvében részletesen ismerte
ti, milyen gazdag tapasztalatokra tet
tek szert a hosszú harc alatt. A ta
pasztalatok főképpen a fegyveres fel
kelésre, a forradalmi háborúra és a 
nemzeti felszabadító háborúra vonat
koznak, vagyis a hatalom meghódításá
ra, az imperialista iga lerázására és 
a honvédő háborúra. Az ellenfelet és 
az agressziós háború formáját tekintve 
a vietnami nép a fegyveres felkelés 
és a forradalmi háború alkalmazásával 
egymás után győzte le három konti
nens három nagy imperialista hatal
mát: a japánt, a franciát és az ame
rikait. A harcmodort illetően a hata
lom megszerzéséért részleges felkelése
ket és általános felkelést robbantottak 

3 u o . 15. o. 

ki. Hosszan tartó népi háborúval vi
szonozták a hagyományos gyarmatosító 
háborúkat. A neokolonializmus agresz-
sziós formáival a fegyveres és politikai 
harcot kombináló népi háborút állítot
ták szembe. Megszervezték az amerikai 
légi kalózok elleni népi háborút. A 
vietnami nép a legkülönbözőbb törté
nelmi helyzetekben fokozatosan szerez
te meg a népi háború tapasztalatait. 

Giap tábornok könyvében definiálja 
a Vietnami Dolgozók Pártja vezetésé
vel folytatott népi háborúk alapvető 
jellegzetességeit. Engels népi háborúról 
szóló tanítására alapozva kifejti, hogy a 
régi korok népi háborúihoz viszonyítva 
ma a munkásosztály vezette népi há
ború „a nép által a népért" folyik, s 
jelentősége, tartalma korunkban a le
hető legteljesebb. A vietnami népi há
ború igazságos háború az imperializ
mus igazságtalan agressziós háborújá
val szemben, a szocializmus és a világ
forradalom érdekeinek szolgálatában. 
Nemzeti felszabadító háború, egy bá
tor és kitartó, értelmes és leleményes 
nemzet háborúja a nagy hadipotenciál
lal rendelkező agressziós imperialista 
nagyhatalom ellen. Ezt a nemzeti fel
szabadító és honvédő háborút a vietna
mi nép korunk nemzetközi körülmé
nyei között vívja, mind jelentősebb se
gítséget kapva a szocialista világrend
szertől, amely igen fontos tényezője a 
vietnami nép győzelmes harcának. 

A szerző a vietnami hadtörténelem 
vizsgálata során — Lenin háborúról 
szóló tanítását idézve — nagy jelentő
séget tulajdonít annak, hogy a népi 
háborúban milyen koncepció alapján 
szervezik meg az erőket. Giap tábor
nok rámutat arra, hogy a koncepció
nak tartalmaznia kell az egész nép 
mozgósításának és fölfegyverzésének 
tervét és biztosítania kell a nép részvé
telét a felkelésben, bármilyen formájú 
háborúban. Emellett ki kell dolgozni a 
a tömegpolitikai erők és a népi fegyve
res erők — a népi háború gerincének 
— haderő- és fegyvernemeinek kiépí
tési elveit. A Vietnami Dolgozók Párt
ja sikeresen szervezte meg újtípusú 
fegyveres erőinek mindhárom kategó
riáját — a reguláris erőket, a körzeti 
csapatokat, a népi milíciát és a gerilla
egységeket —, az egész nemzet harcra 
való mozgósításának és szervezésének 
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legmegfelelőbb formáját. A szerző 
részletesen ismerteti a három kategó
riához tartozó erők összetételét és sze
repét. Jelzi, hogy a három kategóriához 
tartozó csapatokat megfelelő hadrend
ben szervezték meg és ésszerűen osz
tották el a különböző hadászati szekto-
torokban és hadszíntereken. Így van
nak helyi és hatalmas mozgatható erők, 
és a kettőt szoros együttműködésbe 
hozhatják a kulcsfontosságú pontokon, 
minden szinten, bárhol az országban. 

A mű részletesen vizsgálja — a viet
nami történelmi tapasztalatok tükrében 
— a bázisok és a hátország jelentőségét 
és szerepét a népi háborúban, összefog
lalja az ezzel kapcsolatos legfontosabb 
követendő szabályokat és meghatároz
za a most folyó népi háborúban meg
valósítandó feladatokat. Szilárd hátor
szág és egyre jobban kiépülő bázisok 
és támaszpontok nélkül a népi há
ború folytatása lehetetlen. Giap tábor
nok ismerteti a népi háború vezeté
sének módszerét. Ez a hadvezetési 
módszer — állapítja meg — ahhoz 
a népi háborúhoz alkalmazkodik, ame
lyet egy viszonylag kis területű, 
nem túl népes ország, Vietnam vi
sel a társadalmi lét minden területén 
nagy imperialista országok agressziós 
hadseregeivel szemben. Ennek a had
vezetési módszernek lényegi tartalma 
abban fejeződik ki, hogy az egész nép 
háborúját kell megvívni minden téren, 
Összekapcsolni a fegyveres erőket a po
litikai erőkkel, a fegyveres harcot a 
politikaival, a fegyveres felkelést a for
radalmi háborúval. Az alapvető és 
döntő harci forma a fegyveres harc, a 
másik fő harci forma, a politikai harc, 
a fegyveres harc fejlesztésének egyik 
alapja és ugyanakkor a támadás egyik 
módja. Ez a komplex harci folyamat 
szolgálja a hosszú időtartamú népi há
ború vitelét, amelyet egyszerre kell 
folytatni a három stratégiai zónában: a 
hegyvidéken, a síkságokon és a váro
sokban. 

Giap tábornok megindokolja, hogy 
a vietnami népnek miért kell kitar
tania a támadó stratégia (hadászat) el
ve mellett mind a fegyveres felkelés
ben, mind a forradalmi háborúban. A 
forradalom — támadás. A felkelés — 
szintén támadás. A forradalmi háború, 
egész lefolyását tekintve, támadás. BIO
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fordulhat, hogy bizonyos pillanatokban, 
bizonyos helyeken védelembe kell vo
nulni, de csak azért, hogy megteremt
hessék a támadás folytatásához szüksé
ges feltételeket. A támadás eszméje a 
vietnami forradalmi háború stratégiá
jának ideológiai alapja. Emellett a ve
zetés a hosszan tartó háború stratégiá
ját is alkalmazza. A népi háború stra
tégiája — állapítja meg Giap tábornok 
— a hosszan tartó háború stratégiája. 
Ez a hosszan tartó háború lényegében 
az ellenség szünet nélküli ostromát je
lenti, így apránként semmisítik meg, 
lépésről lépésre szorítják vissza, fok
ról fokra győzik le, egymásután hiúsít
ják meg hadászati elgondolásait, és 
győzelemről győzelemre haladnak a 
végső diadalig. A hadvezetés fontos el
ve, hogy az ellenséges erők megsemmi
sítését össze kell kapcsolni a saját erők 
megóvásával és növelésével, valamint a 
néphatalom megszervezésével és meg
tartásával. 

Giap tábornok könyvében egy egész 
fejezetet szentel a vietnami hadművé
szet bemutatásának. Érdemes idéznünk 
a hadművészetről adott definícióját: 
„A hadművészet a hadvezetés mesteri 
módon való művelése a fegyveres harc 
problémáinak megoldására. Hadművé
szetünk tükrözi a fegyveres forradalmi 
harc általános törvényszerűségeit, és a 
magunk harcának sajátosságait, vagyis 
azokat a szálakat, amelyek a fegyveres 
harcot a politikai harccal, a forradalmi 
háborút a fegyveres felkeléssel össze
fűzik.'"1 Ezután Giap tábornok ponto
san meghatározza a hadművészet há
rom alkotórésze, a hadászat, a hadmű
veleti művészet és a harcászat össze
függéseit és szerepét, majd részletesen 
tárgyalja a vietnami hadművészet jel
lemző vonásait. Ezek mindenek előtt 
abban nyilvánulnak meg, hogy az egész 
harcoló nép hadművészete; a fegyveres 
erők támadásának művészete; a „nagy 
szám kis számmal való legyőzésének" 
művészete; az ellenség megsemmisíté
sére való törekvés művészete; a dina
mizmus és a kezdeményezés, az el
szántság és a rugalmasság, a lelemé
nyesség és az alkotószellem, a fortély 
és a rajtaütés maximális kihasználásá
val folytatott harc művészete. A viet
nami hadművészet az adott felszaba-
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dító vagy honvédő háború konkrét kö
rülményeihez alkalmazkodva számos 
hadászati, hadműveleti és harcászati 
feladatot oldott meg sikerrel. Giap tá
bornok azzal fejezi be a vietnami had
művészet elemzését, hogy idézi Engels 
zseniális hadtudományi tételét, amely 
arról szól, hogy a helyes hadművészeti 
elvek alkalmazásával a szabadságáért 
harcoló kis nép hogyan bánhat el 
naggyal, egy kevésbé erős hadsereg az 
erősebbel. A szerző művének befejező 
részében a népi háború pártirányításá

nak feladataival foglalkozik, amely — 
mint megállapítja — a győzelem elsőd
leges tényezője. 

Giap tábornok művében alkotó mó
don továbbfejlesztette a szocialista 
hadtudományt. Olvasása maradandó él
ményt jelent, a korunk történelmével, 
hadtudományával foglalkozó szakembe
rek számára pedig nélkülözhetetlen 
forrásanyagot. Giap tábornok könyvét 
e sorokkal zárja: „Győzni fogunk!" 

Ács Tibor 

E. KÖNNEMANN: 

EINWOHNERWEHREN UND ZEITFREIWILLIGENVERBÄNDE* 

(Berlin, Deutscher Militär v erlag, 1971., 486 p.) 

Kevés olyan szakasza van a leg-
újabbkori német történelemnek, amely 
annyira a tudományos érdeklődés és 
kutatás középpontjában állana, mint az 
1918-as polgári demokratikus forra
dalom és az azt követő ellenforra
dalommal megteremtett weimari köz
társaság. 

A második világháború után a pol
gári történettudományban, mindenek
előtt a nyugatnémet történelemtudo
mányban nagy erővel kibontakozó ku
tatás szakított azzal a hagyománnyal, 
amely a német nép 1918-as sorsfordu
lóját — főleg a fasizmus éveiben — a 
„novemberi bűnözők" aljas tettévé deg
radálta. De ha el is vetette a forra
dalom harcosainak és magának a for
radalomnak a nyílt diszkreditálását, a 
szociáldemokrata—nagytőkés—nagybir
tokos érdekszövetség által végrehajtott 
ellenforradalmat, amely a német szo
cialista forradalmi erők megsemmisí
tésének útján a kapitalista osztályel
nyomást korszerűbb formában biztosító 
weimari állam megteremtéséhez veze
tett, a „bolsevista anarchiától" való 
megmentő és a „tiszta demokráciá
hoz" vezető történelmi aktus magasz
tos piedesztáljára emelte fel. 

A történelemhamisítás e legújabb 
változatával a marxista történettudo

mány kezdettől fogva éppúgy szem
ben állt, mint azt megelőzően a no
vemberi forradalmat ért szitkok ára
datával. Ezt tette — és teszi napjaink
ban is — a történelmi valóság és az e 
valóságból fakadó történelmi igazság 
alapján. Mindez pedig azt jelenti, hogy 
a marxista tudomány az 1918-as no
vemberi német forradalmat Európa 
legnagyobb méretű és jelentőségű nép
forradalmának tekinti a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom után, amely 
polgári demokratikus jellege ellenére 
magában hordta a szocialista forrada
lomba való átnő vés csíráját s ezzel egy 
szocialista, békeszerető Németország 
megteremtésének lehetőségét Európa 
szívében. Hogy ez nem következett 
be, s a német fejlődés olyan irányt 
vett, amilyet vett, számos okkal ma
gyarázható. A marxista történettudo
mány legfontosabb feladatának éppen 
azt tekinti napjainkban, hogy ezeket 
az okokat feltárja, az okok mélyén rej
lő összefüggéseket és törvényszerűsé
geket napvilágra hozza s azok ismere
tében érthetővé tegye a német prole
tariátus 1919-es nagy vereségét és a 
szociáldemokráciával szövetséges jun
ker—nagytőkés kizsákmányoló rend fe-
lülkerekedését, amely alig egy évtized 
után a náci hatalomátvételhez és a né-

* Lakóhelyi védelmi szervezetek és önkéntes alakulatok. 
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met militarista-imperializmus áldoza
tául esett népek mérhetetlen szenvedé
seihez vezetett el. 

A marxista történészeknek, köztük 
elsősorban a Német Demokratikus Köz
társaság kutatóinak ilyen irányú mun
kássága nem kevés eredménnyel járt az 
utóbbi években. E történészek között 
megtisztelő helyet foglal el Ervin Kön
nemann, a hallei egyetem kutatója, aki 
Einwohnerwehren und Zeitfreiwilligen
verbände c. könyvében arra keresett 
választ, hogy a jobboldali szociálde
mokrata vezetők (Ebért, Scheidemann, 
Noske stb) és a nagytőkés—nagybirto
kos ellenforradalmi reakciót reprezen
táló Hindenburg—Groener-féle hadve
zetőség támogatásával a novemberi 
forradalom napjaiban létrejött lokális 
polgári fegyveres testületek és önkéntes 
szervezetek miért ' és hogyan válhattak 
a fegyveres tiszti különítmények mel
lett a szocialista forradalmi erők hóhé
raivá, majd a konszolidálódó ellenfor
radalom Reichswehrjének, az újjászü
lető német militarista-imperializmus 
haderejének tartalékává. Ervin Kön
nemann a német történelem jelzett 
korszakának eddig meglehetősen isme
retlen és bonyolult kérdéskomplexusá
ra magas tudományos színvonalon adta 
meg a választ, s ha az olvasóban bizo
nyos hiányérzet keletkezik is, az csu
pán azért van, mert a szerző — igaz, 
hogy tudatosan — csak 1920. márciusi 
Kapp-puccsig követi az eseményeket. 
Feltételezhető, hogy kutatásai az elkö
vetkező években kiterjednek a weimari 
köztársaság egészére és talán egy újabb 
monográfiában az olvasó előtt feltárul 
a több mint 1 millió főt számláló el
lenforradalmi fegyveres szervezetek te
vőleges szerepe a polgári demokrati
kus állam megsemmisítésében és a fa
sizmus hatalomra jutásában. 

A novemberi német forradalom, bár
mennyire is jelentősek voltak vívmá
nyai (a Hohenzollern császárság meg
döntése, a polgári demokratikus sza
badságjogok biztosítása, az imperialista 
háború befejezése stb.), a termelési és 
az ezen alapuló hatalmi viszonyokat 
alapvetően nem változtatta meg. A for
radalom szocialista irányba való to
vábbfejlesztése számos objektív körül
mény mellett többek között attól is 
függött, hogy a munkásosztály élén álló 
Spartacus szövetség be tudja-e tölteni 
az újtípusú (bolsevik) párt szerepét, 
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amely a dolgozó tömegeket e stratégiai 
cél elérésére szervezi és vezeti. Más 
szavakkal: szembe tudja-e állítani a 
megvert, de meg nem semmisített po
rosz—junker—nagytőkés osztályok és ki
szolgálóik, a jobboldali szociáldemok
rata vezetők között azonnal létrejött 
ellenforradalmi szövetséggel a prole
tariátus felfegyverzett erejét a hatalom 
megszerzésére s ezen keresztül a ter
melési és tulajdonviszonyok megvál
toztatására? A forradalmat követő na
pok és hetek törekvései egyértelműen 
azt mutatják, hogy a munkásosztály 
forradalmár vezetői nem kis erőfeszí
tést tettek a magukat spontán módon 
felfegyverzett munkáscsoportoknak 
munkásmilíciákra történő átszervezésé
re és a munkásokhoz csatlakozott kato
natömegeknek egy Vörös Gárdában való 
egyesítésére. De november hónapja az 
uralkodó osztályok és szövetségeseik, a 
szociáldemokrata vezetők részéről sem 
múlt el tétlenségben: az általuk ügye
sen kisajátított munkás- és katonataná
csokon keresztül felállított ún. polgári 
fegyveres szervezetek (Bürgerwehr, 
Volkswehr stb.) a proletariátus szerve
ződő fegyveres erőit nemcsak paralizál
ták, hanem létszámukat tekintve csak
hamar felül is múlták. Feladatuk no
vember és december hónapban abban 
állott, hogy a felbomlásban lévő haza
térő frontkatonaságot, amelyből a pro
letariátus a legnagyobb fegyveres tar
talékot remélte, azonnal lefegyverezzék, 
a munkás fegyveres szervezeteket meg
osszák, lej arassák, korrumpálják és 
szétzüllesszék, s ezáltal a forradalom 
leverését előkészítsék. 

A munkás fegyveres szervezetek el
len irányuló romboló munka, amely
ből az ún. Többségi-Szociáldemokrata 
Párt mellett a Független Szocialista 
Párt vezetői is kivették részüket, de
cember elején napirendre tűzte a for
radalom fegyveres leverésének kísérle
tét. Ez nem is váratott sokáig magá
ra : az Ebért—Groener-megállapodás 
alapján a forradalom szívébe, Berlin
be érkezett ellenforradalmi katonai 
alakulatok véres rohamot intéztek a 
forradalom hadállásai ellen. A decem
ber 6-i és december 24-i összecsapá
sokból azonban a munkásosztály került 
ki győztesen. Az ellenforradalmi erők 
vereségének oka nemcsak a katonai 
alakulatok felbomlásában, hanem — 
amint azt a szerző a felkutatott levél-



tári anyag sokaságával bizonyítja — a 
nagy anyagi áldozatokkal létrehozott 
polgári fegyveres szervezetek teljes 
csődjében is volt keresendő. Sajnos, a 
munkásosztály vezetői nem ismerték 
fel a hatalom megragadásának kínál
kozó lehetőségét, s ezzel lehetőséget 
adtak a Kassel melletti Wilhelmshö-
hében tanyázó hadvezetőségnek tiszti 
különítmények azonnali felállítására, 
amelyek aztán 1919 januárjában, a 
Spartacus-felkelés elhárításának ürü
gyén, a szociáldemokrata Noske irányí
tásával véresen leszámoltak a munkás
osztállyal, s vezetőit, Kari Liebknech-
tet és Rosa Luxemburgot meggyilkol
ták. 

A május végéig tartó és egész 
Németországot elárasztó Noske-féle el
lenforradalmi terror a polgári fegyve
res szervezetek újjászületésének idősza
ka volt: a gombamódra szaporodó 
„Wehrek" a tiszti szabadcsapatok har
ci tartalékát képezték, amellett, hogy 
az egyre gyengülő munkás fegyveres 
szervezetek ellenállásának megtörését 
denunciálással és spicli tevékenységgel 
segítették elő. 

A német forradalom vereségének és 
az ellenforradalom felülkerekedésének 
eme drámai folyamata, s e folyamat
ban az uralkodó osztályok s szövetsé
geseik, a szociáldemokrata vezetők 
népellenes politikája plasztikusan raj
zolódik ki a könyv lapjain, miközben 
a szerző arra is nagy gondot fordított, 
hogy a szocialista forradalmi erők 
gyengeségét és az általuk elkövetett hi
bákat a maguk összességében feltárja 
az olvasó előtt. 

A győztes ellenforradalom egyik első 
tette — mint ismeretes — a weimari 
köztársaság kodifikálása volt 1919 feb
ruárjában. De nem kevés erőfeszítést 
tett azért, hogy az új állam katonai 
rendszerét kialakítsa s ezzel bebizto
sítsa magát „minden meglepetéstől" 
kívülről és belülről egyaránt. A „Mili
tärsystem" kialakításáért folyó politikai 
harcok híven tükrözik a hatalmon levő 
nagytőkés—nagybirtokos—szociáldemok
rata érdekszövetség belső ellentéteit. 
Míg a hadvezetőség a konszolidáló-
dási folyamat egyik döntő feltéte
lének az „ellenőrizhetetlen" tiszti 
szabadcsapatok feloszlatását és egy 
„kézben tartható" Reichswehr létre
hozását tekintette, a kormány élén álló 
szociáldemokrata Scheidemann és tár

sai — befolyásolva a versaillesi béke 
ama pontjaitól is, amelyek Németor
szág számára nehézfegyverekkel nem 
bíró 100 000 fős hadsereget engedélyez
tek — egy ún. Volksheer („néphadse
reg") felállítása mellett kardoskodtak, 
amely tömegével olvasztotta volna ma
gába az ellenforradalom időszakában 
„bevált" polgári fegyveres szervezetek 
legjobb elemeit. A weimari köztársaság 
katonai rendszerének kialakításáért fo
lyó harc végül is a szélsőséges impe
rialista katonai vezető körök győzelmé
vel végződött. E. Könnemann könyvé
nek egyik nagy érdeme e bonyolult fo
lyamatoknak nagy gonddal történő vé
gigkísérése. 

Az ellenforradalom végleges győzel
mét követő időszakban a Hindenburg— 
Groener-féle hadvezetőség, amely 
Eberttel együtt a legtöbbet tette a 
noskei fehérterror győzelméért s ezzel 
a kapitalista kizsákmányoló rend meg
teremtéséért, a von Seeckt tábornok 
vezette szélsőséges militarista csoport
nak adta át a helyét. Ez a csoport szí
vós munkával, amelynek kezdetei még 
Groenerig nyúltak vissza, olyan „Mi
litärsystemet" hozott létre, amely nem
csak a dolgozó tömegek féken tartásá
nak hatásos eszköze volt, hanem egy 
leendő revansháború korszerű tömeg-
hadseregének magvát is képezte, amel
lett, hogy magának az államnak a 
megsemmisítésére tört a Hohenzollern-
restauráció érdekében. A Seeckt által 
felállított Reichswehr jellegét tekintve 
„Berufsheer" (hivatásos hadsereg) volt, 
törzsállománya a tiszti különítmények 
szélsőségesen reakciós militarsta káde
reit fogta át, „tömegbázisává" pedig 
a polgári fegyveres szervezeteket tette, 
amelyeket a fent említett célkitűzések 
igényei szerint teljes mértékben átala
kított és függőségi viszonyba hozott. 

A polgári fegyveres szervezetek átala
kítását és a felállításra kerülő Reichs-
wehrhez való kapcsolását a kormány 
1919. augusztus 23-i értekezletén hatá
rozták el. A határozat szerint sürgő
sen felállításra kerültek az ún. lakóhe
lyi (lokális) védelmi szervezetek (Ein
wohnerwehren) közép- és kispolgári 
elemekből, korrumpált munkásokból, 
az antant félrevezetése céljából egye
lőre egységes egyenruha nélkül — a 
Reichswehr tisztjeinek vezetésével. 
Fegyver- és lőszerellátásukra a Gene-
ralkommandók kaptak utasítást. Az 
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1919. szeptember 15-én kiadott kor
mányrendelet szerint ezek a szervezetek 
„önvédelmi szervezetek" (Selbstschutz
verbände) ama rendkívüli veszélyek el
len, amelyek a biztonságot és rendet, 
különösen pedig a magántulajdont és 
az emberi életet fenyegetik. 

A lakóhelyi fegyveres testületek szer
vezése olyan ütemben haladt, hogy lét
számuk 1919. október 15-én Berlinben 
33 924, Rajna-Vesztfália tartományban 
116 597 és Poroszországban 626 764 főt 
tett ki. E lakóhelyi szervezetekhez 
kapcsolták a közép- és főiskolai hall
gatókból álló, bárhol bevethető és a 
„fekete Reichswehr" magvát képező 
önkéntes alakulatok (Zeitfreiwilligen
verbände) több mint százezres töme
gét, továbbá a Noske külön rendeleté
vel 1919 szeptemberében létrehozott ún. 
műszaki kisegítő szolgálatot (Techni
sche Nothilfe), amelynek feladata 
sztrájktörés és a kommunális iparágak 
gyárainak (víz- és elektromos ellátás 
stb.) zavartalan működtetése volt. Meg
jegyezendő, hogy a lokális fegyveres 
szervezetek mintáját az 1919 tavaszától 
működő bajor (müncheni) szervezettől 
vették át, amely „elévülhetetlen" ér
demeket szerzett a Tanácsköztársaság 
leverésében, olyan katonatiszttel és hi
vatásos spiclivel az élen, mint Ernst 
Röhm kapitány, illetve Adolf Hitler. 

Általánosságban elmondható, hogy 
ezek a fegyveres szervezetek kizárólag 
a munkás- és parasztmegmozdulások 
vérbe fojtásában látták elsődleges fel
adatukat. Megdöbbentő az a kép, amely 
a szerző által nagy gonddal összegyűj
tött adatokból, a „Wehr"-ek ilyen jel
legű tevékenységéről feltárul az olvasó 
előtt. A pisztollyal, revolverrel, gép
puskával, kézigránáttal, könnyfakasztó 
és bűzbombával, továbbá drótkötélda
rabokból álló botokkal felszerelt Wehr-
osztagok hadjáratai félelemben tartot
ták a falvak és városok lakosságát. A 
munkás- és paraszttömegek elkesere
dett harcot folytattak ellenük akár a 
Ruhr-vidék munkásairól, akár az El
bán túli porosz nagybirtokok cseléd
jeiről volt szó. A nagytőke által folyó
sított zsold, amelynek kiegészítéséhez 
az állam is hozzájárult (pl. a bajor 
szervezetek zsoldjaként 1920-ban 11,3 
millió márkát fizettek ki), a tömegek
kel szemben elkövetett atrocitások, a 
Reichswehr-tisztek által megkövetelt 
szigorú fegyelem s még számos ténye
ző a fegyveres polgári szervezeteket 

népellenes egységbe kovácsolta össze. 
Tevékenységük azonban nemcsak a ter
rorakciókban merült ki: a házi és ut
cai spicli-hálózattal szinte feltérképez
ték a lakosságot, kémszervezetük pe
dig átfogta az egész országot, sőt ügy
nökeik beférkőztek a nemzetközi mun
kásmozgalomba is. 

1920 elején a lokális fegyveres szer
vezetek felső vezetését egyre inkább 
a szélsőséges militaristák kaparintot
ták kezükbe, köztük Wolfgang Kapp, 
aki a polgári köztársaság megdön
tésének egyik hatásos eszközét látta 
bennük. Kapp mellett von Lüttwitz 
tábornok, az 1919. januári berlini vé
rengzések „hőse" és Ludendorff tábor
nok tettek szert igen nagy befolyásra. 
Az 1920. márciusi Kapp-puccs végre
hajtása így a Reichswehr-alakulatok és 
a Wehr-kötelékek nagy részének aktív 
közreműködésével történt. De mint is
meretes, Németország 12 millió szerve
zett munkásának egységes fellépése és 
a munkás fegyveres alakulatok, köz
tük a Ruhr-vidéki Vörös Hadsereg hő
si harca a puccsnak csakhamar véget 
vetett. A puccsból azonban mégis a 
nagybirtokos—nagytőkés osztályszövet
ség került ki győztesen; a szociálde
mokrata árulás (bielefeldi egyezmény) 
kiszolgáltatta a Ruhr-hadsereget a von 
Seeckt vezette Reichswehr, valamint a 
Wehrek dühének s a munkásosztály el
len vezetett irtóhadjárat átmenetileg 
stabilizálta a polgári köztársaság ál
lam- és társadalmi rendszerét. 

A munkásosztály fölött aratott vé
res győzelmet követő hónapok a 
Wehrek további sorsában bizonyos vál
tozásokat hoztak. A német nagytőkés— 
nagybirtokos körök nehezen tudták 
megbocsátani a polgári fegyveres ala
kulatoknak, hogy a puccs idején ki
bontakozott tömegmozgalmak elhárítá
sában lényegében csődött mondtak. 
Nem tudták megérteni, hogy az oly 
nagy anyagi áldozattal fenntartott 
szervezetek képtelenek voltak leszá
molni az 1918-as forradalom vívmá
nyaiért harcba induló munkásokkal. Az 
meg sokak szemében egyenesen elvi
selhetetlennek tűnt, hogy a terrorszer
vezetek árnyékában a szocialista forra
dalmi veszély újból felütötte fejét. 
Mások a leplezetlen restaurációs törek
véseket és felelőtlen háborús kalan
dortervek miatt tettek szemrehányást, 
amelyek a Reichswehr és Wehrek nagy 
többségét uralták éppen olyan idősza-
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kokban, amikor a nagytőke osztály
uralmának külső stabilizálódása az an
tanthatalmak jóindulatától függött. Ez 
utóbbiak nem is rejtették véka alá fel
háborodásukat a versaillesi szerződés 
nyílt megszegése miatt, hiszen a 
350 000 fős Reichswehr, támaszkodva a 
milliós létszámú Wehr-alakulatokra, a 
szabadjára engedett német militariz
mus kezében félelmetes erőt képviselt. 

1921. február 1-én a győztes hatal
mak kikényszerítették a hadseregnek 
100 000 főre való csökkentését és a 
Wehrek feloszlatását. Azt azonban már 
nem tudták megakadályozni, hogy az 
imperialista szoldateszka a Reichswehr 
és a Wehrek állományának nagy részét 
titkos bajtársi, sport- és egyéb szer
vezetekbe átmentse, ahol népellenes te
vékenységüket háborítatlanul folytat
ták s lettek folyamatosan a hitleri fa
siszta terrorszervezetek (SA, SS stb.) 
melegágyává. 

Nem kétséges, hogy a német törté-

A haditechnika még sohasem fejlő
dött olyan hatalmas ütemben mint ép
pen napjainkban. Ez a körülmény a 
szakírókat és a kiadót egyaránt nehéz 
feladat elé állítja, mert a haditechnika 
valamennyi területén — akár csak egy 
év alatt — végbement fejlődést egyet
len könyv keretében nem lehet bemu
tatni. 

E felismerés nyomán a haditechnikai 
ismeretterjesztésnek olyan formáját 
alakítottuk ki, amely a könyv meg
írása, illetve kiadása időszakának — 
rendszerint egy naptári évnek — kato
napolitikai nézeteit, hadászati elképze
léseit alapul véve a haditechnika leg
fontosabb ágazatait, területét vizsgálja. 
A kiadványt haditechnikai évkönyvnek 
is nevezhetnénk, mert az ilyen jellegű 
könyveink sorában nem ez az első, és 
elképzeléseink szerint az elkövetkező 

nelem eme válságos szakaszában oly 
nagy szerepet játszó ellenforradalmi 
fegyveres szervezetek elmélyült ábrá
zolásával E. Könnemann nemcsak ed
dig tisztázatlan kérdések megoldását 
segítette elő, de érzékeltetni tudta a 
német nagytőkés—nagybirtokos osztály
szövetség és támogatói, a szociálde
mokrata vezetők uralkodásának kifino
mult művészetét is, amellyel az impe
rializmus korszakában rendelkeznek. 
De nem kis érdeme van a szerzőnek 
abban sem, hogy feltárta a korszak 
forradalmi munkásmozgalmának belső 
gyengeségeit, s azokon keresztül érthe
tővé tudta tenni a német nép tragikus 
történelmi útját, amely néhány év 
múlva a fasizmus hatalomra jutásába 
torkollott. Műve — úgy érezzük — ak
kor válik befejezett egésszé, ha újabb 
kutatási eredményei révén ezeknek az 
éveknek a bemutatására is sor kerül. 

Farkas Márton 

években is jelennek meg hasonló mun
kák. 

A szerzők színesen mutatják be az 
olvasók körében feltehetően nagy ér
deklődést kiváltó — az 1972. évi fejlő
dés tendenciájára jellemző — hadi
technikai eszközöket és azoknak a had
művészetre kifejtett, vagy várható ha
tását. Kifejtett hatás: mert a világ 
nem egy területén napjainkban is foly
nak „kisháborúk", „helyi háborúk", s 
e harcokban amolyan „kipróbálás" 
megy végbe. „Várható hatás: mert a 
háborúkban szerzett tapasztalatokat a 
hadművészet jövő alakításában is érvé
nyesítik. 

A hat fejezetből — hat önálló tanul
mányból — álló munka koncepcióját, 
szerkezetét és mondanivalóját röviden 
így lehetne összegezni: 

Az I. fejezet az egész könyvnek 
mintegy a katonapolitikai keretét adja 

SÁRDY—BÁLINT—ERDŐS—LÖRINCZ—SZENTESI: 

HADITECHNIKA — 1972 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1971., 220 p.) 
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meg. A világméretű fegyverkezési ver
seny a nyugatiak számára félreérthe
tetlenné tette, hogy minden fajta — 
korábban esetlegesen létező, vagy csu
pán vélt — katonai, haditechnikai fö
lényük már a múlté, kialakult erő
viszonyok tárgyalására késztetnek és 
számukra nincs más kiút: le kell ülni 
a tárgyalóasztalhoz. 

A bevezető tanulmány szerzője első
sorban a fegyverkezési verseny techni
kai oldalát, tényezőit teszi vizsgálat 
tárgyává, rámutatva, hogy mindenfajta 
védelem — így a különböző rakéta
védelmi rendszerek is — a támadás 
és a védelem módszereinek, eszközei
nek együttes alkalmazását feltételezi. 
Részletesen elemzi a hadászati csapás
mérő erők sebezhetőségének tényezőit, 
majd felteszi és meg is válaszolja a 
kérdést: létezik-e és fenntartható-e — 
az amerikaiak által olyan szívesen és 
gyakran hangoztatott — kölcsönös se
bezhetőségen nyugvó „egyensúly"? 

A tanulmány befejező gondolatként 
a hadászati fegyverek korlátozási lehe
tőségeit, hatásait mérlegeli. 

A II. fejezet a hadászati rakéta
atomfegyverek jelenlegi állapotát, 
perspektíváit vizsgálja. A hadászati 
csapásmérő erők legkorszerűbb fegy
vereinek és más haditechnikai eszkö
zeinek ismertetése során elsősorban a 
nagy hatótávolságú rakétalövedékek 
fejlesztésének kérdéseivel, tendenciájá
val foglalkozik. Közöttük szerepelnek 
a találati pontosság növelésére, a ra
kéták nagyobb tűrőképességére irá
nyuló törekvések. Milyen mértékben 
fokozható a rakétavédelmi rendszerek 
hatékonysága, milyen újabb eredmé
nyek születtek a rakétavédelmi rend
szerek áttörése terén — hogy csak a 
leglényegesebb kérdéseket említsük. 
Következtetéseit a szerző abban össze
gezi, hogy a fejlődés egyre határozot
tabban a több robbanófejes — a manő
verező és sikló robbanófejes rakéták, 
valamint a mozgó indítóállványok, nem 
utolsó sorban a víz alatti rakétabázisok 
széles körű fejlesztése, elterjedése felé 
mutat. 

A III. fejezet a tömegpusztító eszkö
zök — közöttük kiemelten az atom
fegyverek — jelenlegi helyzetével és 
fejlesztésével foglalkozik. Hol van a 
reális határa a nukleáris fegyverek, a 
nukleáris robbanóerő fokozásának? Le
het, hogy a jövő harcászati atomfegy
vereké? A vegyi fegyverek jelenéről és 

jövőbeni lehetséges felhasználásáról is 
szó esik. A tanulmányból az olvasó a 
járványoktól a biológiai fegyverig ve
zető útról is képet alkothat, arról, hogy 
az imperialisták az emberek tömeges 
irtásának egyik legkorszerűbb eszkö
zét, a biológiai fegyvert valóban tudo
mányos alapossággal kidolgozták. 

Ilyen és sok más hasonló kérdés fel
tevése és megválaszolása teszi érdekes
sé ezt a fejezetet. 

A IV. fejezet arról tájékoztatja az 
olvasót, hogy a hadügy forradalma 
nyomán, annak eredményeként napi
rendre került a szárazföldi csapatok 
vezetése gépesítésének szükségessége. A 
szerző a megoldás lehetőségeit keresi. 
A katonai vezetés operativitása növelé
sének, korszerűsítésének milyen mód
jai, útjai és lehetőségei vannak? A 
megvalósításnak melyek a fokozatai és 
módjai? Miként alakult az ember és 
a gép, majd a gépesítés és az auto
matizálás viszonya, helye és szerepe a 
katonai vezetésben? 

A tanulmányt egy komplex automati
zált légvédelmi rendszer bemutatása 
teszi teljessé. 

Az V. fejezet „A rehabilitált tűz
fegyverek" címet viseli. Mondanivaló
jának az a kiindulópontja, hogy a kor
szerű háborúban a rakétákkal vala
mennyi tűzfeladat nem oldható meg, és 
a csöves tüzérség lövegei — természe
tesen korszerűsített kivitelben — a 
harcnak ma sem nélkülözhető fegyve
rei. A páncélozott önjáró tüzérség ha
tározottan mutatja a fejlődés korszerű 
útját. Itt — a tűzhatás fokozásának 
követelménye mellett — a sokoldalú 
védettség és a nagyfokú mozgékonyság, 
a manőverező képesség ellentétes ten
denciaként jelentkezik és feloldása ez 
idő szerint csak kompromisszumok út
ján lehetséges. Emelett a vontatott lö
vegek is fejlődnek, a minél hatásosabb 
területtűz követelménye pedig a soro
zatvetők fejlesztésének irányába mutat. 
A tanulmány be is mutatja az e téren 
— elsősorban a Szovjetunióban — elért 
számottevő eredményeket. 

Persze a tüzérségi felderítés is új, 
korszerű és nagyhatású eszközöket kö
vetel: megjelennek a „dronok" a tü
zérségi felderítésben. 

A VI. fejezet a katonai helikopterek 
jelenlegi állapotát, technikai fejlődé
sük és alkalmazásuk egyre bővülő kö
rét vizsgálja. Űj fegyver jelenik meg: 
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a harci helikopter! Nagyobb terhelés
sel, sebesebben és távolabbra jutva a 
harci feladatok sorát megoldani — ez 
az alapvető célkitűzés. 

A technikai fejlődés, a repülési biz
tonság fokozása mellett, a sugárhajtású 
— gázturbinás sugárhajtóművel üzeme
lő helikopterek irányába mutat. A fel
fegyverzés útja a géppuskák és a kis 
méretű repesz-, valamint gyújtóbom
bák után egyre jobban a páncéltörő 

VOENNO ISZTORICSESZKIJ ZSUR-
NAL (Szovjetunió) 1971. 7—9. sz. — A 
három szám anyagában két jelentős ta
nulmány foglalkozik a polgárháború 
időszakának kérdéseivel. Az egyik V. 
KOLICSEV: „Az ellenség csapatainak 
felbomlasztására irányuló politikai 
munka a polgárháború éveiben" (7. sz. 
11—17. o.) c. munkája. Lenin a polgár
háború kezdetétől fogva nagy jelentő
séget tulajdonított az ellenség körében 
végzett politikai felvilágosító munká
nak. 1918 szepemberében Szverdlov 
vezetésével zajlott le a Központi Bi
zottságban a megszállt területeken dol
gozó pártszervezetek képviselőinek ér
tekezlete. A résztvevőknek Lenin sze
mélyesen adott olyan utasítást, hogy 
erősítsék a német csapatok között folyó 
munkát. Hasonló kérdéssel foglalkozott 
1918 októberében a megszállt területek 
pártszervezeteinek I. összoroszországi 
Konferenciája. Az OK(b)P külföldi cso
portjai feladatul kapták e munka szer
vezését. Tevékenységükhöz lapokat, ki
adványokat bocsátottak rendelkezésük
re. Amikor létrejött a Köztársaság For
radalmi Katonatanácsának Politikai 
Osztálya, ez vette kézbe központilag az 
irányítást. 1919-ben az osztályon belül 
létrehozták a nemzetközi propaganda 
speciális csoportját. 

A szerző részletesen elemzi a pro
paganda főbb elvi kérdéseit, a terjesz
tés írásos és szóbeli módszereit és né
hány konkrét példán, pl. a Csehszlovák 
Hadtest morális helyzetének alakulásán 
mutatja be a tevékenység eredményes
ségét, 

A polgárháború időszakával foglal
kozó másik munka J. KORABLEV: 
„V. I. Lenin a Vörös Hadsereg katona-

rakétákkal való felszerelés felé vezet. 
Milyen kilátásai, lehetőségei vannak 

a helikopterek alkalmazásának egy 
esetleges atomháborúban? A kérdés 
feltevése és megválaszolása a tanul
mány befejező gondolata. 

íme néhány kiemelkedően érdekes 
időszerű haditechnikai kérdéscsoport — 
egyetlen kötetben. 

Szabó Sándor 

jának pszichológiájáról" (9. sz. 3—12. 
o.) c. tanulmánya. A szovjethatalom 
első éveiben és a polgárháború befe
jezése után nagy figyelmet fordítottak 
a katonai pszichológiára. A Vörös Had
sereg megszervezésével együtt meg
vetették az új típusú katona kiképzésé
nek és nevelésének elvi alapjait, ami 
szükségessé tette, hogy a katonai pszi
chológia tudományát is megtisztítsák 
az idealista maradványoktól. A szovjet 
katonai pszichológia fejlesztésében, tu
dományos alapokra helyezésében nagy 
szerepet játszottak a marxizmus—leni
nizmus klasszikusainak munkái. Lenin 
eszméi az ember szerepéről a háború
ban, az erkölcsi tényező jelentőségéről, 
az egyéni és társadalmi tudat mate
rialista értelmezése meghatározták a 
szovjet katonai pszichológia ideológiai 
és módszertani álláspontjait. 

A marxista pszichológia szerint az 
emberben mindig — a hadseregben és 
a hadseregen kívül egyaránt — a tár
sadalmi helyzetének megfelelő szemlé
let uralkodik, ez a döntő magatartásá
ban. Ezért a katona pszichológiájának 
tanulmányozásakor mindenekelőtt egy 
meghatározott társadalmi berendezke
désű ország adott osztályának képvi
selőjét vizsgálják, következésképpen az 
ember magatartására hatást gyakorló 
két, egymástól viszonylag független, de 
egymással mégis elszakíthatatlan kap
csolatban lévő tényező, a társadalmi és 
biológiai tényező közül az elsőt helye
zik előtérbe, nem hanyagolva el termé
szetesen az egyes katona egyéni beállí
tottságát, emócióit sem. 

A szerző részletesen elemzi, hogy a 
társadalmi tényezők megváltozása ho
gyan hatott pl. a katonák háborúval 

KÜLFÖLDI HADTÖRTÉNELMI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE 
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c 
kapcsolatos hangulatára, mikor tuda
tosodtak bennük ezek a változások, és 
hogy az imperialista háborúval koráb
ban szembenálló tömegeket ez milyen 
mérhetetlen áldozatokra tette képessé, 
és milyen tömeges méretű hősiességet 
váltott ki belőlük. 

A tanulmányok nagy része e számok
ban is a második világháború idősza
kából meríti témáját. Ezek közé tarto
zik L. SZANDALOV: „A 4. hadsereg 
védelmi hadművelete a háború kezdeti 
szakaszában" (7. sz.. 18—28. o.) c. írá
sa. A 4. hadsereg a Nyugati Külön
leges Katonai Körzet balszárnyán, az 
első lépcsőben helyezkedett el Breszt 
körzetében, a határ mentén. A hadse
reg 1940 végén tulajdonképpen még 
nem képviselt nagyobb erőt, mint egy 
megerősített lövészhadtest. Feltöltése, 
új fegyverekkel való ellátása csak 1941 
első felében kezdődött meg, de egyik 
sem fejeződött be 1941 júniusáig. 

A szerző, aki a háború kezdetekor a 
4. hadsereg törzsének főnöke volt, 
rendkívül érdekes részleteket közöl a 
háborút megelőző napok történetéből, 
részletesen ismerteti a támadás körül
ményeit, a saját és a szemben álló el
lenség erőit, a hadsereg által a háború 
első napjaiban vívott védelmi harcokat. 
Elemzi azt, hogy a váratlanság ténye
zőjén túl, mik voltak az okai (a harc
kocsik minőségi különbsége, a németek 
előnye a vontatás, szállítás gépesítésé
ben stb.) annak, hogy a sorozatos el
lentámadások nem tudtak jelentős ered
ményt elérni, és hogy az elszakadás 
után miért nem tudtak szilárdan be
rendezkedni védelemre, mielőtt a né
met páncélosok utóiérték volna őket. 

A partizánok tevékenységének egyik 
fontos részét mutatja be V. ANDRIA-
NOV: „A partizánok felderítése" (8. sz. 
20—28. o.) c. tanulmánya. A Nagy 
Honvédő Háborúban a partizánok a 
fegyveres harctevékenység mellett fel
becsülhetetlen értékű felderítő munkát 
is végeztek. A háború első időszakában 
ez a tevékenység ínég sok hiányossá
got mutatott, mert szervezetlen, pon
tatlan volt, az adatok továbbítása nagy 
nehézségekbe ütközött és a frontok pa
rancsnokságai sem értékelték kellőkép
pen. Jelentős változás történt 1943-tól 
kezdve, amikor is már csaknem min
den partizáncsoportban megvolt a pa
rancsnok felderítő helyettese, aki szer
vezte és irányította a felderítést (rész
ben az elhárítást is), és a reguláris 

csapatoktól eltérően nem volt aláren
delve a törzs főnökének. A partizán
törzseknél felderítő osztályok működ
tek. A módszerek sokfélék voltak: 
megfigyelés, beépülés a német és a 
helyi kollaboráns irányító szervekbe 
stb. Egyedül a kalinyini partizánok 
1943. február 1. és 1944. július 15-e 
között 30 hadosztály, 2 dandár, 23 ez
red, 63 zászlóalj, 148 tábori posta, 11 
repülőtér, 95 raktár és 8 védelmi terep
szakasz helyét állapították meg pon
tosan, és „nyelvként" foglyul ejtettek 
128 német katonát és tisztet. 

A szerző sok, ezekhez hasonló adatot 
ismertet. Hadifogságból szökött szovjet 
katonákból és átdobott felderítőkből 
alakult partizáncsoportok működtek a 
Szovjetunió határain túl is. 1944 máju
sa és 1945 januárja között 37 ilyen 
csoporttal tartottak rádiókapcsolatot. 
Ezek a csoportok néha igen jelentős 
személyeket ejtettek foglyul. Pl. 1944. 
augusztus 28-án a Jegorov-partizáncso-
port Besztercebánya környékén elfogta 
a szlovák nemzetvédelmi minisztert és 
főparancsnokot, valamint a szárazföldi 
csapatok parancsnokát, akiket szeptem
ber 15-én repülőn szállítottak Moszk
vába. 

Általánosító, átfogó jellegű munka A. 
SIMANSZKIJ: „Bekerítő hadművele
tek" (9. sz. 12—33. o.) c. tanulmánya. A 
szovjet hadművészet fölényét a német 
fasiszták hadművészetével szemben kü
lönösen világosan megmutatja az el
lenség nagy csoportosításainak bekerí
tésére irányuló hadműveletek megszer
vezése és lefolytatása. E bekerítéseket 
részben áttörés, részben az áttörés ki
fejlesztésének körülményei között való
sították meg. A bekerítő hadműveletek 
— különösen a háború második felé
től kezdve — a szovjet hadsereg hadá
szati támadásainak alapvető módszerét 
képezték. A gyorsan, nagy erőkkel vég
rehajtott bekerítő hadműveleteknek 
időnként nemcsak nagy hadászati, ha
nem politikai eredménye is volt. Pl. a 
iasi—kisinyovi hadművelet szétzúzta a 
németek Dél-Ukrajna hadseregcsoport
ját, összeomlott a németek stratégiai 
frontjának déli szárnya, lehetőség nyílt 
Németország nagyívű bekerítésére, 
alapvetően megváltoztak az erőviszo
nyok a szovjet—német arcvonal bal
szárnyán. Románia kivált a háborúból 
és hadat üzent Németországnak. Ezzel 
a német védelmi rendszer csődbe ju
tott a Balkánon és Németország elvesz-

12 Hadtörténelmi közlemények — 177 — 



* 

tette a román olajat, ugyanakkor le
hetetlenné vált Churchill balkáni 
partraszállási terve is. 

A szerző táblázatokon mutatja be 
16 nagy bekerítő hadművelet főbb ada
tait a sztálingráditól kezdve a prágaiig. 
A hadműveleteket rendszerint két-há
rom front hajtotta végre (5—20 össz-
fegyvernemi hadsereg, harckocsi- és 
gépesített magasabbegységek, légierő). 
A hadműveletek 380—540 km-es arcvo
nalakra terjedtek ki, 160—270 km mély
séget értek el; a támadásban a napi át
lagos előrehaladás a lövészalakulatok
nál 10—25 km, a gépesített alakulatok
nál 20—50 km volt. 

A továbbiakban a szerző az egyes 
hadműveletek sajátosságait vizsgálja, 
végül röviden rámutat az egyes ki
sebb, főként a háború első szakaszában 
szervezett bekerítő hadműveleteknél el
követett hibákra. 

A szovjet légierőkkel két munka is 
foglalkozik. Az egyik A. PROSZKU-
RIN: „A háború első napja. A 127. va
dászrepülő ezred harctevékenysége 
Grodno körzetében" (7. sz. 11—17. o.). 
c. visszaemlékezése. A szerző, aki a 
Bjelorusz Különleges Katonai Körzet 
területén állomásozó, a címben emlí
tett egység politikai helyettese volt, a 
háború kitörésével kapcsolatos élmé
nyeit mondja el. Az adott időben az ez
red nyári táborozáson volt Grodnótól 
mintegy 30 km-rel délre, tábori repülő
téren. Mivel semmiféle felsőbb parancsot 
nem kaptak, ők is a TASZSZ június 
14-i nyilatkozatát vették alapul, és az 
ezred parancsnokának is az volt a vé
leménye, hogy közönséges provokáció
ról lehet szó. Ezért, amikor az ügyele
tes raj leszállt és jelentette, hogy a ha
táron háborús tevékenység folyik, a 
felszálló pilótáknak arra a kérdésére, 
hogy megsemmisítsék-e a német gépe
ket, nem mert határozott választ adni. 
Ennek ellenére a légiharcok hajnalban 
elkezdődtek, és megkezdték a polgári 
lakosság gyors evakuálását is. A sze
mélyi állomány a kormány déli 12-kor 
elhangzott rádiófelhívásából tudta meg 
hivatalosan a háború kitörését. A cikk 
ismerteti azokat a légiharcokat, amelye
ket az ezred a háború első napjaiban 
vívott. 

A légierőkkel foglalkozó másik mű 
V. NYIKIFOROV: „A szovjet légierő 
a Kaukázusért vívott harcokban" (8. sz. 
11—19. o.), c tanulmánya. A Kaukázus 

térségében a 4. és 5. repülő hadse
reg tevékenykedett, a 4. a Déli Front, 
az 5. az Észak-Kaukázusi Front kere
tében. Az 1942 júliusában kezdődött 
védelmi harcok időszakában a 4. had
seregben 224, az 5. hadseregben 281 
használható repülőgép volt. A későb
biek során, különösen a táma
dó harcok időszakára számuk je
lentősen megnőtt. 1943. április 22-én az 
5. hadsereg parancsnokságát átszervez
ték a Sztyeppéi Front keretébe, az egy
ségeket pedig a 4. hadseregbe. A szer
ző ismerteti a harcok legfontosabb sza
kaszait, a harci módszereket és azok 
tökéletesítésének módjait, pl. a repülő
gépek tömeges alkalmazására, a va
dászrepülők páros repülési módjára 
való áttérést stb. Végül megállapítja, 
hogy a Kaukázusért vívott harcokban, 
1942. július 22-től 1943. október 9-ig a 
front-légierők több mint 153 ezer fel
szállást hajtottak végre, ebből 34 ezer 
felszállásnál ember- és hadianyag-szál
lítást végeztek. A harcokban 13 ezer 
bombát dobtak le, kilőttek 61 ezer ra
kétalövedéket, 2 millió 230 ezer ágyú
golyót, 11 millió géppuskalövedéket. A 
4. hadsereg repülői ez idő alatt 2200 
ellenséges gépet semmisítettek meg lé
giharcban és a földön. 19 egység kapta 
meg a „gárda"-elnevezést, a két had
sereg 73 repülője kapta meg a Szov
jetunió Hőse kitüntetést, közülük ket
ten másodszor is. 

Végül megemlítjük még V. REZNYI-
CSENKO: „A szovjet harcászat fejlő
désének alapvető irányai a háború 
utáni években" (8. sz. 29—38. o.) c. ta
nulmányát. A szerző írásának első ré
szében azokat a változásokat vizsgál
ja, amelyek a második világháború ál
talánosított tapasztalatai alapján men
tek végbe a támadó-, a találkozó- és a 
védelmi harc terén 1945 és 1953 között, 
vagyis a magfegyverek kifejlődéséig. 
Erre az időszakra az erők tömörítése 
volt jellemző, támadóharcban pl. az 
áttörés 1 km-ére 3—4 lövészzászlóalj, 
180—240 löveg és aknavető, 20—30 
harckocsi és rohamlöveg jutott. Mindez 
szervezeti átépítéssel is együtt járt, pl. 
a lövészhadosztályba harckocsi-önjáró 
lövegezredet szerveztek stb. Az egysé
gek feladatainál nőtt a mélység és a 
háború befejező szakaszával ellentét
ben szélesedett az arcvonal is: ezred — 
2 km, hadosztály — 4 km. A szerző 
részletesen elemzi a találkozó- és védel
mi harc harcászatát is. 
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Üj időszak kezdődött a magfegyve
rek megjelenésével. Ennek első sza
kaszát a szerző az 1953 és 1959 közti 
évekre teszi, és ezt tárgyalja, de csak 
általános vonásokban. Fő jellemzőként 
említi meg, hogy a harc rendkívül di
namikussá, manőverezővé vált. Jelen
tősen megnőtt a térbeli kiterjedése, 
nőtt a támadás arcvonala, mélysége és 
üteme. Ugyanilyen általános vonások
ban tekinti át a találkozó- és a védelmi 
harc változásait is. (Lengyel István). 

HISTORIE A VOJENSTVI (Csehszlo
vákia) 1971. 4. sz. — Vladimir 
HUML: „A Szlovák Partizánok Szövet
ségének szerepe a szlovák társadalom
ban az 1948 február előtti történelmi 
időszakban." (545—568. o.) A tanul
mányban a szerző Szlovákia háború
utáni fejlődésének (1945—48) proble
matikájával foglalkozik. Ebben az idő
ben jelentős szerepet játszottak a Szlo
vák Népfront és a társadalmi szövet
ségek. Szlovákia Kommunista Pártja — 
fontosságukra tekintettel — különös fi
gyelmet fordított tevékenységükre. Az 
1945. február 28—március 1-én Kassán 
lezajlott első munkakonferenciáján ho
zott határozat alapján a Népfrontba 
tömörültek a felkelésben részt vett 
pártokon kívül az össznépi társadalmi 
szövetségek is. A későbbiek folyamán 
e téren komoly nézeteltérések támad
tak a Demokrata Párttal. A Forradalmi 
Szakszervezeti Mozgalom (ROH) és a 
Szlovák Partizánok Szövetsége (SSP) a 
felszabadulást követő első perctől kezd
ve a politikai élet jelentős tényezői és 
a Szlovák Kommunista Párt fontos tá
maszai voltak. Ez utóbbi soraiban mun
kások, parasztok és értelmiségek egy
aránt tömörültek, s jelentős befolyásuk 
volt a szlovák ifjúság köreiben. Az 
1946—47. évi kiélesedett osztályharc fel
tételei között azonban számosan a visz-
szahúzó tendencia eszközeivé lettek, 
részt vettek pl. a szégyenletes zsidó
ellenes megmozdulásokban Dunaszer
dahelyen. A Demokrata Párt és sajtó
fóruma, Az Idő c. lap heves támadást 
intézett a Partizánok Szövetsége ellen, 
amelynek tagjait erősen befolyásolták 
egyéb jelenségek is, mint pl. a földre
form végrehajtásában, az élelmezés, a 
politikai igazolások kiadása stb. terén 
mutatkozó lemaradás a cseh területek
hez képest. Gyakran tették fel a kér
dést, miért is harcoltunk tulajdonkép
pen. A párt soraiban is érezhető volt a 

baloldaliság, a túlhajtott forradalmiság 
és türelmetlenség légköre, amely nem 
maradhatott hatás nélkül a Partizánok 
Szövetsége tagjaira sem. Ilyen körül
mények között került sor 1947-ben a 
„banderista" csoportok fegyveres felke
lésére, melyek likvidálása érdekében a 
Szlovák KP felhívással fordult az el
lenállási mozgalom, köztük a Partizá
nok Szövetsége tagjaihoz. A fegyveres 
bandák ellen harcoló partizánok nem 
csupán a likvidálási akciókat tekintet
ték feladatuknak, hanem energikusan 
felléptek az aktuális szlovák problémák, 
főleg a közélet tisztasága érdekében. A 
hibák kijavítását remélve esetenként 
szélsőséges anarchista módszerekhez is 
folyamodtak. A Szlovák KP történelmi 
érdeme, hogy fél év leforgása alatt 
mozgósítani tudta Szlovákia összes ha
ladó erőit és elérte a felkelés végleges 
felszámolását, a lakosság politikai ak
tivitásának növekedését, de ezzel egy-
időben kialakultak a szlovák politikai 
válság nyílt kirobbanásának feltételei 
is. 1947 folyamán — a cseh kommunis
ták támogatásával — sikerült az erő
viszonyokat a forradalmi erők javára 
fordítani és ezzel hozzájárulni a reak
ciós erők általános gyengüléséhez az 
egész Csehszlovák Köztársaságban. Eb
ben rejlett a szlovákiai forradalmi fej
lődés törvényszerűsége és dinamikája 
egyaránt. Ezen a példán lehet felmér
ni a forradalmi erők kölcsönös — cseh 
és szlovák — támogatásának jelentősé
gét, mint az egységes forradalmi fejlő
dés előfeltételét. (Nádor Tibor). 

VOJNOISTORIJSKI GLASNIK (Ju
goszlávia) 1971. 1. sz. — Ivan JELIC: 
„Az 1941. évi horvátországi népfelsza
badító harcok hazai irodalmának is
mertetése" (9—41. o.) c. tanulmánya 
historiográfiai jellegénél fogva értékes 
útmutatóul szolgál a jugoszláv parti
zánmozgalom kutatói számára. Beveze
tőjében a szerző felsorolja azokat a 
szempontokat, amelyek műve megírá
sára ösztönözték: a) viszonylag sok 
munka foglalkozik a kérdéssel; b) a 
feldolgozások eltérő jellegűek; c) szá
mos kérdésben a szerzők gyakran éle
sen különböző álláspontra helyezkednek. 
Ebből következik, hogy a kérdés sok 
lényeges vonatkozása még sem feldol
gozva, sem kellően értékelve nincs. A 
probléma fontossága azonban megkö
veteli e hiányosságok felszámolását. A 
tanulmány öt fejezetre tagolódik. Az 
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első a forrásokkal foglalkozik, a második 
az összefoglaló munkákat sorolja fel, a 
következő három pedig az alábbi fon
tos részterületek feldolgozásainak ered
ményeit ismerteti: az áprilisi háború és 
a jugoszláv királyság összeomlását; az 
usztasa „független horvát állam" ki
alakulását és a megszállás rendszerét; 
az ellenállási mozgalom kibontakozását 
Horvátországban. A szerző megállapít
ja, hogy a problémákat a jugoszláv 
népfelszabadító háború egészébe ágyaz
va lehet csak megoldani. A tanul
mányban felsorolt munkák közül az 
alábbiakra hívjuk fel olvasóink figyel
mét: a forráskiadványok közül a 
„Zborník dokumenata i podataka o 
narodnooslobodilačkom ratu jugoslo-
venskih národa" 2., 5. és 9. köteteire: 
az összefoglaló munkák sorából J. Mar-
janovic—P. Morače: Naš oslobodilački 
rat i národná revoljucija 1941—1945 
(Beograd, 1958.) és V. Strugar: Rat i 
revolucija národa Jugoslavije 1941— 
1945 (Beograd, 1962.) című mun
kákat emítjük meg. Az áprilisi há
borúról lásd V. Terzič: Jugoslavija u 
aprilskom ratu 1941 (Titograd, 1963.) és 
F. Culinovič: Slom stare Jugoslavije 
(Zagreb, 1958.); az usztasa államról F. 
Butié—I. Jelié: O takozvanom ustaš-
kom ustanku u Hrvatskoj 1941 c. mun
káját és J. Mirnic: Sistem fašistické 
okupacije u Bačkoj i Baranji (ZDN 35. 
sz. 1963.) magyar vonatkozású tanulmá
nyát; a felszabadító harcok első sza
kaszáról pedig D. Živkovič: Postának i 
razvitak národne vlasti u Jugoslaviji 
1941—1942 (Beograd, 1969.) című mű
vére utalunk elsősorban. — Borislav 
RATKOVlC: „A szerb és bolgár csapa
tok hadműveletei Drinápoly térségében 
1912—1913-ban." (45—77. o.) A driná-
polyi erőd jelentős feladatot kapott az 
első Balkán-háborúban: bázisként szol
gált a Bulgária ellen felvonuló török 
csapatok számára. A 6 ezer főnyi, 430 
ágyúval ellátott helyőrség parancsnoka 
Sukri pasa volt. Az 1. és 3. bolgár had
sereg gyors előretörése hamarosan el
vágta a drinápolyi erődöt mögöttes te
rületeitől. Az erőd blokád alá vétele 
a gyengén felszerelt 2. bolgár hadsereg 
feladata volt, de mivel ezt nem tudta 
megoldani, a török helyőrség kitörései 
komoly gondot okoztak a szövetsége
seknek. A sikeres kumanovói csata 
után azonban megfordult a kocka, ami
kor a 2. szerb hadsereg is — élén Ste-
pa Stepanovic tábornokkal — csatlako

zott a bekerítő erőkhöz. Az ostrom 
mégis öt hónapig húzódott, elsősorban 
azért, mert hosszú ideig nem állt ren
delkezésre kellő ostromtüzérség. Végül 
a szerbek 38 ostromágyút küldtek, 
amelyek jelentősen hozzájárultak ahhoz, 
hogy a döntő roham március 25-én 
megindulhatott és így másnapra már a 
szövetségesek uralták a várat. A győ
zelem komoly katonai és politikai 
eredményeket hozott. Drinápoly elvesz
tésével egyrészt összeomlott a törökök 
trákiai arcvonala, másrészt pedig a kö
zös harcok közelebb hozták egymáshoz 
a szerb és a bolgár népet. — Miroslav 
UJDUROVIC: „A 4. dalmát (biokovói) 
dandár megalakulása és harcai." (81— 
106. o.) A dandár 1943. január 7-én 
alakult meg a Biokovói-hegységben, 
Šošici faluban. Az egység létszáma 
egy hónap múlva 820 főre nőtt. Első 
eredményes harcait az Imotsko környé
ki usztasa milícia ellen vívta'. Nem 
sokkal később a 9. dalmát hadosztály 
alárendeltségébe került és részt vett a 
híres neretvai hadműveletben. Először 
az olaszok ellen védte a Neretva vo
nalát, majd a Čvrsnica-hegységben a 
csetnikek elől fedezte a sebesültek 
visszavonulását. A harcokban a dandár 
nagy veszteségeket szenvedett, sok ka
tonája elhagyta állását, amelynek okát 
a nehéz harci körülményekkel és a 
dandár felkészületlenségével magya
rázhatjuk. A későbbi harcokban már 
jobb teljesítményt tudott felmutatni: 
eredményesen harcolt a csetnikek el
len és segítette a sebesültszállítást. A 
veszteségek és a fellépő járvány követ
keztében 1943. április 12-én feloszlat
ták, személyi állományának többsége a 
3. dalmát dandárhoz került. — Vuk 
VINA VER: „Katonai szövetségnek te
kinthető-e az 1927. évi francia—jugo
szláv szerződés?" (145—180. o.) A két 
világháború közötti időszakban Jugo
szláviát a „francia szövetségi rendszer" 
tagjai közé sorolták. A tanulmány 
belgrádi, prágai és budapesti levéltári 
adatokra támaszkodva megkísérli a 
kérdés pontosabb megválaszolását. Az 
előtörténet felvázolása után a szerző 
megállapítja: noha Jugoszlávia elmélet
ben beletartozott a francia katonai 
rendszerbe, szorosabb együttműködés 
mégsem alakult ki a két állam között. 
Sőt, az egyre erősödő olasz agresszió 
Jugoszláviát meghátrálásra és szoro
sabb olasz—jugoszláv kapcsolatok ki
építésére indította. Az 1927-ben kötött 
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olasz—albán katonai egyezmény azon
ban mégis közeledésre késztette a kis
antant államait, és az új szövetségi po
litika egyik eredménye az 1927. novem
ber 27-én megkötött francia—jugoszláv 
szerződés is. A szerződés tartalmazott 
ugyan egy katonai záradékot, amely
ben Franciaország háború esetére ka
tonai támogatást ígért Jugoszláviának, 
de ez még önmagában nem katonai 
szövetség. A szerződés Jugoszlávia po
litikai önállóságát csökkentette, a fran
cia szövetség alárendelt tagjává tette, s 
nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy 
a jugoszláv kormány túlzott önbizalom
mal, helytelen politikát folytasson. — 
Az ismertetett tanulmányok mellett 
megemlítjük még Ante MARINOVIC 
Cavtat hadiépítészetéről írt összefog
lalását, valamint Milojica PANTELlC 
a 25. szerb hadosztály harctevékenysé
géről és Duro VUJOVTČ a Crna Gora-i 
partizánalakulatok harcairól írt közle
ményeit. Recenziók és bibliográfiák 
egészítik ki a folyóirat e számát is. 
(Viniczai István) 

WOJSKOWY PRZEGLAD HISTO-
RYCZNY (Lengyelország) 1971. 3. sz. — 
Wladislaw BIALEK: „A Westerplatte 
hősei elnevezésű Haditengerészeti Aka
démia megalakulása és tevékenysége". 
(3—54. o.) A tanulmány 1944. október 
29-től ismerteti az akadémia történeté
nek fontosabb állomásait, valamint tu
dományos és oktató tevékenységének 
szervezeti és szakmai fejlődését. 1970-
ben a lengyel tengerészeti tisztikar 52 
százaléka rendelkezett főiskolai vég
zettséggel az 1938. évi 14,9 százalékkal 
szemben. — Pawel DUBIEL: „A mun
kástanácsok Szilézia területén 1921— 
1922-ben". (88—111. o.) 1918-ban a 
lengyel nép önrendelkezési jogának el
ismerése után mozgalom bontakozott ki 
az önálló demokratikus Lengyelország 
létrehozásáért. 1918 őszétől elsősorban 
az ipari centrumokban munkástanácsok 
jöttek létre. Az 1919 és 1921 között Szi
léziában kirobbant népi felkelések és 
azok leverése, majd az 1921-es népsza
vazás után végül is a kiküldött antant
bizottság Felső-Szilézia egy részét Len
gyelországnak adta. A tanulmány a 
munkástanácsok programját, a német 
terror elleni tevékenységüket, s a len
gyel hazafiak hősies helytállását is
merteti. — Norbert MICHTA: „A par
tizánharcok néhány harcászati problé
májáról és a tapasztalatokról". (112— 

133. o.) Az ellenállási mozgalom és a 
partizánharcok harcászatát döntően 
meghatározta annak nemzeti fel
szabadító jellege. A harc az egész 
nép harca volt, s ebben volt a 
fő ereje. A sikerét meghatározó 
további tényezők voltak még: szer
vezésének fokozatai és formái; ká
dereinek megfontoltsága, hozzáértése 
és harci tapasztalata; a reguláris erők
kel való szoros együttműködés és ál
landó összeköttetés; a külső anyagi tá
mogatás és fegyverekkel való ellátás; 
a földrajzi körülmények stb. Mindezek, 
valamint a pszichológiai és gazdasági 
tényezők is erősítették a konspirációs 
szervezetek és partizánegységek tevé
kenységeinek formáját és harcászatát. 
A korszerű háború — nagy általános
ságban — három síkon folyik: fegyve
res, politikai és pszichológiai síkon, de 
önmagában egyik sem döntő a győze
lemhez. Ez különösképpen megfigyel
hető a partizánharcokban. Merészség és 
elszántság, áldozatvállalás és ellenálló
képesség jellemezte a lengyel partizá
nok mind lelki, mind fizikai magatar
tását. A partizán harcászatban a kü
lönböző akciók tervezésénél a követke
ző lehetőségeket alkalmazták: rajta
ütést, ravaszságot, találékonyságot, 
cselt, gyorsaságot, határozottságot, a 
nagy ütközetek kerülését, valamint az 
előnytelen helyzetekből való gyors 
visszavonulást. A tanulmány különböző 
lengyel partizáncsoportok szervezését 
és tevékenységét ismerteti 1941-től 
1944 végéig, majd a második világhá
ború alatt szerzett tapasztalatokat ösz-
szeveti a vietnami partizánharcok ta
pasztalataival, melyekben szintén a 
nemzeti felszabadító jelleg a meghatá
rozó tényező. — Piotr STAWECKI: „A 
két világháború közötti második Len
gyel Köztársaság hadiiparának történe
téből". (217—258. o.) A kétrészes tanul
mány a hadviseléshez szükséges anyagi 
és termelési kapacitások biztosításának 
gazdasági lehetőségeit elemzi a két vi
lágháború közötti Lengyelországban. 
Megvizsgálja az ipar alapvető ágaza
tait, többek közt a repülőgépipar fej
lődését, amely francia kooperáció segít
ségével bontakozott ki 1921-től s a har
mincas évek közepére a Lengyel Álla
mi Repülőgépgyár mellett magán repü
lőgépüzemek is termeltek iskola- és 
vadászgépeket, valamint repülőgép al
katrészeket. 1934 és 1939 között a len
gyel repülőgépipar együttesen 2034 re-
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pülőgépet állított elő, melyből 864 harci 
repülőgép (vadász és bombázó), 1170 is
kola- és sportrepülőgép volt. A gépjár
művek és harckocsik gyártása erőtelje
sebben akkor indult fejlődésnek, mi
kor a „Smolná" és „Prága" elnevezésű 
két magánvállalkozás 1928-ban állami 
irányítás alá került, majd pedig 1934-
től a katonai program megvalósítására 
jelentős beruházást kapott. 1935 és 
1939 között 9300 személygépkocsit, 
13 700 tehergépkocsit, 2870 autóbuszt és 
egyéb járművet, valamint kb. 5000 mo
torkerékpárt gyártott a lengyel gépjár
műipar. A híradástechnikai és műszer
ipari termelés, valamint a hadiipari 
üzemekkel együttműködő magánüze
mek termelését is elemzi a tanulmány 
— átfogó képet adva a két világháború 
közötti lengyel ipar háborúra való, fel
készítéséről, illetve 1936-tól katonai 
termelésre való átállításáról. Kitér a 
haditenmelési ikapacitás elosztásának 
és felhasználásának követelményeire s 
a nemzeti jövedelemből a fegyveres 
erők fejlesztésére fordított gazdasági 
eszközök ágazatonkénti megosztására, a 
honvédelmi kiadások vizsgálatára — 
részletes táblázatos kimutatásokkal. — 
Henryk BATOWSKI : „Lengyelország 
részvétele a Szövetségesek közötti Ka
tonai Bizottságban 1939—40-ben Lon
donban". (259—270. o.) A brit Foreign 
Office most nyilvánosságra hozott do
kumentumai között sok jelentős len
gyel vonatkozású okmány szere
pel 1939—40-ből, amelyek a len
gyel emigrációs kormány tevékenységé
re, az emigrációs hadsereg megszerve
zésére és a lengyeleknek a szövetséges 
haderőkkel való együttműködésére vo
natkoznak. Az itt közölt okmányok a 
háborús kabinet 1939. november 18— 
február 9. közötti jegyzőkönyveiből kö
zölnek részleteket a lengyel miniszter
elnök kérésével kapcsolatban, amelyet 
a Legfelsőbb Katonai Tanácshoz intézett 
a lengyeleknek az angol—francia állan
dó katonai képviseletben való részvé
telével kapcsolatosan. E kérdés titkos 
megvitatását, Sikorski londoni találko
zóra való meghívását, a katonai koordi
nációs bizottság felülvizsgálatát, a len
gyel katonai erők szervezését kérő hi
vatalos irat megtárgyalását, s a tárgya
lásokon részt vevő lengyel képviselő sze
mélyének kijelölését találjuk az Ttt kö
zölt okmányokban. — František SKI-
BINSKI: „A hadművészet megváltoz
tathatatlan alapelvei" (271—297. o.) A 

hadművészet alapelveit vizsgálja a kor
szerű háború feltételeinél, s leszögezi, 
hogy bár ez minden korban vitatott téma 
volt, az alapelvek nem változtak. Ma 
is egyetért a klasszikus Clausewitz-i 
felsorolással, mely szerint a hadművé
szet nem változó alaptörvényei a kö
vetkezők: 1. erőösszpontosítás, 2. cél
kitűzés, 3. erőgazdálkodás, 4. meglepés, 
5. biztosítás, 6. támadás, 7. manővere
zés (mozgékonyság). A tanulmány rész
letesen elemzi ezeket az alapelveket, 
hadtörténeti példákkal illusztrálva al
kalmazásuk törvényszerűségét. — A 
számot szemlerovat, eseménykrónika és 
második világháborús bibliográfia teszi 
gazdagabbá. (Windisch Aladárné) 

ZEITSCHRIFT FÜR MILITÄRGE
SCHICHTE (Német Demokratikus Köz
társaság) 1971. 5. sz. — „Az SZKP 
XXIV. kongresszusa és a szovjet had
történet-tudomány". (517—530. o.) A 
XXIII. és XXIV. kongresszusok közötti 
időszak sok évfordulója Lenin szemé
lyét és munkásságát, valamint a mar
xizmus—leninizmus úttörőit állította a 
hadtörténeti feldolgozások, középpontjá
ba. A polgárháború korszakáról és az 
e harcokban születő szovjet fegyveres 
erőkről szóló feldolgozásokban is kellő 
méltatásban részesül Lenin szerepe. 
Súlypont szerint a harmadik helyre a 
Nagy Honvédő Háborúról szóló iroda
lom tehető. E korszakról átfogó, össze
foglaló, nagyobb lélegzetű tanulmá
nyok és kötetek készültek, új levéltári 
források alapján értékelték a párt sze
repét, valamint a hadsereg egész felső 
vezetését e rendkívül nehéz időszakban. 
Fontos forrást alkot a memoárirodalom 
is. A partizánmozgalomról is új rész
ismeretek kerültek napvilágra, melyek 
gyakran népszerű tudományos irodalom 
formájában jelentek meg. Mintegy 90 
könyv bizonyítja, hogy nagy az érdek
lődés a katonai kerületek, hadtestek, 
gárdahadosztályok történetének önálló 
feldolgozása iránt. Állandó aktuális té
ma a nyugati történelemhamisítók le
leplezése, ez az ideológiai harc egyik 
legfontosabb területe. Az elmúlt né
hány év hadtörténelmi irodalma sok 
felismerést adott, amely előbbre vitte a 
háborúról, hadvezetésről, hadművészet
ről vallott nézeteket. A XXIV. kong
resszus a távlati kutatást is körvona
lazta, meghatározta a kutatások súly
ponti kérdéseit. — Reinhard BRÜHL: 
„A fasiszta német imperializmus előké-
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születei a Szovjetunió megtámadására". 
(531—546. o.) A feldolgozás az előké
születek ama részére vonatkozik, ame
lyet a nyugati szakirodalom egyértel
műen csak a német imperializmusra 
jellemzőnek deklarál, a valóságban 
azonban az imperializmusra általában 
érvényes és a mai politikájában is 
megtalálható. A fasiszták az újrafel-
fegyverzést körmönfont nemzeti dema
gógiával leplezték — ma a nyugatné
met finánctőke hasonlóképpen álcázza 
osztályérdekeit. 1933—34-ben a hadse
reget rohamléptekkel feltöltötték, a 
doktrína totális háborúról, villámhá
borúról írt, amely semmiképpen nem 
lehetett védelmi jellegű. 1936-ban rész
letes tervek készültek a Szovjetunió le-
rohanására, az egyes haderőnemek már 
saját terveiket is elkészítették. Jelentős 
szerepet játszott a propagandagépezet 
és a hadtörténetírás, amely az ideoló
giai előkészítés eszköze volt. E ténye
ket elemezve a nyugatnémet hadtörté
nészek a globális stratégia és a jobb 
minőségű fegyverek hiányát, az „igazi 
szövetségesek" hiányát okolják a ve
reségért. E hiba elkerülése érdekében 
ma a NATO-hoz csatlakoztak. Az anti
kommunizmus ma is szerepel az állam
doktrínában, és ez a Bundeswehr leg-
komponensebb osztályfeladata is. A 
nyugati szakirodalom megkísérli men
teni a fasiszta hadvezetést a vesztes 
háború miatt, és a felelősséget egyér
telműen a politikai vezetésre hárítja. A 
német fasiszta militarizmus az erőszak
ra és brutalitásra épült, a nemzetközi 
jog alapelemeit sem vette figyelembe. 
A katonai vezetés teljes erővel támo
gatta a politikai vezetést, parancsokban 
rögzítette annak rabló jellegét. Az 1945 
óta kirobbantott háborúkat is jellemzik 
e barbár, embertelen cselekedetek, 
ugyanez mondható az amerikai impe
rializmusnak a gyarmati lakosság el
leni fellépéséről. Nem lehet illúziónk a 
Brandt—Scheel-kormánnyal szemben 
sem, mert nem tud az imperializmus 
stratégiai koncepcióján változtatni: 
amíg szocialista tábor létezik, a táma
dás fő iránya ellene fordul. — Heinz 
WOHLGEMUTH: „Karl Liebknecht és 
a német baloldal antimiliitarista 'kon
cepciójának kialakulása és fejlődése". 
(547—560. o.) Karl Liebknecht volt az 
első, aki a nemzetközi munkásmoz
galomban elméleti síkon bírálta a mi
litarizmus! Különös érdeme, hogy rá
mutatott a kapitalista termelési mód 

és militarizmus törvényszerű összefüg
gésére, és arra, hogy a német haladá
sért folyó harcnak antimilitarista-de
mokratikus harcnak kell lennie. Kari 
Liebknecht szerint a militarizmusnak 
két funkciója van: befelé, a saját népe 
elleni és kifelé, más népek elleni fellé
pése. E két cél érdekében háborúkat 
készít elő. Liebknecht és Rosa Luxem
burg nemcsak az igazságtalan imperia
lista első világháború ellen lépett fel, 
hanem felismerték a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom korszaknyitó je
lentőségét is. — Ingo RÖSLER: „Fa
siszta törvényhozás a fasiszta hadsereg 
és a lakosság harcmoráljának erősza
kos fenntartására a második világhá
borúban". (561—575. o.) A német im
perializmus talajából kinőtt igazság
ügy első ténykedése a munkásmozga
lom elleni fellépése volt. Ez jellemezte 
a bíróságok tevékenységét 1933-ig. 
1934-ben bevezették a hadbíráskodást 
és rögtönítélő bíróságokat. A második 
világháború kitörése után az addig ér
vényes normák helyett „alattomossági" 
törvényt vezettek be Észak- és Nyu
gat-Európa megszállt országaiban. Ek
kor fogalmazták meg első ízben a 
„hadsereg szétzüllesztéséért" járó ha
lálos büntetést. 1941 után főleg a ke
leti fronton egyre több német kato
nával szemben kellett e két törvényt 
alkalmazni. A sztálingrádi arcvonal
szakaszon az 1942—43-ban bekövetke
zett vereség hatására a halálos ítéle
tek állandóan napirenden voltak. Az 
igazságügy rendszere nem hagyott rést, 
következetesen felgöngyölítette a gya
nús személyeket. Statisztikai összefog
lalás nem készült arról, hogy a máso
dik világháború idején pontosan hány 
személyt érintett a hadseregbomlasz-
tás vádja. A Wehrmacht-kriminalisz-
tika adatai szerint 1939—1944-ig 444 067 
katonai bűntényt" követtek el. A pol
gári lakosság körében történt ítélete
ket nem hozták nyilvánosságra, de 
évenként néhány tízezerre tehető a 
számuk. E brutális jogi terrorrendszer 
is ad valamelyes magyarázatot arra, 
miért küzdött a német hadsereg utol
só pillanatig a kilátástalan, saját ér
deke ellen viselt háborúban. E szám 
azonban arra is enged következtetni, 
hogy mindezek ellenére is sokan vol
tak, akik a háború ellen felléptek. — 
Jörg IRMSCHER—Helmut SCHNIT
TER: „Egy dokumentum II. Frigyes 
zsoldosseregének történetéhez." (576— 
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589. o.) A dokumentumot 1757-ben II. 
Frigyes informálására készítették el, 
így igen fontos adatokat tartalmaz a 
hétéves háború igazságtalan, rabló jel
legéről. A hadseregről F. Mehring így 
nyilatkozott: lényegesen rövidebb a 
kardja mint Franciaországé és Auszt
riáé, de háromszor gyorsabban tud 
harcolni vele. A porosz király egymás 
után kívánta megverni az ellenséges 
koalíció országait, így haditerve a 
meglépésre és gyorsaságra épült. A 
hadsereg tábornoki kara, a parancs
nokok ezredszintig bezárólag a porosz 
nemesség köréből kerültek ki. A had
sereg fő fegyverneme a gyalogság, va
lamint a lovasság, elég gyenge tüzér
séggel rendelkezett. Egységes egyen
ruhát még nem rendszeresítettek. To

borzással egészítették ki a hadsereget, 
melyet barbár drillel tartottak össze 
és a néptől izoláltan készítettek fel a 
rabló háborúra. Ez a zsoldossereg biz
tos támaszt jelentett az uralkodónak. 
— A NSZEP megalakulásának 25. év
fordulójára rendezett hadtörténeti kol
lokviumon elhangzott referátumok kö
zül a folyóirat a politikai-ideológiai 
munkát értékelő hozzászólásokat köz
li. Glagoljev a szovjet haderőkben je
lenleg folyó politikai tevékenységet 
méltatta, Rarli Arnold a proletár inter
nacionalizmus néhány problémáját 
elemezte a NSZEP katonapolitikája 
tükrében, Arwed Friemer pedig a lé
gierők körében végzett politikai-ideo
lógiai felvilágosító munkáról adott 
számot. (Rákóczi Katalin) 
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