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TANULMÁNYOK

A MAGYAR IPAR HÁBORÜS MOZGÓSÍTÁSA
AZ 1938—40 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN
DOMBRÁDY LÓRÁND

A győri hadfelszerelési program megvalósításának kulcskérdése volt
az ipar gyors és zökkenőmentes átállítása a haditermelésre. Bár már
korábban történtek erre irányuló intézkedések, a katonai vezetés vé
leménye szerint azonban ezek messze elmaradtak az ipar hathatós
mozgósítását megkövetelő előzetes munkálatoktól, s mind a katonai,
mind az ipari körökben a legteljesebb bizonytalanság uralkodott.
A harmincas évek közepén megkezdődött a magyar, hadiipar köz
vetlen és közvetett kiépítése. A gazdasági válság után kibontakozó
ipari fellendülésben, amely 1936 és 37-ben már meghaladta az ipar
1929-es termelési értékét, szerep jutott azoknak a korlátozott megren
deléseknek is, melyeket a Honvédelmi Minisztérium (HM) adott a hadi
üzemként szóba jövő nagyüzemeknek, főként a Weiss Manfred Vas- és
Fémműveknek. Ezek fő célja volt, hogy az érintett gyárak felújítsák és
kifejlesszék hadiipari kapacitásukat, s felkészüljenek hadianyagok so
rozatgyártására. 1 Fontos szerepet játszottak a felkészülésben a HM és
a Haditechnikai Intézet (HTI) közreműködésével folyó, különféle hadi
technikai eszközök prototípusának előállítására és meglevők moderni
zálására irányuló kísérletek. A WM-gyár harckocsi, gépjármű, repülő
gépgyártás, a Danuvia gyalogsági fegyver, míg a MÁV AG löveg
üzeme a tüzérségi fegyverzettel kapcsolatos kísérleteket folytatott. 2
Nagy lehetőséget jelentett az ipar számára a légoltalom megteremtése
és az ezzel kapcsolatos megrendelések is.
Kívánatosnak tartotta a vezérkar a hadianyaggyárak export te
vékenységét is. Ennek keretében — mivel a békeszerződés tiltó ren
delkezései értelmében hadianyagot tilos volt exportálni — elsősorban
a baráti Olaszországba, valamint semleges államokba exportáltak lég
védelmi lövegeket és más hadianyagokat, illetve a hadianyaggyártás
ban felhasználható anyagokat. Az export tevékenység a nagyhatalmak
1 Ezzel kapcsolatosan lásd Berend T. Iván—Ránki György: Magyarország gyáripara a
második világháború előtt és a háború időszakában (1933—1944) (Budapest, Akadémiai Ki
adó, 1958.) c. művének megfelelő részeit.
2 Lásd a szerzőnek a Hadtörténelmi Közlemények 1970. évi 4., 1971. évi 1. és 1972. évi 4.
számában a harckocsi, gépjármű és löveggyártással foglalkozó tanulmányainak idevágó
részeit.
r-
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hallgatólagos beleegyezésével egyre bővült, s 1938 elején már angol,
francia és magyar cégek között is tárgyalások kezdődtek hadianyagok
nak minősülő cikkek exportjáról.3
Közvetetten a hadiipari felkészülést szolgálta az acélgyártásban meg
indult mennyiségi és minőségi fejlődés, az olaj- és alumíniumipar te
rületén folyó eredményes kutatás és a vegyiipar nagyarányú fejlesz
tését célzó intézkedések is.4
Az 1937-ben jelentkező válságjelenségek bár viszonylag későn, de
1938 első felében megmutatkoztak a hadfelszerelés gyártásával foglal
koztatott nehéziparban is. A szűk keretek között mozgó foglalkoztatott
ság már nem volt elégséges a válság gyűrűződésének meggátlására, a
termelés 11 százalékkal elmaradt az előző év hasonló időszakától. Az
ipar — az eddigi megrendelésékből alig részesülő közép- és kisipar
is —, amely egy nagyarányú fegyverkezési program reményében élt
és tett előkészületeket, sürgette a nyílt fegyverkezés megindítá
sát, ami konjunktúrát teremthet az iparban. A tőkés körök ebbeli
kívánságát fejezte ki Fenyő Miksa, amikor az 1938-as év gazdasági
kilátásairól szólva új beruházási politikát követelt: „ . . . a termelés
csökken, ha egyelőre nem is aggasztó mértékben, a haszonmarge-ok je
lentősen szűkülnek, semmi kétség, a kormányzati politikának fel kell
készülnie egy tervszerű, az eddiginél kiadósabb beruházó politikára."5
Az ekkor már nyílt titokként kezelt újrafelfegyverzési program mi
előbbi megindítását „konjunktúra-politikai szempontból igen szeren
csésének tartották, mint ami ,,a várakozást meghaladóan biztosítja
a konjunktúravonal felfelé irányuló mozgását".6
„Fontos az — mondotta ezzel kapcsolatban Chorin Ferenc, a Gyár
iparosok Országos Szövetségének (GYOSZ) 1938. évi esztergomi köz
gyűlésén —, hogy az a beruházási politika, melyet hosszú idő óta sür
getek, minél nagyobb erővel, minél nagyobb gyorsasággal érvényesül
jön, és ha lehet, a dekonjunktúrát Magyarországtól távol tartsa." 7
A fent vázolt előkészületekkel párhuzamosan a vezérkar is ter
veket készített az ipar mozgósítására, haditermelésre való átállítá
sára. Ezek az előmunkálatok azonban inkább csak elméleti síkon mo
zogtak, s egyelőre legfeljebb kisebb részintézkedésekben realizálód
tak, korántsem elégítették ki az igényeket. Az újrafelfegyverkezési prog
ram megvalósításának időpontja, mérete ugyanis a vezérkar állandó
érdeklődése és sürgetése ellenére is bizonytalan volt, ami hátráltatta
a konkrét iparmozgósítási tervek, átfogó intézkedések kidolgozását.
Ez gyakori nézeteltérésekhez is vezetett a katonai és polgári vezetés
között, s akadályozta, az együttműködés kidolgozását az érdekelt mi
nisztériumokkal.
A hadsereg vezetői számára a fő kérdés az volt, hogy a tervezett fel
fegyverzés fő célját, a „maximális erőkifejtés"-t, hogyan sikerül a
3
4
5
6
7

HL. VKF. Ein. 1. — 1938/2090. sz.
Berend—Ránki:
i. m . megfelelő fejezetei.
H o n i I p a r , 1937. 10. sz.
Uo. 1938. 1. sz.
M a g y a r G y á r i p a r , 1938. 6. sz.
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meglevő gazdasági erőtényezők teljes és azonnali igénybevételével r ö 
vid idő alatt biztosítani. A vezérelv a totális háború elmélete volt,
azaz német fasiszta mintára az összes katonai, gazdasági és társadalmi
tényezőt — a legteljesebb szervezettséggel — maximálisan kihasználni
és a háborús felkészülés szolgálatába állítani. Ehhez a gazdaság töké
letes mozgósításának tervére lett volna szükség, amely — a hadsereg
hez hasonlóan — a gazdasági életben pontosan meghatározza a felada
tokat, és kellő pillanatban biztosítja a béketermelésnek haditermelésre
való gyors átállítását. Magában kell foglalnia a hadigazdaságra való
áttérés műszaki feltételeit — az üzemek és gépi eszközöknek már
békében való előkészítését —, a szükséges nyersanyagok felhalmozását,
kellő számú műszaki szakember és munkáshadsereg készenlétbe h e 
lyezését. De nem nélkülözhette az ipar katonai irányításának és bizto
sításának tervét sem. Egy ilyen terv csak gondosan mérlegelt politikai,
katonai és gazdasági megfontolásokon nyugodhatott, ami megfelelő
támpontokat ad a tervezőknek. 8 A magyar katonai vezetésnek azonban
nem állt módjában ilyen előkészítés, hiszen hiába követelték a harmin
cas évek közepétől egyre türelmetlenebbül az intenzívebb előkészüle
teket, az állam fokozottabb beavatkozásán nyugvó, a háborús mozgó
sítás előkészítését biztosító jobboldali politikát, s ennek megfelelő
intézkedések kiadását. Az előkészületek csak igen lassan, a politikai
konsternáció, de méginkább az ország gazdasági lehetőségei alakulásá
nak megfelelően alakultak, messze elmaradva a vezérkar igényeitől. 9
így aztán, amikor 1938 márciusában sor kerülhetett a milliárdos prog
ram meghirdetésére és végrehajtására, a katonai vezetés nagy gyorsa
sággal igyekezett a helyzet megkívánta intézkedéseket kierőszakolni, az
ipart mielőbb mozgósítani, a haditermelésre átállítani.
Még csak kezdeti stádiumban voltak a beruházási program előkészítő
munkálatai, mikor 1937 novemberében az eddigi katonareferens h e 
lyett létrehozták az Iparügyi Minisztérium XVII. katonai osztályát,
amely formailag kettős alárendeltségében, de valójában a HM kihelye
zett ipari részlegeként működött, s feladatául kapta, hogy irányítsa
az ipar honvédelmi érdekek szerinti mozgósításának munkálatait, te
remtsen szoros kapcsolatot a hadügyi és ipari tárca között. Az 1933.
év egyre gyorsuló eseményei még a szerveződés időszakában találták
az osztályt. Mindenekelőtt számba kellett venni és összegezni az előző
évek során már a HM és más tárcák által végzett előkészítő m u n k á i ,
s erre, mint alapra, ráépíteni az ipari mozgósítás új helyzet megkí
vánta rendszerét.
Decemberben megjelent a HM „Fr. 5" jelzésű, bizalmas utasítása
a hadiüzemek és alkalmazottaik felriasztása, illetve háború esetén való
igénybevételének előkészítéséről, majd 1938. március 26-án ennek lé
nyegesen kibővített, „Fr. 6" jelű változata, mely már az időközben
nyíltan meghirdetett újrafelfegyverzés jegyében részletes intézkedési
tervet is tartalmazott, törölte az e tárgyban addig kiadott összes
8 G a z d a s á g i mozgósítás, Vk L a p s z e m l e , 1938. f e b r u á r .
9 HL. V K F . Ein. 1. — 1938/2238. sz.
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intézkedést, s a majdani végrehajtásért — amit mielőbb meg akartak
kezdeni — a HM-et és az illetékes minisztereket tette felelőssé. 10
Az ,,utasítás" bevezetéseként
leszögezte: ,,A honvédség háborús
anyagi ellátása és az erre vonatkozó előmunkálatok elkészítése a m.
kir. honvédelmi miniszter hatásköre. A honvédség anyagi ellátására
szolgáló háborús ipari termelés előkészítése és a tervezés vezetése — a
HM által felállított követelmények szerint — az iparügyi miniszter
feladata . . . Jelen segédlet azokat az előkészületeket és rendelkezése
ket tárgyalja, amelyeket a honvéd igazgatásnak, békében, karhatalmi
állomány felemelés (Kháf.) elrendelése u t á n és felriasztásakor (fr.)
végre kell hajtani, hogy az iparnak háborús termelésre való áttérése
súrlódás és zökkenés nélkül biztosítható legyen." J 1
Első lépésként ki kellett jelölni azokat az ipari és termelő üzeme
ket, amelyeket a HM hadiüzemmé nyilvánít, és mint ilyeneket „a had
viselés érdekében az illetékes miniszterrel egyetértőleg a fr-kor élet
be lépő törvényes rendelkezések alapján üzemük folytatására, vagy a
személyzettel együtt használatra való átengedésre kötelez". 12 Ezeket
,,a hadviselés elsőrendű fontosságú szükségleteit biztosító »A« és az
egyéb fontos szükségleteket biztosító »B« üzemekre" osztották. Az „A"
kategóriájú üzemek részére a HM-nek, míg a „ B " csoportba tartozók
nak a megfelelő szakminiszternek kellett már békében elkészíteni az
igénybevételre vonatkozó, s az üzemek vezetőségének fr-kor azonnal
kézbesítendő rendelkezéseket, miszerint a HM hadiüzemmé nyilvánítja
és katonai felügyelet alá helyezi az üzemet s a honvédelem érdeke sze
rint a munka folytatására kötelezi; az üzem alkalmazottait pedig „sze
mélyes szolgálatra igénybeveszi" és munkaviszonyukban való megma
radásra kötelezi. Ugyanakkor a HM az üzem „tényleges katonai szol
gálatra bevonulni köteles alkalmazottait" ideiglenesen mentesíti. Csak
a háborús feladatok végrehajtása szempontjából „feltétlenül nélkülöz
hetetlen és pótolhatatlan" szakalkalmazottak (mérnökök, technikusok)
és szakmunkások voltak mentesíthetők; minden olyan munkahelyre,
ahol ez lehetséges volt, nőket és bevonulásra nem kötelezett férfiakat
kellett alkalmazni. Az „A" kategóriájú hadiüzemek vezetőségének min
den év augusztus 15-ig a kerületi katonai parancsnoksághoz kellett
felterjeszteni mentesítendő alkalmazottai névsorát, amit a parancsnokság
jóváhagyása végett a HM-nek továbbított. Ezzel szemben a „B" mi
nősítésű üzemek a fr-t követő hat hónapon belül csak az illetékes szak
miniszternek terjesztették fel a felmentendők névsorát. A „B" kategó
ria felmentettjeinek körét a rendelkezések értelmében a legszüksége
sebb mértékig kellett szűkíteni. Mindez azonban még nem volt elégsé
ges, mert a felmentésekben a végső szót az üzem mozgósításakor h i 
vatalba lépő katonai parancsnoka imondta ki, aki az üzem vezetőségével
10 Fr. 5. Utasítás a hadiüzemek megszervezésére felriasztás, karhatalmi állományfel
emelés esetére, illetőleg háború idejére. (8617/1. B. 1937. fr.)
Fr. 6. Utasítás a hadiüzemekhez beosztott üzemi katonai parancsnokok és műszaki
ellenőrök részére fokozott készültségi állapotok esetén, felriasztás, illetőleg háború idején,
továbbá, felriasztás esetén a magasabb parancsnoksághoz beosztott szén- és iparügyi elő
adók számára. (8761/1. B. — 1938. sz. Hr.)
u Uo.
12 Uo.
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a felmentettek névsorát még egyszer felülvizsgálta, s azt a kerületi
katonai parancsnokság keretében működő „Felmentési bizottság"-nak
megküldte jóváhagyás és a behívást végző honvédségi szerveknek való
továbbítás céljából.
A „Fr. 6" jelű „utasítás" pontosan meghatározta a már békében kije
lölendő, de csak mozgósításkor hivatalba lépő katonai parancsnokok
(továbbiakban Ükatpk.) feladatát is, amely a fent részletezett döntésen
kívül kiterjedt az üzemi munkásalakulatok felállítására és megszerve
zésére; a munkásság szociális helyzetének, fegyelmének, hangulatának
figyelemmel kísérésére; a kémkedés, szabotázs és ellenséges propagan
da elleni védekezésre; a hadiüzem földi (harcászati) védelmének, ezen
belül a karhatalmi és riadó intézkedések kidolgozására és az őrszolgálat
megszervezésére és irányítására; a zavartalan termelés és munkafegye
lem biztosítására; esetenként helyzetjelentések elkészítésére; az üzemi
légoltalmi parancsnokkal való szoros együttműködésre; a gyárban elké
szült hadianyagok átvételénél a Központi Átvételi Bizottság (KÁB) se
gítésére, valamint esetleges kiürítés esetén annak előkészítésére. 13
Katonai parancsnokot az illetékes vdd. parancsnokság minden 200nál több alkalmazottat foglalkoztató gyárba nevezett ki. Az ennél ke
vesebb létszámmal dolgozó üzemeket valamelyik nagyobb gyár pa
rancsnoksága alá helyezték. A parancsnokot szakügyekben az Iparügyi
Minisztérium XVII. osztályának és a kerületi katonai parancsnokság
szén- és iparügyi előadójának; katonai és személyi kérdésékben, vala
mint az ellenséges propaganda elhárítása terén az illetékes honvéd
állomás-, illetve ennek hiányában a kerületi katonai parancsnokság
nak; míg a szabotázs és kémkedés ügyekben a Fővezérség nyilván
tartó csoportjának rendelték alá.
A parancsnok a neki mindenben engedelmeskedni tartozó m u n k á 
sok felett katonai fenyítő hatalmat gyakorolt, ami pénzbüntetésre,
fogda fenyítésre és pótalakulatokhoz való bevonultatásra terjedt ki.
Nagyobb vétség esetén a munkásokat hadbíróság elé is állíttathatta.
Az „utasítás" külön fejezetet szentelt az „A" kategóriájú vállala
toknál mozgósításkor felállítandó félkatonai szervezet, az „üzemi m u n 
kásalakulatok" megszervezésének. Ez minden, az iparmozgósítással fog
lalkozó korábbi dokumentumból hiányzott, s megvalósítása nagy lé
pést jelentett az üzemek katonásítása terén.
A munkásalakulatot minden „A" kategóriájú hadiüzemben az
Ükatpk. állította fel „a különleges katonai érdekek megóvása és a za
vartalan haditermelés biztosítása céljából". Az üzem vezetőségének
(igazgatóságának) irányítása ettől kezdve csak az üzemi katonai pa
rancsnokon keresztül érvényesülhetett, mivel „az üzemi munkásalakulatoknak munkát csakis az Ükatpk. útján, annak nevében és ellen
jegyzése mellett" adhatott ki. 1 4 Az üzemi munkásalakulatba beletarto
zott minden, az üzem katonai megrendelésein közvetlenül vagy köz
vetve dolgozó alkalmazott kor és nemre való tekintet nélkül, akik a
„hadiszolgáltatásokat elrendelő törvény értelmében személyes hadi13 U o .
14 UO.
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szolgálatra igénybevétetnek". 1 5 Természetesen az alakulatoknak csak
a megbízható munkások lehettek tagjai. A megbízhatóság elbírálása
az Ükatpk. dolga és joga volt, aki az általa megbízhatatlannak nyil
vánítottak közül a katonai szolgálatra kötelezetteket bevonultatta, a
többieket haladéktalanul eltávolította az üzemből. A munkásalakulat
az üzem nagysága szerint zászlóalj és századokra tagozódott, s a kerü
leti katonai parancsnokságnak volt alárendelve. A kisebb üzemeknek
— 200 fő alatti — „munkásosztag"-ot kellett alakítani a legközelebbi
nagyüzem katonai parancsnokának alárendeltségében. ,,A munkásala
kulatok tagjai az üzem munkaszervezete szerinti elöljáróik által kiadott
parancsoknak feltétlenül engedelmeskedni kötelesek, és e kötelesség
megszegése miatt katonai büntető bíráskodás és a katonai fegyelmi
fenyítő hatalom alatt á l l n a k . . . Az alá- és fölérendeltségi viszony
alapját nem az alkalmazottak esetleges katonai rendfokozata, hanem
üzemi beosztásuk (művezető, előmunkás stb.) alkotja" — szögezte le
a rendelkezés. 16
A munkásoknak kérelmeikkel, fizetett szabadság iránti igényeikkel
az üzemi katonai parancsnokhoz kellett fordulniuk. Fizetésüket tovább
ra is változatlan formában az üzemtől kapták, polgári ruhájukat hord
ták, otthon laktak, s változatlan társadalombiztosítási ellátásban r é 
szesültek. Foglalkozott az „utasítás" a munkásutánpótlás kérdésével
is. A hiányzó szak- és segédmunkás utánpótlást az üzemek feladatává
tette azzal, hogy csak legvégső esetben forduljanak problémájukkal
az Iparügyi Minisztérium XVII. osztályához. Ugyanakkor kötelezték
őket, hogy felesleges, átirányítható szakmunkásaikat jelentsék.
Külön fejezetet szenteltek a szerkesztők a ,.munkásrnozgalmak"-nak.
Leszögezték, hogy a hadiüzemekben „megfelelő gondoskodás", vezetés
és ellenőrzés esetén sztrájk nem léphet fel. Ha igen, úgy a sztrájkoló,
mert a hadsereg harcképességét veszélyezteti, „hűtlenség bűntette
miatt tíztől-tizenöt évig, a körülményekhez képest életfogytig terjed
hető fegyházzal, s ha cselekményéből nagy hátrány származott vagy
az a hadviselés érdekét nagy fokban veszélyeztette, halállal büntet
tetik". 1 7 A sztrájkot mindenképpen meg kell előzni, a felbujtókat el
távolítani, s ha mégis sztrájk törne ki, karhatalommal csírájában le
kell törni.
Az 1938 márciusi „utasítás" fejtette ki részletesen a szén- és ipar
ügyi előadói (Szip) intézmény szerepét is. Ezeket mozgósításkor a bu
dapesti és kerületi honvéd parancsnokságokhoz, valamint a hadsereg
parancsnokságok anyagi osztályaihoz osztották be. Katonai ügyekben
katonai feletteseiknek, szakmai ügyekben az Iparügyi Minisztérium
XVII. osztályának alárendeltségébe tartoztak. A katonai parancsnok
ságokhoz beosztott „Szip"-ek feladata az üzemi katonai parancsnokok
és az üzemek munkájának figyelemmel kísérése, a XVII. osztállyal
való kapcsolat megteremtése volt. Folyamatosan tájékozódniuk kellett
a területükön levő üzemek foglalkoztatásáról, teljesítőképességéről,
15 Uo.
16 Uo.
17 Uo.
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nyersanyaghelyzetéről, s biztosítani kellett a zavartalan termelés anya
gi és személyi feltételeit.. A hadseregparancsnokságokhoz beosztott
,,Szip"-ek feladatául viszont az esetleges hadműveletek során elfoglalt
területeken levő ipar- és bányatelepek szemrevételezését és azok ter
melésének megindítását szánták.
Külön részletes mellékletek foglalkoztak az ellenséges propaganda
és kémtevékenység fajaival, módszerével és az ellenük való védeke
zéssel.
A kiadott ,,utaisítás"-ban foglaltak végrehajtásának előkészületei
megindultaik. Azonban egy ilyen, a német fasiszta hadigazdaság mód
szereit követő, a katonai vezetésnek egyelőre mozgósítás esetén döntő
beavatkozást biztosító, de tendenciájában további diktatórikus intéz
kedések irányában mutató tervezet meglehetősen idegen volt az ural
kodó osztály túlzott jobbratolódást és rendeleti kormányzást ellenző
csoportjai, valamint a pénz és ipari tőke előtt. Ez ismert volt a ve
zérkar előtt, amely a teljes és azonnali katonásításban és bizonyos
üzemek állami kezelésbe vételében látta volna az ipar hathatós moz
gósításának eszközét, de az adott politikai szituációban kompromiszszumra kényszerült. Nem kétséges azonban, hogy Rátz Jenő vezérkari
főnök — később honvédelmi miniszter — és munkatársai a kormány
politika jobbratolódásában reménykedtek és ettől várták a megfelelő
kormányzati intézkedéseket, és a honvédelmi törvény megalkotását,
amely lehetővé teszi a tervezett intézkedések maradéktalan végrehaj
tását. Jól tükrözi a katonai vezetés ebbeli véleményét az a vita is,
amely az Iparügyi Minisztérium XVII. osztálya által 1938. március
17-én összehívott értekezleten az ipar mozgósításának módjáról ki
bontakozott. A cél az — olvasható az értekezlet jegyzőkönyvében —,
hogy a katonák, a VKF képviselőjének javaslatára a polgári partnerek
teljes kizárásával, még egyszer megvitassák a hadiüzemek és alkalma
zottaik igénybevételének módját, s egységesítsék álláspontjukat.
A kérdés — bár ekkor az „Fr. 5." számú „utasítás" már állástfog
lalt — azt volt, hogy mozgósításkor a hadiüzemek alkalmazottait katonásítsák-e, vagy csak személyes szolgálatra vegyék igénybe. A jelen
levők a katonásítás előnyeit és hátrányait mérlegelve a HM 1. b. osz
tály képviselőjének véleményével szemben abban állapodtak meg,
hogy a személyes igénybevétel mellett döntenek. A katonásítás — a
katonai rendfokozat szerinti alárendeltség, kincstári illetmény stb. —
nagy megrázkódtatást és teljesítménycsökkenést okoz az üzemekben,
ami jelen körülmények között kiküszöbölhetetlen. A VKF részéről je
lenlevő Makay Ferenc százados kifejtette, hogy a kialakult és lefek
tetett „rendszert fenn kell tartani, melynél jobbat jelen helyzetben
úgysem lehet találni", ami azonban nem jelenti, hogy ezzel meg lehet
elégedni. „Nálunk a béke és háborús állapot lényegesen eltér egy
mástól" — mondotta —, így a mozgósítás mindenképpen megrázkód
tatást okoz. Éppen ezért a fennálló lehetetlen viszonyokat kell meg
változtatni, és a helyes megoldáshoz átalakítani. „Megoldás csak egy
van: a béke és háborús állapotnak lényegében azonosnak kell lennie.
A szervezet, a felügyelet, a gazdasági és fegyelmi ellenőrzés ugyanaz
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legyen. Minden üzemnek meg legyen a szakmunkás stb. stokja. Lé
nyegében tehát másról ne legyen szó, mint klgs. esetben a m u n k á s 
tömegek létszámának emeléséről." 18 Félreértések elkerülésére szüksé
gesnek tartotta hangsúlyozni: „Ez magyarul azt jelenti, hogy már bé
kében meg kell teremteni a tervgazdálkodást és meg kell szervezni a
munkáshadsereget. Enélkül megrázkódtatás nem kerülhető el, sima át
menet, a mi kis iparunk racionális kihasználása és folyamatos terme
lése lehetetlen. A munkáshadsereg megszervezésével együtt kell jár
nia a pontos nyilvántartásnak, a munkások nevelésének, kiképzésének
és nagyobb béke megrendelések kapcsán az üzemek próbamozgósításá
nak. Egyedül ez alkalmas a teljesítmények megbízható megállapításá
ra, amire ma senki sem tud határozott választ adni." 19
Ehhez az „előtanulmányokat" a kiadásra kerülő utasítás szellemé
ben, azok végrehajtása során azonnal meg kell kezdeni — határozta
meg Makay százados a továbbmunkálkodás irányát.
A hadiüzemek fr-kor való állami kisajátításának kérdésében is a
már megjelent „utasítás" mellett foglaltak állást. A teljes államosítás
milliárdokba kerülne, a tervgazdálkodás bevezetésével az állami el
lenőrzés és irányítás úgyis érvényesül.
Az „utasítás"-ok egyelőre csak a honvédség mozgósításakor bírtak
kötelező erővel. Felmerült a kérdés, vajon az érintett üzemek a kiadásra
kerülő „Huba I." megrendelések kapcsán is mozgósíthatók-e.
A vezérkar az 1931. XXVI. és az ennek hatályát meghosszabbító 1937.
XV. tc-re hivatkozott, amely messzemenő felhatalmazást adott a kor
mánynak, hogy rendeleti úton hozzon a gazdasági életet érintő, egyéb
ként a törvényhozás hatáskörébe tartozó intézkedéseket. Ez az érvény
ben levő felhatalmazás addig is, amíg a szükséges törvények megszület
nek, megadja az alapot a megfelelő intézkedések megtételére.
Nagy reményeket táplált a katonai vezetés a márciusban tárcanél
küli közgazdasági miniszterré lett Imrédy Béla tevékenységét ille
tően. Paradox módon, ugyanakkor, amikor Bethlen és csoportja, de
nyugati, elsősorban angol körök is a jobbratolódás lefékezését, az or
szág gazdasági helyzetének további stabilizálását várták Imrédytől,
s benne látták Darányi Kálmán lehetséges utódját a miniszterelnöki
székben, Rátz Jenő vezérkari főnök és a köré csoportosuló katona
tiszti csoport is tőle, a milliárdos program atyjától várta — n e m is
alap nélkül — törekvéseik támogatását, a politikai és gazdasági élet
további jobbratolódását. Ügy látszik, Rátz jobban ismerte elvbarátjá
nak a hatalom megragadására irányuló ambícióit és — ekkor még
nyilvánosan ki nem mondott — elképzeléseit egy centralizálásra tö
rekvő és dinamikus jobboldali politikáról, amely egybeesett a katonai
körök elképzeléseivel, s Imrédy hatalomra jutása esetén reményt
nyújtott azok megvalósítására.
Imrédy és Rátz közötti személyes megbeszélésen nyugodott az az át
irat is, amit 1938. április 8-án küldött meg Bornemissza Géza ipar
ügyi miniszter Imrédynek, a beruházási ' programmal kapcsolatos és a
18 HL. V K F . Ein. 1. — 1938/2238. SZ.
19 U o .
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honvédelmi miniszterrel „egyeztetett" javaslatairól, s kérte a közgazda
sági minisztert, tegye azt „bölcs megfontolás tárgyává". 2 0 Ami a h o n 
védelmi miniszterrel való közös hangot illeti, ennek kialakítása nem
okozott gondot, mivel az átiratot az Iparügyi Minisztérium XVII., ka
tonai osztálya készítette, teljes egészében annak elképzeléseit tartal
mazta, s Bornemisszának csak az „egyetértését" kifejező aláírás m a 
radt. Felhívta Imrédy figyelmét, hogy a beruházási progracm kereté
ben megrendelésre kerülő hadianyagok legyártásával párhuzamosan
sürgősen meg kell tenni azokat az intézkedéseket és anyagi előké
születeket is, amelyek háború esetén a hadianyag-utánpótlás biztosítá
sához feltétlenül szükségesek. Ezért a beruházás megvalósítását már az
ipar egy részének próbamozgósításával kell összekapcsolni, mert „csak
ilyen módon tudjuk pontosan megállapítani a háborús termelés köve
telményeivel szemben fennálló s már az eddigi vizsgálatok alapján is
igen nagyra becsülhető hiányosságokat és az ezek kiküszöböléséhez
szükséges munkálatokat". 2 1 A legsürgősebb — megfelelő intézkedések,
ha szükséges jogszabályok útján is végrehajtandó — feladatokat a
következőkben látták az átirat készítői: be kell vezetni a szigorú ár
megállapítást, illetve árellenőrzést, s a hadianyagok árát a vállalat be
vonásával, „csak a tényleges kockázat mértékével indokolt és ennél
fogva korlátolt polgári haszon" beszámításával, hivatalosan kell meg
állapítani, meghagyva az utólagos árkorrekció jogát is; s ugyanakkor
a beruházási program során foglalkoztatott üzeméket azonnal állami
ellenőrzés alá kell vonni az „üzletvitel, műszaki végrehajtás, terme
lési költségek alakulása szempontjából", sőt biztosítani kell az állam
nak azt a jogát is, hogy azt az üzemet, amely a beruházási program
során kötelezettségei teljesítése alól kivonja magát, vagy elmarad,
ideiglenesen teljes állami vezetés alá vehesse. Amennyiben erre egy
két üzemnél sor kerülne, kívánatos és jó alkalom lenne a háború
esetén előreláthatóan általánosan alkalmazásra kerülő eljárásnak a
tanulmányozására —• jegyezte meg Bornemissza —, ugyanis „ipa
runk aránylagos csekély teljesítőképessége mellett a rendkívüli nagy
háborús utánpótlási szükséglet kielégítése más módon nem biztosít
ható". 2 2 A szükséges kül- és belföldi nyersanyagok beszerzését, for
galmát, különleges esetre való gyűjtését és tárolását is azonnal bizto
sítani kell, hogy adott esetben még átmeneti hiány se álljon be. A
vállalatokat kötelezni kell készletek gyűjtésére. Ezt oly mértékig kell
fejleszteni, hogy a hadianyag háborús utánpótlásának „elvileg teljes
nyersanyagszükséglete biztosítva legyen a hadviselés előrelátható egész
időtartamára". 2 3
Foglalkozott az előterjesztés a szakmunkás-utánpótlás problémájával
is. A nagy hadianyaggyárak — a beruházási program során foglalkoz
tatottakon felül — bizonyos számú tartalék szakmunkást képezzenek
ki az esetleges fokozott háborús termelés szükségleteinek kielégíté
sére.
20 HL. V K F . Ein. 1. — 1938/2382.
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A munkások bérét pedig kormányintézkedéssel maximálni kell, s
elégedetlenség s „sztrájk veszély esetén a kérdéses üzem személyzetét
katonai fegyelem alá helyezve, a munka folytatására kell kötelezni". 2 ' 1
A fenti intézkedések végrehajthatóságának alapvető előfeltétele volt:
a kormány tegye lehetővé az iparügyi és honvédelmi miniszternek,
hogy „megfelelő befolyást" tudjanak gyakorolni a vállalatokra.
Imrédyben, mint közgazdasági miniszterben — de méginkább mint
a májusban hivatalba lépő kormány fejében — nem is csalódtak a
benne bízók. A „megfelelő befolyás" és az ezt követő intézkedések nem
maradtak el. A miniszterelnök azonnal hozzáfogott hatalmi elképzelé
seinek végrehajtásához. Ebben maga mögött tudhatta a honvédség
vezetőit.
A közgazdasági miniszter március 26-án tájékoztatta a kormányt az
általa előkészített beruházási törvény tervezetéről. Ugyanakkor elő
terjesztést is tett egy, a Kfcsf., Iparügyi Minisztérium államtitkárai,
valamint az árkormánybiztosból álló koordinációs bizottságra, mely
nek feladata a beruházási program katonai rendeléseinek beillesztése
a gazdasági életbe. 25 A javasolt bizottság áprilisban létre is jött azzal
a változással, hogy a katonai vonal a III. csoportfőnök részvételével
megerősödött.
Ugyancsak áprilisban alakult meg egy Tárcaközi Bizottság is azzal
a céllal, hogy a beruházási program kapcsán az egyes minisztériumok
között az összhangot biztosítsa. 26
Imrédy Béla volt a létrehozója az árkormánybiztosi intézmény
nek (ÁKB) is, amit szintén még áprilisban az 1937. XV. te. adta fel
hatalmazás alapján állított fel a kormány, s rendelt a közgazdasági
miniszter felügyelete alá. Az árkormánybiztost — Laky Dezső egyetemi
tanárt — az árak alakítására és ellenőrzésére és a vállalatok ügyme
netébe való betekintésre is kiterjedő széles körű jogokkal ruházták fel.
A törvény szerint minden hadiipari megrendelést 8 napon belül az árkormánybiztosnak kellett előterjeszteni felülvizsgálat és jóváhagyás
végett. 27 Jellemző Imrédy és az árkormánybiztosság kapcsolatára, hogy
miniszterelnöki kinevezése után néhány nappal — már május 20-án
— az intézményt a saját felügyelete alá rendelte. 2 8
Addig is, amíg a kormánynak széles körű felhatalmazást biztosító
honvédelmi törvény előkészítésére és életbe léptetésére sor kerülhetett
— még a beruházási törvény elfogadása előtt —, Imrédy az ország
gyűléssel nagy gyorsasággal elfogadtatta az 1938. XV. tc-t, amely 1939.
június 30-ig ismét meghosszabbította a kormány felhatalmazását a
gazdasági életben szükséges intézkedések megtételére, kiterjesztve
azt a termelés folytonosságának biztosítását célzó intézkedések megté
telére is. 29
24 Uo.
25 OL. Mt. j k v . — 1938. m á r c i u s 26.
20 HL. V K F . Ein. 1. — 1938/2447. sz.
27 B u d a p e s t i Közlöny ( t o v á b b i a k b a n BK), (81. sz.) 1938. április 10 és m á j u s 6-i s z á m a ;
2220/ME 1938; 2930/ME 1938.
28 BK. 1938. m á j u s 22. 3330/ME. 1938.
29 Országos T ö r v é n y t á r , 1938. XV. te.
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Közben a Honvédelmi Minisztériumban sem tétlenkedtek, s a III.
csoportfőnök 1938. április 23-án egy újabb, a hadiipar teljes katonai
felügyeletét ellátó csúcsszerv, a Magyar Királyi Hadiipari Felügyelő
ség (HIFE) létrehozására tett előterjesztést. Ennek a HM és Iparügyi
Minisztérium alárendeltségében levő szervnek minden hadiüzemre ki
terjedő feladatául a honvédelmi rendelések műszaki és gazdasági el
lenőrzését, a hadianyag-külkereskedelem véleményezését, az üzem
mozgósítás előkészítésének ellenőrzését és nem utolsósorban a k é m - és
szabotázs elhárítás vezetését szánták. A HIFE szervezetének részletes
kidolgozásával az Iparügyi Minisztérium XVII. osztályát és a HTI-t
kívánták megbízni. Ugyanakkor — m i n t felesleges intézményt — a
Hagyvig* megszüntetését javasolták. 30 Ez a csúcsszerv azonban egyelőre
nem jött létre. A HM úgy döntött, hogy csak háború esetén állítja fel,
mivel az Iparügyi Minisztérium egyre terebélyesedő XVII. osztálya ezt
a feladatot békében ilyen áttétel nélkül is ellátja.
E részintézkedések közepette a kormány siettette a honvédelmi tör
vény előkészítését. Rátz Jenő, az Imrédy-kormány honvédelmi minisz
tere augusztusban ismertette a Minisztertanács előtt a tervezetet,
amely — mint mondotta —, ,,mivel hazánk jelenlegi helyzetét akár
nemzetközi, akár országos viszonylatban vizsgálva feltétlenül számol
n u n k kell a háború lehetőségeivel", az „összes részintézkedéseket öszszefoglalva módot és lehetőséget nyújt arra, hogy az országnak háború
esetén a legteljesebb erőkifejtést biztosítsa 5 '. 31
Mint az eddig elmondottakból kitűnik, a Darányi-, majd az Imrédykormány szabad kezet kapott a törvényhozástól a fegyverkezés érdeké
ben teendő intézkedésekre. Ha Imrédy egyre nyilvánvalóbbá váló t e 
kintélyuralmi politikája csakhamar ki is váltotta az uralkodó osztály
egy részének ellenérzését — s a tőkések nem is fogadták túlságos tet
széssel a katonák egyre növekvő hatalmát és beleszólását az ipar irá
nyításába —, a területi revízióval és a hadsereg ennek érdekében tör
ténő felfegyverzésével az uralkodó osztály minden csoportja egyetér
tett, s ez ha nem is zökkenésmentesen, de szabad utat nyitott a hadse
reg törekvéseinek.
Ilyen előkészítés után, 1938 májusában a törvényhozás két háza el
fogadta az 1938. XX. tc-t, az egymilliárdos beruházási programot. 3 2
Csakhamar, még a beruházási törvény elfogadása előtt megtörtént a
hadfelszerelési program első megrendeléseinek kiadása is. A gyártás
megkezdése, majd a gyártás intenzitásának növelése az időközben ki
éleződő külpolitikai helyzet következtében nem t ű r t halasztást, a j e 
lentkező technikai kérdések azonban hátráltatták a munka megindítá
sát, s nem kis nehézségek elé állították mind a katonai, mind az ipari
vezetést.
A hadsereg szervezése és felfegyverzése mindenkori függvénye az
* A ,,Hagyvig"ra, mint a magyar hadianyaggyártás fedőszervére a nyílt fegyverke
zés bevezetése után nem volt szükség, ezért a HM 1939 szeptemberében megszüntette,
ugyanakkor, mint a HM és az ipari üzemek közötti hitelműveleteket lebonyolító önálló
kereskedelmi céget fenntartották mindaddig, amíg a HM keretén belül egy, az említett hi
telműveletekkel foglalkozó osztály létre nem jön.
30 HL. V K F . Ein. 1. — 1938/2422.

31 OL. Mt. jkv. 1938. augusztus 10.

32 Országos T ö r v é n y t á r , 1938. XX. t e .
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állam gazdasági teljesítőképességének. A rendelkezésre álló élőerők
ből csak annyit lehet igénybe venni, amennyit a gazdaság teljesítő
képessége elbír, azaz többé-kevésbé korszerű fegyverzettel és felszere
léssel tud ellátni, illetve a háború folyamán utánpótlását folyamatosan
biztosítani képes. Ezt a t é n y nagymértékben kihat a hadsereg szerve
zetére, felépítésére. Az ipar fejlettsége határozza meg, milyen mérték
ben képes a hadseregvezetés kifejleszteni hadseregét, s főként légiere
jét, páncélos és gépkocsizó alakulatait. 3 3 Gazdaságilag oly gyenge és
modern fegyverzet kifejlesztésének követelményeihez mérten kis ka
pacitású nehéziparral rendelkező állam számára mint a harmincas évek
Magyarországa, különösen elgondolkodtatóak voltak ezek a tényezők.
A hadsereg vezetőinek tehát elsősorban összhangba kellett volna
hozni a hadrendfejlesztés kívánalmait az adott gazdasági és ipari le
hetőségekkel. Ehhez azonban tisztában kellett volna lenni a magyar
ipar jelenlegi teljesítőképességével és az iparfejlesztés lehetőségeivel.
Erről azonban csak felületes elképzelései voltak a vezérkarnak, s ennél
fogva a tervezett hadrend anyagi-technikai kiépítése végtelenül bizony
talan alapokon nyugodott.
Ugyan m á r 1937-ben kérdőívekkel felmérték, hogy a hadianyaggyár
tásban szóba jövő üzemek milyen gyártási feladatok végrehajtására
képesek, azonban ez nem bizonyult elégségesnek. A WM — amely
ekkor a hadianyaggyártás oroszlánrészét vállalta 3 4 — a gyártási fel
adatokat tartalmazó kérdőívre adott válaszából kitűnik, hogy a gyár
jelen kapacitása mellett a kapott 118 tétel közül csak 84-et (71 száza
lék) képes kívánság szerint gyártani; 13 tételt (11 százalék) teljes
mennyiségben, de határidő módosítással, 3 tételt (2,5 százalék) csak
részben tud szállítani: s végül 15 tételt (13 százalék) különböző okok
miatt nem tud vállalni. 35 Hogy e tételek milyen cikkeket rejtenek ma
gukban, sajnos nem áll rendelkezésre. Hasonlóképpen azok a felméré
sek sem, amelyek a többi, szóba jövő eddig a hadfelszerelési iparban
kevésbé foglalkoztatott hadiüzemben készültek. Az mindenesetre meg
állapítható, hogy a „Huba I." cikklistájának elkészítése és az elsó
megrendelések kiadásakor azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy az érin
tett üzemek adott kapacitásukkal a kívánalmaknak többnyire sem
technikai, sem mennyiségi tekintetben nem tudtak megfelelni. Sürgősen
kapacitás-emelésre és a technikai eszközök felújítására volt szükség.
Megállapították többek között, hogy a lövegüzem teljesítményét 2 1/4szeresére kell emelni, hogy az ekkor tervbe vett kb. 500 löveget há
rom év alatt legyárthassa. Bővíteni kell a MÁVAG diósgyőri löveg
üzemét, vagy pedig új üzemet létrehozni. 36
A gépjármű-szükséglet legyártását a MÁVAG és a Győri Vagongyár
nem tudták egyedül vállalni. 37
33 Seregdy
Sándor:
K o r s z e r ű h a d s e r e g s z e r v e z é s , 1938. 42. o.
34 HL. HM. Ein. 3. a. — 1938/445. bbk. — A Weiss M. Acél és F é m m ű , v a l a m i n t R e p ü l ő 
g é p és M o t o r g y á r a H M - m e l 1931-ben e g y e z m é n y t kötött, m i s z e r i n t a h o n v é d s é g i r e p ü l ő és
g é p j á r m ű s z ü k s é g l e t é t a g y á r t ó l szerzi b e . A WM 1938. j ú n i u s 15-én l e m o n d o t t előjogáról.
E l l e n s z o l g á l t a t á s k é n t a HM k b . 80—90 milliós m e g r e n d e l é s t h e l y e z e t t k i l á t á s b a .
35 OL. WM. i r a t o k , Z 402/96.
36 A k é r d é s s e l k a p c s o l a t o s a n l á s d a s z e r z ő n e k a Hadtörténelmi
Közlemények
1972.
évi 4. s z á m á b a n a t ü z é r s é g fejlesztésével foglalkozó t a n u l m á n y á t .
37 HL. VKF. Ein. 1. — 1938/2278. sz.
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A lőpor- és robbanóanyag-szükségletet is a lőporüzem csak maxi
mális kapacitásemelés esetén tudta vállalni. A lőszerszükségletet a há
rom lőszergyár nem tudta kielégíteni. Napi teljesítményük csak 12 ezer
volt a 32 000 db-os követelménnyel szemben. A HM és az Iparügyi
Minisztérium azonnal javasolta egy új, megfelelő gépekkel felszerelt
lőszerüzem felállítását. 38
Az előzetes felmérések természetesen csak felületesek lehettek, jó
néhány fontos technikai kérdésre nem terjedhettek ki, már csak azért
sem, mert — mint ezt Győrffy-Bengyel Sándor tábornok, anyagi
csoportfőnök 1938. április 15-én megállapítani kényszerült — a rend
szeresítésre kerülő anyagok típusai, illetve azok licencei még több
nyire csak a beszerzés, jó esetben a csapatpróba állapotában voltak. 39
Elsősorban vonatkozott ez a gyártási technika és nyersanyag szempont
jából legtöbb gondoskodást igénylő páncélos, gépjármű, löveg és repülő
típusokra. Ahhoz, hogy az ilyen eszközök gyártásában szinte teljesen
járatlan magyar ipar teljesítőképessége felmérhető legyen, m á r jóval
a hadfelszerelési program megindulása előtt rendelkezésre kellett volna
álljon ezen eszközök licence, pontos technikai leírása, nyersanyagigénye,
s a gyártandó mennyiség. így fel lehetett volna mérni, hogy melyik
üzem és mennyi idő alatt tud felkészülni, képesek-e önállóan, avagy
más üzemekkel kooperálva a gyártásra, mikorra tudják legyártani a
kívánt mennyiséget. így fény derült volna a szükséges kapacitás-eme
lések mértékére is. Különösen aláhúzták ezt a hadvezetés autarchiás
törekvései. Mindez azonban elmaradt, illetve sikertelen kísérletekbe
fulladt az 1938 előtti időszakban. így aztán a beruházási program meg
indulása után elsősorban a már korábban is gyártott anyagok meg
rendelésére kerülhetett sor, s csak menet közben, késéssel vált lehetővé
a fenti, nagyobb technikai felkészültséget igénylő eszközök megren
delése és gyártásuk beindítása. Fokozta a nehézségeket, hogy — mivel
ezen eszközök az egyre nagyobb késedelem következtében gyors gyár
tást igényeltek, s ugyanakkor a megrendelés időpontja bizonytalan volt
— a hadvezetés igyekezett rábírni az ipart a kapacitás emelésére, hogy
a munka megindulásakor felkészült legyen és be tudja hozni a gyártás
ban bekövetkezett lemaradást.
Nagy hiányossága volt az előkészületeknek, hogy nem számolhatott
a szükséges nyersanyagok előrelátható mennyiségével sem. A beszer
zésekről és tárolási kötelezettségről hangoztatott elképzelések ilyen
formán konkrét mennyiségekben nem voltak meghatározhatóak. Úgy
szintén egyelőre fikció maradt a tartalék munkásgárda kiképzésének
követelménye is.
A hadvezetés hibát követett el, amikor — voluntarista módon —
nem értékelte reálisan a magyar ipar, ezen belül is elsősorban a fém
es gépipar technikai állapotát, képességét a bonyolult, feladatokhoz való
rövid idő alatti alkalmazkodásra. Az adott helyzeten nem lehetett ad
minisztratív eszközökkel egyik napról a másikra változtatni. Egysze
rűen nem vették figyelembe, hogy iparunk technikai fejlettsége el38 Uo.
39 HL. V K F . Ein. 1. — 1938/2397.
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maradott, modern, automata munkagépekben szegény, technológiája
a modern hadiüzemeknek a kor megkívánta szintje alatt van. Mindez
együtt j á r t az alacsony munkaszervezéssel, a korszerű gépierőt olcsó
és szakképzetlen munkaerővel igyekeztek pótolni/' 0
A Honvédelmi Minisztérium 1938 májusától egymás után adta ki
a megrendeléseket, arra törekedve, hogy lehetőleg előleg nélkül, nem
végleges áron fogadtassa el azokat a vállalatokkal, lehetőséget bizto
sítva az árkormánybiztosnak, hogy felülvizsgálja az árkalkulációt, és
gyártás közben lefaragjon az árakból. Ez érzékenyen érintette a vál
lalatokat, annál is inkább, mert ha a határidőket be akarták tartani,
az anyagbeszerzéseken kívül kisebb-nagyobb kapacitás-bővítésekre, új
gépek beszerzésére kényszerültek, ami elsősorban a kis- és közép
üzemeknél a rendelkezésre álló forgótőke maximális befektetését igé
nyelte. Ez vitákat és nem kis ellenállást váltott ki az érintett vállalatok
részéről.
A Geszti György Olaj és Műszaki Rt. pl. 15 816 P^s megrendelést
kapott nem végleges áron, amit elfogadhatatlannak tartott. „Vállaljuk
a hosszú szállítási határidővel járó jelentékeny anyagi kockázatot. A
minimális haszonra való tekintettel azonban nem fogadhatjuk el nb.
megrendelésükben foglalt ama kikötést, hogy az egységárak nem vég
legesek és t. Cím részéről egyoldalúlag megváltoztathatók. Az ajánlat
megtevésekor nem volt erről szó, hogy a szállítás megosztva 9 hó
napra fog kitolódni és nem tudhattuk azt, hogy számláink csak 30
nappal a szállítási határidő után kerülnek kifizetésre, noha esetleg
a szállítást sokkal előbb fogjuk lebonyolítani. Kérjük a végleges ár
elfogadását" — írták 1938. június 10-én kelt levelükben. 4 1
A Präcizios Szerszám és Gépgyár RT is hasonlóképpen azzal a k é 
réssel fordult a HM-hez, hogy 600 656 P értékben kapott „megrende
lésben megadott árak ne irányárak, hanem végleges árak legyenek".
Kérésüket nagyteljesítményű modern gépekkel felszerelt új, kétemele
tes műhely építésével indokolták, ami 500 000 P befektetést igényelt.
„A kapacitás emelése eddig olyan megterhelést jelentett részünkre,
hogy nb. megrendeléseik teljesítését a versenytárgyaláson kialakult,
valamint utólagosan lealkudott nyomott árak és a munkabérek állandó
emelkedése mellett nyugodt lelkiismerettel csak úgy vállalhatjuk, ha
g y á r u n k . . . a szállítás teljes értékének a közszállítási szabályzatban
előírt feltételek mellett, a szállítás megtörténte után a legrövidebb
időn belül birtokába j u t " — írták, és arra kérték a HM-et, hogy be
fektetéseikre való tekintettel a megrendelés 30 százalékát előlegként
folyósítsa. 42
Nem térhetett ki a HM — bár igyekezett minimálisra csökkenteni —
az előlegek folyósítása elől. A külpolitikai helyzet alakulása folytán
bekövetkező sűrítés és határidő-rövidítések a kapacitás emelését sür
gették. A gyárak, mint ez várható volt, előlegek, hitelek folyósítását
követelték. Chorin Ferenc, a GYOSZ júniusi közgyűlésén mondott b e 40 A m a g y a r i p a r i t e r m e l é s s z á m s z e r ű fő m u t a t ó i t mellőzzük, mivel a kifejtettekből
k i t ű n i k , azok összevetése a h a d i i p a r m e g k ö v e t e l t e m e n n y i s é g i i g é n y e k k e l n e m lehetséges.
41 HL. Ein. 3/a. — 1938/24 613.
42 HL. Ein. 3/a. — 1938/25 320.
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szédében már sötét színekkel festette az ipar helyzetét, és intézkedése
ket kért az ipart rentabilitásában is veszélyeztető terhek kivédésére,
„mert az ipar nem rendelkezik tőkefeleslegek felett, hanem ezek a
feleslegek, ha voltak a múltban, s ha — amiben kételkedem — kelet
keznének a jövőben, be lettek építve a gyárakba, falakba, s új gé
pekbe". 43 A Pénzügyminisztérium hiteleket bocsátott a vállalatok ren
delkezésére, a megnövekedett termelés azonban így is akadozott. Az
üzemek tömegesen kérték a határidő-módosításokat, mert a szükséges
anyagokat és félgyártmányokat szállítási és koordinációs nehézségek
miatt nem kapták meg idejében. Az anyagbeszerzés pedig ekkor még
nem ütközött akadályokba, a behozatal a nyugati és tengerentúli or
szágokból rohamosan nőtt. Az Iparügyi Minisztérium szeptember 28-i
tájékoztatója szerint egy havi nyersanyagkészlet általában mindenből
biztosítva van. A második havi pedig már megrendelve és útban van.
Egyedül kész bőrben mutatkozott már ekkor is hiány, ami a megrende
lések szállítási határidejét kitolta. A gyártási helyzet a lőszerellátás
kivételével általában megfelelt.44
Az ipar foglalkoztatottsága 1938 nyarától nagyarányú növekedést
mutatott, bár ez az iparágak között nem alakult egyenletesen. Első
sorban a vas- és fémiparban, valamint a vegyi- és textiliparban mu
tatkozott a fellendülés. Itt ,.A legutóbbi hetekben kiadott honvédelmi
rendelkezések annyira igénybevették a gyárak termelőképességét, hogy
egyes üzemeknél műszaki személyzethiány mutatkozik" — tájékoztatta
Bornemissza Géza iparügyi miniszter a Minisztertanácsot augusztus
12-én az ipar helyzetéről.45 Több nagyüzem modernizálta berendezéseit,
így a diósgyőri és ózdi hengermű felújította meleghengerművét.
A MÁV AG új olvasztót helyezett üzembe. A géppark kihasználása a
legnagyobb hadiüzemekben teljes. Ezzel szemben az építőiparban, va
lamint a szükségleti cikkeket gyártó iparban — pl. a fűrész- és bútor
ipar — a termelés csökkenése és még munkanélküliség tapasztalható.
A textiliparban is a gyapjú és lenipar kivételével folytatódott a ter
melés csökkenése. A papíripar kapacitásának 30—40 százaléka ki
használatlan.
Az árkormánybiztos működését eddig ért bírálatokra utalva Bor
nemissza kívánatosnak tartotta, „ha működése csupán a stabil árszint
biztosítására szorítkozna és nem ambicionálná az azon túlmenő árle
szállításokat is. A túlzottan erélyes ármegállapítások az ipart hova
tovább arra fogják kényszeríteni — mondotta —, hogy a minőségi
követelmények tekintetében a minimumra törekedjenek, ami a mi
nőség javulásánál megindult folyamatot visszavetheti".46
A fegyverkezés ütemének 1938 őszén bekövetkezett gyorsulása, va
lamint a harckocsi és gépjármű program megindulása újabb erőfeszíté
sekre ösztönözte az ipart. A tőkének ezek az „erőn felül" vállalt beru
házásai azonban nyugtalanítóan hatottak. A tőkések nem látták biztosí43
44
45
46
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tottnak az emelt kapacitás kihasználását a „Huba I." és „I. A" rende
lések leszállítása után. A WM 1938. november 4-én aggodalmas hangú
levélben fordult az Iparügyi Minisztériumhoz: ,,A hadianyagok gyártá
sát a HM az elmúlt hetekben oly rendkívüli mértékben kívánta meg
gyorsítani, hogy a szóban forgó mennyiségek fokozott gyorsasággal
való elkészítése céljából az üzemi berendezések és létesítmények je
lentékeny kibővítése vált szükségessé. Ezek a költséges beruházások a
jelenlegi háborús előkészületek befejezése után, tehát minden való
színűség szerint már a közeljövőben értéktelenné fognak válni, mert
a HM rendes szükségleteit tevő cikkeknek normális határidő alatt való
legyártásához, a jelenleg is meglevő berendezéseink teljes mértékben
elegendők, a rendkívüli helyzettel kapcsolatos megrendelések határ
ideje pedig egy esetben sem haladta meg az egyéves időtartamot"/ 1 7
Ha a gyár aggodalma ekkor még túlzottnak látszott is, nem kétséges,
hogy a pénzügyi lehetőségek teljes kimerítése után előrevetítette ár
nyékát a hanyatlás/ , s
A gyárak beruházásai a katonai vezetés fokozódó nyomására azonban
még 1939-ben is erős emelkedést mutattak, mint ez az Iparügyi Mi
nisztérium kimutatásából is kitűnik. A WM hadi jellegű beruházásai
például 1938-ban 6 197 000, míg 1939-ben 16 166 000 P-t tettek ki/' 9
Hasonlóképpen komoly beruházásokat foganatosított ekkor a MÁVAG
és több nagyüzem is.
A tőkések és a katonai vezetés a hadiipari termelés várható vissza
eséséből a kiutat elsősorban a hadiipari termelés további fokozásában
és ennek eredményeképpen a területszerző politikában látta. SurányiUnger Tivadar az ország 1938. évi tőkemérlegét vizsgálva a Közgazda
sági Szemlé-ben
kifejtette, hogy a katonai beruházások „közvetlenül
nem járulnak hozzá a tőke gyarapodásához". . . „az anyagi termelés jö
vőjét csak közvetve biztosíthatják". . . ,,a jövő anyagi termelésének is
messzemenően szüksége lehet arra a hatalompolitikai alapvetésre,
amelynek elérésére jelenlegi honvédelmi beruházásaink irányulnak.
Annyi minden esetre bizonyos, hogy a közbenső hatalompolitikai és
gazdasági előfeltételek hosszú sorának kell még megvalósulni: honvé
delmi beruházásainkat csupán ebben az esetben könyvelhetjük el tőke
mérlegünkben is gyarapító tételként". 5 0
Miközben a hadianyaggyártást a maximális teljesítőképesség eléré
sére sarkallták, az 1938 őszi események következtében zavarok kelet
keztek a termelésben. A csehszlovák—magyar viszony kiéleződése kö
vetkeztében az „állomány felemelést" anélkül hajtották végre, hogy
a rendkívüli (fr.) állapotot életbe léptették volna. Ez váratlanul érte
az ipar mozgósításának előkészítésével foglalkozó iparügyi és honvéd
ségi szerveket. Mindaz, ami a már ismertetett utasításokban szerepelt,
még közel sem volt végrehajtható. Megkezdődött és folyamatban volt
a hadiüzemek kijelölése. Elsősorban a legnagyobb üzemek kerültek
47 OL. WM. i r a t o k , Z 402/96. c s o m ó .
48 A g y ő r i p r o g r a m és h a d s e r e g f e j l e s z t é s p é n z ü g y i l e b o n y o l í t á s á v a l
kapcsolatosan
lásd a s z e r z ő n e k a Honvédelem
1972. évi 6. s z á m á b a n (64. o.) m e g j e l e n t t a n u l m á n y á t .
*9 OL. WM. i r a t o k , Z 402/96. csomó.
50 K ö z g a z d a s á g i Szemle, 1939. 5—6. s z á m .
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sorra, hiszen az első megrendeléseket ezek kapták. A „Huba I." meg
rendelésekkel foglalkoztatott hadiüzemek jegyzékén, június 1-én még
csak hat fő és kilenc alvállalkozó szerepelt. 51 A program kiszélesedése
és felgyorsulása következtében azonban a gyártásba egyre több üze
met bevontak, amelyek még szeptemberben nem szerepeltek a hadi
üzemek jegyzékében. Ennélfogva a hadiüzemek munkásainak felmen
tése sem volt elintézve. De különben is a felmentések csak a külön
leges esetben „fr"-kor léptek életbe. Így a hadiüzemek munkásainak
jelentős részét bevonultatták. A HM utólag már hiába adta ki a ren
delkezést, miszerint az „A" és ,,B" hadiüzemek alkalmazottaira nézve
életbe léptek a különleges esetre vonatkozó szabályok, már késő volt.
Afelől kellett intézkedni, hogy a további behívásokat megakadályoz
zák, és a behívott szakmunkásokat leszereljék. Ez nem volt egyszerű
dolog, mivel a határon felvonult csapatok arra való hivatkozással, hogy
a behívások csak „fegyvergyakorlatra" történtek, ragaszkodtak embe
reikhez, s szinte minden bevonult leszerelését külön-külön kellett el
intézni, ami végtelenül hosszadalmas volt. A helyzet, elsősorban a
hadiüzemmé még nem nyilvánított üzemekben, aggasztóvá vált, s ve
szélyeztette a termelést. Ugyanakkor megindult a kérvények áradata
is az Iparügyi Minisztérium felé, amelyekben kisebb-nagyobb üze
mek kérték hadiüzemmé való nyilvánításukat. Elterjedt ugyanis a hír,
hogy a hadiüzemek alkalmazottai fel lesznek mentve. 5 2
Hasonlóképpen megkésve — szeptember vége felé — jelentek meg
a hadiüzemekben az „üzemi honvédelmi megbízottak", azaz a katonai
parancsnokok, valamint a vdd-oknál a szén- és iparügyi előadók. A kap
kodás teljes volt. „Megfelelő műszaki szakképzettséggel és hadiipari
szakismerettel rendelkező tisztek hiányában szén- és iparügyi előadókul neon szakképzett, nyugállományú tiszteket kellett idegilenesen
alkalmazni, ami csak kényszerű megoldás", de „az üzemi honvédelmi
megbízottak kiválasztásánál is legtöbb helyen mulasztások történtek"
— írta a kialakult helyzetről az Iparügyi Minisztérium XVII. osztálya
a HM-nek. 5 3 A sebtében összeszedett parancsnokok nagy része teljesen
alkalmatlan volt megbízatásának ellátására, sőt egyes üzemek parancs
nokát a saját alkalmazottak közül jelölték ki, ami „visszaélésekre"
adott alkalmat.
Szeptember végén az üzemek zöme jelentette, hogy a termelés
csökken, s nem tudnak időben eleget tenni vállalt kötelezettségeiknek.
A behívások nyomán „végeredményben a honvédségre veszedelmes
hátrányos helyzet állt elő. Nem volt valószínű ugyanis, hogy az el
lenségeskedések megkezdése előtt, amikor csak pár évfolyam behívá
sáról volt m é g szó, éppen azokra a szakmunkásokra lett volna a hon
védségnek szüksége, akik a harcoló csapatok hadianyagát gyártották",
annál is inkább, mert „az üzemi személyzet, amelyet különleges eset
re fel kell menteni a harctéri szolgálat alól, kb. egy évfolyam létszá
mának felel meg" 5 4 — panaszolta az Iparügyi Minisztérium a már ed
dig is idézett helyzetfelmérésében.
51 H L . H M . Ein. 3/a. — 1938/22 509.
52 H L . V K F . Ein. 1. 1939/3364. (VKF. Ein. 1. — 1938/3748.)
53 uo.
54 Uo.
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Ezen megpróbáltatások ráadásul az ipar jelentős részét, a hadiüzemi
termelésre való átállás megrázkódtatásokkal teli stádiumában érték.
Mint ismeretes, csak a legnagyobb üzemek egy része volt a korábbi
időkben is hadi megrendelésekkel foglalkoztatva, így a fokozottabb
haditermelésre való átállás csak ezekben nem okozott nagyobb prob
lémát. A többség viszont, amely korábban úgynevezett ,,tangyártá
son" nem esett át, a hadfelszerelések gyártásához szükséges szerszámok
kal, gépekkel, idomszerekkel, és főként gyártási tapasztalatokkal nem
rendelkezett, csak kb. háromhónapos átállási idő után tudta megkezdeni
a termelést. Különösen nagy volt a hiány idomszerekben, mivel ezek
gyártásával foglalkozó gyárak csekély teljesítőképességükkel nem vol
tak képesek ilyen nagy és hirtelen jelentkező igények kielégítésére.
Különösen a lőszergyártás alkalmazkodott nehezen a megnövekedett
követelményekhez.
A megnövekedett termelés fokozott nyersanyagigényekkel is együtt
járt. A gyártásba újonnan bevont közép- és kisüzemek azonban fölös
tőke hiányában csak a megrendelés vétele után, szinte egyidőben fog
tak hozzá a beszerzéshez, ami az ellátásban torlódásokhoz vezetett.
De tájékozatlanok voltak még a nagyobb üzemek is a beszerzendő
anyagok mennyisége felől, hiszen sok esetben — teljes gyártási doku
mentáció híján — nem tudtak előkalkulációt csinálni, s a beszerzendő
anyagmennyiséget csak körülbelül tudták megállapítani. így a nyers
anyagokért folyó harcban, ,,aki kapja, marja elv uralkodott" a piacon,
ami minden fontossági sorrend érvényesülését kizárta.
Bonyolította a helyzetet, hogy csakhamar — egyelőre időleges —
zavarok álltak elő a külföldi nyersanyagszállításokban. A háborús fe
szültség azonnal éreztette hatását. A meglevő nyersanyagtartalékokat
az ipar fokozott foglalkoztatása következtében felhasználták. Sürgős és
nagy mennyiségű, a felhalmozást is lehetővé tevő szállításokra volt
szükség. Erről egyelőre nemigen lehetett szó, mivel 1938 őszén ,,a bőrés textilanyagok, valamint a vas- és fém félgyártmányok behozatala
a legsúlyosabb nehézségekbe ütközött, a legtöbb állam (főleg európai
— D. L.) elzárkózott a kivitel elől, sőt sok állam még csak nem is felelt
a felhívásokra." 5 5 A nyersanyagok jórészét a tengerentúlról lehetett le
kötni, ahonnan viszont azok csak igen hosszú és előre alig meghatá
rozható idő alatt érkeztek meg. Ilyen körülmények között 1938—39
telén nehéz volt nyersanyagtartalékok beszerzését és tárolását köve
telni az üzemektől.
*
Az 1938 őszén kialakult háborús helyzet tehát alaposan megrázta
a magyar hadiipart. Az Iparügyi és Honvédelmi Minisztériumban nem
késtek levonni a következtetést, hogy a zavarok oka elsősorban az
iparmozgósítási munkálatok elkésett volta. Az Iparügyi Minisztérium
XVII. osztálya 1939 februárjában értékelte a helyzetet és sürgős in
tézkedéseket követelt. A legfontosabb és a jövőben súrlódások elkerü
lése végett halasztást nem tűrő feladatként jelölték meg, hogy az ed55 Uo.
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dig csak mozgósításkor életbe lépő intézkedéseket békében is be
kell vezetni. Javasolták, hogy a hadtesteknél iműködő szén- és iparügyi
előadókat már a honvédség békeszervezetébe állítsák be, ami lehetővé
tenné az ipari 'mozgósítás decentralizálását, s békében való előké
szítését. A fontosabb hadiüzemeknél már békében működni kellene
a katonai parancsnokságnak. A hadiüzemi parancsnokokat, valamint
a szén- és iparügyi előadókat niár „békében össze kellene gyűjteni egy
külön erre a célra szervezett tanfolyamon, hogy ott a szolgálatukra vo
natkozó hadelméleti és gyakorlati ismereteket elsajátítsák. A kikép
zésük kiegészítéseképpen nagyon célszerű lenne, ha őket már békében
kirendelnék időnként és esetenként az egyes hadiüzemekhez és be
vonnák őket az ottani >>ír.« előmunkálatokban való közreműködésbe . . .
Ezt a célt főleg úgy lehetne elérni, hogy ha a hadiipar vagy annak
egyes részei békében próbamozgósításokat hajtanának végre. Ezek a
próbamozgósítások az üzemi katonai parancsnokok részére mintegy
fegyvergyakorlatok lehetnének". 56 Így elkerülhető lenne, hogy a be
vonuló parancsnokok — mint ez előfordult — ne ismerjék az üzemet
és feladataikat.
El kell kerülni a jövőben — vonták le a tanulságot —, hogy állo
mányfelemelést „fr." vagy „kháf." nélkül hajtsanak végre. „Nyilvánvaló,
hogy az ipar különleges előkészületeinek meg kell előzni a katonai
különleges előkészületeket. Máskülönben ezek a kétségtelenül lassan
gördülő ipari munkálatok nem fognak tudni lépést tartani a hadrakeit
sereg személyi vonatkozású előkészületeivel", ami teljes anarchiához
vezet.57 Ez még egyszer nem fordulhat elő. Úgyszintén az sem, hogy a
mozgósítást a hadiüzemek és azok felmentendő alkalmazottainak pon
tos kijelölése ne előzze meg. A hadiüzemmé nyilvánítás joga pedig a
jövőben kizárólag a termelést irányító Iparügyi Minisztérium XVII.
osztályát, illetve az LHT58 vezértitkárát illesse meg. így lehetővé vá
lik, hogy a hadiüzemmé nyilvánítást mindig a hadianyag-megrendelé
sekhez és „az adott iparpolitikai és honvédelmi helyzethez" igazítsák.
A legfőbb hiányosságként azonban a honvédelmi törvény hiányát
jelölték meg. Az eddigi munkálatokat nagymértékben gátolta a megfe
lelő jogi alap hiánya — panaszkodtak az iparügy irányítói. Az eddig
kiadott szükségrendeletek csak ideiglenesen feleltek meg, ezek meg
felelő jogi alap nélkül nem sokat értek. A honvédelmi törvénynek kell
lehetővé tenni az egyes tárcák hathatós együttműködését, mert eddig
„minden tárgyalás legelső felvetődött problémája az volt. hogy kinek
mi a hatásköre, mi a kötelessége, mihez van joga".59
A legmeglepőbb azonban, hogy nem tisztázódtak a hatáskörök az
Iparügyi Minisztérium XVII. osztálya és a HM III. Csoportfőnökség,
illetve annak alosztályai között sem. Az iparügyiek azért panaszkodtak
a HM honvédelmi miniszternek, hogy a HM osztályok közvetlenül in
tézkedtek gyártási ügyekben, önállóan gyűjtöttek adatokat a gyárak56 U o .
57 UO.
58 A Legfelső Honvédelmi Tanácsot már korábban létrehozták, de csak honvédelmi
törvény emelte az intézményt törvényerőre és adott neki messzemenő jogokat.
59 HL. V K F . Ein. 1. — 1939/3364.
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ban, utasításokat adtak, megrendeléseket foganatosítottak — ami a
gyárakat megzavarta és a „felső vezetéssel szembeni bizalmatlanságra
vezetett. 60 Míg a HM illetékesei bejelentés nélkül léptek be az üzem
be, addig a XVII. osztály munkatársai csak engedéllyel, nem is be
szélve az Iparügyi Minisztérium többi munkatársáról, holott m u n k a k ö 
rükből kifolyólag közvetlenebb kapcsolatot kellett volna tartaniuk az
üzemekkel a HM-nél. Sokszor megtörtént, hogy a HM tilalmakra való
hivatkozással még az anyaggyűjtés is nehézségekbe ütközött és bizal
masabb üzemrészekbe nem engedték be iparügyi munkatársait, ami
nehezítette a munkát.
Mindez természetszerű velejárója volt a katonai vezetés ama törek
vésének, hogy az irányítást teljes egészében kezébe vegye és a maga
szemszögéből nézve egyszerűsítse az ügymenetet. A XVII. osztály —
de tulajdonképpen az osztály mögött várakozásteljes álláspontra h e 
lyezkedő egész iparügyi tárca — kérte a honvédelmi minisztert, hogy
— mint erre a XVII. osztály felállításakor ígéretet tett — a jövőben
hasson oda, hogy a HM osztályok legalább minden 10 000 pengőt meg
haladó megrendelést, valamint intézkedéseiket a XVII. osztállyal közöl
jék és kérjék ki véleményét. Az Iparügyi Minisztérium legalább egy
évvel előre kapjon tájékoztatást a tervezett honvédségi megrendelések
ről, hogy ezeket időben, az üzemek tervszerű és egyenletes megterhelé
sét biztosítva, a gyártási fontossági sorrend megállapításával, s a szük
séges pénzeszközök, valamint nyersanyagok előteremtésével tudják
kiadni. 6 1
A katonai körök által régóta sürgetett és várt honvédelmi törvény
1939 márciusában megjelent, s megnyitotta az utat az ország gazdaságá
nak militarizálása előtt. 62 A gazdasági életben is törvényes alapot adott
mindazon intézkedéseknek, amelyeket eddig különböző szükségintézke
désekkel juttattak többé-kevésbé érvényre. Kimondta a kötelező hon
védelmi munkakötelezettséget, amit mindenki ott köteles teljesíteni,
ahol dolgozik. Ezzel az iparban foglalkoztatottak kötelezhetőkké vál
tak, hogy munkaviszonyukban megmaradjanak. [90. §. (1).] Felhatal
mazta a minisztériumokat, hogy a megalakult Országos Ipari Tanács
(OIT) javaslatára és a Legfelső Honvédelmi Tanács (LHT) irányelvei
nek figyelembevételével kötelezzék az üzemeket a hadianyagok gyár
tására, illetve felkészülésre, [107. §. (1) bek.] Ezek értelmében — béke
körülmények között is — kötelezték a vállalatokat, hogy termelési ka
pacitásukat és lehetőségeiket felmérve részletes haditermelési tervet
dolgozzanak ki; technikai berendezéseiket ennek megfelelően készítsék
elő; tartsanak raktáron megfelelő kész és félgyártmányokat, illetve
nyersanyagokat, gépi berendezéseket; végezzenek kísérleteket megfelelő
pótanyagokkal; az esetleges üzembővítéseket a haditermelés igényei
nek figyelembevételével végezzék; gondoskodjanak megfelelő „erköl
csi és nemzeti szempontból megbízható" és szakmunkás gárdáról.
60 Uo.
Cl Uo.
62 M a g y a r T ö r v é n y t á r , 1939. II. t e .
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[108. §. (1—9.) bek.]. E követelmények elmulasztása esetén a gyárak
kisajátítóiatokká váltak. [107. §. (1) bek.]
A katonai vezetés számára a leglényegesebb lépést az eddigiekkel
szemben az jelentette, hogy az eddig elvileg csak mozgósítás esetén
életbe lépő iparmozgósítási intézkedések ezután a kivételes hatalom
életbe léptetésekor (141. §), sőt ezen túlmenően az illetékes miniszter
javaslatára bármikor, békében is életbe léptethetőkké váltak.
A honvédelmi törvényt az Imrédy-kormány készítette elő, de már
a Teleki-kormány fogadtatta el. Az új miniszterelnök Imrédynek
a fasizálódás irányában nagy léptekkel haladó politikáját volt hivatva
mérsékelni és visszafogni mind a bel-, mind pedig külpolitikai téren.
Nem célja a dolgozatnak Teleki ez irányú lépéseinek taglalása, csupán
annak megállapítására szorítkozunk, hogy bár látta a veszélyt, s vol
tak ilyen irányú törekvései, nem tudta megakadályozni az Imrédy
alatt zöld utat kapott s Horthy által továbbra is támogatott katonai
vezetés törekvéseit sem politikai, sem gazdasági téren. Ez csakhamar
nézeteltérésre vezetett közte és a katonák, elsősorban a vezér
kar 1938 novemberében hivatalba lépő új főnöke, Werth Henrik között.
Werth szélsőséges németbarát, a katonai érdekeknek gondolkodás nél
kül mindent alárendelő, ellentmondást nem tűrő vezetése tovább foly
tatta az Imrédy és Rátz által megkezdett utat. Teleki belpolitikai téren
felvehette a harcot Imrédy demagógiájával, de tehetetlen volt a hadse
reg kiépítéséről és ütőképességének növeléséről, a n n a k erejéről a
közvélemény számára megtévesztő képet adó propagandával szemben,
ami korlátlan lehetőséget kapott a sajtóban. Ezt alátámasztotta a csúcs
pontja felé közeledő hadikonjunktúra is. Ekkor, 1939 nyarán az ipari
termelés volumene 22 százalékkal nagyobb volt, mint egy évvel előtte,
s a foglalkoztatottak száma 769 000 fővel csúcspontot ért el. 63
A termelés hatásának tovább gyűrűződése folytán ekkor már a
könnyű- és fogyasztási iparban, sőt a mezőgazdaságban is érezhető
volt a konjunktúra hatása.
A hadsereg 1939 nyarán még további kapacitás-emelést követelt az
ipartól egyrészt, hogy a fokozódó készülődés jegyében a hadsereg
mielőbb megkapja felszerelési cikkeit, másrészt háború esetén az ipar
felkészült legyen az utánpótlás zökkenőmentes biztosítására. Bár a
tavaszi feszültség múltával a katonai parancsnokokat az üzemek
ből visszahívták, s ennélfogva a hadsereg közvetlen befolyása csök
kent, keresték az alkalmat, hogy az ipart mozgósított állapotba helyez
hessék. Nem fogytak ki a követelőzésből, s egyre újabb befektetésekre
ösztönözték az államháztartást, nem törődve a sokasodó gazdasági ne
hézségekkel. „A konjunktúra alakulása azon fog múlni, hogy az állam
fegyverkezési és beruházási kiadásait a jelenlegi szinten fogja-e t a r 
tani. Ez az ipar jelenlegi technikai teljesítőképességének szempontjából
lehetséges, míg további fokozása nehézségekbe ütközik, mert számos
üzemág teljes kapacitással dolgozik és szakmunkásokban is némi hiány
mutatkozik. Az állami beruházások jelenlegi színvonalának fenntartása
63 Magyar Gazdaságkutató Intézet (továbbiakban MGI) Helyzetjelentése. 1939. 43. szám
18, o.
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azonban természetesen nem csupán az ipari teljesítőképesség kérdésén
múlik, hanem financiális probléma is" — jelentette 1939. nyár végén a
Gazdaságkutató Intézet.64
Az ipar vezetői — de maga Teleki és a kormány józanabbul gon
dolkodó tagjai is — jól látták, hogy a termelés felfutása a hadi meg
rendelések legyártása után menthetetlenül meg fog állni. A felduz
zasztott kapacitás kihasználatlansága be fog következni. A probléma
az volt, lehetséges-e a foglalkoztatottságot fenntartani, az ipart megfe
lelő állami, bár nem közvetlenül a haditermelést célzó megrendelésekkel
ellátni. Teleki már 1939. május 7-én, Szegeden elmondott választási be
szédében, a hadsereg felszerelésének szükségességéről és az e téren
elért eredményekről szólva kitért erre a problémára is. A hadfelszere
lési program közeli befejezése után munkanélküliség fenyeget, amit
el kell kerülnünk. Ez irányban „az előmunkálatok már folynak és
tudni fogjuk az átszervezést hogyan csináljuk. ..", lehetővé válik,
hogy „olyan cikkek gyártásának is nekiláthassunk, amelyek nagyszá
mú munkáskezet igényelnek" — nyugtatta meg hallgatóit a miniszter
elnök.65 Konkrétan csak az alföldi tárolómedencék készítését, a Tisza
szabályozását, a közlekedés fejlesztését tudta említeni munkaalkal
makként, ami nem hathatott túl meggyőzően a jelenlevők számára.
Az ipari kapacitás további mértéktelen emelése ellen emelte fel sza
vát a Honi Ipar is; értékelve az 1939 nyarán kialakult helyzetet. „Az
egymilliárdos közmunkák 40—50 százalékát már végrehajtották. Ha az
államilag megindított nekilendülés üteme lassúbbodik, az ipari terme
lésben visszaesésnek kell beállnia. Ily körülmények között téves be
fektetésnek bizonyulnának a további beruházások".66
Ugyanekkor az egyre fokozódó német gazdasági expanzió a magyar
ipar termelésének visszaszorítását követelte, hogy ezzel is biztosítsa
a német áruk magyarországi exportját. Kunder Antal kereskedelemés közlekedésügyi miniszter május 17-i győri beszédében szükséges
nek találta felemelni szavát azon gyászmagyarok ellen, akik azzal ás
sák alá a gazdasági függetlenségünkbe vetett szilárd hitet, hogy német
gazdasági invázióról beszélnek és a német árukban a magyar ipar
végromlásának okozóit látják. Az csak természetes — mondotta Kun
der —, hogy a mezőgazdasági kivitel érdekében bizonyos cikkeket az
ipar kárára is meg kell venni. A behozatalt össze kell egyeztetni az
ipar érdekeivel. Majd cinikusan hozzátette, nem űzhetünk egyoldalú
iparfejlesztést.67
A Kunder és Werth-féle gátlástalan németbérencek jó eszköznek
bizonyultak a német gazdasági követelések maradéktalan támogatásá
ra. Werth júliusban Németországban tett látogatást, ahol Hitler is fo
gadta. Bár írásos feljegyzés a látogatásról nem maradt fenn, feltehe
tőleg biztosította Hitlert a német hadsereg iránti csodálatáról, s kérte
támogatását a honvédség hatásosabb felfegyverzéséhez, cserében meg
ígérve a német gazdasági igények messzemenő támogatását.
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A háborús feszültség fellángolása további erőfeszítésekre sarkallta
a vezérkart. Nem akartak lemaradni az esetleges lehetőségekről, amit
a német hadigépezet megindulása számukra is jelenthet.
A háború kitörése új helyzet elé állította a politikai és katonai ve
zetést. A kormány már szeptember 5-én az 1939. II. te. 141. § j ban nyert
felhatalmazásánál fogva életbe léptette a kivételes hatalmat. A hon
védelem érdekét szolgáló termelés biztosítása érdekében az üzemeket
termelésük folytatására és az alkalmazottakat az üzemben való meg
maradásra kötelezte, s katonai büntető hatalom alá helyezte.
Ezúttal késedelem nélkül, már szeptember 1-én megjelentek a hadi
üzemekben az üzemi katonai parancsnokok és a honvédelmi miniszter
utasítása a tulajdonosoknak, miszerint „a honvédelemről szóló 1939.
III. te. alapján üzemét honvédelmi munkára igénybe vettnek nyilvá
nítom. Ennek alapján Cím üzemét működésének továbbfolytatására
kötelezem és a hadiüzem személyzetét katonai vezetés alá helye
zem . . .", „minden olyan személyt, aki tizennegyedik életévét betöl
tötte és még hetvenedik életévét túl nem haladta, honvédelmi munkára
igénybe veszem és elrendelem, hogy a törvényes következmények ter
he alatt a további intézkedésig eddigi szolgálati viszonyukban meg
maradjanak és a kapott parancsok értelmében tovább dolgozzanak".68
Már szeptember 15-én megjelent a HM-nek, a „Fr. 6." számú „uta
sítás" szellemében készült, a katonai parancsnokok ügykörét az adott
helyzetben szabályozó rendelete. Ez lényegében megismételte a már
ismert utasításban foglaltakat. Részletesen intézkedett az üzemi mun
kászászlóaljak azonnali megalakításáról, valamint a közelmúlt hibái
nak elkerülése végett a felmentett alkalmazottak névjegyzékének
azonnali és gondos elkészítéséről, illetve felülvizsgálatáról és a had
testparancsnokságoknak való megküldéséről. A parancsnok kötelessé
gévé tette, hogy adandó esetben a mozgósított felmentettek behívóját
a kiállító parancsnokságnak azonnal küldje vissza. Nincs módunk arra,
hogy mindazt felsoroljuk, ami a parancsnokoknak megküldött „ügy
kör szabályozás"-i átiratban található, ami szinte minden pontjában a
parancsnoknak a munkások feletti hatalmát hangsúlyozta. 69 A nyugál
lományú vagy tartalékos, sok esetben a hadseregből kiszuperált, az
üzemben folyó munkához nem értő jobboldali, sőt nyilas beállítottságú
katonai parancsnokok éltek is a lehetőségekkel, s igyekeztek maximális
hatalmat gyakorolni beosztottaik felett, ami együtt járt a visszaélések
kel és korrupciókkal. Álljon itt jellemzőként egy részlet a Loden
Posztógyár katonai parancsnokának, 1939. szeptember 12-én, a mun
kásoknak felolvasott napiparancsából, amelyben közli velük, hogy „a
mai nappal átveszem az üzem minden irányítását a műszaki igazga
táson kívül. E tekintetben egyszerűen diktálok és akinek ez nem tet
szik, az legyen szíves, szóljon . . . minden marad egyelőre a régiben,
mert a mai állapot egy komoly előkészület arra, hogy mozgósítás
esetén minden, már most kiadott intézkedésemet begyakorolva azon
nal egy gombnyomásra életbe léptethessem. Ez az időpont lehet hol
es HL. Hadiüzemi parancsnokok iratai 1/80. HM. Ein. 17. — 1939/44 604
69 HL. U o . 112. Om. biz. — 1939.
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nap vagy ki tudja mikor, de bármikor jön el, fel kell készülve len
n ü n k arra, az elért begyakoroltságunk hasznát minden pillanatban, a
kapkodások és zavarok idejében is nyugodtan használhassuk, mint
munkánk gyümölcsét. Senki se törje a fejét, hogy miért kell ezt vagy
amazt ezután elvégeznünk, a fejtörés az én dolgom, a ti és hazánk
érdekében. Ti csak a parancsok teljesítésén gondolkodhattok. Ne fe
ledjétek, hogy t i mind bevonult katonák vagytok és így teljesítitek
kötelességeteket. Aki benneteket megbont ez érzésben vagy az ellen
lázít, azt azonnal jelenteni kell. Politika az üzemben minden részről
tilos, a legszigorúbban megbüntetem az ellene vétőt. A gyülekezési
jogotok megszűnt, mert bevonult katonák vagytok, s a katona nem
politizálhat." 7 0 E pökhendi, gőgös hangú förmedvényben kifejtett
szellem n e m volt elszigetelt jelenség, hanem jellemző a katonai p a 
rancsnokok mentalitására, akiknek megkezdődött egész a felszabadu
lásig terjedő működésük. Meg kell jegyezni, hogy a katonai vezetés
elképzeléseinek tökéletesen megfelelt ez a hang és módszer, ebben
látták zálogát, hogy befolyásukat és terrorjukat az üzemekben mara
déktalanul érvényesíthessék.
Szeptemberben meg kellett alakítani az üzemi munkásalakulatokat.
Az Egyesült Izzóban pl. egy Sass nevű százados katonai parancsnok
vezetésével 2 zászlóalj alakult. A zászlóaljak, az üzemben dolgozó tar
talékos tisztek parancsnoksága alatt, műhelyek szerint 4—4 századra
oszlottak. Ezek további tagozódása osztagokra és rajokra, a munkaszer
vezet szerinti vezetők parancsnoklásával történt. A zászlóaljak élén
Sass szds. vezetésével a parancsnokság állt, amelybe — Aschner Lipót
igazgatóval az élén — beletartoztak az üzem műszaki és gazdasági
vezetői. 71
Miközben az üzemekben megtörtént a „honfoglalás", a magyar ipar
egén sűrű viharfelhők gyülekeztek, amelyek eloszlatása meghaladta a
katonai intézkedések körét. A nyersanyagellátás gondjai, az emelkedő
árak, most fokozottan nehezedtek a kormányzatra. A folyamatban
levő megrendelések legyártása, a hadsereg felfegyverzésének befe
jezése veszélybe került. Az iparügyi miniszter a szeptember 20-ra
összehívott gazdasági minisztertanácson vázolta a veszélyes helyzetet.
Ä különböző anyagok zárolásáról megjelent rendeletek, valamint az
iparcikkek árait az augusztus 26-i árszintben rögzítő intézkedések,
ahelyett, hogy javítottak volna, rontottak a helyzeten. A zárolás fo
lyamán a beszerző vállalatnak az anyagok feletti rendelkezése kockáza
tossá vált, ugyanakkor a világpiaci árak, a valuta árfolyam, a szállítási
költségek növekedése következtében az anyagok ára pengőben 20—50
százalékig terjedő emelkedést mutat, amiből m á r az augusztusi árakon
termékeket előállítani n e m lehet. így az ipar — mivel az árakat n e m
emelheti — tartózkodni fog a külföldi anyagok beszerzésétől. Ennek
következménye lesz az anyagok elrejtése és az ezekkel való spekuláció.
Különösen érzékenyen fogja érinteni ez a helyzet a kisebb üzemeket
és iparosokat, akik máris nehézségekkel küszködnek. Ilyen körülmé70 HL. Hadiüzemi pk-k iratai 1/80.
71 U o .
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nyék között — mondotta Bornemissza — az eddigi félintézkedé
sek helyett „el kell határozni magunkat arra, hogy a kényszergazdál
kodásnak igen nehézkes gépezetét az egész vonalon megindítjuk, mert
ez esetben a legfontosabb katonai és privát szükségletek kielégítését
biztosíthatnánk' '. 72
A pillanatnyi nyersanyaghelyzetről szólva példaként a textilipar
állapotát hozta fel. Ágai közül a 31 000 főt foglalkoztató pamutipar
fonó és szövő ágában a meglevő anyagkészlet a zárolás pillanatában
már csak 3 hónapos foglalkoztatást tett volna lehetővé. A zárolás
további rendelkezéséig 2 hétre elegendő nyersanyag feldolgozását
engedélyezte. A határidő lejártával olyan újabb anyagfelhasználási
lehetőséget kapott az ipar, amely 50 százalékos termelést tett lehetővé,
ami több ezer ember kenyerét veszélyezteti. „Minthogy pedig határo
zott és tervszerű kényszergazdálkodás bevezetése nélkül, olyan intéz
kedést nem tehettünk — mondotta Bornemissza —, mely ilyen tömeg
kenyerét vonná el, kénytelenek leszünk az anyag eddigi keretek között
való feldolgozására, legalábbis, további 1 heti határidőt adni". 7 3 A zá
rolás pillanatában meglevő készletből 1 havi már elfogyott, anélkül,
hogy újabb készletek beszerzéséről, valamint racionálisabb felhaszná
lásáról határozott intézkedések születtek volna. A legfontosabb a kül
földről való beszerzést minden eszközzel előmozdítani, s a felhasznált
pamutot pótanyagokkal való keverését megkezdeni. A gyapjúiparban is
a legfontosabb feladat és egyben megoldás a pótanyagok felhasználása
mind a katonai, mind a polgári szükségletek kielégítésénél oly m é r t é 
kig, ami a minőséget lényegesen nem rontja. A folyamatban levő
100 000 egyenruha gyártásához anyagot így is csak úgy lehet bizto
sítani, ha a gyapjút polgári célra dolgozó gyáraktól rekvirálják. A len
cikkek gyártása is — a belgiumi és hollandiai beszerzés megszűnte
folytán — csak a polgári igények rovására lehetséges. 74
Még súlyosabb a helyzet a nyers- és készbőr beszerzése terén. A
hazai gyártás csak az ipar szükségletének 25 százalékát tudja fedezni.
A külföldi import majdnem teljesen megszűnt. A teljes hiány csak két
hónap múlva fog jelentkezni, illetve a zárolási rendelet két heti zavar
talan munkát biztosít. Itt is pótanyagok jöhetnek szóba. 75
A gumi és fém utánpótlás is teljesen bizonytalanná vált. A fémek
jelentős része — réz, ón stb. — legnagyobb része külföldről, sőt t e n 
gerentúlról érkezett. „Ma a fémutánpótlásban bekövetkezett fennaka
dással egyidejűleg olyan nagymérvű honvédelmi megrendelések tör
téntek, amelyek fém igényeinek kielégítésére az országos készletek nem
elegendők". 76 Amennyiben lényeges változás nem áll be, csak az állami
készletek teljes felhasználásával, a polgári igények teljes kikapcsolásá
val lesz egy ideig az igény kielégíthető. A meglevő és beszerezhető
fémkészletet a katonai rendelések gyártásához kell biztosítani, s bizo72 HL. HM. Ein. III. Csfség. — 1939/49 536.
73 UO.
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nyos polgári cikkek gyártását le kell állítani. Ezen gyárak fölös mun
kásait más iparágban kell elhelyezni.
A hazai termelés fokozásában és a behozatal állami ellenőrzésé
ben látta a megoldást a vegyi cikkek hiánya megszüntetésének módját
illetően is.
Az előterjesztéshez hamar hozzáfűzték véleményüket a katonák.
A levelet, amelyben Teleki Pált tájékoztatták a nyersanyaghelyzettel
kapcsolatos véleményükről, a III. csoportfőnök készítette és Bartha Ká
roly honvédelmi miniszter írta alá. „Tudomásomra jutott — írta Bartha
—, hogy az iparügyi miniszter úr szűkös nyersanyaghelyzetünkre való
tekintettel a gazdasági miniszteri értekezleten előterjesztést tett a
tervgazdálkodás bevezetésére az ő vezetése alatt. Az előterjesztéshez
a magam részéről teljes mértékben hozzájárulok."77
A továbbiakban kifejtette a kérdéssel kapcsolatos meglátásait és
megoldási javaslatát. Megállapította, hogy a háború folytán Anglia ál
tal ellenőrzött vonalakon befagyott nyersanyagimport következtében
nyersanyagzavarok álltak be, ami a folyamatban levő honvédségi
rendeléseket veszélyeztetik. Ezért mindent el kell követni, hogy „a
már kiadott honvédelmi megrendelések zavartalan lebonyolítása, eset
leg újabb hadi megrendelések kiadhatása, de a legfontosabb polgári
szükségletek biztosítása végett is, nyers- és üzemanyag-készleteinket
sürgősen és lehető nagy mértékben gyarapítsuk". 78 A célravezető csak
egy központi irányítás alatt levő tervgazdálkodás lehet.
A honvédelmi miniszter ezután a következő sürgős és radikális ha
tásukat azonnal éreztető intézkedéseket kérte Telekitől: az üzemekben
meglevő mozgósítási készletek felhasználása után állami készletekkel
kell biztosítani a hadianyaggyártás folyamatosságát; Olasz- és Német
országból — bár a németek ezt egyelőre megtagadták — „áldozatok
árán" is lőszert vásárolni, hogy ezzel nyersanyagot takarítsunk meg;
a vállalatok kapjanak felszólítást, hogy üzleti összeköttetéseik felhasz
nálásával a Magyar Nemzeti Bank által rendelkezésre bocsátott valu
táért nyers- és üzemanyagot vásároljanak „állami irányítás és ellen
őrzés mellett" (sic!).79 Ennél a pontnál a honvédelmi miniszter „en
gedményekre" is hajlandó volt — mondván —, biztosítani kell a vál
lalatokat, hogy az anyagárak emelkedését „kellő ellenőrzés mellett"
Készáruikba bekalkulálhassák. Erőfeszítéseket kell tenni a pótanyagok
minél szélesebb körű elterjesztése és felhasználása érdekében, még a
minőségrontás árán is. Be kell vezetni a legmesszebbmenő takarékos
ságot a nyers- és üzemanyagokban. Le kell állítani a magángépkocsi
kat. A gazdasági tárcáknak oda kell hatni, hogy olyan közszükségleti
cikkek gyártását, amelyek nem okvetlenül szükségesek, meg kell szün
tetni. Hogy minél több élelmiszer-felesleggel rendelkezzen az ország
77 H L . V K F . E i n . 1. — 1939/4817.
78 U o .
79 Uo. A németek elzárkóztak a kért lőszerek átadása elől, sőt 1939 szeptemberében
mindenféle hadianyag- és nyersanyagszállítását leállították. Csak később, gazdasági és po
litikai engedmények kicsikarása után újították fel szállításaikat.
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a nyersanyag- és devizabeszerzés céljára, azonnal be kell vezetni az
élelmiszer- és esetleg a ruha-, cipőjegyeket.80
Egyszóval Bartha — nem törődve ennek politikai és társadalmi ha
tásával — a kormány demagógiájának középpontjában álló gazdasági
konjunktúra kellős közepén a legszigorúbb hadigazdaság azonnali beve
zetését javasolta a miniszterelnöknek.
Bartha még néhány hatásukban „csak később" jelentkező javaslat
tal is előállt. Fel kell venni a kapcsolatot a Szovjetunióval, s meg kell
tudni, milyen úton és fizetési feltételek mellett szerezhetők be nyers
anyagok. Nagyszabású tervet kellene készíteni, s ennek keretében eset
leg kb. egy évi teljes hadigyártási és polgári nyers- és üzemanyag
szükségletünket be lehetne szerezni. A meglepőnek tűnő ajánlat mö
gött — mint erre Kádár Gyula is rámutat visszaemlékezésében
— a szovjet—német szerződés utáni első meglepődéséből ocsúdó
katonai és politikai vezetésnek az a megítélése leledzett, hogy az
egyezmény az angol diplomácia teljes vereségeként, megszüntette a
Németország körül kialakuló bekerítési politikát, s megnyitotta Német
ország számára az orosz nyersanyagforrásokat. Ilyen körülmények kö
zött, a német orientáció fenntartása mellett, a magyar áham részére
is lehetővé válik a gazdasági kapcsolatok szorosabbá tétele a Szovjet
unióval.81
Ezen túlmenően széles piackutatást végző bizottságok kiküldését ja
vasolta Bartha, elsősorban a semleges országokba, hogy ott felderít
sék a cserekereskedelem adta lehetőségeket. Ennek konkrét kifejtésére
nem vállalkozott, mert ő sem tudta, hogy a búzán, állati termékeken,
bauxiton kívül, aminek kivitele már szerinte is teljes egészében fog
lalt, milyen cikkeket ajánlhatnának fel cserében.
Sürgette a hazai pótanyagok, valamint olaj- és nyersanyagoknak
nagyobb intenzitással való tudományos kutatását, illetve feltárását.
Különösen az olyan „eddig fel nem tárt nyersanyag telepeink, mint
pl. a gyöngyösoroszi horgany- és ólombánya (sic!) feltárását azonnal
meg kell kezdeni".82 De fejleszteni kívánta a vegyiipart és ezzel együtt
a lőszergyártást is, amelyek megfelelő kifejlesztése esetén még export
lehetőségekre is kilátás lenne.
A pánikhangulat mindenesetre ekkor még korainak bizonyult. A
nyersanyagellátás hirtelen támadt nehézségei csak néhány üzemben
vezettek időleges zavarokhoz, ami nem gátolta, hogy az ipari, termelés
az őszi hónapokban tovább növekedjen. Az 1939 szeptemberi külke
reskedelmi forgalom az előző hónaphoz képest 35 százalékos (ezen
belül a behozatal 5 százalék) visszaesést mutatott ugyan, viszont októ
berben, nem utolsósorban a visszatartott áruk meginduló forgalma ré
vén, már 32 százalékos (ezen belül a behozatal 17 százalék) emelkedést
ért el a szeptemberi megtorpanáshoz képest.83 Az európai külkereske
delemben a blokádháború következtében alkalmazkodási folyamat jött
létre, ami a tengerentúli kereskedelem új útvonalainak kialakítását,
SO Uo.
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valamint új, elsősorban a szomszédos és semleges államok piaci lehe
tőségeinek felkutatását tette szükségszerű feladattá a magyar gazdaság
számára is.
Az Iparügyi Minisztérium — tekintettel a nyersanyagzavarokra —
rangsorolta az üzemeket, illetve megállapította az azokban gyártott
hadianyagok és egyéb cikkek előállításának fontossági sorrendjét. Első
helyre teték a lőszer- és gépjárműgyártást. Minden továbbit ennek
rendeltek alá. Fokozta a nehézséget, hogy a leganyagigényesebb „Bo
tond", ,,Toldi" és löveggyártás ekkor indult meg teljes kapacitással, és
mivel már súlyos időzavarba került, a vezérkar szünet nélkül sürgette
a munkálatokat.
A minisztérium, bár az export lehetőségek minimálisra zsugorod
tak, megállapította az esetleges export lehetőségek szempontjából
szóba jöhető államok sorrendjét is. Támogatták az USA-ba, Dél-Ame
rikába, illetve minden olyan államba menő exportot, amelyből „sza
badon transzferálható, ún. nemes deviza (lehetőleg USA-dollár) folyik
be". Az MNB nemes devizakészlete ugyanis fogytán volt. Ugyanakkor
egyre több nyersanyagot csak ennek ellenében lehetett beszerezni. Az
első ijedelem u t á n ugyanis kiderült, hogy a nyersanyagforrások nem
zárultak teljesen le, de azok főként tengerentúli beszerzése végtelenül
megdrágult és komplikálttá vált. Kétségkívül bebizonyosodott az is,
hogy a német és olasz nyersanyag és hadianyag-szállításokra még ke
vésbé lehet számítani, mint azelőtt.
Az üzemektől egymás után érkeztek a minisztériumba jelzések a
nyersanyagbeszerzés nehézségeiről. A nyersanyagszállító cégekkel, el
sősorban a tengeren túl, a kapcsolatot felvették, de azok feltételei igen
súlyosak. Drágán, maximális biztosítékot követelve voltak hajlandók
szállítani. Ezért a gyárak koncentrált támadást indítottak, hogy a folya
matban levő rendelések árának emelését a HM ismerje el. „Egyes szállí
tóink az általány helyzetben bekövetkezett változás miatt visszalép
tek — a gyár a beszerzésekért mindent elkövet, de a nyersanyag árak
ban és szállítási költségekben olyan nagymértékű emelkedések m u t a t 
koznak, amelyek a HM szállításokra megállapított egységárakban fe
dezetet nem nyerhetnek" 8 ' 1 — jelentette szeptember 28-án a WM.
Majd egy hónappal később: „A beszerzések a régi árakon nem voltak
lehetségesek, sőt régebbi megrendeléseket is storníroztak a szállítók."
— Még nem jöttek be a rendelt anyagok, s „hogy milyen áron és
mennyit fogunk ezekből megkapni, ma még nem tudhatjuk bizto
san". 85 Novemberben — a tengeren túlról érkező anyagok megérkezte
után — újabb sürgető kérés a HM-hez: a lőszergyártásnál „a n y e r s 
anyagdrágulásokból folyó árdifferencia folyósítására igen sürgős szük
ségünk van, mert hiszen a rendelésekkel kapcsolatos előlegekre főleg
a nyersanyagbeszerzéseknél van szükségünk, ezek az előlegek pedig
a régi egységárakon kiszámítva nem nyújtanak kellő fedezetet. Tekin
tettel arra, hogy az anyagok beszerzésével nem lehetett késedelmes
kedni és ezeknek lebonyolítására rengeteg pénzre van szükségünk,
84 H L . HM. Ein. 3/a. — 1939/51 350.
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igen sürgős volna ránk nézve az árdifferencia ügyének rendezése, ezért
nemcsak a HM illetékes tényezőit voltunk bátrak sürgős elintézésre
kérni, hanem eljártunk az ÁKB úrnál is, ahol azt a meglepő felvilágo
sítást kaptuk, hogy a HM részéről még nem kaptak értesítést az emlí
tett ügyek elintézésére." 6 8 A fenti példa nem egyedi eset. Nagy- és kis
üzemek egyaránt hasonló kérésekkel ostromolták a HM-et, de kérésük
nehezen talált meghallgatásra. A HM bár kénytelen volt belátni, hogy
felárat kell fizessen, ehhez azonban póthitelre volt szükség, mert az
amúgy is túllépett beruházási hitelek erre nem voltak elegendőek.
Mielőtt azonban a póthitelből származó felárakat az üzemek rendelke
zésére bocsátották, az ÁKB közreműködésével vizsgálatokat rendeltek
el. Ezek célja az volt, hogy a megrendeléskor kiadott előlegekre hi
vatkozva lehetőleg minél később kelljen az árdifferenciát kifizetni.
Az ÂKB által megvizsgálandónak tartották:
— nem volt-e a vállalkozóknak a múltból maradt készlete, melyből
részben vagy egészben a megrendelést teljesítette;
— idejében gondoskodott-e a szükséges nyersanyagok biztosítását
célzó intézkedésről ;
— az igény megfelel-e a valóságos áremelkedésnek.
Amennyiben mindezen kritériumoknak a gyártó cég megfelelt, ak
kor is a megrendelés kiadásakor már kapott előlegekre hivatkozva, az
AKB csak a rendelt anyagok teljes leszállítása után állapította meg a
felárakat. 87 A kiegyenlítés ezek után csak hosszadalmas, bürokratikus
eljárások után realizálódhatott, ami végtelenül kellemetlenül érintette
az ipart.
Ezt a helyzetet tükrözi az Ipartestületek Országos Központja (IOK)
által 1939 novemberben a HM-nek ismételten benyújtott és elutasított
kérés, miszerint a HM előleget bankgarancia nélkül, vagy legalább
50 százalék erejéig terjedő garanciával adjon, mivel a szállítók —
akik eddig 30—120 napig hiteleztek — most, a háborús helyzetre való
tekintettel, csak készpénz vagy előleg fizetése mellett adnak anyagot,
ami a termelést tőke híján megnehezíti, sőt szinte lehetetlenné teszi
a kisebb cégek számára. 88
Az Iparügyi Minisztérium időközben kimutatást készített az ország
nyersanyagszükségletéről. A különböző nyersanyagokat és azok menynyiségét tartalmazó kimutatás a folyó hadianyag megrendelések szük
ségletét vette alapul. Ez már korábbi helyzetkép kiegészítéseképpen
novemberben terjesztették Teleki elé. 89
A kimutatást Bartha levele kísérte, melyben a honvédelmi minisz
ter korábbi levelére hivatkozott, ahol már felhívta a figyelmet
a kérdés fontosságára. Most azt javasolta, hogy a Külügyminisztérium,
Kereskedelmi- és Közlekedésügyi, Iparügyi, Pénzügyi-, és Hon
védelmi Minisztérium szakértőiből álló bizottságot kell létrehozni a
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nyersanyagok beszerzésének lebonyolítására. Visszatért az orosz beszer
zések kérdésére is, javasolta, hogy „kíséreljük meg Oroszországból ál
talában 6 havi nyersanyagszükségletünket oly anyagokból biztosíta
ni, illetve beszerezni, melyek ott rendelkezésre állanak". 9 0 Nézete sze
rint az onnan beszerezhető anyagok értéke 100 millió pengőre tehető.
Ellenértékként magyar ipartermékek exportja volna felajánlható. A
hajógyárak például évi 12 millió pengő értékben volnának képesek
uszályokat szállítani. Meg kellene állapítani a jegyzékben foglalt anya
gok közül, melyek lennének a Szovjetunióban, s melyek máshol be
szerezhetőek.
Befejezésként nyomatékosan felhívta Teleki figyelmét, hogy a „há
borús veszély ma még mindig fennáll, s ezért egy háborús konfliktus
ban való részvételünk esetén sikeres működésünk egyik alapfeltétele
a hadiipar zavartalan működésének biztosítása, vagyis a nyersanyag
kérdés előzetes megoldása". 9 1
A Szovjetunióval való kereskedelmi kapcsolatok kiépítésének gondo
lata az ipari körökben is felmerült. „A Szovjetunió nyersanyagforrásai
Magyarország számára nagy jelentőségűek, de a szovjet rendelésekről
sem lehet megfeledkezni, amelyek kétségtelenül jó munkaalkalmat j e 
lentenek, a vas- és gépipar (vasúti kocsi, hajók, vascsövek stb.) az el
sősorban érdekelt" — írta Guothfalvy Dorner Zoltán a Nemzeti Üi~
ság 1940. szeptember 18-i számában.
A nyersanyagbeszerzések lassan normalizálódtak, az ipar működése
egyelőre többé-kevésbé biztosítva volt. November 17-én az iparügyi
miniszter irányításával felállították az ipari nyersanyag-gazdálkodási
bizottságokat az egyes iparágakban. Ezen bizottságok elnökei alkották
az ún. központi bizottságot, az ország nyersanyaghelyzetének legfőbb
irányítóját. 9 2
Az 1939. december 18-án összehívott LHT ülés azzal a feladattal ült
össze, hogy a különböző tárcák tevékenységére bontva, azok hatáskö
re szempontjából vizsgálja meg az országmozgósítás 1939. december
végi helyzetét. A széles, katonai és társadalmi mozgósítás szinte min
den területét felölelő témakörből azúttal a gazdasági élet és ezen be
lül is a szorosabban vett ipari mozgósítás helyzetének vizsgálatát ra
gadjuk ki. Az összegezést a vezérkar értékelése alapján állították össze,
így maradéktalanul tükrözi annak véleményét.
Elégedetten állapítja meg az előterjesztés, hogy végre szeptember
óta „a magyar ipar jelenleg szervezési téren, gyártás tekintetében
pedig főleg a lőszeripar tekintetében, a mozgósítás állapotában van".
Szervezési téren a mozgósítás teljes értékű, hiszen „valamennyi hadi
üzem katonai vezetés alá van helyezve, élén katonai parancsnok áll,
a hadtestparancsnokság ipari előadói a helyükön vannak. Az üzemek
kötelezve vannak működésük továbbfolytatására, az alkalmazottak
pedig honvédelmi munkára igénybe vannak véve". 9 3 Emellett azon90 Uo.
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ban gyártás tekintetében a termelés még nem felel meg a „háború
esetén elérendő termelési helyzetnek". A hadiipar 1940. áprilisáig a hon
védségi „M" hadrend állandékánák gyártásával van elfoglalva (opti
mista megítélés — D. L.), a háborús utánpótlás számára történő gyár
tásról egyelőre szó sem lehet. A nyersanyag-utánpótlás problémája
fennáll, s ha ezen a téren változás nem áll be, a gyártás ütemének
csökkenése, esetleg teljes leállása fog bekövetkezni. A kereskedelem
ügy is hibás abban — mondta ki az első elmarasztaló szentenciát a
tájékoztató —, hogy a közellátás és nyersanyag-biztosítás rendezetlen.
Megkapja a magáét az Iparügyi Minisztérium is, mert bár a honvédel
mi törvénynek az ipari mozgósításra vonatkozó irányelvei s azok vég
rehajtási utasítása elkészült, azt még sem adták ki, mert az iparügy
végül nem tartotta megfelelőnek és most újat készít. De hasonlókép
pen elmaradtak más minisztériumok is a megfelelő intézkedések
kiadásában.94
A továbbiakban a tájékoztató „szerzői" summázzák véleményüket
az egyes minisztériumok, illetve azok munkatársainak megértéséről,
munkakészségéről, amivel az országmozgósítás munkálataihoz hozzállnak. A miniszter urak részéről teljes az egyetértés, ellenben az egyes
minisztériumok fő tisztviselői „az országmozgósítás munkálatok fon
tosságát nyilván meg nem értve, azok iránt nemcsak közönyüket, de
egyenesen ellenszenvüket nyilvánítják. így az ügyek gyors, sima elin
tézését bizonyos hatásköri féltékenykedési szempontokból késleltetik.
Az LHT által megadott határidőket nem tartják be, sőt azt magukra
nézve sértőnek tekintik. A legjellemzőbbek egyes tisztviselők ily érteimű kijelentései: „A külpolitikai feszültség enyhült, nem érdemes a dol
gokat siettetni! A katonák miért oly idegesek?" 95 Különösen a Beliigyés Földművelésügyi Minisztériumot marasztalták el, mivel itt, ellen
tétben a többi érdekelt minisztériummal, a katonai vezetés nem érvé
nyesül megfelelő módon. Ennélfogva a munka szervezése és irányítá
sa itt nem lehet a honvédelmi érdekeknek megfelelő.
Ami ezután következik az előterjesztésben, az Werthnek a nyílt ka
tonai diktatúra bevezetése iránti követeléseként értékelendő. A jövő
re nézve meg kell valósítani, hogy az országmozgósítás minden terü
leten befejezést nyerjen — követelte. Minden tárcánál meg kell ér
tetni az „okvetetlenkedőkkel", a felelőtlen tisztviselőkkel, hogy mu
lasztásaik tovább nem tűrhetők. Át kell szervezni a „bonyolult és el
avult" közigazgatást, amely lehetővé teszi, hogy munkafegyelem hiá
nya, pontatlanság, a határidők be nem tartása során a felelősségre
vonás elmaradjon. Ez viszont csak úgy érhető el, ha megfelelő módon
biztosítják, hogy minden érdekelt minisztériumban az „o.m. osztály
vezetője katona legyen, és az o.m. ügyek irányításával megbízott fő
tisztviselőn át a miniszternél is legyen előadási és javaslattételi joga.
Csak így 'biztosítható, hogy az o.m. szempontok az illetékes miniszter
intenciójának megfelelően maradék nélkül gyorsan és biztosan érvé
nyesüljenek, valamint, hogy az áldatlan hatásköri féltékenykedések
f
J4 UO.
9S ÜO.

3 Hadtörténelmi Közlemények

— 257 —

kiküszöböltessenek" és „ . . . minden mulasztás a legszigorúbban meg
legyen torolva". 96
Az Iparügyi Minisztérium XVII. (HM 17.) osztályából „hadiipari
mozgósítási csoporť'-ként, egy tábornok vezetése alatt, ki kell alakí
tania 17/a osztályt az üzemi szervezés és hadiipari munkák irányításá
ra; a 17/b-t az üzemmozgósítási, a 17/c-t pedig a nyersanyagbeszerzési
ügyek intézésére.
A hadiipar teljesítőképességének emelése keretében elsősorban —
e
g y új gyár felállításával is — növelni kell a lőpor- és robbanóanya
gok gyártását, s minden rendelkezésre álló eszközzel fejleszteni kell
a gépjármű, harckocsi- és repülőgépgyártást. „A legutóbbi tapasztala
tok alapján ezekben a fegyverekben is függetleníteni kell magunkat
a külföldtől. Ha ezt nem kezdjük el, a jövő év végénél hamarább tel
jesítőképes ipar nem állhat rendelkezésünkre" — követelték. 97 Mivel
ez nagy nyersanyagigénnyel járt,
hosszan sorolták elképzeléseiket,
hogy véleményük szerint hol, milyen nemes fémek (antimon, ólom,
horgany stb.) hazai lelőhelyeinek feltárásával lehetne a nyersanyag
helyzeten segíteni. Javasolták továbbá a vegyi alapanyagokat gyártó
vegyi, és a gépjármű program lebonyolítását végző vas- és fém
feldolgozó nagyüzemek kapacitásának fejlesztését. A megvalósítás
költségkihatására a vezérkar szerint az iparügy „illetékes" osztálya már
tervet is készített. Ennek részletezését természetesen nem közölték.
A finanszírozásról lévén szó, felhívták a figyelmet arra is, hogy meg
felelő előlegekkel lássák el a hadianyag-megrendeléseket végző válla
latokat, hogy a termelés megkezdése zökkenőmentes legyen. 98
A külföldi nyersanyagbeszerzés nehézségeire való tekintettel „csak"
két havi nyersanyag-tárolásra kívánta kötelezni a vezérkar a válla
latokat. Mivel ez tőkeszegénység miatt nehézségekbe ütközik, ezért a
„pénzügyi kormányzatnak megfelelő hitelkonstrukcióval kellene e t é 
ren az ipar segítségére sietni". Az állami nyersanyagbeszerzési akciót
pedig „oly mértékben kell kifejleszteni, hogy a külföldi nyersanyagok
ból az országban összesen legalább 6 havi készlet álljon rendelkezésre".
Ennek lebonyolítása természetesen a pénzügyi, illetve a külügyi tárca
feladata, mivel a tengerentúli beszerzés nehézzé vált. 99
Tipikus esete ez annak, amikor nem tudja a bal kéz, mit csinál a
jobb. Ügy látszik, a nagyvonalúan intézkedő vezérkari urak nem vol
tak tisztában, vagy nem akartak szembenézni azzal a ténnyel, hogy a
megnövekedett anyagárakból származó többletköltségeket m á r csak
póthitelek révén, nagy nehézségek árán tudták a vállalatoknak fizet
ni, komoly nehézségek elé állítva a fegyverkezési program végrehaj
tását.
A vezérkarnak ez a realitásokkal nem számoló, a teljes katonai dik
tatúra kiépítésére törő, az ország gazdasági erejének eddigi maxi
mális kihasználását is felülmúló követeléseit tartalmazó, és az LHT
által komolyabb ellenvetések nélkül elfogadott „tájékoztatója" méltán
ejtette kétségbe Telekit és a magyar gazdasági és politikai élet józa96
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nabbjait. A politikai jobboldalnak Imrédytől a nyilasokig terjedő front
ja egyre inkább a fasiszta Németország bűvöletében élve — készen a
német agresszív háborús tervekhez való bármikori csatlakozásra —
együtt üvöltött a Werth-féle katonai vezetéssel, és a fasiszta dikta
tórikus intézkedések bevezetésétől várta céljai megvalósítását.
A katonai vezetés előretörésének, az ország irányításának minden
területén való térhódításának tanúi vagyunk. A fennálló háborús ve
szély jelszava és a kivételes hatalom ürügyén a Werth vezette vezérkar
elérkezettnek látta az időt, hogy további lépéseket tegyen befolyásá
nak érvényesítésére a politikai és gazdasági élet minden területén. Mé
lyült a szakadék a katonai és politikai vezetés, személy szerint Werth és
Teleki között. A kormányelnököt a helyzet alakulása a lemondás gondo
latáig vitte. Horthyhoz írt levelében — 1940 szeptemberében — vázolta
a kialakult helyzetet, feltéve a kérdést: a miniszterelnök avagy a ve
zérkar főnöke felelős-e a magyar politikáért? „Tizennyolc havi türel
mes tapasztalat alapján, jól átgondoltam és teljes felelősségem érzeté
ben mutattam rá már eddig is — írta Teleki Horthynak —, hogy
Magyarországon jelenleg két kormányzati apparátus és két kormányzat
van: az egyik a törvényes, a másik a közigazgatás majdnem minden
ágára kiterjedő katonai kormányzat, amelynek működését a törvényes
kormányzat áttekinteni és ellenőrizni nem tudja. Türelemmel és ta
pintattal valahogy el tudtam lavírozni ezen nehézségek között, habár
természetesen korántsem tudtam elhárítani az államigazgatásra és kü
lönösen gazdasági életünkre gyakorolt számos igen káros dolgot."100
Miközben Teleki kétségbeesett kísérleteket tett a teljes német elkö
telezettség mértékének csökkentésére, az angolszász kapcsolatok fenn
tartása és az angolokkal kötött dugáru egyezménnyel101 igyekezett a
tengerentúli anyagbeszerzéseket biztosítani, a katonai vezetés Berlin
ben önállóan intézkedett és a kormány tudtán kívül próbálta irányí
tani az ország külpolitikáját, s katonai szállításokról tárgyalva — mint
Teleki ezt is felpanaszolta — „külkereskedelmi területre tévedt, és
olyan kiviteli és behozatali megállapodásokat létesített, amelyek első
sorban a külügy-, kereskedelemügyi, és iparügyi miniszterek hatás
körébe tartozik, s amely megállapodásokat az illetékes minisztériu
mokkal előzetesen még csak nem is ismertette. A Berlinben elhangzott
ígéreteket a később folytatott magyar—német külkereskedelmi tárgya
lásokon természetesen már nem lehetett visszavonni".102
Nem meglepő ilyenformán, hogy a katonák panaszt emeltek az
LHT-nak a gazdasági helyzetet reálisabban szemlélő, a nehézségeket
látó és azokat a maguk módján áthidalni igyekvő „tisztviselők" ellen,
akik nem voltak elragadtatva az ilyen kérdésekben nem járatos, ötle
teiket a hatalom helyzetéből elfogadtatni akaró katonák iránt.
Közben 1939. év végétől a külkereskedelem fő törekvésévé vált a
nyersanyag-behozatal biztosítása és tartalékok gyűjtése. Ez méginkább
nehézzé vált Olaszország hadba lépése után, amikor az olasz kikötők
100 H o r t h y Miklós titkos i r a t a i . B u d a p e s t , 1962., 238. o.
101 H L . V K F . E i n . 1. — 1940/3085.
102 l m . 240. o.

8*

— 259 *-

kiesésével csak kerülő utakon sikerült a tengerentúli nyersanyagokhoz
hozzájutni. A tengerentúli kereskedelem spanyol és portugál kikötőkre
korlátozódott. Az utak veszélyessége végtelenül megdrágította és le
lassította a nyersanyagszállítást. Sokszor hetekig tartottak vissza nyers
anyagot a lisszaboni és más kikötőkben. Az angolok bizalmatlansága
megnőtt. Biztosítékot követeltek, hogy az anyagok nem jutnak német
kézbe.
A magyar külkereskedelem 1940. évi kivitele az 1939. évi 603,7 mil
lió P-ről — a rossz termés következtében — 503,6 millióra csökkent.
Ugyanakkor az erőfeszítések következtében a behozatal összes volu
mene 498,9 millióról 597,7 millió P-re nőtt. Behozatalunk tehát túl
szárnyalta a kivitelt, ami végtelenül rontotta a gazdaság helyzetét. A
behozott különféle nyersanyagokért elsősorban nemes devizában kel
lett fizetni, s az meglehetősen kimerítette az állam lehetőségeit. A be
hozott anyagok közül a legfontosabbak a tengerentúlról érkeztek, és
alatta maradtak az előző évi mennyiségnek. Nőtt a behozatalunk a
szomszédos balkáni államokból, valamint a Szovjetunióból, az USAból, Svédországból és néhány dél-amerikai államból. A német és olasz
behozatal is nőtt valamelyest, azonban nem a fontos nyersanyagok
szállítása következtében. Kivitelünk elsősorban a szomszédos balkáni
és semleges országok felé nőtt, ahova megpróbáltunk szerény m é r 
tékben iparcikkeket is exportálni, de a legnagyobb kivitel továbbra is
Német- és Olaszország felé ment. Németországi kivitelünk az 1940. évi
rossz termelés következtében elmaradt az előző évitől, amit a németek
rosszallottak is. így ebben az évben a németországi behozatalunk meg
haladta a kivitelt, ami természetesen nemigen változtatott a németek
velünk szembeni súlyos eladósodásán, s a behozott csekély értékű hasz
nálati cikkekben az országnak nem sok haszna volt.
A nyersanyag tehát egyelőre biztosítva volt a folyó rendelések le
gyártásához, azonban nem volt elégséges további készletek gyűjtésé
hez. Ehhez járult, hogy 1940 végén a háború kiszélesedése és a ten
geri blokád folytán a tengerentúli szállítás egyre nehezebb lett, s las
san befagyott. Nem sokat változtatott a helyzeten, habár a propaganda
ennék fontosságát túlontúl igyekezett kiemelni, a Felvidék és ÉszakErdély nyújtotta vasért, só és fa sem. Nyilvánvalóvá vált minden tisz
tán látó ember előtt az a tény. hogy Magyarország gazdasága 1940
közepén, az ekkor befejeződő fegyverkezési programmal kimerült,
valamint, hogy az anyaggazdálkodás óriási problémáit semmiféle ta
karékoskodással, pótanyagokkal megoldani nem lehet. A hadsereg to
vábbi, elsősorban páncélos és repülő erőinek fejlesztése kátyúba jutott.
Ilyen körülmények között teljesen illuzórikussá váltak a vezér
kar továbbra is sürgető óhajai a magyar ipar kapacitásának emelé
sét illetően. A felfejlesztett kapacitást már nem sikerült foglalkoztatni.
A háború esetén a veszteségek pótlása lehetetlenné vált, az ipar még
alacsony szinten sem képes ellátni a hadsereget.
A termelés, amely 1940. júniusáig töretlenül nőtt, már 845 000 főt
foglalkoztatott, elérte csúcspontját, hirtelen megtorpant, s rohamosan
hanyatlani kezdett. 1940 második felében a konjunktúrának vége volt.
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Az árak rohamos emelkedését, a fenyegető és egyre több üzemben
jelentkező munkanélküliséget megállítani semmiféle diktatórikus ka
tonai intézkedéssel nem lehetett. Júliusban már 17 000 ember vált
munkanélkülivé. Az elégedetlenség nőtt a (munkások között. Júniusban
a Ruszkiczay-Rüdiger tábornok, a III. csoportfőnök kénytelen volt el
ismerni, hogy a hadianyagok legyártása a befejezéshez közeledik. „A
»Huba—II.« közel sem jelentett olyan foglalkoztatottságot, mint az
eddigiek. Éipp ezért »egyes hadiüzemek szállítási kötelezettségeiknek
eleget téve sorba elbocsátják azokat a munkásokat, akiknek alkal
mazására a normális, polgári foglalkoztatottságot meghaladó hadi
anyaggyártáshoz volt szükség«."103
A felfejlesztett üzemekben szabad kapacitások keletkeztek. Egészen
másként hangzik ez, mint az 1939. decemberi LHT ülésen elmondottak.
Ruszkiczay a HM nevében felhívta a kormányzatot és annak nemrég
még a „fegyverkezést zavaró" tisztviselőit, hogy gondoskodjanak olyan
intézkedésekről (hiszen ez már nem a HM dolga — D. L.), amelyek
hivatva lesznek a munkanélküliséget megakadályozni.
A júniusi gazdasági minisztertanácson a III. csoportfőnök elmon
dotta, hogy a honvédelmi szállítások befejezése után a kapacitásukat
felsőbb utasításra megemelő üzemek kb. 60 000 olyan munkást alkal
maztak, akik most fölöslegessé váltak. Amennyiben újabb nagyarányú
megrendelések nem lesznek — márpedig erre egyelőre kilátás nincs
—, ezekről gondoskodni kell. A csoportfőnök gondosan kidolgozott
grafikonokat nyújtott át a minisztereknek az egyes iparágak fölös
munkásait kimutatandó, majd nem minden cinizmus nélkül a lelkére
kötötte a minisztereknek, hogy úgy intézkedjenek, hogy „a szociá
lis és általános nemzetgazdasági szemponton túlmenően honvédelmi
szempontból sem lehet érdektelen, hogy az esetleges bekövetkező Há
ború esetén a hadianyag-utánpótlást biztosító hadiüzemek begyakorolt
(elbocsátott — D. L.) munkásai régi munkahelyükön ismét kedvvel
dolgozzanak. . ., ne növeljék a proletárok elégedetlen és nemzeti
szempontból meg nem bízhatók tömegét."104 A munkaalkalmat Rusz
kiczay elsősorban a vasút, az út, az építőipar és a mezőgazdaság terü
letén látta, arról természetesen megfeledkezett, hogy arra is tanácso
kat adjon; a teljes anyagi csőd szélén álló ország honnan vegye a kü
lönböző közmunkákhoz szükséges fedezetet.
A katonai vezetés ekkor Erdély visszaszerzése után úgy érezte, hogy
némi levegőhöz jutott. A hadsereg modernizálásának további folytatá
sához a pénzügyi és ipari kormányzatnak van ideje előteremtenie a
pénzt és lehetőségeket. Minden esetre a katonai behatás a vezető
szervekben és az iparban kiépült, fenntartása lehetővé teszi, hogy al
kalomadtán ismét megszorítsák a gyeplőt és újabb áldozatokra kény
szerítsék az ország népét. Ugyanakkor a németbarátságban és jobbratolódásban előrehaladt és egyre egységesebb magyar politikai életet is
alkalmasnak találták, hogy esetleges újabb hódítás esetén megkapják
politikájukhoz a kellő támogatást.
103 HL. HM. Ein. m . Csfség. — 1940/29 925.
lOí Uo.
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ЛОРАНД ДОМБРАДИ:

ВОЕННАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЕНГРИИ
В ПЕРИОД 1938—1940 ГГ.
Резюме

Ключевым вопросом выполнения до конца 1940 года программы по развитию ар
мии была мобилизация промышленности. Х о т я ещё до 1938 года уже были приняты
подготовительные меры такого характера, они далеко не соответствовали требова
ниям, предъявляемым армией. Поэтому по существу лишь после провозглашения
«Дьёрской» программы развития армии, параллельно с началом производства воен
ных материалов, одновременно начался и перестановка промышленности и экономики
страны на военный лад.
Под руководством министра экономики, а позднее премьер-министра Белы Имреди
были приняты основные меры и созданы соответствующие учреждения, которые были
призваны обеспечить правительству и военному руководству всё больше возможно
стей непосредственного вмешательства в управление экономической жизнью и про
мышленностью страны. Уже принятый при примьер-министре Пале Телеки весной
1939 года закон о «защите отечества», а затем введенное с началом войны в сен
тябре того же года чрезвычайное положение открыли путь к полной милитаризации.
Руководство армии не было удовлетворено мерами, принятыми правительством, оно,
ссылаясь на полномочия, полученные в результате принятия закона о «защите оте
чества», требовало для себя всё большей власти, неограниченного вмешательства в
политическую и экономическую жизнь страны, тотальной мобилизации всех имею
щихся в распоряжении сил. Эти экономически совершенно необоснованные и на
правленные на установление военной диктатуры требования привели к возникнове
нию противоречий между правительством и руководством армии. Противоречия
углублялись в первую очередь между начальником генерального штаба Вертом и
премьером Телеки, который безуспешно пытался обуздать возрастающую власть во
енщины.
Наиболее важной задачей мобилизации промышленности военное руководство счи
тало создание полувоенной заводской организации, которая была бы пригодна для
того, чтобы вменить рабочим в обязанность работу на военном заводе и привязать
их к заводу. Рабочие военных заводов были переданы в подчинение заводским воен
ным начальникам, которые располагали почти неограниченной властью над своими
подчиненными.
Решающим вопросом являлась организация и повышение интенсивности производ
ства военного имущества, так как агрессивные целеустановки все настоятельнее тре
бовали снаряжения армии. Капиталисты по возможности старались противостоять
стремлениям военного руководства, требующим повышения производства. Ибо после
преждевременного завершения программы гонки вооружения, в максимальной мере
использующей экономике ресурсы, они не видели гарантии на дальнейшую занятость
своих производственных мощностей.
Несмотря на существовавшие противоречия, объем производства, — как под
тверждают данные, приведенные в статье, — быстро возрастал. К середине 1940
года была достигнута максимальная загрузка промышленности и занятость рабочей
силы.
После начала войны возникли трудности с закупками сырья. На мировом рынке
повышались цены на сырье, транспортировка его становилась всё труднее. Всё это
препятствовало ходу производства. Препятствующим фактором было стремление нем
цев путем затягивания поставок деталей, полуготовых изделий и сырья задержать
производство военного имущества, что являлось в их руках средством политического
и экономического шантажа.
После достижения рекорда производства и максимальной загрузки промышлен
ности с 1940 года наступил стремительный спад. Крупного масштаба заказы на во— 262 —

енное имущество после завершения программы вооружения прекратились. При по
шатнувшемся экономическом положении страны, причиной чего явилась именно гон
ка вооружения, превысившая силы страны, невозможно было рассчитывать на повые заказы. Спад производства сопровождался безработицей. Стремительно воз
растала инфляция, жизненный уровень быстро снижался. Об озлоблении рабочих
свидетельствовало возросшее количество стачек. Правящие классы путем усиления
террора стремились стать хозяевами положения, которое еще более усугублялось
повышением налогов. Страна неудержимо катилась по пути, ведущему к неминуе
мому развалу политического и экономического строя, созданного правящими клас
сами Венгрии.

LÓRÁND DOMBRÁDY:
DIE K R I E G S M O B I L I S I E R U N G DER U N G A R I S C H E N
I N D E N J A H R E N 1938/40

INDUSTRIE

Resümee
Die Schlüsselfrage der Durchführung des Aufrüstungsplanes bis Ende 1940
bildete die Mobilisierung der Industrie. Obzwar bereits vor 1938 diesbezüglich
vorbereitende Verfügungen getroffen wurden, blieben diese weit hinter den von
der Armee gestellten Anforderungen zurück. Und so begann meritorisch erst
nach Verkündung des „Győrer" (Raaber) Aufrüstungsprogramms, parallel mit
dem Beginn der Kriegsmaterialproduktion, zu gleicher Zeit die Umstellung von
Industrie und Wirtschaft auf Kriegsproduktion.
Unter der Leitung des Ministers für Volkswirtschaft und späteren Minister
präsidenten Béla Imrédy wurden die grundlegenden Anordnungen und Institu
tionen geschaffen, die berufen waren, der Regierung und der militärischen
Führung immer größere Möglichkeiten zu sichern, sich unmittelbar in die
Lenkung des Wirtschaftslebens und der Industrie einzumengen. Das bereits im
Frühjahr 1939 unter der Ministerpräsidentschaft Pál Telekis erbrachte Gesetz
über die Landesverteidigung, dann die bei Ausbruch des zweiten Weltkrieges
im September eingeführten Ausnahmsgesetze eröffneten den Weg zur totalen
Militarisierung. Die Armeeführung begnügte sich aber nicht mit den Anord
nungen der Regierung und verlangte — sich auf das votierte Gesetz über die
Landesverteidigung und auf die durch dieses Gesetz gegebene Ermächtigung
berufend — immer größere Macht, unbeschränkte Einmengung in das politische
und Wirtschaftsleben, die totale Mobilisierung aller zur Verfügung stehenden
Kräfte. Diese wirtschaftlich gänzlich unbegründeten und auf eine Militär
diktatur abzielenden Forderungen haben einen Gegensatz zwischen Regierung
und den führenden Militärs ausgelöst. In erster Linie haben sich die Gegen
sätze zwischen dem Ministerpräsidenten Teleki — der die zunehmende Macht
der Militärs erfolglos zügeln wollte — und dem Genralstabschef Werth ver
tieft.
Als wichtigste Aufgabe der industriellen Mobilisierung betrachtete die mili
tärische Führung die halbmilitärische Organisierung der Betriebe, was die Ver
pflichtung der Arbeitnehmer zur Arbeit und ihre Bindung an den Betrieb be
deutete. Die Arbeitnehmer der Kriegbetriebe wurden dem militärischen Kom
mandanten des Betriebes unterstellt, der über fast unumschränkte Macht über
dieselben verfügte.
Entscheidend war die Frage der Organisierung der Kriegsmaterialproduktion,
die Steigerung ihrer Intensität, weil die aggressiven Absichten des General
stabs immer mehr auf die Aufrüstung des Heeres drängten. Die Kapitalisten
trachteten, den Bestrebungen zur Erhöhung der Kapazität nach Möglichkeit
entgegenzutreten, denn nach dem vorzeitigen Abschluß des die wirtschaftlichen
— 263 —

Quellen maximal ausnutzenden Aufrüstungsprogramms sahen sie die Ausnutzung ihrer Fabrikationskapazität nicht gesichert.
Trotz dieser Gegensätze, die in der Studie mit Daten belegt werden, nahm
das Volumen der Produktion rasch zu. Mitte 1940 erreichte die Industrie die
maximale Kapazitätsausnutzung und Beschäftigung. Nach Ausbruch des Krieges
traten Schwierigkeiten bei der Rohmaterialbeschaffung auf. Die Preise der
Rohmaterialien stiegen auf den Weltmärkten und ihr Transport wurde immer
schwieriger. All das hinderte den Lauf der Produktion. Als hindernder Faktor
trat die Bestrebung der Deutschen auf, durch Zurückhalten von Bestandteilen,
Halbfabrikaten und Rohmaterialien die Herstellung von Kriegsmaterial zu behindern, was in ihren Händen Mittel zu politischer und wirtschaftlicher Erpressung
war.
Nach dem im Jahre 1940 auf dem Gebiete der Produktion und der Beschäftigung erreichten Höhepunkt trat ein rapider Rückgang ein. Nach Beendigung
des Aufrüstungsprogramms entfielen die großen Kriegsmaterialbestellungen. Mit
neueren Aufträgen konnte bei der verschlechterten wirtschaftlichen Lage des
Landes nicht gerechnet werden, und diese verschlechterte wirtschaftliche Lage
wer eben ein Folge der die Kräfte des Landes übersteigenden Aufrüstung. Dem
Rückgang der Produktion folgte Arbeitslosigkeit. Eine rapide Inflation trat ein,
das Lebensniveau sank rasch. Die Erbitterung der Arbeiterschaft konnte an der
zunehmenden Zahl der Streiks abgelesen werden. Die herrschende Klasse trachtete, durch Steigerung des Terrors Herr der Lage zu werden, und dann kamen
noch die Steuererhöhungen. Das Land schritt unaufhaltsam auf dem Wege
fort, der zum unvermeidbaren Zusammenbruch des von der ungarischen herrschenden Klasse errichteten politischen und wirtschaftlichen Bauwerkes führte.
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A KOREAI HABORÜ*
V. MACULENKO

A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság elleni agresszió előkészítése
Az amerikai imperialisták agressziós politikájában Korea meghatá
rozott helyet foglalt el. Szükségük volt erre az országra, mint gyar
matra, a maga nyersanyag-lelőhelyeivel, s mint hídfőre a Szovjetunió
elleni támadáshoz.
A KNDK szocialista rendszerének felszámolására törekedve az USA
azt akarta bizonyítani, hogy a kommunista mozgalom Ázsiában siker
telenségre van kárhoztatva, s hogy a fiatal felszabadult országok nem
képesek ellenállni az imperializmus nyomásának. Arra számítottak,
hogy ezzel aláássák a szocialista országok, mindenekelőtt a Szovjetunió
nemzetközi tekintélyét és meggyengítik az egész szocialista világ
rendszer erejét.
1945 szeptemberében, miután az USA megszállta Dél-Koreát, az
imperialisták a dél-koreai reakciós erők segítségével feloszlatták a népi
bizottságokat, kivégezték vagy börtönbe zárták a koreai hazafiak tíz
ezreit, akik hazájuk egyesítéséért és függetlenségéért harcoltak. 1948.
május 10-én — erős politikai terror közepette — Dél-Koreában szepa
ratista választásokat tartottak és bábkormányt alakítottak ki Li Szin
Man, az amerikaiak bábja vezetésével. Az új kormány politikáját —
Washington utasítására — a KNDK elleni agresszió előkészítése ér
dekében fejtette ki.
1948. augusztus 24^-én a Li Szin Man-klikk és az USA kormánya
között megkötött szerződés értelmében az amerikaiak széles körű jo
gokat kapták Dél-Koreában. Az egyezményben szó volt a dél-koreai
fegyveres erők létrehozásáról is. Erről a megállapodásról szólva a
Seoul Times azt írta, hogy az biztosította a legfelsőbb amerikai ka
tonai vezetés ellenőrzését „az összes koreai erők fölött, beleértve a
rendőrséget, a védelmi osztagokat és a partvédelmi erőket is." 1
* Húsz évvel ezelőtt, 1953. július 27-én írták alá a panmunzsomi fegyverszüneti egyez
ményt. A fegyverszünet a koreai nép és az egész világ békéért harcoló erőinek nagy győ
zelmét jelentette. — A szerk.
i The Seoul Times, 1948. augusztus 27.
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A dél-koreai csapatok kiképzésének biztosítására 1949 júniusában
létrehozták az amerikai katonai tanácsadók csoportját 482 fővel, 2
amelynek vezetője Roberts dandártábornok lett. Roberts büszkén
jelentette ki, hogy csoportja „élő bizonyítéka annak, hogy az éssze
rűen és intenzíven felhasznált 500 — harcokban edzett — amerikai
katona és tiszt fel tud készíteni 100 000 embert, akik értetek (vagyis
az USA-ért — V. M.) fognak harcolni. 3
1948. december 3-án kelt, Li Szin Man-hoz írott levelében J u n Pen
Ku külpolitikai tanácsadó — valószínűleg Washingtonnal történt kon
zultáció alapján — arról írt, hogy a KNDK elfoglalása, a Kínai Nép
köztársaság és a Szovjetunió elleni sikeres katonai tevékenység kibon
takoztatása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy „az USA, Japán, Kína
(Csang Kai-sek hadserege — V. M.) és Korea hadseregei tevékenysé
güket három fő irányban koordinálhassák: a japánok észak-keletről
törnek előre és áthaladnak Vlagyivosztokon; a koreai és az amerikai
hadsereg észak-koreai területeink felszabadítása után áttörnek a
Liaotung-félszigeten és elérik Pincsiangot (Harbint); az újjászületett
kínai nemzeti hadsereg visszafoglalja az elvesztett területeket, bele
értve Santung tartományt is; a győztes koreai és amerikai hadsereg
mindaddig megszállva tartja Mandzsúriát, amíg a felszabadítás ára
nem térül teljesen vissza azon az úton, hogy Kelet-Ázsiának e na
gyon gazdag területét Mandzsúria, Korea és USA egyesített tőkéjével
és munkával fel nem virágoztatja . . ."^
Az Észak-Korea elleni támadás tervét az amerikai katonai misszió
és a liszinmanista klikk már 1949 májusában kidolgozta. Ennek fő
tartalma: a szárazföldi csapatok frontális támadásával egyidőben de
szant csapatok szállnak partra Észak-Koreában, bekerítik és megsem
misítik a Koreai Néphadsereg fő erőit Phjöngjang (Phenjan) térségé
ben és Vönszantól délre, s ezt követően akadálytalanul kijutnak a
KNK határához. 5 (Lásd az 1. sz. vázlatot.)
A tervek alapján a főcsapást Phjöngjang irányában kívánták mér
ni. Itt az első lépcsőben az 1. és a 7. gyaloghadosztály, a fővárosi had
osztály (egy ezred nélkül), a 21. önálló lovasezred, a 2. önálló gyalog
zászlóalj és három tüzérosztály bontakozott szét.
A vönszani kisegítő irányban a liszinmanisták 6. és 8. gyaloghadosztályukat vonultatták fel.
A második lépcső és a tartalék (a 2. és 5. gyaloghadosztály és az 1.
önálló zászlóalj) Korea déli és keleti részeiben tartózkodott, Tezsön.
Tegu, Kvangzsu és Puszan körzetében.
A liszimanista parancsnokság, mivel a KNDK elleni harctevékenység
sikerével számolt, nem fordított kellő figyelmet a védelem megszer
vezésére. Az általa kiépített védelem kis mélységű volt és főképpen
13. o.

2 United States Army in the Korean War. Department of the Army, Washington, 1962.

3 Uo.
i Angolból fordított dokumentum. Kiadásra került Phjöngjangban A tények beszélnek
c. dokumentumgyűjteményben. 1960. 56—58. o.
5 A tervet a liszinmanista kormány archívumában találták meg. Publikálták A tények
beszélnek c. kiadványban. 71. o.
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csapatok támadása a KNDK

ellen

azokból a támpontokból állt, amelyek a fontosabb utakat zárták le. A
védelem mélysége csak Keszöng körzetében érte el a 20 km-t.
1949 folyamán és 1950 első felében a liszinmanisták szisztematiku
san provokálták a határincidenseket a demarkációs vonal (a 38. szé
lességi fok) mentén. Csupán 1949, január és szeptember között 432
esetben sértették meg a demarkációs vonalat. Ezenkívül, ugyanebben
az időben a liszinmanisták légi és tengeri erői 71, illetve 42 esetben
sértették meg a légi és tengeri határokat. 6
1949—1950-ben a Demokratikus Hazafias Egységfront és a KNDK
Legfelsőbb Népgyűlésének Elnöksége több esetben tett javaslatot a
dél-koreai kormánynak, hogy kezdjenek tárgyalásokat az ország bé
kés egyesítéséről. Ezeket a kezdeményezéseket azonban a liszinmanista
kormány — az USA támogatását maga mögött érezve — minden eset
ben visszautasította és folytatta a háborús készülődést.
6 A l i s z i n m a n i s t a k o r m á n y politikája D é l - K o r e á b a n . K ö z p o n t i é v k ö n y v 1951—1952. KNDK
1952. 342—343. o.
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1950 elején az USA azt követelte Li Szin Man-tól. gyorsítsa meg a
Dél-Koreában működő partizánosztagok felszámolását és a háborúra
való felkészülést. Ebben az időben Dél-Koreában sok partizánosztag
tevékenykedett. Amerikai adatok szerint létszámuk elérte a 77 000
főt. 7 Ezek az osztagok csupán 1949 szeptemberében 1184 akciót hajtot
tak végre az ellenség ellen. 8
Az amerikaiak kategorikus követelésének végrehajtása céljából a
liszinmanista hatalom több nagyarányú hadműveletet hajtott végre
a partizánerők ellen, de a partizánmozgalmat teljesen felszámolni nem
tudta.
Az amerikai imperialisták, miután elhatározták a KNDK elleni ag
ressziót, saját csapataik felkészítése mellett mindent elkövettek a dél
koreai hadsereg szervezeti és technikai megerősítéséért.
Az amerikai katonai vezetés már 1945. november 13-án intézkedett
28. sz. parancsában a nemzeti védelem törzsének létrehozásáról DélKoreában, amelyben három csoportfőnökség szervezését irányozta elő:
az egyiket a szárazföldi csapatok, a másikat a partvédelem, a h a r m a 
dikat pedig a rendőrség részére. 1946 elején megszervezték a nemzeti
védelem határőrosztagát és megkezdte működését a haditengerészeti
iskola.
1946 végén megnyitották a nemzetvédelmi határőr tiszti iskolát.
Ezenkívül több újabb határőrosztagot és mintegy nyolc partvédelmi
ezredet szerveztek. Ezeknek az osztagoknak a parancsnoki állománya
azokból a tisztekből szerveződött, akik korábban a japán, a Csang Kaisek-féle és a mandzsúriai hadseregben szolgáltak.
Miután 1948-jban megalakult a dél-koreai kormány, az azt megelő
zően létrehozott katonai ügyosztályt Nemzetvédelmi Minisztériummá
szervezték át. Ugyanakkor felállították a szárazföldi csapatok és a h a 
ditengerészet törzsét, rendszeresítették a vezérkar főnöki beosztást, bár
vezérkar m é g nem létezett.
A vezérkar főnöke alárendeltségébe utalták a szárazföldi csapatokat
és azok törzseit, továbbá a légierőt és a haditengerészetet is.
A fegyveres erők főparancsnoka Li Szin Man elnök volt, a csapato
kat azonban ténylegesen az amerikai tanácsadók vezették.
A dél-koreai hadsereg létszáma állandóan nőtt és 1950 júniusára el
érte a 94 808 főt. Ezenkívül 6145 fő tartozott a partvédelem, 1865 fő
a légierő és 48 273 fő a rendőrség állományába. A szárazföldi csapa
tok nyolc hadosztályból (1., 2., 3., 5., 6,. 7., 8. és a fővárosi) és egy ön
álló ezredből álltak. 9
A hadosztályokat amerikai fegyverekkel látták el. A dél-koreai had
sereg az agresszió kezdetén — a páncéltörő lövegeket is beleértve —
840 ágyúval és aknavetővel, kb. 1900 kézi páncéltörő fegyverrel („bazóka") és 27 páncélgépkocsival rendelkezett. Ezenkívül a dél-koreai
parancsnokság 20 repülőgép és 79 kisebb hajó felett diszponált.
7 The Korea Knot. A Military Political History by Karl Berger. Philadelphia Univer
sity of Pennsilvania Press, 1957. 96. o.
8 Uo.
9 United States Army in the Korean War . . . 13. o.
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A háború kezdetéig a dél-koreai hadsereg az USA-tól mintegy 167
millió dollár értékű fegyvert és más haditechnikát kapott. A liszin
manista hadsereg felfegyverzésével az USA az agresszió sikerét kí
vánta biztosítani. Erről nem egy esetben nyilatkoztak maguk az a m e 
rikai katonai vezetők. így pl. az amerikai hadügyminisztérium hivata
los kiadványában, a „Korea 1950-ben" a következőket olvashatjuk: „Az
amerikai politika a dél-koreai hadsereg felfegyverzésével azt kívánta
elérni, hogy az képessé váljon csapást mérni szomszédaira." 10
Az amerikaiak a dél-koreai csapatok kiképzésében a nappali t á 
madó harctevékenység elsajátítására fektették a fő hangsúlyt. Az
amerikai tanácsadók abban reménykedtek, hogy mivel haditechniká
ban fölényben vannak a Koreai Néphadsereggel szemben, gyorsan
el tudják foglalni Észak-Koreát.
A liszinmanista tisztek erőteljesen folytatták saját katonáik ideoló
giai megdolgozását. E célból egy külön speciális apparátust — a poli
tikai felkészítés szervét hozták létre, melynek tevékenységét az ame
rikai katonai misszió ellenőrizte és irányította. A katonákat a kommu
nizmus, a demokratikus köztársaság és minden szocialista ország el
leni gyűlölet szellemében nevelték. Az Észak elleni hadjáratot könnyű
sétáként festették le előttük.
Az amerikai katonai tanácsadók véleménye szerint a liszinmanista
hadsereg m á r 1950 telén készen volt a KNDK elleni támadásra. A dél
koreai minisztertanács januári ülésén Roberts tábornok kijelentette,
hogy „a hadjárat terve — eldöntött dolog. Bár a támadást mi kezdjük,
mégis ürügyet kell teremtenünk, hogy tevékenységünk igazságosságá
hoz ne férjen kétség." 1 1
Az ülés u t á n a dél-koreai parancsnokság rendkívül gyorsan megnö
velte csapatai létszámát a KNDK határai mentén, a demarkációs vo
nalnál összpontosítva fő erőit.
Az agresszió előestéjén Bradley tábornok, az USA hadügyminisztere
és a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának elnöke, valamint
John Foster Dulles külügyminiszter speciális utazást tett Japánban,
ahol a küszöbön álló katonai tevékenységről tanácskoztak MacArthur
tábornokkal. Ezután Dulles Dél-Koreába utazott. Itt a katonai t e r v e 
ket megvitatta az amerikai nagykövettel és a dél-koreai parancsnok
sággal, majd 1950. június 18-án a 38. szélességi fok körzetébe ment,
hogy meggyőződjön a KNDK elleni támadásra kijelölt csapatok fel
készültségéről. Ugyanezen a napon Dulles beszédet mondott a dél
koreai nemzetgyűlésben, ahol jóváhagyta a liszinmanista kormány h á 
borús terveit és kijelentette, hogy az USA minden eszközzel támogat
ja annak végrehajtását. Elutazása előtt, 1950. június 20-án, a követke
zőket írta Li Szin Mannák: „Nagy jelentőséget tulajdonítok annak a
döntő szerepnek, amelyet az ön hazája játszhat abban a nagy drámá
ban, amely most van kibontakozóban." 1 2
10 Korea—1950. Office of the Chief of Military History Department of the Army. Wa
shington, 1952. 7. o.
11 I. F. Stone: The Hidden History of the Korean War. London, 1952. 12. o.
12 A tények beszélnek, 208. o.
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Ezzel egyidejűleg a Koreát segélyező amerikai bizottság vezetője,
Johnson, a kongresszus egyik bizottságának képviselői előtt kijelen
tette, hogy „a 100 000 fős liszinmanista hadsereg, amerikai fegyverek
kel felszerelve és az amerikai katonai misszió által kiképezve, befe
jezte a felkészülést és bármely pillanatban kész a háborút megkez
deni." 1 3
Li Szin Man is nagyon katonás hangulatban volt. 1949 februárjá
ban arról beszélt, hogy hadserege képes szétverni Észak-Koreát két
hét alatt. 14 Néhány hónappal a háború előtt Li Szin Man újra megtet
Tribune
te e z t ' a kijelentést. Úgy nyilatkozott a New York Herald
tudósítójának, hogy kormánya „sémiképpen sem tűri Korea ketté
osztását" és hogy „hadserege képes három nap alatt elfoglalni Phjöngjangot" 15
Jóval árnyaltabban jellemezte az USA agressziós politikáját az egyik
ismert amerikai újságíró és publicista — I. Stone — „A koreai há
ború kulisszák mögötti története" c. könyvében. Az USA politikájának
uralkodó tendenciája — írja Stone — félelem a békétől. Ennek kije
lentését Van Fleet tábornok (a 8. amerikai hadsereg volt parancsnoka
Koreában) mondására alapozza, aki 1950 januárjában a vele folyta
tott beszélgetés során kijelentette: „Korea egy áldás volt. Valamilyen
»Korea« mindig keletkezni fog földgolyónk ezen vagy azon a ré
szén." 16
Az USA — háborúra készülve Koreában — szárazföldi, légi és ten
geri erőkből álló erős csoportosítást hozott létre Távol-Keleten. 1 7
Az amerikai szárazföldi erők kötelékébe tartozott a 7., a 24. és 25.
gyalog-, az 1. lovashadosztály, 18 a 29. önálló gyalogezred, az 5. ezred
harccsoport. Mindezeket az erőket a 8. hadseregben egyesítették. Á
hadosztályok Japában állomásoztak. E csapatok létszáma elérte a 82 871
főt, s technikai felszerelései közé tartozott többek között 1081 löveg és
aknavető, valamint 495 harckocsi. 19
Az amerikai távol-keleti légierő összesen nyolc magasabbegységből
(öt vadász, két bombázó, egy szállító) és különböző kiszolgáló alegysé
gekből állt. A távol-keleti övezet légierői kötelékébe összesen 1172 re
pülőgép tartozott, a személyi állomány létszáma pedig elérte a 33 625
főt. 20
A repülőegységek egy része — a könnyűbombázók és szállítók —
Japánban, más egységek pedig Okinawa és Guam szigetén, valamint a
Fülöp-szigeteken állomásoztak. A B—29-es közepes bombázó egység^
Guam szigetén települt. 3 1 A légierő a z t a feládatöt^kapta,Tiogy mérjen
csapásokat a KNDK fontos katonai-ipari körzeteire és biztosítsa a földi
csapatok támadó harctevékenységét.

szó.

13 Voenno-isztoricseszkij Zsurnal. 1970. 6. sz. 33. o.
14 D. Rees: Korea — The Limited War. London, 1964. 16. o.
15 A csendes-óceáni háború története. Moszkva, 1958. 5. köt. 226. o. (fordítás japánból).
16 I. F. Stone: i. m. 364. o.
17 A Koreában végrehajtandó agresszió feladatára létrehozott fegyveres erőkről van
18 Csak elnevezésében volt lovas, ténylegesen gyaloghadosztályról van szó.
19 United States Army in the Korean War . . . 15, 49—50. o.
20 j . Stewart: A légierő mint döntő tényező Koreában. Moszkva, 1959. 30. o. (oroszul).
21 Uo.
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A C—54-es típusú szállító repülőgépek két százada Tokió körzeté
ben, a harmadik pedig a Fülöp-szigeteken települt.22 A koreai háború
kezdetén az USA mintegy 60 szállító repülőgéppel rendelkezett. A há
ború kitörése után ez a szám rövidesen elérte a 250-et.
A szállító légierő feladata az volt, hogy minden szükségessel ellássa
a Koreában tevékenykedő csapatokat. Ezenkívül részt vettek légideszantok szállításában, azok tevékenységének biztosításában, valamint
a sebesültek és értékek mentésében.
Az amerikai haditengerészeti erők Távol-Keleten a 7. flottán kívül
két hadműveleti csoportot alkottak, Oh. Turner Joy altengernagy pa
rancsnoksága alatt.
Az egyik csoport — támogatók — Higgins ellentengernagy parancs
noksága alatt magában foglalta a „Juno" cirkálót, a „Mansfield", a „De
Haven", a „Collett", a „Swanson" torpedórombolókat, a „Redhead", a
„Mockingbird", az „Osprey", a „Partridge", a „Chatterer" és a „Kite"
aknaszedő hajókat.
A másik csoport — kétéltű erők (parancsnoka Doyle ellentenger
nagy) — a következő állománnyal rendelkezett: a „Mount McKinley"
zászlóshajó, a „Cavalier" és az „Union" deszanthajók, az „LST—611"
harckocsi partraszállító hajó, az „Arikara" úszó dokk, valamint több
kisebb szállítóhajó.23
A 7. flotta állományába, amelynek parancsnoka Arthur D. Struble al
tengernagy volt, a következő hajók tartoztak: „Valley Forge" repülőgép-anyahajó, „Rochester" nehéz cirkáló, „Shelton", „Eversole", „Flet
cher", „Radford", „Maddox", „Samuel L. Moore", „Brush", „Taussig"
torpedórombolók, valamint három tengeralattjáró és egy tartályhajó. 24
A koreai háború előtt tehát az amerikai haditengerészeti erők állomá
nyába Távol-Keleten 26 harci és 200 különböző szállító hajó tartozott.
Ezenkívül e térségben tartózkodott 20 angol hajó is.
Az amerikai távol-keleti haditengerészeti légierő 150 harci repülő
gépből állt, ezeket szintén számításba vették a KNDK elleni háború
ban.
A hadiflotta alapvető feladataként határozták meg a koreai partok
blokád alá helyezését és a hacoló csapatokkal való tűzösszeköttetést ; a
flotta tevékenységi területének aknamentesítését; deszant-hadműveletek végrehajtását és csapatok átszállítását.
A Távol-Keleten állomásozó amerikai légierőnek komoly harci ta
pasztalatai voltak, amelyeket a Csendes-óceán térségében szereztek a
második világháború idején.
Mindezekből látható, hogy a KNDK elleni agresszióra való felkészü
lésben jelentős amerikai és dél-koreai erők vettek részt.

22 Uo. 252. o.
23 M. Cagle and F. Manson:
I n s t i t u t e , 1957. 30—32. o.
24 UO.
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A koreai nép felkészülése az agresszió elhárítására
Ezek az előkészületek arra késztették a KNDK népét, hogy rövid idő
alatt létrehozza saját hadsergét és ellása azt minden szükséges eszköz
zel. E feladatot a Koreai Munkapárt vezetésével és a Szovjetunió baráti
segítségével sikerült is megvalósítani.
1950 júniusában a KNDK fegyveres erőinek haderőnemei: száraz
földi, légi és haditengerészeti erők. A szárazföldi haderőnem lövész- és
tüzéregységekből és magasabbegységekből, valamint páncélos, műsza
ki és híradó alakulatokból állt.
A KNDK légierőit hadosztályokba szervezték.
A haditengerészeti flotta kötelékébe tengeri vadászok, torpedónaszá
dok, aknaszedők, őrhajók, valamint más kiszolgáló hajók tartoztak.
Bár a Koreai Néphadsereg a háború kezdetén még fiatal katonai szer
vezet volt, képes volt a nép forradalmi vívmányainak megvédésére.
A fegyveres erőket közvetlenül a Nemzetvédelmi Minisztérium és a
vezérkar irányította.
A Koreai Néphadsereg harckészségének fokozását nagyban elősegí
tették azok a szabályzatok és utasítások, amelyeket a szovjet fegyveres
erők tapasztalatai alapján dolgoztak ki — figyelembe véve a nemzeti
sajátosságokat és az adott hadszíntér követelményeit. Ezen okmányok
kidolgozásában nagy szerepet játszottak azok a harci tapasztalatok,
amelyeket a koreai nép a japán gyarmatosítók ellen partizáhharcban
szerzett.
A csapatok kiképzésében nagy figyelmet fordítottak az éjszakai és az
erdős-hegyes terepen vívott harc különböző formáinak elsajátítására,
valamint a csapatok szoros együttműködésének begyakorlására. A csa
patok kiképzésének közel egy negyed részét — közte a folyón való erő
szakos átkelést is —> éjszaka hajtották végre.
Megkülönböztetett figyelemmel folyt a kiképzés az új haditchnikával, főképpen a légierőnél, a tüzérségnél és a haditengerészetnél. Ma
gasabbegység szinten hajtottak végre tüzérlövészeteket, a repülő ál
lomány pedig állhatatosan gyakorolta a repülést a nap minden szaká
ban. A haditengerészet az ellenséges tengeri deszantok felszámolását
gyakorolta.
A Koreai Munkapárt nagy figyelmet fordított a csapatoknál folyó
pártpolitikai munkára, amelyet magasabbegységeknél a kulturális-felvilágosító osztályok irányítottak, egységéknél és alegységeiknél pedig a
kuJturális-felvilágosító tisztek^ (politikai^munkások).
A hadsereg fennállásának első éveiben a politikai munka a legfonto
sabb feladat segítésére irányult; arra, hogy a személyi állomány mi
nél előbb elsajátítsa az új technika kezelését és megszilárduljon a fe
gyelem.
Az erőviszonyok azonban messze nem a Koreai Néphadsereg javára
alakultak, különösen a légierő és a haditengerészeti flotta vonatkozásá
ban.
Az ÜSA és Dél-Korea fegyveres erőinek fölényét növelték mind a
tengeren, mind a légtérben a speciális hadszíntérviszonyok — a félszi272 —

get-jelleg és az erdős-hegyes terep. Emiatt ugyanis rendkívül sebez
hetővé váltak a Koreai Néphadsereg szárazföldi csapatainak szárnyai a
tenger felől és a levegőből egyaránt.
Az amerikai és liszinmanista csapatok létszámbeli és fegyverzeti fö
lénye, katonai bázisaik kedvezőbb telepítése ellenére, agresszív terveik
kudarcra voltak ítélve.
Az amerikai stratégák szemlátomást elszámították magukat a Koreai
Néphadsereg megítélésénél. Ez a hadsereg felülmúlta a dél-koreai had
sereget technikai ellátottságban, magas erkölcsi színvonalon állt és ha
tártalanul ragaszkodott a néphez. De a Koreai Néphadsereg felsőbb
rendűsége mindenek előtt abban rejlett, hogy új típusú, a szocializmus
országának hadserege volt. Igazságos harcában mellette volt a hatal
mas szocialista tábor.
A KNDK kormánya 1949 májusában, miután konkrét adatokat ka
pott az agresszió széles körű és fokozott előkészítéséről, egy sor intéz
kedést hozott az ország védelmi képességének további fokozására.25
Növelte a hadsereg létszámát (négy új hadosztályt szerveztek), megerő
sítette a védelmi terepszakaszokat közvetlenül a 38. szélességi fok men
tén és a_mélységben, különösen a Phjöngjang-i irányban. 1950 júniu
sára a védelem mélysége elérte a 30 km-t.
A Koreai Néphadsereg vezetése által kidolgozott terveknek megfe
lelően a csapatoknak és határvédelmi zászlóaljaknak a 38. szélességi
foktól északra kiépített védelemmel meg kellett akadályozniuk, hogy az
ellenség betörjön az országba. A védelmet az ellenség valószínű táma
dásának az irányában a tartalékok rovására megerősítették.
*

A koreai háborút, a korlátozott háború jellegének megfelelően, két
időszakra lehet osztani: a mozgó- és az állásháború időszakára.
A mozgóháború időszaka 1950. június 25-től 1951. július 9~ig tartott.
Ez az időszak három hadjáratot foglal magába. Az 1950-es nyári had
járat (június 25.—szeptember 14.) a Koreai Néphadsereg támadó tevé
kenységét öleli fel a Naktong folyó eléréséig. Ennek eredményeként
felszabadult Dél-Korea kilenctized része és lakosságának mintegy 97
százaléka.
Az őszi hadjárat folyamán (1950. szeptember 15.—október 24.) a Ko
reai Néphadsereg kénytelen volt visszvonulni az ország északi terü
leteire. Az intervenciósok ellentámadást hajtottak végre a puszani híd
főből és nagy erejű tengeri deszantot tettek partra a néphadsereg hátá
ban, Incshön körzetében.
Az 1950—51-es téli—tavaszi hadjárat 1950. október 25-től 1951. jú
lius 9-ig tartott. Ez alatt a nyolc hónap alatt a Koreai Néphadsereg és
a Kínai Népi önkéntesek ellentámadást hajtottak végre és az interven
ciósokat a 38. szélességi fok mögé vetették vissza. A Koreai Demokra
tikus Köztársaság egész területét megtisztították az ellenséges csapa
toktól.
25 Kim ír Szén: A koreai nép igazságos honvédő felszabadító háborúja a szabadságért
és függetlenségért. Phjöngjang, 1955. 59. o.
4 Hadtörténelmi Közlemények
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Az állásháború időszaka, amely 1951. július 10-től 1953. július 27-ig
tartott, szintén három hadjáratot foglal magába.
Az 1951-es nyári—őszi hadjárat (július 10.—november vége) során
a népi erők visszaverték az intervenciósok és a liszinmanisták táma
dásait,
Az 1952. évi hadjáratot (január—december) az ellenség barbár bom
batámadásai elleni aktív harctevékenység és a Kümhva körzetében —
az alagútrendszer
felhasználásával — vívott sikeres védelmi harcok
jellemzik.
Az 1953. évi hadjárat idején (január—július) a Koreai Néphadsereg
és a Kínai Népi önkéntesek megerősítették állásaikat, s a nyár folya
mán támadó hadműveletet hajtottak végre, amellyel az intervencióso
kat a fegyverszünet aláírására kényszerítették.
A MOZGÓHÁBORÜ IDŐSZAKA

Korea lakossága a háború kezdetén 30 millió főt számlált. Ebből több
mint 10 millió lakott a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban.
Az ország egész területének háromnegyed részét (2207 km 2 ) hegyek
borítják, ami nagyban befolyásolja az időjárást, a gazdaságot, a telepü
lések helyét, a harctevékenységet és meghatározza a folyók rendszerét.
A hegyek a csapatok részéről nehezen leküzdhetők, különösen az or
szág középső körzeteiben. A hegyvidék utakban, sőt gyalogutakban is
szegény, s ez nagyon megnehezíti a keleti és nyugati tengerpartok kö
zötti összeköttetést. A csapatok ezeken a terülteken csak bizonyos irá
nyokban tudnak tevékenykedni, főképpen az utak és a gyalogutak
mentén.
Koreában igen sok a folyó. Ezek főképpen hegyi eredetűek, gyors
folyásúak és köves partok szegélyezik. Többségük nyugati irányba fo
lyik és a Sárga-tengerbe ömlik. Csak a Tuman folyik a Japán-tengerbe,
a Naktong pedig a Koreai-szorosba.
Azokon a folyókon, amelyek a Sárga-tengerbe ömlenek, gyakori az
áradás, s ilyenkor a kétnaponkénti vízszint-emelkedés mghaladja a
3—5 m-t, a vízsebesség pedig eléri a 3—5 m/sec-ot. A folyóknak ez a
sajátossága megnehezíti a hajózást, a kompiközlekedést és a hídépítést.
Ilyen folyókon télen erős a jégzajlás, ami lehetetlenné teszi téli átkelő
helyek készítését.
A Japán-tenger a part teljes hosszában igen mély. A vízszint ingado
zása a dagály és az apály idején ±0,5 m. A part mentén minden típusú
hajók közlekedhetnek. A partvidék hegyes jellege azonban jelentős
mértékben nehezíti a tengeri deszantok partraszállását.
A Koreai-szoros, amely a félsziget délkeleti partjait mossa, a Japán-,
a Kelet-Kínai- és a Sárga-tengert köti össze. Az öböl mély vizű és al
kalmas nagy hajók közlekedésére. Partja erősen átszegdelt és rendkívül
tekervényes — félszigetekkel, fokokkal, öblökkel. Az itteni öblök a leg
jobb kikötők Koreában. A legnagyobbak közülük Puszan és Mokpho.
A Sárga-tenger sekély vizű. Partjainál sok a zátony, ami megnehezíti
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a hajózást. Igen sok az öblös rész, ezek azonban többségükben nem ha
józhatók.
Korea éghajlatát jelentősen befolyásolja a monszun, amely télen a
szárazföld felől fúj a tenger felé, nyáron pedig megfordítva. Ezért a tél
meglehetősen száraz, a nyár pedig esős, párás és meleg. A csapatok t e 
vékenységének leginkább az őszi, a téli és tavaszi időszak felel meg,
amikor a csapadék minimális.
Az ország növényzete különböző. Erdő főképpen a hegyvidéken van,
elsősorban az északi részen. A tengerparti részen erdő nincs.
Korea ásványi kincsekben igen gazdag ország. A föld méhében meg
található a szén, az arany, az ezüst, a higany, a réz, az ólom, a grafit,
a volfrám, a mangán, a molibdén, a kobalt stb. Az ásványi kincsek zöme
az ország északi részén található.
Gazdasági fejlettség vonatkozásában is eltérés van a két országrész
között. Észak iparosodottabb, dél főleg mezőgazdasági terület.
Ha a szigetet észak—déli irányú tengellyel kettéosztjuk, katona-föld
rajzi szempontból a nyugati és keleti rész élesen különbözik egymás
tól.
A nyugati irány a fontosabb. Területe is nagyobb (szélessége 150—
200 km, hosszúsága pedig Phjöngjang vonalától 550 km), magába fog
lalja a lefontosabb politikai és adminisztratív központokat, köztük
Phjöngjangot és Szöult. Ezen a területen a legfejlettebb az út- és vasút
hálózat. A terület jellegzetesen sík vidék, amely Phjöngjang vonalában
70—120 k m széles, és lehúzódik a déli partokig.
A széles síkságok lehetővé teszik jelentős katonai csoportosítások lét
rehozását, páncélos csapatok alkalmazását, repülőterek építését. A te
rep nyílt jellege azonban erős álcázást követel. A tengerpart fodros
jellege, a sok kis sziget az öblök közelében, jó lehetőséget biztosítanak
a tengeri deszantok elleni védelem kiépítéséhez.
A keleti rész az előbbinél valamivel keskenyebb. Szélessége 50—100
km, hosszúsága 500 km. Észak és dél felé szélesedik, középen pedig
összeszűkül. E területen fontos ipari centrumok és kikötők találhatók.
Az erősen átszegdelt terep jelentősen akadályozza páncélos egységek
alkalmazását. A csapatok tevékenysége csupán a vasút és az utak men
tén lehetséges, amelyek a Japán-tengerrel párhuzamosan futnak.
Az 1950. évi nyári hadjárat
1950. június 25-én hajnalban a dél-koreai hadsereg csapatai hitszegő
módon megtámadták a KNDK-t és mintegy 2—3 km-re behatoltak t e 
rületére. A Koreai Néphadsereg megállította és visszavonulásra kény
szerítette az ellenséget, majd ellentámadásba ment át. Nagy veszteséget
okozva a liszinmanista és az amerikai csapatoknak, június 28-án elfog
lalta Szöult és szeptember közepére elérte az ország déli területeit,
megközelítette Puszant, az egyik legnagyobb kikötőt. (2. sz. vázlat.)
A mozgóháború első hadjáratában a Koreai Néphadsereg szétzúzta
az amerikai imperialisták agresszív tervét, melynek célja a KNDK
területének elfoglalása volt. A Koreai Néphadsereg a katonai tevékeny4*
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2. sz. vázlat. Az 1950. évi nyári

hadjárat

ség másfél hónapja alatt öt támadó hadműveletet hajtott végre és
megtisztította az ellenségtől Dél-Korea majdnem egész területét.
Az ellenség halottakban és hadifoglyokban 93 663 katonát és tisztet
vesztett; a néphadsereg csapatai 134 harckocsit, 229 löveget, 351 akna
vetőt, 1943 géppuskát, 2776 gépkocsit és sok más katonai felszerelést
semmisítettek meg, illetve zsákmányoltak.
A harcokban a néphadsereg megedződött és jelentős harci tapasztala
tokat szerzett. Az első hadjáratban figyelmet érdemel a főcsapás irá
nyának kiválasztása. A harmadik hadművelet befejezéséig a néphad
sereg a főcsapást az arcvonal nyugati szárnyán mérte Szöul irányában,
mivel itt tevékenykedett a liszinmanisták, majd az amerikai csapatok
főcsoportosítása. Itt helyezkedtek el az ország politikai és gazdasági köz
pontjait összekötő főbb útvonalak, és itt volt a legjobb lehetőség a
csapatok tömeges alkalmazására.
A harmadik, az úgynevezett tezsöni hadműveletben elszenvedett ve
reség után az ellenség fő erejét Kumcshön—Tegu irányában összpon
tosította. Ebben a helyzetben a néphadsereg főcsapásának az iránya kis
sé keletre tolódott el, és ismét az ellenség főcsoportosítására zúdult. A
néphadsereg ilyen irányú tevékenysége lehetővé tette az ellenséges cso
portosítás szétdarabolását, részenkénti megsemmisítését, továbbá, hogy
csapást mérjen Puszan város és kikötő irányában.
A Koreai Néphadsereg fő erőit és eszközeit a főcsapás irányában össz
pontosította, így erő- és eszközfölényre tett szert az ellenséggel szem
ben és kedvező feltételeket teremtett a továblbi harctevékenységre.
Csak a negyedik és az ötödiJk hadműveletben nem érte el a néphadsereg
a kívánt eredményt, bár a haditechnika és az élőerők csoportosítása a
főcsapás irányában még ekkor is biztosított némi erőfölényt. Az álta
lános erőfölény az amerikaiak és a liszinmanisták oldalán volt.
*

Az első hadjáratban a néphadsereg támadásának több sajátossága
volt. Az első: a támadás nem sokkal az ellenség betörése után kezdő
dött, vagyis még mielőtt az ellenség a betörés területén megkapaszkod
hatott volna. A második: ezt a támadást a csapatok majdnem ugyan
abban a csoportosításban indították, amelyet az ellenség agressziójá
nak visszaverésére hoztak létre. A harmadik: a Koreai Néphadsereg
támadása a negyedik hadműveletig csak igen kis hadászati tartalékkal
és olyan feltételek között folyt, amikor az ellenség a tengeren és a le
vegőben erőfölénnyel rendelkezett.
A Koreai Néphadsereg hadművészete az első hadjárat idején az ellenségesjerők bekerítésére és_ megsmmisítésére irányuló hadművelet elő
készítésének és végrehajtásának tapasztalataival gazdagodott. Világos
példája volt ennek a tezsöni hadművelet, amelynek során megsemmi
sült a 2. amerikai gyaloghadosztály. E hadművelet tanulságai megmu
tatták, hogy erdős-hegyes terepen is sikeresen végrehajtható az ellen
ség bekerítése és megsemmisítése.
A főcsapás irányában a csapatok általában két lépcsőben helyezked— 277 —

ték el. Az ilyen hadműveleti felépítés biztosította a támadás sikerét, az
ellenség alapvető erőinek bekerítését és megsemmisítését.
A hadseregek és a hadosztályok második lépcsőit általában a szár
nyak biztosítására és az elért terepszakasz megerősítésére vonták harc
ba.
Az első hadjárat idején a néphadsereg csapatainak olyan jelentős
vízi akadályokat kellett leküzdeniök, mint a Han, a K ü m és a Naktong
folyó. A folyókon való erőszakos átkelést rendszerint tervszerű elő
készítés után, nem pedig menetből hajtották végre. A menetből való
erőszakos átkelés azért nem sikerült, m e r t az egységek és csapatok
parancsnokai ilyen irányú tapasztalatokkal n e m rendelkeztek, nem
szervezték meg a folyók és az ellenséges erők kötelező felderítését
még a csapatok beérkezése előtt. Ez fordult elő a szöuli és részben
a tezsöni és a naktongi hadművelet idején.
Tiltva volt a folyókon való erőszakos átkelés szervezetszerű átkelési
eszközök hiánya, illetve gyenge tüzérségi támogatás esetén. Részben
példa erre a Han és a Küm folyón való átkelés.
A csapatok a folyóátkelést általában éjjel hajtották végre szükség
eszközökkel (tutaj, csónak stb.) és a vízen átgázolva. A tüzérség és
a harckocsik víz alatti hidakon keltek át. Ezeket a hidakat kőből,
vagy homokzsákokból építették a mederfenékre és olyan magasra,
hogy a harcokcsik, a tüzérség és a gépkocsik „saját lábukon" átkel
hettek rajta. Az ilyen átkelőhelyeket az ellenséges légierő nehezen
tudta csak felderíteni, mivel a nagyobb folyók vize Koreában igen
zavaros.
Az amerikai légierő támadásai következtében a néphadsereg csa
patai a tezsöni hadművelettől kezdve kénytelenek voltak főképpen
éjjel tevékenykedni. Ezek az éjszakai harcok megmutatták, hogy a
néphadsereg csapatai képesek voltak viszonylag kis erőkkel sikeres
harcot vívni.
Az éjszakai harc sajátossága volt az is, hogy a lövészezredek és al
egységek csökkentett térközökben támadtak. A második lépcsőt a
következő nap reggelén vetették be. Az éjszakai rohamok igen h e 
vesek ^voltak. Általában tüzérségi előkészítés nélkül kezdődtek, ami
biztosította a meglepetést és a sikert a számban és felszerelésben erő
fölényben levő ellenség fölött.
A támadó hadművelet tüzérségi biztosítását hadsereg méretben haj
tották végre. A tüzérségben mutatkozó hiány arra kényszerítette a v e 
zetést, hogy azt főképpen a főcsapás irányába alkalmazza. A csősűrű
ség azonban még ezekben az irányokban sem haladta meg a 10—30
db-ot arcvonalkilométerenként. Ezred-tüzércsoportot csak az első lép
cső ezredeinél szerveztek, mindössze két osztályból, a hadosztály-tü
zércsoportok állománya is csak két-három tüzérosztályból állt. A ki
segítő irányban támadó ezredek tüzérségi erejét csak egy tüzérosztály
képezte.
A tüzérségi támogatást gyakran két, ritkábban három periódusra
tervezték. A tüzérségi előkészítés 10—30 percig tartott, s mélysége
n e m haladta meg az 1—1,5 km-t. Az első három hadműveletben ez
az eljárás helyesnek bizonyult, mivel az ellenség csak hevenyészett
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védelemmel rendelkezett. A negyedik és az ötödik hadművelet ide
jén, amikor az ellenség megerődített védelmet hozott létre a puszani
hídfőben, az ilyen jellegű tüzérségi tűz m á r n e m volt elég hatásos.
A tüzérségi támogatást 2—3 km mélységig kísérő tűzösszpontosítással biztosították. Az erdős-hegyes terepen kiépített védelem áttöréseskor, valamint a különböző támpontok felszámolásakor a tüzérségi
támogatásnak ez a módszere volt a legcélszerűbb.
A páncélos csapatokat alapvetően a gyalogság közvetlen támogatá
sára használták fel. Csupán a szöuli és a szuvöni hadműveletben al
kalmazták a 105. harckocsidandárt a siker kifejlesztésére, de a harc
kocsik még ezekben a hadműveletekben sem távolodtak el saját csa
pataiktól 10—>15 km-nél messzebbre.
A Koreai Néphadsereg légiereje az ellenséges légierő jelentős fö
lénye közepette tevékenykedett. A vadászlégierő főképpen a harcte
rület fölött végzett felderítést és ritkán támadta az ellenséges gépe
ket. A vadászbombázók június 26-án kezdték meg támadásaikat az el
lenséges csapatok, a vasúti hidak és az átkelőhelyek ellen.
A Koreai Népköztársaság hadiflottáját az ellenséges tengerészeti
erők szinte teljesen blokád alatt tartották, de alapjában véve még így
is ellátták a tengerpart védelmét és részt vettek a hadműveletekben is.
Tengeri deszantot tettek partra Kangnüng és Ulcsin térségében, ame
lyekkel segítették a szárazföldi csapatok támadását a keleti part
mentén, az első k é t hadműveletben. A torpedónaszádok sikeres tevé
kenységét bizonyítja, hogy az amerikai hajók ellen folytatott harcban
sikerült elsüllyeszteniük egy amerikai cirkálót Csumunzsin térségében.
A támadó hadműveletek sikereiben nagy szerepe volt a parancsno
kok és a politikai szervek által végzett pártpolitikai munkának. A csa
patoknál és az alegységeknél létrehozták az agitátorok csoportjait a
Koreai Munkapárt tagjaiból, a képzettebb és páldamutató harcosok
ból. Az agitátorok beszéltek az ellenség elleni harc taktikájáról, a n é p 
hadsereg hőseiről, megismertették a harcosokat az ország belső és
nemzetközi helyzetével.
A harckészség fokozása érdekében a néphadseregben bevezették a
„gárda" megtisztelő cím adományozását. A csapatoknál széles körű
mozgalom bontakozott ki ennek elnyeréséért. A gárda elnevezést elő
ször a 3. és 4. lövészhadosztályok kapták meg, Szöul elfoglalásáért. A
gárdisták harci tapasztalatait széles körben népszerűsítették, röplapo
kon és brosúrákban.
A Koreai Munkapárt Központi Bizottsága sok vezető pártmunkást
küldött a hadseregbe. Ezek a pártmunkások a pártpolitikai munka se
gítésén túl foglalkoztak a felszabadított területeken a konszolidációs
munkával, a csapatok ellátásának kérdéseivel, a sebesültek elszállítá
sával és a helyi lakosságnak az utak és hidak helyreállítására való
mozgósításával.
A parancsnokok és a politikai munkások által végzett pártpolitikai
m u n k a segítette a fegyelem megszilárdítását a csapatoknál és alegy
ségeknél, emelte a katonák erkölcsi színvonalát és erősítette támadó
szellemét.
A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság által viselt háború igaz279 —

ságos, felszabadító jellege a néphadsereg katonái tömeges hősiessé
gének forrása lett. Igen sok tiszt és katona kapta meg a Koreai Népi
Demokratikus Köztársaság Hőse címet, ezrek kaptak érdemrendeket
és érdemérmeket.
A Koreai Néphadsereget az agresszorral vívott harcában támogat
ták a szocialista országok népei, az egész haladó emberiség. A széles
földkereségen százmilliók ajkáról hangzott fel az „El a kezekkel Ko
reától" jelszó. Ez a támogatás lelkesítette a koreai népet és erősítette
a győzelembe vetett hitét.
Dél-Korea lakossága örömmel és lelkesedéssel fogadta a néphad
sereget. A felszabadított területeken a munkások és parasztok tízezrei
jelentkeztek önként soraiba, s a nép megkezdte a demokratikus
rendszer építését. 1950 júliusában és augusztusában Dél-Koreában le
zajlottak a népi bizottságokba történő választások. A KNDK kor
mánya megkezdte a földreformot, melynek során a föld a parasztok
kezébe került.
Felvetődik a kérdés, hogy e sikerek ellenére a néphadsereg miért
nem tudta kiűzni az ellenséget Korea földjéről? Ennek magyarázata
mindenek előtt abban rejlik, hogy a Koreai Néphadsereg olyan körül
mények között folytatott szünet nélküli harcot, amikor az utánpótlást
nagy távolságról kellett biztosítania; nem rendelkezett még elegendő
tapasztalattal, miképpen kell támadó hadműveletet folytatni az élőerő
ben és technikában egyaránt fölényben levő ellenség ellen.
A liszinmariiista és az amerikai csapatoknak, amelyek az ún. mozgó
védelmet alkalmazták és állandóan fokozták erőfeszítéseiket, nagy
veszteségek árán sikerült megállítaniuk a néphadsereg támadását az
utolsó védelmi szakaszon, a Naktong folyónál, s ezzel időt nyertek
egy nagy erejű ellentámadás előkészítéséhez.
Az ellenség védelmi rendszere a puszani hídfőnél az előzőekhez ké
pest jelentősen megváltozott, összefüggő arcvonalat hoztak létre,
amelynek szárnyai a tengerre támaszkodtak, ahol viszont az ellenséges
flotta korlátlan úr volt. Az egyes irányokban létrehozott támpont
szerű védelem mellett kiépítették a lövészárokrendszert is. A koráb
biakhoz képest megnőtt a védelem mélysége, amit nagy mennyiségű
tűzfegyverrel és műszaki zárral erősítettek meg.
Az ellenséges csapatok harctevékenységének erősödése és számuk
növekedése megmutatkozott a védelem aktivitásában is. Amíg pl.
az első három hadműveletben az ellenség csupán kis erőkkel hajtott
végre ellenlökéseket (század, zászlóalj), páncélosok támogatása nél
kül, és a friss erőket is részenként vonták harcba, a negyedik és az
ötödik hadműveletben már ellencsapásokat hajtottak végre nagy
erőkkel, páncélosok és a légierő támogatásával, s a friss erőket is tel
jes állománnyal vetették harcba. (Példa erre a 25. amerikai gyalog
hadosztály, az 1. tengerészgyalogos dandár, valamint a 3. dél-koreai
gyaloghadosztály.)
Széleskörűen alkalmazta az ellenség a tüzérséget. Az első három
hadműveletben a lövegeket főleg az utak mentén helyezték el, az
első vonaltól mintegy 2,5 km-re, s a néphadsereg harckocsijait közvet
len irányzással lőtték. A naktongi és a puszani hadműveletben az el*- 280 —

lenség már mélyen lépcsőzte tüzérségét. A Naktong folyónál a 105
mm-es lövegéket előrevonták a gyalogság közvetlen támogatására.
Minden gyalogezred harcát általában egy tüzérüteg támogatta. A tü
zérség az ellenlökéseket és ellencsapásokat tömegtűzzel támogatta.
A néphadsereg éjszakai rohamai ellen az ellenséges tüzérség tömeg
tüzet alkalmazott.
Páncélosokat az intervenciósok először a tezsöni hadműveletben al
kalmaztak 1950. június 10-én. Ez ideig úgy vélték, hogy a páncélosok
működése hegyes terepen nem lehet hatásos. Ezt a véleményüket
azonban hamarosan megváltoztatták és a páncélosokat széles körben
kezdték alkalmazni. A naktongi hadműveletig ellenlökések támogatá
sára, a gyalogság harcból való kivonásának és visszavonulásának fe
dezésére alkalmazták a harckocsikat. A puszani hídfőben szeptember
elején az ellenségnek már hat önálló páncéloszászlóalja volt, nehéz
és könnyű páncélosokkal, s ezenkívül néhány önálló páncélosszázada.
Az ellenség ezeket a páncélos erőket a harckocsik által veszélyeztetett
irányokban, tartalékként és a gyalogos erőkkel együtt végrehajtott
ellencsapásokban használta fel. Páncélosaik kisebbik részét — főkép
pen a könnyű harckocsikat — a páncélelhárító körletek megerősítésére
alkalmazták.
Az amerikai.támadók a koreai háborúban jelentős feladatot szántak
a légierőnek. Állandóan növelték gépeik számát és kiterjesztették te
vékenységük területét. Az amerikai légierő már a háború első hónap
jaiban több támogatást nyújtott a szárazföldi csapatoknak, mint
amennyit a második világháború egész időszakában a Bradley vezette
12. hadseregcsoport kapott. E hadseregcsoport 28 hadosztályát tizen
négy vadász- és bombázó csoport támogatta, ugyanakkor a koreai
arcvonalon június végén három amerikai és 5 liszinmanista hadosz
tálynak nyolc vadász- és bombázó csoport nyújtott támogatást.26
A háború első hadjáratában az ellenséges légierő három feladatot
oldott meg: kivívta a légi fölényt, elszigetelte a harctevékenység terü
letét és támogatta a csapatok harctevékenységét. A légi fölényt — je
lentős számú gépek birtokában — az intervenciósok minden nagyobb
erőfeszítés és jelentősebb veszteség nélkül biztosították.
A harctevékenység területének elszigetelésében és a hadiipari ob
jektumok megsemmisítésében a fő szerepet a távol-keleti amerikai
légierő hadászati bombázói és az 5. amerikai légi hadsereg gépei ját
szották. Az ellenséges légierő tevékenysége az első időszakban terv
szerűtlen volt. A B—29-es hadászati bombázók csak 1950. július köze
pétől kezdték meg a hadászati pontok tervszerű bombázását. Hadászati
pontként 18 várost, üzemet stb. jelöltek meg. Köztük volt Phjöngjang,
Vönszan, Hezsu stb. 27
Augusztus 4-én a B—29-esek megkezdték a 38. szélességi foktól
északra levő hidak bombázását. Ebben tíz napon keresztül részt vettek
az 5. légi hadsereg könnyűbombázói és vadászgépei is. A légitámadások
26 T h e Sea W a r i n K o r e a . . . 69. o.

27 United States Army in the Korean War. 256. o.
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32 vasúti és közúti hídra és Korea három fő közlekedési útvonalára
terjedtek ki.
Augusztusban a bombázó légierő parancsnoksága fokozta a hadá
szati objektumok elleni támadásokat. Ennek eredményeként a Vezér
kari Főnökök Egyesített Bizottsága által kijelölt hadászati obejktumok
lényegében elpusztultak. A KNDK gazdasági potenciálja erősen meg
ingott. Észak-Korea néhány városát az agresszorok megsemmisítették.
A békés lakosság tízezrei haltak meg vagy váltak rokkanttá.
A pusznai hídfőt azért tudták megtartani az amerikai intervenció
sok, m e r t sok repülőgéppel és jelentős tengeri erőkkel rendelkeztek.
A keleti tengerpart lövetése, a Phohangnál augusztusban partra tett
amerikai lovashadosztály, a 3. dél-Jköreai hadosztály kivonása ugyan
ebben a hónapban Phjonghe körzetéből és partraszállítása Phohang
déli körzetében, a repülőcsoportok légitámadásai, az 1. tengerészgyalo
gos dandár három ellencsapása — mindezek döntő szerepet játszottak
a puszani hídfő megtartásában. Mindéhhez még az is hozzájárult, hogy
az amerikaiak az utánpótlást — az ún. „hajóhídon" — Japánból bizto
sítani tudták.
Az 1950. évi Őszi hadjárat
Miután a KNDK elleni első agressziót a néphadsereg porrá zúzta,
az amerikai imperialisták 1950 szeptemberében kénytelenek voltak új
tervet kidolgozni a Koreában folytatandó harccselekményekre. Azt
tervezték, hogy partraszállást hajtanak végre Incshön körzetében, el
foglalják a várost, majd kifejlesztik a támadást Szöul és a Kümpho
körzetében levő legnagyobb koreai repülőtér irányába. A deszant t e 
vékenységével egyidőben a 8. amerikai hadseregnek is csapást kellett
mérnie a puszani hídfőből északi irányba azzal a feladattal, hogy
egyesüljön az Incs'hönnél partra tett erőkkel. Arra számítottak, hogy
a 8. hadsereg, a flotta és a deszant együttes tevékenységének eredmé
nyeként bekerítik, megsemmisítik a Koreai Néphadsereget és egész
Koreát elfoglalják. 28 (3. sz. vázlat)
A „Sea Comet" fedőnevű deszant-hadművelet végrehajtására a
69 450 fős 10. expedíciós hadtestet jelölték ki. A deszant szállítására
és a paratraszállás biztosítására több mint 200 különböző hajót vontak
össze. 29
Az ellentámadás megindításának kezdetére a puszani hídfőben az
agresszorok több mint 157 ezer e m b e r t összpontosítottak, ebből 85 000
fő volt az amerikai. Velük szemben a Koreai Néphadsereg 1. és 2.
hadserege állt, melyek az elmúlt harcokban nagy veszteségeket szen
vedtek. Az erőviszony az intervenciósok javára alakult.
1950. szeptember 15-én az ellenség végrehajtotta a partraszállást
Incshönnél. Szeptember 16-án a 8. amerikai hadsereg erős tüzérségi és
légi előkészítés u t á n megindította az ellentámadást a puszani híd
főből. Az arcvonal egész szélességében véres harc bontakozott ki.
Az ellenségnek nagy veszteségek árán sikerült elfoglalnia Volmi-szigetet, amelyet egy kis létszámú helyőrség hősiesen védett. A védők
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3. sz. vázlat. A Koreai Néphadsereg visszavonulása az ország északi
1950. szeptember 15.—október 24

területeire

megsemmisítették az ellenség néhány páncélosát és több tucat embe
rét, megrongáltak három aknarakót és elsüllyesztettek néhány partra
szállító hajót. Az erők azonban egyenlőtlenek voltak. A védők mind
egy szálig elestek.
Szeptember 15-én, Volmi-sziget elfoglalása után, az ellenség meg
kezdte a partraszállást Incshönnél. A fölényben levő ellenség nyo
mása alatt az incshöni helyőrség csapatai megkezdték a visszavonu
lást kelet felé. Incshön elfoglalása után az ellenség Szöul irányában
támadásba ment át azt remélve, hogy három nap alatt elfoglalja a
várost és elvághatja a néphadsereg visszavonulási útjait. Az ellenség
azonban a néphadsereg katonáinak hősi ellenállásába ütközött, akik
a város lakosságával együtt 14 napon át (szeptember 15—28.) állták
a számbeli fölényben levő ellenség rohamait.
A puszani hídfőből támadó ellenséges erők szintén erős ellenállásba
ütköztek. Az agresszoroknak csal?: szeptember 23-ra sikerült nagy vesz
teségek árán a maguk javára fordítani a harc menetét és 27-re be
keríteni a néphadsereg főerőit. Ebben a bonyolult helyzetben a Koreai
Munkapárt új hadászati tervet dolgozott ki, amelynek lényegét Kim ír
Szén elvtárs így fogalmazta meg: „ . . . egyrészről lassítani az ellenség
támadásának ütemét, időt nyerni, tervszerűen kivonni a néphadsereg
Dél-Koreában bekerített erőit, másrészről előrevinni a tartalékerőket,
megszervezni a tervszerű hadászati visszavonulást." 30
E terveknek megfelelően a Koreai Néphadsereg nehéz harcokban,
az ellenséges légierő állandó csapásai közepette megkezdte a vissza
vonulást. Ésszerűen felhasználva az arra alkalmas terepszakaszokat,
a néphadsereg csapatai ellenlökéseket hajtottak végre és jelentős vesz
teségeket okoztak az ellenségnek. Széles körben alkalmazták a csap
dákat is. A visszavonulásra általában az éjszakai órákban, utak nél
küli terepen került sor. Az ilyen taktika a fölényben levő ellenséggel
szemben, különösen az erős légi tevékenység viszonyai között, az
élőerő megóvását eredményezte.
Az amerikai parancsnokság a 38. szélességi fok elérése után új tá
madó hadművelet végrehajtására hozott döntést. Az amerikai impe
rialisták azt remélték, hogy könnyen elfoglalhatják egész Koreát,
Az incshöni és a puszani ellenséges csoportosítások parancsnoka,
MacArthur tábornok, már szeptember 27-én (a két csoportosítás egye
sülése napján) megkapta az USA Vezérkari Főnökei Egyesített Bizott
ságának direktíváját, amelyben engedélyezték a 38. szélességi foktól
északra történő előnyomuíást. „Az önök katonai célja — hangzott a
direktíva — az észak-koreai fegyveres erők megsemmisítése. E cél el
érése érdekében megengedünk Koreában mindenféle harctevékenysé
get, beleértve tengeri és légideszantok alkalmazását, s a szárazföldi
csapatok harctevékenységének kiterjesztését a 38. szélességi foktól
északra . . ." 31
28 A dél-koreai csapatok a 8. amerikai hadsereg hadműveleti alárendeltségében voltak.
29 M. Cagle, F. Manson: Tengeri háború Koreában. Rövidített fordítás angolból. Moszk
va, 1962. 370—373. o.
30 A koreai nép igazságos honvédő felszabadító háborújának története. Phjöngjang,
1961. 121. o.
31 United States Army in the Korean War . . . 651., 654. o.
— 284 —

Két nap múlva, 1950. szeptember 29-én, az USA akkori hadügymi
nisztere, Marshall, utasítást adott MacArthúmak, „ne evezze magát
megkötve se harcászati, sem hadászati vonatkozásban a csapatoknak
a 38. szélességi foktól északra történő felhasználásában." MacArthür
azonnal válaszolt Marshallnak: „Mindaddig, amíg az ellenség nem ka
pitulál, az egész Koreára úgy tekintek,
mint a katonai tevékenység
számára teljesen szabad területre." 32 Ez a dokumentum ismételten bi
zonyította az USA agresszív törekvéseit Koreában.
Az agresszorok által kidolgozott új támadó hadműveleti terv szerint
a 8. amerikai hadsereg a főcsapást Keszöng, Szarivön, Phjöngjang irá
nyába méri. Ezzel egyidőben a 10. amerikai hadtest partraszállást haji
végre Vönszan körzetében, majd innen támad nyugati irányban a
Phjöngjang-Vönszan-i korridoron át, hogy Észak-Koreában egyesüljön
a 8. amerikai hadsereggel, s így elvágják a Koreai Néphadsereg vissza
vonulási útját. A terv azt is előirányozta, hogy a 10. hadtest és a 8.
hadsereg egyesülése után tovább folytatják a támadást észak felé és
80—160 km-re megközelítik a Jalu folyót. Ettől a vonaltól északra
csak a dél-koreai csapatokkal akartak támadni. 33
A Koreai Néphadsereg csapatainak a felső vezetés azt a feladatot
adta, hogy tartóztassa fel az ellenség támadását, harcokban fárassza ki
és biztosítson időt arra, hogy a néphadsereg főerői kitörjenek a be
kerítésből Dél-Korea területéről. A 38. szélességi fokhoz új tartaléko
kat vontak előre, melyek az ország északi részén gyorsan szerveződtek.
Az erőfölény azonban továbbra is az ellenség oldalán maradt.
A dél-koreai csapatok október 1-én átlépték a 38. szélességi fokot,
s 7-én ugyanezt tették az amerikai csapatok is. Az arcvonal nyugati
részén könyörtelen harc lángolt fel. A néphadsereg csapatai szeptem
ber 8—11. között sikerrel verték vissza a számbeli fölényben levő ellen
ség rohamait. Az amerikai vezetés csak a második lépcső harcba vetése
után tudott eredményt kicsikarni.
Az arcvonal keleti részén különösen Vönszan körzetében bontako
zott ki véres harc. Itt október 5-től 14-ig tartották magukat a néphad
sereg csapatai. Tevékenységükkel megakadályozták, hogy az ellenség
áttörjön Phjöngjang felé, bekerítse és megsemmisítse a néphadsereg
egységeit a 38. szélességi fok mentén.
Október 20-án az amerikaiak légideszantot dobtak le Phjöngjangtól
45—50 km-re északra (187. légideszant ezred) azzal a feladattal, hogy
vegyék birtokba Szuncshön és Szukcsen helységeket és akadályozzák
meg, hogy a néphadsereg csapatai Phjöngjangtól visszavonuljanak
észak felé. A deszantnak azonban — mint azt maguk az amerikaiak
is beismerik — a feladatot nem sikerült maradéktalanul teljesítenie.
A deszant kidobásának idején ugyanis a néphadsereg csapatainak zö
me Szukcsen és Szuncshön északi részén, a Cshöngcshön folyó
partján
tartózkodott, a csapatok egy része pedig már átkelt a folyón.34 A légi
deszant csupán egy részüket (kb. egy hadosztályt) tudta elvágni a nép
hadsereg főerőitől.
32 Uo. 651., 659. o.
33 M. Cagle, F. Manson: T e n g e r i h á b o r ú K o r e á b a n . 95. o.
34 U n i t e d States A r m y in t h e K o r e a n W a r . . . 640. o.
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Az arcvonal keleti részén az intervenciósok tengeri deszantot tettek
parta Vönszannál. A partraszállást aknafelderítés előzte meg, mivel
itt az elaknásított terület meghaladta a 400 km 2 -t é s több mint 3000
mágneses és érintő aknát raktak le. A víz alatti aknák felderítésére
az amerikaiak helikoptereket alkalmaztak. Ez volt az első eset, amikor
a felszíni hajók és a helikopterek együttműködtek tengeri aknamező
felderítéséiben. A vönszani kikötő aknamentesítésénél felhasználták a
repülőgép-anyahaj ók „Skyraider" és „Corsair' típusú repülőgépeit is,
amelyek 450 kg-os repeszbombákat dobtak a vízbe. A bombákat idő
zítő szerkezettel látták el, így azok 7,5 méteres mélységben robbantak
a víz alatt. 35 E tevékenység eredményeképpen a lerakott 3000 aknából
sikerült megsemmisíteni 225 db-ot. A vönszani kikötő felderítése mint
egy nyolc napig hátráltatta a partraszállást, s két aknaszedő elveszté
sét és több m i n t 200 fő életét is követelte. 3 6
Vönszan u t á n az intervenciósok folytatták a támadást. Október 20án elfoglalták Phjöngjangot és tovább nyomultak előre a Cshöngcshön
folyó felé. ö t n a p múlva az ellenség elérte a Jalu folyót és elfoglalta
Csoszant. Északkeleten az agresszorok eljutottak Cshöngzsin körze
tébe, amely 80—90 km-re v a n a Szovjetunió határától. Az interven
ciósok kijutása erre a terepszakaszra közvetlenül fenyegette a Kínai
Népköztársaságot és a Szovjetunió távol-keleti területeit. Ugyanebben
az időben az ellenség hadtápterületének nagy része a néphadsereg 2.
hadtestének ellenőrzése alatt állt, amely lényegében a „második fron
tot" jelentette. 3 7
A munkapárt és a KNDK kormánya ebben a nehéz helyzetben, amikor
a néphadsereg visszavonult, mindent megtett, hogy több fontos ipari
üzemet a köztársaság északi hegyes területeire evakuáljon és erősítse
a csapatok körében a pártpolitikai munkát. A hadseregben 1950 ok
tóberében bevezették a politikai helyettesi intézményt. A miniszté
riumban megszervezték a Politikai Főcsoportfőnökséget, amely a Köz
ponti Bizottság osztályának jogkörével rendelkezett. A hadseregnél
katonai tanácsok, a magasabbegységeknél politikai osztályok alakultak.
Ugyanebben az időszakban a Központi Bizottság határozatot fogadott
el arról is, hogy a hadseregben létre kell hozni a Koreai Munkapárt
szervezteit. A Politikai Főcsoportfőnökség kidolgozta a néphadseregben
működő pártszervezetek helyzetéről szóló dokumentumot. Ezután az
egységeknél és az alegységeknél megkezdődtek a pártbizottságok v á 
lasztásai. A m u n k a p á r t sok vezető pártmunkását küldte a hadseregbe,
akik a helyszínen nyújtottak segítséget a hadsereg politikai munka
társainak.
A párt- és politikai szervekre az a feladat hárult, hogy fokozzák a
személyi állomány erkölcsi szilárdságát és erősítsék a fegyelmet. A
csapatok harci szellemének emelésében nagy szerepet játszott a Ko
reai Munkapárt Központi Bizottságának határozata a harci zászló
adományozásáról, a katonai esküről és a parancsnoki állomány meg
különböztető jelvényeiről.
35 M. Cagle, F. Manson: Tengeri háború Koreában. 119. o.
36 Uo. 126., 128. o.
37 A „második front"-on a KNDK történészei a 2. és az 5. lövészhadtest egyesülése után
létrejött erőket értik, amelyek Korea középső részén ténykedtek.
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Az ellenség technikai és légi fölénye, valamint az ország jelentős te
rületének elvesztése ellenére a néphadseregnek sikerült megvalósíta
nia a hadászati visszavonulást, megőriznie az erők jelentős részét, és
végső soron megállította az ellenség támadását. A Koreai Munkapárt
és a Néphadsereg Főparancsnoksága rövid idő alatt jelentős tartalé
kokat hozott létre.
A téli—tavaszi hadjárat — 1950—1951
1950. október végén a Koreai Néphadsereg és a Kínai Népi Önkén
tesek ellencsapást hajtottak végre, majd ellentámadásba mentek át.
Nyolc hónap alatt öt támadó hadművelet során Észak-Korea egész
területét megtisztították a hódítóktól. (Lásd a 4. sz. vázlatot.) Az in
tervenciósok kénytelenek voltak átmenni védelembe. Veszteségük je
lentős volt: halottakban, sebesültekben és hadifoglyokban mintegy 598
ezer fő. A hadműveleti kezdeményezést a népi erők kiragadták az
amerikai parancsnokság kezéből.
A véres harcok során tökéletesedett a Koreai Néphadsereg hadmű
vészete.
Az első hadműveletben (1950. október 25.—november 5.) a KN és a
KNÖ csapatai 38 csapást mértek Unszan körzetében, szétverték a 2. dél
koreai hadtestet és a Cshöngcsnön folyótól északra levő területet telje
sen megtisztították az ellenségtől.
A vereség után az ellenség gyorsan hozzáfogott csapatai rendezésé
hez, élőerővel és technikával történő feltöltéséhez, November 13-án
nagy veszteségek árán ismét sikerült átkelnie az ellenségnek a Cshongcshön folyón, s mintegy 30—50 k m - r e előrenyomulnia. November 27én MacArthur törzse bejelentette a 8. hadsereg „döntő támadását" a
koreai háború befejezése céljából. Ezt a „döntő támadást" azonban no
vember 25-én a KN és a KNÖ ellentámadása szátzúzta. Megkezdődött
a második, a Phjöngjang—Hüngnam-i hadművelet, amely december
24-ig tartott. E hadművelet elgondolása az volt, hogy Anzsu körzeté
ből Phjöngjang, a Csangzsin-víztároló körzetéből pedig Hamhüng irá
n y á b a n támadva verjék szét az ellenség főerőit és jussanak ki a 38.
szélességi fok vonalára. A Koreai Néphadsereg élőerőben kétszeres
fölénnyel rendelkezett, tüzérségi és aknavető lövegekben pedig az erő
viszony egyenlő volt. Páncélosokban és repülőgépékben azonban az el
lenség nyomasztó fölényben volt.
A népi erők ellentámadása váratlanul érte az intervenciósokat. A 8.
amerikai hadsereg az első két napon a jobbszárnyon, december 1-én
pedig a balszárnyon gyors visszavonulásba kezdett. December 6-án a
néphadsereg alakulatai felszabadították Phjöngjangot, 16-án H a m h ü n göt, 24-re pedig az arcvonal teljes szélességében kijutottak a 38. szé
lességi fokra, ahol egyesültek az ellenség hátában tevékenykedő egy
ségekkel, Az ellenség vesztesége ebben az időszakban — halottakban
és sebesültekben — mintegy 30 000 katona és tiszt volt. A Koreai Népi
38 KN — Koreai Néphadsereg; KNÖ — Kínai Népi önkéntesek.
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sz. vázlat. A KN és a KNÖ ellentámadása az 1950—51. évi téli—tavaszi
hadjáratban.

5. sz. vázlat. A Han—Hvenszon-i hadművelet — 1951. január 27.—1951. április 21.

Demokratikus Köztársaság felszabadult a megszállóik igája alól. A há
ború menetében gyökeres fordulat következett be.
1950. december 31-én a KN és a KNÖ megkezdték a harmadik, a
szöuli hadműveletet, amely 1951. január 8-ig tartott. 3 9 A hadművelet
elgondolása az volt, hogy meg kell akadályozni az ellenség megka
paszkodását a 38. szélességi foknál, több irányban mért csapással át
kell törni a védelmét, főerőit részekre kell vágni és meg kell semmi
síteni, majd déli irányban támadva felszabadítani Szöult és kijutni a
37. szélességi fokra. A főcsapást Szöul irányában határozták meg.
A Koreai Néphadsereg és a Kínai Népi önkéntesek csapatai rövid
tüzérségi előkészítés után áttörték az ellenség védelmét, majd tovább
fejlesztették csapásukat dél felé. J a n u á r 4-én felszabadították Szöult és
január 10-ig 90—100 km-re távolodták él a 38. szélességi foktól déli
irányban.
Az ellenség, m i u t á n átcsoportosította erőit, január 27-én támadásba
ment át. Megkezdődött a negyedik hadművelet, amely 1951. április
21-ig tartott. Február 11-ig a KN és a KNÖ feltartóztatták az ellenség
rohamait, majd Hvenszon körzetében (az arcvonal középső szakaszán)
hatalmas csapást mértek a rohamozó ellenség szárnyaira, és csupán a
harc hat napja alatt 12 000 ellenséges katonát és tisztet semmisítettek
meg. Az ellenségnek csak tíz nap alatt sikerült nagy veszteségek árán
megállítani a támadást. Ugyanakkor a népi erők sem tudták kiépíteni
a védelmet az elfoglalt terepszakaszokon, mivel ők is jelentős veszte
ségeket szenvedtek (főképpen a légierőtől), hiányuk volt lőszerben és
az ellátásban. Ezt figyelembe véve az egyesített parancsnokság 40 úgy
döntött, hogy csapatait visszavonja a 38. szélességi fokra, ahol a terep
alkalmas jelentős erők szétbontakoztatására. Március 18-án éjjel meg
kezdődött a csapatok visszavonulása, amit jelentős utóvéd erők fedez
tek. A manőver április 2 l - r e tervszerűen befejeződött. Ebben a had
műveletben a néphadsereg csapatai a mozgó védelem tapasztalataival
gazdagodtak. Helyesen hajtották végre az egyik védelmi szakaszról a
másikra történő visszavonulást, az esetek többségében súlyos harcok
után.
Az ötödik hadműveletet (1951. április 22.—július 9.) két szakaszra le
het osztani. Mindkét szakasz a néphadsereg támadásával kezdődött,
majd visszavonulással és védelembe való átmenettel fejeződött be. A
hadműveletek általános elgondolása az volt, hogy több irányban mé
rendő csapásokkal szétverjék a 8. amerikai hadsereg főerőit. Az első
szakaszban (április 22.—május 25.) a főcsapás iránya Keszöng terüle
téről kiindulva Szöul volt. A KN és a KNÖ támadó tevékenységének
eredményeként április 28-ra az ellenséget Szöul, Kaphjön és Incszse
dél terepszakaszra vetették vissza. Május elejére az intervenciósoknak
sikerült a népi erőket észak felé kissé visszaszorítani.
A második szakaszban (május 16.—július 9.) a KN és a KNÖ főcsapásukat keleti irányba mérték, mégpedig Henri észak körzetéből
39 D e c e m b e r 25—30. k ö z ö t t a K o r e a i N é p h a d s e r e g r e n d e z t e sorait, feltöltötték élőerővel
és t e c h n i k á v a l .
40 A K o r e a i N é p h a d s e r e g és a K í n a i N é p i ö n k é n t e s e k egyesített p a r a n c s n o k s á g á t az
1950—51-es téli-tavaszi h a d j á r a t elején h o z t á k l é t r e .
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6. sz. vázlat. A Szöul—Incszse-i

hadművelet

— 1951. április 22.—július 9.

Incszse, Hupken, Hacszsinburi irányába. A kibontakozott harcban az
ellenség nagy veszteségeket szenvedett, három hadosztályát Henri
térségében bekerítették és megsemmisítették, az arcvonal nyugati sza
kaszán pedig csapatait ismét Szöulig szorították vissza. Az amerikai
parancsnokságnak azonban ismét sikerült erőit rövid idő alatt átcso
portosítania és május 23-án támadásba ment át. Támadását a népi
erők június 2-án megállították. Mindössze 20—30 km-t sikerült elő
nyomulnia észak felé. Az egyesített parancsnokság azonban lőszer
hiányában és más ellátási nehézségek miatt, valamint annak érdeké
ben, hogy a védelemhez kedvezőbb terepszakaszt foglaljon el, a to
vábbi visszavonulás mellett döntött. Ennek következtében július 9-én
az arcvonal az Imzsin folyó, Kümhva észak 5 'km és Jangu észak 10
km vonalában megszilárdult. A harcokban az ellenség elvesztette több
mint 60 000 emberét, megsemmisült 700 különböző űrméretű lövege,
több mint ezer gépkocsija és jelentős mennyiségű egyéb haditechnikája.
*

A téli—őszi hadjárat eredményeképpen tehát az ellenséget kiűzték
Észak-Koreából. A véres harcok során korszerűsödött a néphadsereg
hadműveleti művészete és harcászati eljárása. Míg az első három had
műveletben az erők és eszközök egyenlő elosztását figyelhettük meg
az arcvonalon, amit bizonyos fokig magyaráz az ellenség összefüggő
védelmi rendszerének a hiánya, a negyedik, de különösen az ötödik
hadműveletben már világosan kirajzolódik a főcsapás iránya, s az
erők és eszközök tömeges alkalmazása ebben az irányban.
A néphadsereg harctevékenysége, a korábbi időszakhoz hasonlóan,
főképpen éjjel zajlott le, csak sokkal nagyobb méretekben. A hadse
regek hadműveleti felépítése, a hadtestek és hadosztályok harcrendje
a támadás során általában kétlépcsős volt. A magasabbegységek az
ellenség üldözésére rendszerint előrevetett osztagokat alkalmaztak.
A védelmet támpontszerűen építették ki. A védelemben levő csa
patok előtt erős fedező erők voltak, amelyeknek feladata az ellenség
feltartóztatása volt. Az előretolt csapatok a magaslatokon helyezked
tek el, jó kilátással és jó kilövési lehetőséggel. A főerők kétlépcsős
harcrendben, a biztosítási övtől 1—3 km-nyire helyezkedtek el.
A csapatok ilyen lépcsőzöttsége az erdős—hegyes terepen lehetősé
get biztosított a főerők megőrzéséhez. Védelemben széles körűen al
kalmazták az éjszakai váratlan ellenlökéseket. A kikülönített jelentős
létszámú partvédelmi erők, s a gondosan megszervezett deszantelhárítás kizárta, hogy az ellenség meglepetésszerűen nagy erejű tengeri
deszantot tegyen partra.
Jobb lett a páncélelhárító védelem megszervezése is (a harckocsi
veszélyes irányokat aknákkal zárták le, tankcsapdákat és harckocsi
árkokat építettek). A csapatoknál harckocsi vadászokat kezdtek szer
vezni, akiket gránátokkal és gyújtópalackokkal szereltek fel. Ezek a
csoportok az utak mentén kiépített állásokban helyezkedtek el. Emel
kedett a légvédelem színvonala részben a légvédelmi eszközök számá— 292 —

nak növekedése, részben az ellenséges repülőgépeik elleni harc tapasz
talataínak felhalmozódása folytán.
A felszabadító honvédő háború tapasztalatait összegezte a Koreai
Munkapárt KB 1950. december végén tartott plénuma. A plénum
megemlékezett a koreai n é p és hadserege harciban tanúsított hősies
ségéről, a p á r t és a KB vezető szerepéről.
A győzelem biztosítása érdekében a párt megalkuvás nélküli harcot
hirdetett a pánikkeltők, a siránkozók ellen, valamint a néphadsereg
fegyelmének további erősítéséért. Amikor az amerikai intervenciósok
nyíltan kiterjesztették a háborút és nyilvánvalóvá vált a harcok el
húzódása, a párt az egész nép felfegyverzéséért szállt síkra.
Nagy elismeréssel szólt a plénum arról az anyagi segítségről, ame
lyet a Szovjetunió nyújtott a koreai népnek és arról a tevékenységről,
amelyet a koreai kérdés békés megoldása érdekében fejtett ki.
A KB 1950. decemberi ülése határozatokat fogadott el a nép összes
erőforrásainak mozgósításáról az ellenség szétverésére, a néphadsereg
harckészségének további emeléséről és a pártszervek tevékenységében
mutatkozó hibák kiküszöböléséről, valamint az intervenciósok által le
rombolt északi területek helyreállításáról.
*
A háború manőverező időszakában a néphadsereg támadó h a d m ű 
veleteit a következő sajátosságok jellemezték: a csapatok harctevé
kenysége önálló irányokban bontakozott ki, azon fő útvonalak men
tén, amelyek az ellenség létfontosságú központjaihoz vezettek. Ezért
a harctevékenység főképpen az utak, a vasúthálózat, a hegyi átjárók
és átkelőhelyek birtoklására irányult. A támadó hadműveletek döntő
jelentőségűek voltak.
A főcsapások általában egy-két útvonal mentén bontakoztak ki, m i 
vel ez lehetővé tette valamennyi fegyvernem alkalmazását.
Az első hadjáratban (1950. június) a főcsapás a szöuli irányban
bontakozott ki, ahol az úthálózat a legfejlettebb, s ahol az ellenség
erejének főcsoportosítása tartózkodott.
A harmadik hadjáratban (1950. november) a néphadsereg a főcsapást a tüzérség és harckocsik számára nehezen járható terepen
mérte. Ennek az a magyarázata, hogy a néphadsereg főképpen gya
logos erőkkel és könnyűtüzérséggel rendelkezett — az ellenség vi
szont nagy páncélos erőkkel és gépvontatású tüzérséggel. Ezenkívül a
Legfelsőbb Parancsnokság határozott, meglepetésszerű csapásra töre
kedett az ellenség szárnyaira és utánpótlási vonalaira, hogy ezzel n e 
héz helyzet elé állítsa az Anzsu—Phjöngjang-i irányban csoportosuló
ellenséges erőket.
A mozgóháború időszakában korszerűsödött a páncélelhárítás. Míg
az első hadjáratban a páncélelhárításra lényegében csak lövészfegy
vereket alkalmaztak, a második hadjáratban m á r a tüzérséget is bevon
ták a páncélelhárításba. A harmadik hadjáratban a tüzérség kb. 4C
százalékát vetettek be közvetlen irányzású lövegként. Széles körűen
kezdték alkalmazni a műszaki zárakat és az aknatelepítést.
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Fejlődött a légvédelem is. Az első két hadjáratban a néphadsereg
nek még kevés légvédelmi eszköze volt. A harmadik hadjáratban ezen
eszközök mennyisége 5—'6-szorosára nőtt. 1951 tavaszán az amerikaiak
már kénytelenek voltak mintegy 7—8 ezer méterre emelni a repülési
magasságot, s légi tevékenységüket főképpen az éjszakai órákban vég
rehajtani. Ettől függetlenül az ellenség nagy légi fölény birtokában
mérte csapásait a néphadsereg csapataira és utánpótlási vonalaira.
Az olyan fontos objektumokat Észak-Koreában, mint a Szuphung-i
vízierőmű és a Jalu folyón átívelő hidak, a Kínai Néphadsereg légi
ereje megbízhatóan oltalmazta.
Nagy eredményeket é r t el a népihadsereg a tengeri deszantok elleni
védelem megszervezésében. Áz első és a második hadjárat idején ez
zel a feladattal speciális dandárokat bíztak meg. A harmadik hadjá
ratban, amikor az arcvonalon megnőtt a harckocsik, a repülőgépek és
a partvédelmi ütegek száma, a tengerpart védelme jelentősen megja
vult. A speciális dandárok helyett most már lövész- és gyaloghadtes
teket alkalmaztak. Tevékenységük, különösen pedig a harckocsikkal
és a tüzérséggel való együttműködésük azonban még hiányos volt.
A gyalogos, a tüzér és a harckocsi alegységeket a partoktól távolabb
fekvő hegyes körzetekben helyezték el, így a partraszállt erőket tűz
zel és ellenlökésekkel fogadhatták.
A támadás előtti tüzérségi előkészítés általában 30—40 percig t a r 
tott. A tüzérség a támadást 2,5—3 k m mélységig kísérő tűzösszpontosítással támogatta és tűzcsapásokkal vagy közvetlen irányzással fogta
le azokat az ellenséges tűzfészkeket, amelyek akadályozták a gyalogság
előremozgását.
A hegyes terepen rendkívül megnőtt a közvetlen irányzású tüzérségi
tűz jelentősége; a magaslatokról tüzeltek a völgyekben és a hajlatok
ban levő ellenséges célpontokra. Különösen az aknavetők és a tarac
kok tüze volt hatásos.
Az első hadjárat kivételével, a harckocsiknak nem volt nagy befo
lyásuk a harccselekményekre, mivel számuk kevés volt. Ezenkívül a
hegyi terep és a kiterjedt rizsmezők korlátozták a harckocsi alegységek
mozgási lehetőségét. Meg kell mondani azt is, hogy a harckocsikban
az ellenséges légierő jelentős veszteségeket okozott. 1950. június—július
hónapokban a harckocsikat még tömegesen alkalmazták, de ezt k ö 
vetően csak kis csoportokban.
Az amerikai intervenciósok és dél-koreai kiszolgálóik a háborúnak
ebben a periódusában a támadásokat, az előírásoknak megfelelően, az
arcvonal teljes szélességében, s nagyon határozott célokkal szervezték.
A hadművelet ezen alapvető formájának fő célja az arcvonal áttörése,
majd a siker kimélyítése volt.
A támadó hadműveletek során azonban a 8. amerikai hadsereg t á 
madási üteme állandóan csökkent. Az 1950. évi őszi hadjárat idején
pl. egy amerikai hadművelet mélysége elérte a 240—250 km-t, s a
napi ütern 10—17 k m volt, az 1950—51. évi téli—tavaszi hadjárat ide
jén a mélység 70—80 km-re, a napi ü t e m pedig 3—5 km-re csökkent.
Ebben természetesesn közrejátszott a KN és KNÖ növekvő ellenállá
sa is.
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Az amerikai és a liszinmanista csapatok — a néphadsereg módsze
rétől eltérően — szinte kizárólag nappal támadtak, KN és KNÖ tel
jes védelmi rendszerére kiterjedő légi és tüzérségi előkészítés után.
Támadásuknak több jellemző vonása volt. A második hadjárat ide
jén pl, a támadást oszlopban, az utak mentén hajtották végre, nem tö
rődve azzal, hogy a mögöttes területen ellenállási tűzfészkek marad
nak. A harmadik hadjárat idején a támadást gondos felderítés előzte
meg, főképpen a szárnyakon. A csapatok mozgása — a bekerítéstől tartva
— meglehetősen óvatos volt. Az erős tüzérségi és légi előkészítés után
megindult támadás az arcvonal teljes szélességére kiterjedt.
Az első és a harmadik hadjárat idején az amerikai és a dél-koreai
csapatok széles körben alkalmazták a mozgó védelmet. Ehhez a mód
szerhez főképpen védelmük áttörése, vagy támadásuk sikertelensége
után folyamodtak.
Az ellenség sokoldalúan felhasználta a vízi akadályokat. Mivel nagy
mennyiségű gépi szállítóeszközzel rendelkezett, képes volt gyorsan és
szervezetten visszavonulni, majd ugyanilyen gyorsan új védelmi te
repszakaszt elfoglalni, s így erős ellenállást tudott kifejteni minden
terepszakaszon.
Az első hadjárat idején az ellenség védelme kis mélységben elhelye
zett tűzfészkekből és általában egy védőövből állt. A harmadik had
járat idején a védelem már 3—4 védőövet foglalt magába.
A tüzérségi erők felhasználásával az amerikaiak a tarackoknak és az
aknavetőknek biztosítottak elsőbbséget. A tüzérség eredményességét
nagyban segítette a légi felderítés.
A mozgóháború időszakában az amerikaiak széles körűen alkalmaz
ták a páncélos alegységeket és csapatokat. A háború első időszakának
kis teljesítményű harckocsijait, mint az M—24, a Sherman stb. olyan
nagyobb teljesítményűekkel váltották fel, mint az M—2'6-os ,,Pershing"
és az M—46-os „Patton". Az amerikaiak mind védelemben, mind a
támadásban alkalmazták a harckocsikat a fedett tüzelőállásban elhe
lyezett tüzérség ellen. Támadás során felderítési feladatok megoldá
sára is alkalmazták a páncélosokat, a siker kimélyítésére való felhasz
nálásuk viszont nem vezetett eredményre.
Az amerikai légierő a háború ezen időszakában főerőivel a száraz
földi csapatokat támogatta. Széles körben alkalmazták még városok,
falvak lerombolásara és a békés lakosság legyilkolására. A háború első
időszakában az F—8 OH „Shooting Star" típusú vadászgépek voltak
rendszeresítve, majd ezeket felváltották az F—84E „Thunderj et", az
F—<86E „Sabre" és ezek újabb változataival. Bombázó gépek közül a
B—26 és a B—29-es típusúak voltak az ismertebbek.
Az amerikai légierő tevékenységének formái a néphadsereg légvé
delme fejlődésének függvényeként változtak. A MIG—15 típusú vadá
szok megjelenése után pl. az amerikai bombázók éjszakai tevékenysé
gük során is kénytelenek voltak 7—'8000 méterre emelkedni, és vadász
kíséretüket megerősíteni.
A háború első időszakában az amerikai parancsnokság légideszantot
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is alkalmazott, amely az első vonaltól mintegy 30—40 km-re fejtett
ki harctevékenységet; ennek időtartama nem haladta meg a 36 órát.
E harctevékenységi formában — a második világháború tapasztalatai
hoz viszonyítva — semmi új nem volt azon kívül, hogy légideszant
szállítására az amerikaiak itt használtak először helikoptert. A légi
deszant ledobása idején új ejtőernyőt próbáltak ki, és ezt alkalmazták
a könnyűlövegek és azok vontatói, hídelemek, aknavetők és más ha
ditechnikai eszközök földre eresztésénél is.
Az intervenciósok haditengerészeti ereje, amely korlátlanul uralko
dott a íengeren és blokád alatt tartotta Korea partjait, végrehajtotta
a csapatok támogatására, szállítására és deszant kirakására kapott fel
adatokat.
A tengeri deszant tevékenysége sem különbözött a második világ
háborúban tapasztalt módszerektől. Az incshöni partraszállás csak
annyiban tért el ezektől, hogy itt nem kombinálták légideszant beve
tésével.
A vönszani hadművelet fő tanulsága az amerikai haditengerészet
vezetői szerint abban foglalható össze, hogy a jövőben a haditengeré
szetet nem lehet kisegítő szolgálatnak tekinteni, és nem lehet neki
másodrangú szerepet szánni. De Vönszan azt is megmutatta nekünk —
mondják az amerikaiak —, hogy ha az ellenség állhatatos és ésszerűen
alkalmazza az aknazárat, képes arra, hogy megfosszon bennünket sa
ját objektumaik megközelítésének lehetőségétől.
Ëzt a tanulságot levonva az amerikai haditengerészet parancsnok
sága újra megszervezte az aknaszedő erők parancsnokságát, amelyet
a másodikJ világháború után feloszlattak, és megrendelést adott 125
aknaszedő ha j ó építésére.
AZ ÁLLÁSHÁBORÚ

IDŐSZAKA

1951. június végén a Szovjetunió ENSZ képviselője kormánya nevé
ben javaslatot terjesztett elő a koreai kérdés békés rendezéséről. A
Szovjetunió békekezdeményezése a világ becsületes embereinek egyet
értésével találkozott, s a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság is
melegen támogatta.
Az Amerikai Egyesült Államok kormánya kénytelen volt a béke
tárgyalásokat megkezdeni. Döntésére befolyással volt a békét köve
telő világközvélemény, a háború kilátástalansága, és az amerikai im
perializmus agressziós terveinek kudarca.
Július 10-én Keszöngben a szembenálló felek között megkezdődtek
a fegyverszüneti tárgyalások. Az amerikai parancsnokság képviselői
egy sor ultimátumszerű követelést terjesztettek elő. Azt akarták el
érni, hogy a demarkációs vonal a 38. szélességi foktól mintegy 70—80
km-re északra, azaz a KNDK területén húzódjon. Azoknak a terüle
teknek, amelyeket az intervenciósok meg akartak tartani, fontos ka
tonai-hadászati jelentőségük volt, ahol minden fegyvernemet alkal
mazni lehetett. Az internvenciósok katonai úton akartak nyomást gya— 296 —
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7. sz. vázlat. Harctevékenység az állásháború időszakában — 1951—1953.

korolni a tárgyalásokra, ezért helyi támadó hadműveleteket szerveztek
és hajtottak végre. Az egyiket augusztus 9-én indították meg az arc
vonal középső szakaszán Kümhva térségében. Kezdetét vette az 1951.
évi nyári—őszi hadjárat.
Az 1951. évi nyári—Őszi hadjárat
1951 júniusában az intervenciósok és a liszinmanisták 18 gyalog
hadosztállyal (7 amerikai, 11 dél-koreai), egy tengerészgyalogos had
osztállyal, nagy mennyiségű tüzér-, páncélos és különleges dandárral,
ezreddel és zászlóaljjal rendelkeztek. Ezeknek a csapatoknak a lét
száma elérte az 505,5 ezer főt. Rendelkezésükre állt mintegy 3200 lö
veg és aknavető, 820 harckocsi és rohamlöveg, valamint 1600 repülő
gép.
Élőerőben és tüzérség vonatkozásában a népi erők, légierőben, pán
célosokban és hadihajókban viszont az ellenség volt fölényben.
A K'N és a KNÖ védelmi rendszere két védőövből állt, mélysége 15
km-ig terjedt. Fő erősségét mindenekelőtt a támpontok jelentették. A
háború manőverező időszakához viszonyítva jobban el voltak látva t ü 
zérséggel és műszaki zárakkal. Megerősítették a tengerpart védelmét
is^ A tengeri deszant kirakására alkalmas helyeken védelmi berende
zéseket építettek. Ezek védelmére gyakran összfegyvernemi magasabb
egységeket jelöltek ki.
Az intervenciósok és a dél-koreai csapatok az állóháború kezdetén
szilárd védelmi rendszert építettek ki, amely két védőővből állt, mély
sége pedig elérte a 15—45 km-t.
Az ellenség csoportosítását az jellemezte, hogy az amerikaiak az
arcvonal nyugati részén foglaltak el védelmi állásokat, ahol lehetőség
nyílt a technika tömeges alkalmazására. A déHkoreai csapatok —
harcértékük kisebb volt — főképppen az amerikai hadosztályok közötti
hézagokban és az arcvonal hegyes, keleti terepszakaszán helyezked
tek el.
Az amerikaiak az új támadó hadművelettel el akarták foglalni a
néphadsereg állásait az arcvonal keleti részén, lefhetőséget teremteni
az arcvonal számukra kedvezőbb kiigazítására, s ezzel együtt nyomást
gyakorolni a béketárgyalásokra. A támadásra három hadosztályt k é 
szítettek fel, mintegy 80 k m széles arcvonalszakaszon, a P u k h a n folyó
tól a keleti tengerpartig.
A támadás agusztus 18-án kezdődött, erős tüzérségi és légi előké
szítés után, és nagy vonalakban a következőképpen zajlott le. Az el
foglalásra kijelölt objektumot a repülők és a tüzérség egy napig vagy
tovább támadták, hogy megsemmisítsék az ott elhelyezett élőerőt és
technikát. Ezután kezdődött a roham, amely több hullámban egész
nap tartott. Egy hadosztály esetenként kilenc-tíz hullámban is táma
dott. A hadsereg főerői csak akkor indultak meg, amikor az előre
vetett osztagok a kijelölt objektumot elfoglalták. Ez a taktika azonban
az ellenségnek nem hozott sikert. A néphadsereg csapatai visszaver
ték a támadásokat. Az ellenségnek csak a harmadik napra sikerült n é i— 298 —

hány támpontot felszámolnia a biztosítási övben. Több támpont
9—10-szer cserélt gazdát.
Augusztus 24-én az ellenség, miután több mint 16 000 főt vesztett
halottakban és sebesültekben, beszüntette a támadást. Csapatai átcso
portosítása u t á n újabb rohamot akart indítani, ezt azonban n e m si
került megvalósítania. Augusztus 26-án a néphadsereg 6. és 12. lövész
hadosztálya ellencsapást hajtott végre az 5. liszinmanista és a 2. a m e 
rikai gyaloghadosztály csatlakozásán és három napig tartó elkeseredett
harcban az ellenséget kiinduló állásaiba vetette vissza, néhány helyen
pedig mintegy 5 k m - r e benyomultak az ellenség állásaiba. Az ellen
csapás során az ellenséges csapatok 8 í 03 főt vesztettek halottakban, se
besültekben és hadifoglyokban.
Augusztus 31-én a felek közötti harctevékenységben hadműveleti
szünet következett be. Ez azonban nem tartott sokáig. Szeptember 13án az ellenség h á r o m ezrednyi erővel, repülő és tüzérségi támogatás
sal rohamot indított a néphadsereg erői ellen, de kísérlete megtört a
néphadsereg katonáinak ellenállásán.
Szeptember 18-án az ellenség felfüggesztette nyári támadását. Ha
talmas veszteségei ellenére (78 800 halott és sebesült — köztük 2200
amerikai) csak az arcvonal néhány részén tudott egy keveset előre
nyomulni. Lényegében az 1951. évi nyári támadás céljai közül egyet
sem t u d t a k megvalósítani.
Az intervenciósok a támadás u t á n beállt szünetet n e m töltötték t é t 
lenül. Gyors ütemben átcsoportosították csapataikat, biztosították anya
gi eszközökkel történő feltöltésüket és úgy tervezték, hogy szeptember
végén erős csapást m é r n e k a néphadsereg egységeire. Arra számítot
tak, hogy az őszi támadás során Csörvön irányába mért csapással, va
lamint az arcvonal keléfí részén kifejtendő aktív tevékenységgel ked
vező feltételeket teremtenek Keszöng hadműveletileg fontos körzeté
nek az elfoglalásához, s ezzel lehetőség nyílik támadásuk kifejlesz
téséhez.
Szeptember 29-én az intervenciósok megkezdték a támadást. Ismét
véres harcok bontakoztak ki. Minden támpont többször is gazdát cse
rélt. A népi erők n é h á n y századában csak 10—30 ember maradt élet
ben, de szilárdan tartották állásaikat. Az ellenség, miután 22 000 em
berét elvesztette, de jelentős eredményt n e m ért el, október 8-án b e 
szüntette a támadást. Az arcvonal egyes részein sikerült csak elfoglal
nia néhány magaslatot és lakott helységet, s 3—4 km-re beékelődnie
a népi erők védelmébe. Az arcvonal nyugati részén leállított támadást
az amerikai parancsnokság az arcvonal keleti szakaszán újította fel.
1951. október 8-án a 2. amerikai és a 8. dél-koreai hadosztály 40
harckocsi támogatásával támadásba ment át a Kotungolba vezető úton.
Október 10-re az ellenségnek sikerült mintegy 6 k m - t előrenyolmnia,
de ott megállásra kényszerült és le kellett mondania a város elfogla
lásáról. A háromnapos harcban az intervenciósok 7696 embert vesz
tettek.
Október 13-án az ellenség felújította támadását Kümszöng irányá
ban. A harcba vetett két amerikai (7. és 24.) és két dél-koreai (2. és
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6.) hadosztályt kétszáz harckocsi támogatta. A három napig tartó el
keseredett harcokban az ellenség csak 1—2 km-t tudott előrehaladni.
A Koreai Néphadsesreg szívósan védte állásait, mesterien kihasz
nálta a terep adta lehetőségeket, bátran megkerülte az ellenség szár
nyait és határozott ellenlökéseket hajtott végre.
Az arcvonal keleti szakaszán megindított támadással egyidejűleg az
ellenség csapásokat mért a néphadsereg csapataira Kotungol térségé
ben, valamint a 121 l-es és az 10'52-es magaslatok körzetében. Ezek
a magaslatok a néphadsereg hősi helytállásának szimbólumává váltak.
A magaslatok két út találkozásánál fekszenek, uralják a környező te
repet, az amerikaiak tehát minden áron el akarták foglalni, hogy biz
tosítsák csapataik előremozgását észak felé. Érthető, hogy ezekért a
magaslatokért rendkívül véres harc dúlt. A harminc napig tartó véres
csatában a néphadsereg harcosai szétverték a liszinmanisták két had
osztályát. A támadás folytatásáról az ellenség kénytelen volt lemon
dani, október 22-én pedig végleg leállítani.
Az intervenciósok őszi támadásának visszaverése során a néphad
sereg csapatai megsemmisítették, illetve foglyul ejtették az ellenség
79 000 katonáját és tisztjét. Az agresszoroknak néhány helyen sikerült
beékelődni a népi erők védelmébe: a nyugati arcvonalszakaszon 3—4,
a keletin pedig 6—9 km mélységben.
A támadási szünetet az amerikaiak arra használták fel, hogy felújít
sák a béketárgyalásokat. Október 25-én mindkét fél delegációja foly
tatta együttes ülését Panmunzsomban. Október 27-én azonban az ame
rikaiak váratlanul ismét megszakították a tárgyalást és az arcvonal ke
leti részén az 121 l-es és 1052-es magassági pont körzetében újabb tá
madást indítottak. Sikert azonban most sem tudtak elérni.
Ugyanezen a napon az amerikaiak kénytelenek voltak elfogadni a
KNDK javaslatát a demarkációs vonalról, amelyet ott húztak meg,
ahol az adott időben a csapatok tartózkodtak.
Az ellenség őszi támadásának visszaverése után a néphadsereg fő
parancsnoksága 1951. október 30^ és november vége között több tá
madó harctevékenység végrehajtását határozta el azzal a céllal, hogy
megjavítsa a csapatok helyzetét és ezzel egyidejűleg műszakilag meg
erősítse a védelmet.
Az élőerők és a technika fokozottabb megóvása érdekében a néphad
sereg csapatai földalatti óvóhelyek építéséhez kezdtek, mivel a tá
bori fedezékek nem nyújtottak kellő védelmet a bombák, a napalm és
a nagyobb tüzérségi lövedékek ellen. Az első időben a földalatti be
rendezések egy személy, vagy egy szakasz számára készültek és nagyon
egyszerűek voltak. A későbbiek folyamán ezeket fokozatosan kiépítet
ték és alagúttal kötötték össze. Az alagutakban már szakaszokat, száza
dokat tudtak elhelyezni. Egy zászlóalj védőkörletében 450—500 m
alagútrendszer volt. E földalatti berendezések a továbbiakban nagy
szerepet játszottak a néphadsereg védelmi harcában.
A nyári és az őszi támadások során az amerikai parancsnokság nagy
tömegben alkalmazta a bombázó légierőt, amely főleg a néphadsereg
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utánpótlási vonalaira mért csapásokat. A vezérkar a légierő szá
mára új tervet dolgozott ki. Ennek értelmében a bombázóknak min
den vasúti és olyan közúti vonalat meg kellett semmisíteniük, melye
ken az utánpótlás lehetséges volt.
E tervben a 3 8° 15' és a 3 9° 15' északi szélesség közötti területet jelöl
ték ki a bombázások célpontjaként, ahol a legkeskenyebb volt a fél
sziget. Az úthálózatot ezen a területen nyolc részre osztották fel: a
három legnyugatibbat az 5. amerikai légi hadsereg számára, a két kö
zépsőt a 77. hadműveleti magassabbegység repülőgép-anyaghajói szá
mára, 41 a három keletit pedig a tengerészgyalogság 1. repülőegysége
számára jelölték ki tevékenységi területként. Az intervenciósok ezen
a területen megsemmisítettek minden gépkocsit, minden hidat és
minden más objektumot. Az amerikaiak ezt a hadműveletet a „Meg
fő jtás" elnevezéssel illették. Azt remélték, hogy ez a módszer teljesen
lehetetlenné teszi a néphadsereg ellátását élelemmel, fegyverzettel és
technikával. És valóban komoly problémát is okoztak. A főparancs
nokság intézkedéseket hozott a vasút és a közlekedési utak gyors hely
reállítására és az amerikai légierő elleni tevékenységre.
1951 augusztusában a KN reaktív repülőgépei fokozták tevékenysé
güket. Főképpen a szállítmányok védelmét biztosították. A Vönszan—
Fhjöngjang közötti kelet—nyugati irányú fontos útvonalat olyan sűrűn
látták el légvédelmi tüzérséggel, hogy az amerikaiak egyenesen a „Ha
lál vÖlgyé"-nek nevezték. A vasútépítő alakulatok gyors ütemben épí
tették újjá az utakat és hidakat. Az utak mentén 1—3 km távolságban
őrszemek álltak, akik segítettek abban, hogy a gépkocsik bekapcsolt
fényszórókkal közlekedhessenek. Az ellenséges gépek megjelenésekor
— az őrszemek jelzésére — a gépkocsik leoltották fényszóróikat és fe
dett területre húzódtak. Ez a módszer nagyban megnövelte a gépko
csiszállítások eredményességét.
A Legfelsőbb Parancsnokság intézkedései eredményeképpen az el
lenség „Megfojtás" hadművelete nem érte el a célját. Ezt elismerték
maguk az amerikaiak is. „A nyár végére világossá vált — írták Cagle
és Manson hadtörténészek
—, hogy a »•Megfojtás*' elnevezésű had
művelet megbukott." 42
Mivel az említett légi hadművelet nem hozott kellő eredményt, az
amerikai hadvezetés az 1951. szeptember—december közötti időben lé
gierejének fő erőkifejtését a Szinanzsu—Szipu—Szuncshön háromszög
vasúti közlekedésének lerombolására fordította. Az ellenség naponként
öt esetben bombázta Szinanzsu, Keszöng és Szuncshön körzeteit. Az
amerikai agresszorok légitámadásai azonban megtörtek a néphadsereg
légvédelmének szilárdságán.
Agresszív terveik csődjéről megbizonyosodva az amerikai imperialis
ták ismét visszatértek a béketárgyalásokhoz.

41 E hadműveleti magasabbegység állományába tartozott a „Leythe", a „Walley Forge",
a „Phillippine Sea" és a „Princeton" repülőgép-anyahaj ó.
42 M. Cagle, F. Manson:

T e n g e r i h á b o r ú K o r e á b a n , 213. o.
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Hadjárat 1952-ben
1952 elején a Koreai Néphadsereg Főparancsnoksága kidolgozta a
hosszantartó harctevékenység és az aktív védelem hadászati tervét. A
csapatoknak megparancsolta, hogy tökéletesítsék védelmi állásaikat,
építsenek új közlekedési utakat és javítsák meg a hadtápmunkát. Ki
épült három összefüggő védőöv, lépcsőzetesen elhelyezkedő tűzfészkek
kel. Ä védelmi rendszer alapját a század-támpontok képezték. Ezek
központjai az alagutak voltak. A védelem mélysége elérte a 30—50
km-t.
Tovább korszerűsödött a tengeri deszantok elleni védelem is. A n y u 
gati és keleti tengerpartokon támpontrendszerű védelmet építettek
ki 15—30 k m mélységben. A biztosítási öv a tengerpartig terjedt. A tü
zérséget és a harckocsikat a biztosítási öv közelében összpontosították,
ami lehetővé tette, hogy az ellenséges deszantra m á r a part megközelí
tése idején tüzet nyissanak. Közvetlenül a víz szélén drótakadály volt,
és nagy kiterjedésű aknamező. A tengerpart több részét előkészítették
elárasztásra. Különösen erős védelmet építettek ki a deszantok ellen
a nagyobb városok és csomópontok irányában, ahol a hely különösen
alkalmas volt a deszantok partra tevésére.
A tüzérség gyakran nyitott váratlan, de igen pontos tüzet a partok
közelében cirkáló ellenséges hajókra. Előfordult, hogy a partvédelmi
ütegek csak alckor kezdték meg a tüzelést, amikor a hajók egész közel
merészkedtek a partokhoz. Ezzel a módszerrel rongálták meg pl. 1952.
május 7-én az egyik amerikai torpedórombolót, majd szeptember 19én egy másikat is. 43
A deszant elleni védelemben a harckocsik a gyaloghadosztályok állo
mányában tevékenykedtek. A harckocsik egy része a parton volt el
helyezve, a nagyobbik része pedig tartalékban volt az ellenlökésre ki
jelölt terepszakaszon. Az ilyenformán kiépített védelmi rendszer le
küzdhetetlen volt az ellenség számára.
A harckocsik elleni védelem gerincét a tüzérség alkotta, mely rész
ben páncélelhárító körletből közvetlen irányzással tüzelt, részben pe
dig fedett tüzelő állásból. A páncélelhárító körletekben a lövegek szá
ma 5—7 db volt. A páncéltörő lövegekből 10—12 cső jutott egy arc
vonalkilométerre.
Jelentősen megjavult a légvédelem. A közlekedés védelmét repülő
gépek, légvédelmi tüzérség és fényszórós csapatok látták el. A lég
védelmi csapatokból és lövészalegységekből a csapatoknál tűzcsoportokát hoztak létre — a harcrend, az objektumok és a csapathadtáp légi
biztosítására.
Átszervezték a hadtápszolgálatot, aminek eredményeképpen megja
vult a csapatok ellátása.
A népi erők csoportosításában 1952 elején csupán annyi változás tör
tént, hogy a korábbi védelmi hadműveletekhez képest most mélyebb
volt a harcrendjük. A fővédőövet az első lépcső hadosztályai szállták
meg, a másodikat a hadtest második lépcső hadosztályai, a harmadikat
43 U o . 273. o.
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pedig a hadsereg második lépcsőben levő hadteste és a hadműveleti
tartalékok. A csapatoknak ez a csoportosítása biztosította az aktív vé
delmi harc megvívását és a csapatok gyors átcsoportosítását a veszé
lyeztetett irányokba.
Az ellenséges csapatok csoportosításában sem történt alapvető vál
tozás. Felépítésük egylépcsős volt. Az első lépcsőben 15 hadosztály
volt, tartalékban pedig három. Védelmi rendszerük két védőövből
állt, mélysége elérte a 20—45 km-t. A védelmi rendszer alapját a
zászlóalj ellenállási csomópontok alkották, amelyeket árokrendszerek,
alagutak és közlekedő árkok kötöttek össze. A védelmet körkörösen
szervezték meg. Az ellenállási csomópontok közötti hézagokat tüzérségi
tűzzel és műszaki akadályokkal zárták le. A fent említett két védőövön
kívül az ellenség a mélységben még k é t védelmi terepszakasszal ren
delkezett. Az egyik Szuvön, Vönzsu vonalában, a másik pedig a Náktong folyó mentén húzódott. Ezeket a terepszakaszokat csapatokkal
nem szállták meg.
A néphadsereg légvédelmének erősödése és a reaktív vadászgépek
megjelenése arra kényszerítette az intervenciósokat, hogy repülőtáma
dásaikat a hátország objektumai ellen az éjszakai órákban hajtsák
végre, nagy mennyiségű gép bevetésével és erős vadászkísérettel.
Az amerikai haditengerészet továbbra is blokád alatt tartotta a ko
reai partokat.
A Koreai Néphadsereg aktivitása 1952-ben jelentősen megnőtt. Csu
pán április 1—8-a között mintegy 650 rohamot és ellenlökést hajtottak
végre és ezek során jelentős veszteségeket okoztak az ellenségnek.
1952 tavaszán a néphadsereg csapatai körében széles körű mester
lövész-mozgalom kezdődött. A megszervezett tanfolyamokon rövid idő
latt mintegy 5892 mesterlövészt képeztek ki. Ezek a mesterlövészek
1952. márciusától decemberéig mintegy 10 727 ellenséges katonát és
tisztet semmisítettek meg. 44 A néphadsereg sok katonáját tüntették ki
a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Hőse címmel.
Az ellenség védelme elleni támadás egyik elfogadott módszere volt
a tüzérségi tűzzel támogatott rohamcsapatok éjszakai harcászati m é 
retű rohama. Ilyen rohamcsoportot hadosztályonként ötöt-hatot hoz
tak létre, század, illetve zászlóalj erőben. Ezek a csoportok az egyes
ellenséges támpontok ellen tevékenykedtek. A rohamot tüzérségi tűz
előzte meg.
Széles körben elterjedt az ellenséges repülőgépek elleni lövész va
dászcsoportok tevékenysége is, amelyekből ötöt-nyolcat hoztak létre
hadosztályonként. Fegyverzetük állványos géppuskából, páncéltörő
puskából és egyszerű puskából állt. 45 Ezek a csoportok a védelemre
kijelölt öbjetkumtól mintegy 150—200 m-re helyezkedtek el, s innen
tüzeltek a támadó repülőgépekre. E tevékenység során különösen ki
tűnt P a k Ben Gük alegysége, amely 260 ellenséges repülőgépet lőtt
le, illetve rongált meg. Az alegység egyik csoportja Hon Szén Han
44 A koreai nép igazságos honvédő felszabadító háborújának története. 270. o.
45 A csoport állományába 18—30 lövész tartozott, 1—2 golyószóró, egy állványos gép
puska, 2—3 páncéltörő puska, egy nagy űrméretű légvédelmi géppuska vagy kis űrméretű
légvédelmi ágyú, 5—6 puska fegyverzettel.
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vezetésével két nap alatt 8 ellenséges gépet lőtt le, 4-et pedig meg
rongált. A néphadsereg minden harcosa ismerte Kim Gi U nevét, aki
nek állványos géppuskás osztaga 11 ellenséges gépet semmisített meg.
Nagyon elterjedt volt ez a mozgalom a néphadseregben szolgáló női
katonák körében is, akik legalább olyan eredményeket értek el, mint
a férfiak. A női csoportok vezetői közül ismrtebb Pik Ke Szun és Li
Man Szúk neve.46
A koreai nép ellenállásának megtörése céljából az amerikai imperia
listák 1952. januártól biológiai és vegyi fegyverek alkalmazásához fo
lyamodtak. Csupán az 1952. januárjától márciusig tartó időszakban az
amerikaiak az ország több mint 400 körzetében 70 esetben dobtak le
bakteriológiai bombákat és különböző mikrobákkal töltött eszközöket a
polgári lakosság pusztítására.47
A bakteriológiai fegyverek közül az amerikai imperialisták főként
a különböző fertőző betegségeket (dizantériát, kolerát stb.) terjesztő
rovarokat alkalmazták. Ezeket speciális bombákban, csomagokban és
tartályokban elhelyezve repülőgépekről dobták le, de fölhasználták
terjesztésükre a tüzérségi lövedékeket is. A napvilágra hozott tények
ellenére az intervenciósok e cselekedeteiket igyekeztek tagadni. Az
amerikai imperialisták bűnös tevékenysége azonban az egész világ
előtt lelepleződött. 1952 márciusában Koreába érkezett a Demokratikus
Jogászok Nemzetközi Szövetségének küldöttsége, amely az USA bak
teriológiai háborúját és más háborús bűneit vizsgálta ki. E vizsgálatok
végkövetkeztetéseként megállapították, hogy a bakteriológiai fegyve
rek felhasználásával az USA a koreai népet ki akarta irtani.
A bakteriológiai fegyverek használata az egész világ haladó közvé
leményének felháborodását váltotta ki. Az ENSZ 1952. júniusi rend
kívüli ülésén külön felhívást fogadtak el a bakteriológiai háború el
len. Ebben a következők olvashatók: „Felhívunk minden jóakaratú
férfit és nőt, hogy követeljék a bakteriológiai háború beszüntetését és
a bakteriológiai fegyverek betiltását.. ."48
A biológiai fegyverek bevetésével egyidőben a néphadsereg főpa
rancsnoksága egy sor intézkedést léptetett életbe. A népet és a had
sereg minden harcosát megfelelő oltásokkal látták el. A vakcinákat
a Szovjetunió szállította. A járványok megelőzése érdekében az uta
kon figyelőállomásokat és mozgó járvány ellenőrző járőröket állítottak
fel. Megszervezték a vízellátás ellenőrzését is, a lakott helyeken és a
csapatoknál egyaránt. A bevezetett intézkedések meghiúsították az el
lenség bűnös tevékenységének eredményességét.
A bakteriológiai fegyverekkel az agresszorok vegyi fegyvereket is
bevetettek. 1952. február 27-től április 9-ig pl. az amerikaiak mintegy
33 esetben támadták a néphadsereg állásait gázzal töltött tüzérségi lö
vedékekikel.49 1951. május 6-án három B—29-es repülőgép vegyi bom46 A r e p ü l ő g é p elleni lövész v a d á s z o k h á r o m g é p lelövése u t á n k a p t á k m e g a K o r e a i
Népi D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g Hőse címet, h a t g é p m e g s e m m i s í t é s e u t á n a Kétszeres H ő s

kitüntetést.
47 Az amerikai imperialista agressziós csapatok bűnös tevékenységéről Koreában. Ide
gen nyelvű kiadó. Phjöngjang, 1970. 24. o.
48 Az E N S Z r e n d k í v ü l i ü l é s s z a k a . Berlin, 1952. j ú l i u s 1—6. H a t á r o z a t , j e l e n t é s és d o k u 
m e n t u m o k . Novoje Vremja 1952. 28. sz. m e l l é k l e t e .

49 A koreai nép igazságos honvédő felszabadító háborújának története. 272. o.
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bákat dobott Nampho városára, minek következtében 1379 fő halt meg,
köztük 480 fulladás által. 50
Az intervenciósok a gázt a hadifoglyok elpusztítására is felhasznál
ták. 1952. május 18-án és június 10-én a Kocszsedo-szigeten levő 76-os
táborban alkalmaztak különböző összetételű gázokat a hadifoglyok el
len.
Az említett nemzetközi jogászbizottság azt is megállapította, hogy az
USA bűnös módon megszegte az 1907. évi hágai és az 1925. évi genfi
nemzetközi egyezményeket, amelyek megtiltják a hadviselő feleknek
bakteriológiai és vegyi fegyverek használatát a háborúban. 5 1
1952 szeptemberében a KN Főparancsnoksága elhatározna, hogy az
ellenségre, korlátozott céllal, váratlan csapást mér az arcvonal nyugati
szakaszán. Az elgondolás az volt, hogy „előzzék meg az ellenség való
színű támadását, kényszerítsék rájuk saját akaratukat, jelentős vesz
teséget okozzanak neki élőerőben, s a csapatok edződjenek és tapasz
talatokra tegyenek szert." A főparancsnokság azzal számolt, hogy
e harctevékenységgel elfoglalják az ellenség több támpontját és ezzel
kedvező feltételeket hoznak létre a további tevékenységhez.
A támadásihoz való előkészület idején több földalatti átjárót készí
tettek, amelyek biztosították a csapatok felfejlődését a rohamhoz. Az
egységparancsnokok az együttműködést a terepen dolgozták ki, m e g 
határozva a kapcsolatok tartásának rendjét, A csapatoknál mindenütt
átfogó pártpolitikai felkészítés folyt.
A KN és a KNÖ csapatai szeptember 18. és október 3. között mint
egy 20 esestben hajtottak végre támadást az ellenség 20 objektuma
ellen, több helyen kedvező állásokat foglaltak el és az ellenség szá
mos ellenlökését hiúsították meg. Az intervenciósok vesztesége elérte
a 10 000 főt.
1952. október 6-án a népi erők mintegy 180 km-es arcvonalszakaszon
ismét támadásba mentek át 660 löveg és aknavető támogatásával. A
harcok során a biztosítási övben levő magaslatokról az ellenséget viszszavetették. Az amerikai és liszinmanista csapatok egy sor véres el
lenlökést hajtottak végre, hogy visszaszerezzék elvesztett állásaikat.
Csupán október 6-a és 15-e között a néphadsereg alegységei több mint
250 ellenlökést hárítottak el, amelyeket az ellenség század, vagy en
nél nagyobb erővel hajtott végre. A harctevékenység október 31-én
befejeződött.
A korlátozott céllal indított támadás idején az ellenség halottakban
és sebesültekben 27 268 katonát és tisztet, valamint 89 löveget és ak
navetőt és 141 harckocsit vesztett. A néphadsereg az ellenség több
fontos támpontját elfoglalta.
1952-ben az amerikai parancsnokság a panmunzsomi konferencián
arra törekedett, hogy a hadifogolycseréről igazságtalan határozatot fo
gadtasson el.
A nemzetközi megállapodások — köztük az 1949. évi genfi konven
ció — értelmében a hadifoglyoknak a 'háború 'befejezése után vissza
50 A t é n y e k beszélnek. 234—235. o.
51 U o . 235—236. o.
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kell térni hazájukban. Az amerikai delegáció azonban azt
akarta elérni,
hogy a hadifogolycserét 1:1-hez alapon bonyolítsák le.52 Vagyis a szer
ződések figyelmen kívül hagyásával az amerikaiak saját hadifoglyai
kat teljes egészében ki akarták szabadítani, ugyanakkor a békekötés
után fogságban akarták tartani a népi erők sok katonáját (ezek szá
ma ugyanis sokkal több volt, mint a népi erők fogságában levő ame
rikaiak). Az agresszornak e törvénytelen követeléseivel a népi erők
képviselői természetesen nem érthettek egyet.
Ekkor az amerikai parancsnokság kijelentette, hogy a KN és KNÖ
hadifogságban levő katonái „nem akarnak" visszatérni hazájukba, és
felvetették az ún. „önkéntes hazatérés' kérdését. Miután pedig meg
győződtek, hogy e törvénytelen követelésük sem talál támogatásra, az
amerikai delegáció 1952. október 8-án félbeszakította a tárgyalásokat.
Az intervenciósok Kümhva térségében hat napig tartó nagyszabású
támadó harctevékenységbe kezdtek, azt remélve, hogy ezzel nyomást
gyakorolhatnak a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságra. Ez a tá
madó hadművelet volt az ellenség utolsó nagy támadása ebben a há
borúban. A népi erők sikeres harctevékenysége, melynek során vissza
verték ezt a támadást, a kümhaví védelmi hadművelet néven vonult
be a történelembe.
*

1952-ben Eisenhower lett az Amerikai Egyesült Államok elnöke, aki
teljes egészében támogatta a koreai agressziót. Az új elnök kormánya
nem szádékozott a békét megteremteni Koreában. Az őt támogató cso
portok azt követelték, hogy az „üzleti tevékenység serkentése" érde
kében folytatni kell a koreai háborút. Az amerikai monopóliumok
egyik lapja, a Business Week a következőket írta: „A megbékélés
az üzleti tevékenység előre megjósolt csökkenését szinte elkerülhetet
lenné t e s z i . . . A csökkenés a vártnál előbb és nagyobb mértékben be
következhet. A tűz beszüntetésére
tett kísérlet csődbe jutása viszont
ösztönző erőként jelentkezhet." 53
A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kormánya., a Szovjetunió
segítségével, a béketárgyalások folyamán állhatatosan törekedett a ko
reai konfliktus békés rendezésére. Mindemellett tovább erősítette had
seregét, jól ismerve az amerikaiak álnokságát. 1952. december 31-én
a KNDK Legfelsőbb Népi Gyűlésének Elnöksége rendeletet adott ki
a parancsnoki állomány rendfokozati viszonyainak visszaállításáról. A
rendelet értelmében bevezették a vállapok, a paszomány, a karjelzé
sek használatát és új egyenruhát rendszeresítettek.
A néphadsereg további megszilárdításában nagy jelentőségű volt az
1952. december végén lezajlott magasabb parancsnoki értekezlet. Ezen
az értekezleten Kim ír Szén marsall főparancsnok kijelentette, hogy
a néphadsereg félelmetes erővé fejlődött. Aláhúzta, hogy a KNDK
hadserege rendelkezik minden szükséges eszközzel az amerikai impe52 A koreai nép igazságos honvédő felszabadító háborújának története. 237. o.
53 B u s i n e s s W e e k 1952. n o v e m b e r 28.
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rialisták és liszinmanista csatlósaik feletti győzelem kivívásához és
hazája függetlenségének és egységének helyreállításához.
Az értekezleten rámutattak, hogy a Koreai Népihadsereg létszáma
1952 végére megháromszorozódott. Megnőtt a lövészhadosztályok
tűz
ereje is, 1951-hez viszonyítva mintegy háromszorosára.54
Jelentősen megjavult a helyzet a tiszti állományt illetően. A had
sereg elegendő hivatásos és tartalékos tiszttel rendelkezett. 1952-ben
a parancsnoki állomány mintegy 45%-a végzett továbbképző tanfolya
mot, ennek eredményeként tovább emelkedett katonai és politikai kép
zettségük.
1952 decemberében ülésezett a Koreai Munkapárt Központi Bizott
ságának V. plénuma, mely nagy szerepet játszott a népi erők mozgó
sításában. A plénum határozata leszögezte, hogy a koreai nép és fegy
veres ereje a munkapárt vezetésével olyan összeforrottságot és hatá
rozottságot mutatott a haza szabadságának és függetlenségének vé
delmében, hogy az intervenciósok nem tudták elérni bűnös céljaikat.
A plénum hatására még jobban megerősödött a koreai nép és a had
sereg hite az ellenség fölötti végső győzelemben.
Az 1953. évi hadjárat
Az 1953. évi hadjárat folyamán a néphadsereg az arcvonal teljes
szélességében helyreállította és tovább korszerűsítette az 1952-ben
megrongálódott védelmi berendezéseket. A tengerpart nyugati és ke
leti részein befejeződött az alagútrendszer berendezése. A csapatok a
tengeri deszant elhárítás több variációját dolgozták ki, és nagy fi
gyelmet fordítottak arra, hogy még a part elérése előtt komoly vesz
teséget okozzanak az ellenségnek.
Jelentős munkát végeztek a csapatok közlekedését és ellátását biz
tosító utak megjavításában. 1953 elején helyreállítottak két főirányú
vasútvonalat, kijavítottak négy országos közlekedési utat. Február vé
gére a csapatokat nagy mennyiségű élelmiszer-készlettel (nyolc havi
ellátmány) látták el, tárolásukra nagy befogadóképességű föld alatti
raktárakat építettek. Feltöltötték a csapatok személyi és haditechnikai
állományát.
1953 januárjában az amerikai agresszorok újabb támadó hadműve
letet indítottak. A Koreai Munkapárt Központi Bizottsága levélben
fordult a dolgozókhoz: minden erőt mozgósítsanak az ellenség vissza
verésére. A levél megvitatása során az üzemekben, intézményekben
és a csapatoknál a néptömegek kifejezésre juttatták, hogy készek az
ellenséggel megvívandó harcra, legyen az bármilyen erős.
A néphadsereg szilárd védelmén ezúttal is megtört az ellenség ereje.
Miután jelentős veszteséget szenvedett élőerőben és technikában,
kénytelen volt felhagyni a további támadó harctevékenységgel, és le
kellett mondania a deszant4iadműveletek végrehajtásáról is. Az inter54 Kim ír Szén: A koreai nép igazságos honvédő felszabadító háborúja a szabadságért
és függetlenségért. 242—243. o.
55 Kim ír Szén:

6*

Válogatott Művei. P h j ö n g j a n g , 1970. 429—434. ó.
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venciósok azonban nem szüntették 'be az aktív tevékenységet. Az ame»
rikai légierő tovább56 folytatta az utak, vasutak és más fontos objek
tumok bombázását. Ezenkívül sorozatos csapásokat mért a néphad
sereg harcászati és hadműveleti területeire. Az amerikai tüzérség ja
nuárban 20 000, februárban pedig 33 000 lövedéket lőtt ki a népi erők
védelmi állásaira.
Nagy aktivitást fejtettek ki az ellenség gyalogos egységei is. Január
25-én támadást indítottak a Csörvön nyugati területén levő „T" magas
lat ellen. Az intervenciósok tíz napon keresztül bombázták és lőtték
ezt a magaslatot, majd egy zászlóalj, páncélosok támogatásával, roha
mot indított ellene. A Koreai Néphadsereg alegységei az alagutakra
támaszkodva megállították az ellenség rohamát, majd nagy vesztesé
get okozva arra kényszerítették, hogy kiinduló állásába vonuljon viszsza. Hasonló eredményességgel verték vissza a népi erők az ellenség
más helyen indított rohamait is.
1953-ban tovább szélesedéit a mesterlövész-mozgalom. Az év első
négy hónapjában a mesterlövészek az ellenség 13 130 katonáját és
tisztjét semmisítették meg.
A néphadsereg aktív tevékenysége és a hadtápmunka meg j avulása
kedvező feltételt teremtett a nyári támadáshoz. Ez a támadás három
hatalmas csapás végrehajtásából állt. Az elsőt az arcvonal nyugati
szakaszán mérték május 13—26. között. A második csapásra május
27—június 15. között került sor. A harmadik csapást Kümhva körzeté
ben hajtották végre június 15—18. között. A néphadsereg e három
hadműveletben összesen mintegy 77 000 fős veszteséget okozott az el
lenségnek. Az arcvonal Keszöngtől kissé déli irányba tolódott el.
Az amerikai parancsnokság a néphadsesreg újabb hatalmas csapá
sától tartva 1953. július közepén aláírta az összes hadifogoly hazatele
pítéséről és a demarkációs vonal kijelöléséről szóló egyezményt. Ï953.
július 27-én az intervenciósok kénytelenek voltak aláírni a fegyverszüneti egyezményt is. Ennek értelmében 1953. július 27-én 22 órakor
a felek az arcvonal teljes szélességében beszüntették a harctevékenységet, majd 31-én mindkét fél 2 km-re vonult vissza az érintkezési vonaltól, s ezzel létrehozták a 4 km széles demilitarizált övezetet. Az arcvonal azon a vonalon húzódott, amelyről az imperialisták megindítot
ták agressziójukat a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság ellen.
A KN és a KNÖ csapatai a nyári harctevéknység során mintegy 15
km melységig hatoltak be az ellenség 2 védelmébe, megsemmisítették
több mint 120 000 emberét és 240 km területet szabadítottak fel a
megszállás alól.
A néphadsereg tevékenysége ebben a hadműveletben sokkal határo
zottabb jellegű volt, mint az állásháború időszakában lezajlott hadmű
veletekben. Az egységek és magasabbegységek bátran küzdöttek az é j 
szakai harcokban, mesterien kerítették be és semmisítették meg az el
lenséges támpontokat. A hadművelet igazolta a főparancsnokság azon
elgondolását, hogy gondos előkészülettel, és az ellenségre mért nagy
csapással kisebb erők felhasználásával is nagy sikereket lehet elérni.
56 j , Stewart: i. m. 151. Ö.
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Az állásháború időszakában a Koreai Néphadsereg meghiúsította az
amerikai agresszorok elgondolásait. Az intervenciósok támadásai az
arcvonalon, a barbár légitámadások a hátország ellen nem hozták meg
számukra a várt sikert. Fegyveres erőik minden erőfeszítése a nép
hadsereg szinte leküzdhetetlen védelmével, katonáinak állhatatosságával és hősiességével találkozott.
A háborúnak ennek az időszakában a néphadsereg csapatai további
lépéseket tettek előre az aktív védelem megszervezésében és megví
vásában. A mozgóháború idején védelmük hevenyészett jellegű volt,
minek következtében nagy veszteségeket szenvedtek az ellenség re
pülőitől és tüzérségétől, az állásháború időszakában a védelem alapját
már az alagútrendszer képezte, így a veszteségek jelentősen csökken
tek. Az alaguta'kra épülő támpontrendszerű védelem a hegyes terepen
a legjobb rendszernek bizonyult és mintegy 42%-kal csökkentette a
csapatok veszteségeit.
Sokat fejlődött a néphadsereg a deszant elleni védelem megszerve
zése terén is. 1952 elejére a nyugati és a keleti tengerparton mintegy
15—30 km mélységű védőövet hoztak létre. A csapatok a biztosítási
öv közelében helyezkedtek el, ami lehetővé tette, hogy a part elérése
előtt visszaverjék az ellenséges deszantot.
A harctevékenység során nagy szerepet játszottak a műszaki csapa
tok és alegységek. Az ellenség tömeges légicsapásai az utak és a hidak
ellen arra kényszerítette a főparancsnokságot, hogy a műszaki csa
patok nagy részét híd- és útépítő munkára használja fel. Ehhez azon
ban a szervezetszerű erő és eszköz nem volt elegendő. Ezért az épí
tőmunkában, az utak, hidak, átkelőhelyek javításában, a csapatokkal
együtt részt vett a polgári lakosság is.
Tovább javult a csapatvezetés színvonala is. Ez a híradó eszközök
különböző fajtáinak komplex felhasználásában mutatkozott meg.
Az állásháború időszakában jelentősen megjavult a csapatoknál a
pártpolitikai munka. A párt- és politikai szervek munkájuk során a
védelem bevehetetlenségének biztosítására, a személyi állomány állhatatosságának, bátorságának fejlesztésére fordították a fő figyelmet.
Széles körben népszerűsítették a katonák hősi tetteit, a csapatok harci
sikereit. A harcokban kiitűnt katonák és tiszthelyettesek a parancsnok
ságtól elismerő levelet kaptak. Ilyen leveleket küldtek a hősök szülei
nek is. A csapatok harckészségét emelték a kiváló katonák konfe
renciái a hadseregnél, a magasabbegységeknél és csapatoknál, továbbá
a tiszti állomány részére szervezett katonai és politikai továbbképző
foglalkozások.
Az amerikai és a liszinmanista csapaltok védelmi harceljárását az
jellemezte, hogy — szemben a manőverező időszakkal — tartós véde
lemre rendelkeztek be az elfoglalt területen. Védelmük két védőövből
állt, s a védelem mélysége elérte a 20—45 km-t. A védelmi rendszer
alapját a századtámpontok és a zászlóalj ellenállási csomópontok ké
pezték, amelyek lövészárkokkal és közlekedő árokkal voltak beren
dezve. A hézagokat tüzérségi tűzzel és műszaki zárakkal biztosították.
— 309 —

1952 tavaszától az amerikai csapatok is széles körben kezdték alkal
mazni a föld alatti védelmi berendezéseket. Műszakilag azt a terepsza
kaszt építették ki a legjobban, amelyet a hadosztály főerői szálltak
meg.
Az intervenciósok a műszaki munkák során sűrűn alkalmazták a mű
szaki gépeket, az előre elkészített fedezékeket, amelyekből főképpen
figyelőpontokat építettek. Ezeknek az eszközöknek az alkalmazásával
képesek voltak arra, hogy az elfoglalt területeket 10—12 óra alatt
műszakilag berendezzék.
A néphadsereg aktív tevékenysége arra kényszerítette az amerikaia
kat, hogy a biztosítási öv előtt, a védelem mélységében és az utakon
gyalogság elleni akadályokat létesítsenek. Széles körűen kezdték al
kalmazni a napalm- és romboló aknákat, valamint a különböző jelzőes világító eszközöket. A második és harmadik állás magaslatain fény
szórókat helyeztek el.
Az állásháború időszaka megmutatta, hogy védelemben az amerikai
gyalogság tevékenysége nagyban függ a tüzérségtől és a légierőtől.
Ha nem kapták meg ezek támogatását, nem tudtak eredményesen har
colni. Az amerikaiak korlátozott céllal indított támadás esetén a főcsapást általában a népi erők (KN—KNÖ) szárnyaira és csatlakozásaira
mérték. A támadást raj, szakasz erővel kezdték, azután harcba vetet
tek egy-két századot, majd ezt követően léptek működésbe a főerők.
Meglepetésszerű támadás esetén valamennyi erő egyszerre került al
kalmazásra.
Az állásháború időszakáról szólva meg kell jegyezni, hogy ha az in
tervenciósok a harctevékenység 16—17. órájáig nem értek el sikert,
akkor visszahúzódtak kiinduló állásaikba. Ha azonban sikert értek el,
azonnal megkapaszkodtak az elfoglalt területen, esetenként műszaki
lag megerősítették és felkészültek a további harcra.
Az intervenciósok hatásos tűzeszközökkel rendelkeztek. A néphad
sereg ellenlökéseinek elhárítására teljes egészében felhasználták a ren
delkezésükre álló tüzérséget és légierőt.
Az amerikaiak védelemben a harckocsikat főképpen fedett tüzelő
állásokból, a tüzérségi tűz megerősítésére használták. Légierejük fő
erőfeszítése az állásháború időszakában alapvetően arra irányult, hogy
a harctevékenység területét elszigetelje a hátországtól. Ez irányú tö
rekvésük azonban — saját bevallásuk szerint is — csak átmeneti si
kereket hozott, mivel a néphadsereg légvédelmi eszközeinek mennyi
sége és minősége időközben jelentékenyen megnövekedett.
A légvédelem megerősödése és a MIG—15-ös repülőgépek megjele
nése arra kényszerítette az amerikaiakat, hogy a hátország elleni légi
támadásaikat éjjel és nagy magasságból hajtsák végre.
Az Egyesült Államok haditengerészte az állásháború időszakában is
folytatta Észak-Koreai blokádját és tűz alatt tartotta a partvidéket.
A flotta légiereje az 5. légi hadsereggel együtt támadta az ország fő
objektumait és közleícedési útvonalait. Ezen kívül lezárta Vönszan ki
kötőjét, amely Korea északkeleti része és az arcvonal közötti összeköt
tetésben fontos közúti és vasúti csomópont volt.
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Az Észak-Amerikai Egyesült Államok agressziója kemény próba
elé állította a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság lakosságát. A
nép és fegyveres ereje azonban a Koreai Munkapárt vezetésével ki
állta ezt a próbát és megvédte hazája függetlenségét, szabadságát. A
Koreai Néphadsereg a honvédő, felszabadító háborúban magas fokú
hősiességet tanúsított. A háború folyamán több mint 746 000 harcost
tüntettek ki a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság érdemrendjeivel
és érmeivel, s közülük 481 fő kapta meg A Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság Hőse címet. Az intervenciósok elleni súlyos harcokban
a koreai nép segítséget kapott a világ összes békeszerető népeitől, de
mindenekelőtt a nagy szovjet néptől.
A Szovjetunió következetesen és határozottan leleplezte az amerikai
imperialisták koreai agresszióját, elítélte a koreai földön elkövetett
gaztetteiket, a háború barbár módszerét, a bakteriológiai és vegyi
fegyverek alkalmazását. Internacionalista kötelességét teljesítve a
Szovjetunió nemcsak erkölcsi, hanem hatalmas anyagi támogatást is
nyújtott a koreai népnek. A Szovjetunió és más szocialista országok
önzetlen, baráti segítsége egyik döntő tényezője volt a koreai nép győ
zelmének.
Nagy szeretettel és elismeréssel szóltak erről a segítségről a ko
reaiak is. „A szovjet nép — írta Kim ír Szén, a Koreai Munkapárt KB
főtitkára — már Lenin életében magasra emelve az antiimperialista
nemzeti-felszabadító harc zászlaját, nagyban hozzájárult a világ el
nyomott népeinek felszabadító mozgalmához. A szovjet nép segítette
népünket a japán imperializmus gyarmati igájának lerázásában, nagy
anyagi és erkölcsi támogatást nyújtott népünknek a haza szabadságá
nak és függetlenségének megvédéséért vívott harcában, az új társa
dalom felépítéséiben. Népünk nem felejti el a szovjet nép internacio
nalista támogatását és segítségét. A koreai nép igen nagyra értékeli
barátságát és összeforrottságát
a szovjet néppel az imperialista- és
amerikaellenes harcban." 57
A koreai háborúban az amerikai imperialisták katonai, politikai és
erkölcsi vereséget szenvedtek, miközben kegyetlen agresszorokként
mutatkoznak az egész világ előtt.
Az amerikai imperialisták a koreai nép elleni háborújukban harcba
vetették szárazföldi csapataik mintegy negyedrészét, légierejük 35%át és hadiflottájuk nagy részét. A háború idején az amerikaiak több
mint 73 millió tonna hadianyagot szállítottak Koreába, háborús ki
adásaik pedig mintegy 20 milliárd dollárt emésztettek fel. Mégis sok
szor kerültek az amerikai imperialisták nehéz helyzetbe, csapataik ha
talmas veszteségeket szenvedtek. Az amerikai hadvezetés az atomfegy
ver bevetésének a gondolatával foglalkozott, s ez a fegyver állandóan
bevetésre készen állt. A washingtoni stratégák még a megfelelő szá
mításokat is elvégezték. Az amerikai repülésügyi minisztérium hiva
talos kiadványa, a „Légiháború Koreában" (1961-es kiadás), adatokat
közöl arról, hogy egy 40 kilótonnás aïombomba robbanása Toncshön
57 Pravda, 1970. április 16.
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körzetében november 25-én éjjel 15—20 ezer embert semmisített volna
meg és hasonló bomba ledobása Phjöngiang, Csörvön, Kümhva kör
zetében 1950. december 27—29-én a KNO és a KN 96 ezer kafonájának pusztulását eredményezte volna. 58
Az amerikai kormányzat mégsem merte elszánni magát erre a koc
kázatos lépésre. A döntő tényező, ami őt ettől visszatartotta, a szovjet
atomfegyver volt. Ez volt az az eszköz, amely lehetetlenné tette a vé
res terv megvalósítását, s ezzel együtt egy új világháború lángra lobbantását.
Koreában vívott hódító háborújukban az amerikai imperialisták
döntő szerepet szántak a légierőnek. Ennek megfelelően állandóan emel
ték repülőgépeik számát. 1950. június—szeptemberben a légierő 657
gépet számlált, egy év múlva ez a mennyiség m á r 1441 darabra emel
kedett. 5 9 Az amerikaiak és szövetségeseik légiereje Koreában a há
ború folyamán mintegy 1 040 708 bevetést hajtott végre és mintegy
700 000 tonna bombát, illetve napalmot dobott le. 60 Barbár légitáma
dásaik következtében városok és falvak dőltek romba, s több tízezer
békés polgár vesztette életét.
Mindezek ellenére, az amerikai és dél-koreai légierőnek nem sike
rült elérnie, hogy elszigetelje az arcvonalat a hátországtól, nem sike
rült megbénítania a harcoló csapatok ellátását. Az amerikaiak maguk
elismerik, hogy „az ellenség egy-egy véletlen harckocsijának, vasúti
mozdonyának, néhány tehergépkocsijának és kis létszámú élőerőinek
a megsemmisítéséért egy félmillió dollár értékű repülőgéppel kellett
fizetni". 61
A koreai háború idején először jelent meg a hadszíntéren néhány új
megsemmisítő eszköz és nagy mértékben használták fel az új fegyver
fajtákat is. Éppen itt alkalmazta először az amerikai légierő a napalm
bombát a katonák és a polgári lakosság ellen. Először használták fel
helikoptereket harcászati deszantok bevetésére. Mindkét fél először
alkalmazott nagy tömegben reaktív repülőgépeket. Az intervenciósok
itt kezdték " alkalmazni a reaktív vadászgépeket a bombázók kísérésére,
valamint kis csoportokban és időben lépcsőzve — őrjáratozó ,,védővadász"-ként. Mindez jelentősen növelte a légicsaták hevességét.
A koreai háborúban nagy szerepet szánt a Pentagon a katonai szál
lító repülőgépeknek. Az USA—Japán—Koreai légi útvonalon a szál
lító légierő mintegy 500 gépe teljesített szolgálatot. Ezek a gépek ha
vonkénti átlagban 7625 katonát és 1720 tonna terhet szállítottak át az
USA-ból Japánba, Japánból Koreába, magában Koreában pedig 42 000
katonát és 25 000 tonna terhet szállítottak. 62
Az amerikaiak a koreai háború folyamán különös jelentőséget tulaj
donítottak a tengeri közlekedési utak feletti uralomnak. ,,A szárazföldi
erők és a légierő hadműveletei — Hangoztatták — teljes egészében
a friss erők és ellátási eszközök szakadatlan áramlásától függtek, ame
lyeket főként a mérhetetlen Csendes-óceánon kellett átszállítani." 6 3 A
58 T h e A i r F o r c e in K o r e a . W a s h i n g t o n , 1961. 63. o.

59 U n i t e d S t a t e s A i r F o r c e i n K o r e a 1950—1953. N e w Y o r k , 1961. 644. o.
60 Uo. 662. o.
01 i. Stewart: i. m . 274. o.

62 U n i t e d S t a t e s A i r F o r c e i n K o r e a 1950—1953. 669. o.
63 M. Cagle, F. Manson: Tengeri háború Koreában. 363. o.
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Csendes-óceánon légi úton átszállított minden tonna teherre a tengeri
úton Koreába szállított eszközökből 270 tonnányi jutott. 6 4
Az intervenciósok nagy figyelmet fordítottak a tengeri deszantok
alkalmazására is. Az incshöni deszant-hadművelet a második világhá
ború utáni legnagyobb deszant-hadművelet volt. Ennek végrehajtása
nagyban befolyásolta a háború menetét. „Incshön ismételten m e g m u 
tatta, hogy nem lehet lebecsülni a deszant-hadműveleteket." 6 5
A koreai háború u t á n az amerikai hadvezetés arra a következtetésre
jutott, hogy az aknaszedő erők, a tengeri légierő és a deszant-csapatok
szerepét nem lehet figyelmen kívül hagyni. 6 6 Nem véletlen, hogy é p 
pen ez u t á n a háború után kezdték meg az USA-ban a haditengeré
szeti erők, s ezen belül is a tengeralattjárók, a repülőgép-anyahaj ók, az
aknaszedő erők és a tengerészgyalogság fejlesztését.
Az amerikai haditengerészet a koreai háborúban Korea tengeri el
szigetelését kapta feladatul. Erre a 77. és 95. hadműveleti magasabb
egységet jelölték ki. Korea partjainál állandóan 2—3 repülőgép-anyahajó, 1—2 cirkáló, 18—20 torpedóromboló és más őrhajó tartózkodott.
Korea blokádja — az amerikai hadiflotta által megvalósított első nagy
blokád.
A Koreát blokád alatt tartó hajók csapásokat mértek a tengerparti
objektumokra és együttműködtek a szárazföldi csapatokkal is.
Az amerikai imperialisták, súlyosan megsértve a nemzetközi egyez
ményeket, a koreai háború idején bakteriológiai és vegyi fegyvereket
is alkalmaztak. Ezek bevetésére a légierőt és a tüzérséget használták
fel. A Koreai Néphadsereg kitűnően szervezett védelme a bakterioló
giai és vegyi fegyverek ellen meghiúsította az intervenciósok terveit,
a semmivel tette egyenlővé ezeknek a tömegpusztító eszközöknek a ha
tását.
A koreai háború tapasztalata arra figyelmeztet, hogy az USA impe
rialista körei a helyi háborúkat messzemenően felhasználják a fegy
veres harc új eszközeinek a kipróbálására. Koreát a Pentagon sajátos
gyakorlótérnek tekintette, ahol kipróbálhatja új fegyvereinek haté
konyságát. Itt vetették be először a reaktív vadászgépeket, a „hajó
föld" rakétákat, az M—26 „Pershing" és az M—46 „Patton" harcko
csikat stb.
A Koreában lezajlott fegyveres harc tapasztalatai ismételten bebizo
nyították a hadászati tartalékok mozgósításának nagy jelentőségét. Az
intervenciósok éppen azért tudtak Incshönnél nagy tengeri deszantot
partra tenni, majd ezt követően támadást indítani a 38. szélességi fok
tól északra, mert a Koreai Néphadseregnél a háború kezdetén hiányoz
ták a szükséges tartalékok. Az intervenciósok sikere azzal is magya
rázható, hogy a néphadsereg felderítése nem tudta idejében felfedni
az ellenség támadási előkészületeit.
Az erdős-hegyes terep viszonyai között, különösen az ellenség légi
fölénye idején, nagy jelentősége volt az utánpótlási vonalak állandó
biztosításának. Nem egyszer előfordult, hogy az utak rombolt állapota
64 U o .
65 U o . 89. O.
66 U o . 364. O.
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következtében a csapatok ellátása lőszerrel és élelemmel csak a kato
nák és a lakosság kézi szállításával volt lehetséges. Az utak helyreállí
tása esetenként sok lövészegység alkalmazását tette szükségessé.
A harci tapasztalatok azt is igazolták, hogy az ellenséges támadó
csoportosítás gyengítése és terveinek keresztülhúzása érdekében nem
kis jelentősége van a veHelmi szakaszok kiépítésének, műszaki meg
erősítésének mind hadműveleti, mind hadászati mélységben. Az ilyen
jellegű munkák elmaradása 1950 őszén — Küm folyó mentén és a Han
folyótól északra — megkönnyítette az ellenségnek az ellentámadás ki
fejlesztését.
A koreai háború tapasztalata ismételten igazolta az éjszakai harc h a 
tékonyságát. Megmutatta, hogy hegyes terepen — éjszakai harcban —
kisebb erők is győzőimet arathatnak egy nagyobb erejű ellenség felett.
Különös figyelmet érdemel az ún. alagút-háború. Az ellenséges tá
madás légi és tüzérségi előkészítése idején a csapatok fedett állásokban
tartózkodnak, majd annak befejezése után gyorsan elfoglalták tüzelő
állásaikat a nyitott árkokban, ahonnan a tűzfegyverek különböző faj
táinak tüzével fogadták az ellenség támadó erőit, vagy kis erőkkel el
lenlökést hajtottak végre. Az ellenlökés után az alegységek gyorsan
visszatértek az alagutakba, hogy elkerüljék az ellenséges légierő csa
pásait. Amennyiben az ellenségnek sikerült betörni az árkokba, a ka
tonák visszahúzódtak az alagutakba, és innen folytatták ellenlökései
ket. A hegyes terepen kiépített alagút rendszerű védelem — olyan kö
rülmények között, amikor az ellenség légi fölényben van, nagy tömeg
ben alkalmaz napalmot és fennáll a veszélye az atomfegyver alkalma
zásának — tökéletesen igazolta létjogosultságát.
A védelmi harcok folyamán sikeresen alkalmazták az ellenséges
harckocsik elleni igen eredeti harceljárást. A páncélelhárítási rendszer
páncéltörő lövegekből kiépített sajátos folyosót alkotott. A lövegeket
a völgy mindkét oldalán, a magaslatok lejtőin helyezték el. Az ellen
séges harckocsikat beengedték a „folyosóba", majd oldalozó tűzzel
megsemmisítették azokat.
Az alagút-harcászat, az előbb említett páncélelhárító „folyosók", a
repülőgépek elleni lövészalegységek, az éjszakai rohamcsoportok, a
helyüket változtató lövegek, új elemként jelentkeztek a Koreai Néphad
sereg hadművészetében.
A koreai rablóháborúban az amerikai és a dél-koreai katonák és
tisztek igen alacsony morális színvonalon álltak. A szabadságszerető
koreai nép ellen harcolva felgyújtották házaikat, kegyetlenül megkí
nozták az öregeket,a nőket és a gyermekeket. Az amerikai hadsesreg
sok katonája dezertált, megelégelték a különböző bűnös tevékenysége
ket. Az 1950—53. közötti időszakban az USA szárazföldi haderejének
ezer Satonája és tisztje közül naponként mintegy 125 főt állítottak
hadbíróság elé. 67 Megjegyezzük, hogy a második világháború éveiben,
amikor az USA az antifasiszta koalíció tagja volt, ezer katona közül
a hadbíróság elé állítottak száma két és félszer volt kevesebb. 6 8 Ezek az
adatok is megyőzően bizonyítják, hogy a Koreában folytatott igazság67 R e p o r t to H o n o r a b l e Wilber M. B r a c k e r , W a s h i n g t o n , I960. 1. o.
68 Uo.
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f
talán rablóháború nem volt népszerű az amerikai katonák körében.
A háború tapasztalata bebizonyította, hogy az imperialisták agreszszív törekvéseinek megfékezése érdekében a béke erőinek határozot
tan fel kell lépniük minden agresszió ellen, az ENSZ alapokmányának
szigorú betartásáért, minden ország szuverenitásának tiszteletben tar
tásáért. Éppen a Szovjetunió és a többi szocialista ország határozott,
aktív nemzetközi politikai tevékenysége kényszerítette az USA kor
mányát a tárgyalások megkezdésére és a fegyverszünet aláírására.
*

A. háSorú utáni időszakban a Koreai Munkapárt és a Koreai Népi
Demokratikus Köztársaság kormánya továbbra is nagy figyelmet for
dít az ország védelmi képességének erősítésére, a néphadsereg kor
szerű fegyverekkel történő ellátására.
À Szovjetunió és a többi szocialista ország hatalmas gazdasági se
gítséget nyújtott a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságnak az újjá
építéshez és a népgazdaság további fejlesztéséhez. A Szovjetunió egy
milliárd rubel összegben visszatérítés nélküli segélyt adott a KNDKnak és több mint 50 ipari üzem és fontos népgazdasági objektum hely
reállításához és korszerűsítéséhez nyújtott segítséget. A szovjet kor
mány mintegy 2,5 ezer komplett tudományos-technikai dokumentációt
adott át, s a szovjet intézményekben több ezer koreai szakembert ké
peztek ki.
A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság és a Szovjetunió 196í-ben
megkötötte a barátsági és kölcsönös segítségnyújtási egyezményt, majd
1965-ben egy másik egyezményt — a KNDK védelmi képességének
erősítéséhez nyújtandó segítségről. Ezek az egyezmények erősítik a
KNDK nemzetközi tekintélyét és garantálják határai sérthetetlenségét.
Korea és a Szovjetunió népeinek barátsága és összeforró ttsága — mon
dotta Kim ír Szén a munkapárt IV. kongresszusán — a hazánk fel
szabadításáért vívott harcokban született és azon a közös úton erősö
dik és fejlődik, amelyet Lenin jelölt ki. Ez a barátság és összeforrottság szilárd, örök és megbonthatatlan. 65
Az elmúlt években szélesedtek a Szovjetunió és a KNDK, az SZKP
és a Koreai Munkapárt kapcsolatai. „A Szovjetunió — mondotta L. I.
Brezsnyev az SZKP XXIV. kongresszusán — támogatta és ma is tá
mogatja a KNDK kormányának javaslatait az ország békés egyesíté
sére, támogatja a koreai nép követelését, hogy vonják ki Korea déli
részéből az amerikai csapatokat.70
A szocialista országok fegyveres erői megbízhatóan védelmezik a
szocialista országok forradalmi vívmányait. A Koreai Néphadsereg a
baráti hadseregekkel együtt éberen őrködik a béke és a szocializmus
felett. A Koreai Néphadsereg jelentős mennyiségű korszerű haditech
nikával rendelkezik és biztos őre a szocializmus építésének a Koreai
Népi Demokratikus Köztársaságban.
69 Voenno-isztoricseszkij Zsurnal. 1963. 2. sz. 128. o.
70 Brezsnyev: A Központi Bizottság beszámolója az SZKP XXIV. kongresszusán. —
Az SZKP XXIV. kongresszusa. Budapest, 1971. 15. o.
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В. М А Ц У Л Е Н К О :

ВОЙНА В КОРЕЕ
Резюме

Корея занимает значительное место в агрессивной политике американских империа
листов. В мае 1948 года в Южной Корее были проведены сепаративные выборы.
Новое правительство, возглавляемое Л и Сын Маном, — по указке Вашингтона —
начало подготовку агрессии против К Н Д Р .
В июне 1949 года в Южной Корее была создана группа американских советни
ков в составе 482 человек. Руководителем её был бригадный генерал Роберте. Амери
канская военная миссия и клика Л и Сын Мана уже в середине 1949 года разрабо
тала план наступления на Северную Керою.
В течение 1949 года и в первой половине 1950 года лисынмановцы устраивали
систематические провокации и пограничные инциденты на демаркационной линии
(на 38 градусе северной широты). Только за период с января по сентябрь 1949
года имели место 432 случая нарушения демаркационной линии.
В 1949—1950 годах К Н Д Р неоднократно обращалась к правительству Южной
Кореи с предложением о необходимости начать переговоры о мирном объединении
страны. Однако эта инициатива правительства К Н Д Р во всех случаях была откло
нена правительством Южной Кореи, которое продолжало вести военные приготов
ления. По мнению американских военных советников, лисынманская армия уже
зимой 1949—1950 гг. была готова к нападению на К Н Д Р .
Готовясь к войне в Корее, Соединенные Штаты Америки создали мощную во
енную группировку на Дальнем Востоке.
Эти приготовления принудили народ и правительство Корейской Народно-Демо
кратической Республики подготовиться к отражению агрессии. С дружественной по
мощью Советского Союза за короткое время в К Н Д Р была создана собственная
армия — корейская Народная армия.
Н а рассвете 25 июня 1950 года войска южно-корейской армии вероломно напали
на Корейскую Народно-Демократическую Республику и вторглись на территорию
К Н Д Р . Корейская Народная армия остановила агрессора и принудила его отсту
пить, а затем перешла в наступление. 28 июня ею был занят город Сеул, а к
середине сентября она достигла южных районов страны.
Войну в Корее можно разделить на два периода: маневренный и позиционный
период войны.
Маневренный период войны (с 25 июня 1950 г. по 9 июля 1951 года) включает
в себя три кампании. В ходе летней кампании 1950 года (25 июня—14 сентября)
корейская Народная армия освободила 9/10 частей территории Южной Кореи и
9 7 % ее населения. В ходе осенней кампании 1950 года (15 сентября—24 октября)
народная армия была вынуждена отступить в северные районы страны. Интервенты
произвели контрнаступление с пусанского плацдарма и высадили на берег морской
десант большой силы в районе Инчона. В течение восьми месяцев зимне-весеннего
похода (с 25 октября 1950 г. по 9 июля 1951 г.) корейская Народная армия и ки
тайские народные добровольцы отбросили интервентов за 38 градус северной ши
роты и освободили от противника всю территорию К Н Д Р .
Позиционный период войны (10 июня1951 г.—27 июля 1953 г.) также включает
три военных кампании. Во время летней-осенней кампании 1951 года (продолжав
шегося с 10 июля до конца ноября) силы народной армии отразили нападения
интервентов и лисынманцев. Кампания 1952 года (с января по декабрь) характери
зуется успешными оборонительными боями корейской Народной армии и китайских
народных добровольцев (тактика туннельных боев), а также варварскими бомбар
дировками противника. Во время кампании 1953 года (январь-июль) народные
силы закрепили свои позиции, и наступательной операцией, начатой летом, принудили
интервентов к подписанию перемирия.
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Корейский народ и его вооруженные силы защитили независимость своей родины.
Самоотвержденно сражались воины корейской Народной армии; за героизм и стой
кость, проявленные во время войны, более 746 тысяч человек были награждены
различными наградами, а 481 человеку было присвоено звание «Героя Корейской
Народно-Демократической Республики». В тяжелой борьбе с агрессором корейскому
народу помогали все миролюбивые народы мира, и прежде всего гигантская поддерж
ка была оказана великим советским народом.
В войне в Корее американские империалисты потерпели военное, политическое
и моральное поражение, несмотря на то, что в эту грязную войну ими были бро
шены до одной четверти их сухопутных войск, 3 5 % военно-воздушных сил и зна
чительная часть военно-морского флота. Империалистические круги С Ш А рассмат
ривали Корею как своеобразный полигон, который они использовали для испытания
своих новых видов оружия и средств уничтожения (напалма, бактериологического
и химического оружия и т. д.).
Во время войны в значительной мере развилось военное искусство корейской Н а 
родной армии. Особого внимания заслуживает так называемая «туннельная война»,
применение ударных групп ночью, организация стрелковых подразделений против
самолетов и т. д.
Правительство Корейской Народно-Демократической Республики и сегодня стре
мится к мирному объединению страны, но корейская Народная армия всегда гото
ва к тому, чтобы и в будущем отразить происки любого агрессора.

V. MACULENKO:

DER KRIEG IN KOREA
Resümee
In der Aggressionspolitik der amerikanischen Imperialisten nahm Korea einen
bedeutenden Platz ein. Im Mai 1948 wurden in Südkorea separatistische Vahlen
abgehalten. Die von Li Sin Man angeführte Regierung begann — auf Anweisung Washingtons — die Aggression gegen die Volksrepublik Korea verzubereiten.
Im Juni 1949 wurden in Südkorea die amerikanischen Militärberater eingesetzt. Ihre Zahl betrug 482, ihr Kommandant war Brigadegeneral Roberts. Die
amerikanische Militärmission und die Clique um Li Sin Man haben bereits
Mitte 1949 den Angriffsplan gegen Nordkorea ausgearbeitet.
Im Laufe des Jahres 1949 und in der ersten Hälfte 1950 haben die Truppen
Li Sin Mans an der Demarkationslinie, dem 38, Breitegrad systematische Grenzzwischenfälle provoziert. Bloß in der Zeit von Januar bis September 1949 haben
sie in 432 Fällen die Demarkationslinie verletzt.
In den Jahren 1949—1950 hat die Volksrepublik Korea der südkoreanischen
Regierung in mehreren Fällen vorgeschlagen, Verhandlungen, zur friedlichen
Vereinigung des Landes zu beginnen. Die südkoreanische Regierung hat diese
Initiativen in jedem Falle zurückgewiesen und die Kriegsvorbereitungen fortgesetzt. Laut Ansicht der amerikanischen Militärberater stand die südkoreanische Armee bereits in Winter 1949/50. zum Angriff auf die Volksrepublik Korea
bereit.
Die Vereinigten Staaten, die sich auf einen Krieg in Korea vorbereiteten, haben im Fernen Osten eine starke militärische Gruppierung geschaffen.
Diese Vorbereitungen zwangen das Volk und die Regierung der Volksrepublik
Korea, sich zur Abweisung der Aggression zu rüsten. Mit Hilfe der befreundeten Sowjetunion haben sie in kurzer Zeit ihre eigene Armee, die Koreanische
Volksarmee aufgestellt.
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Am frühen Morgen des 25. Juni 1950 haben die Truppen der südkoreanischen
Armee die Volksrepublik Korea meuchlingis überfallen und sind in ihr Gebiet
eingedrungen. Die Koreanische Volksarmee brachte das Vordringen des Feindes
zum stehen, schlug ihn zurück und ging dann zum Gegenangriff über. Am 28.
Juni hat sie Söul erorbert und Mitte September die südlichen Gebiete des
Landes erreicht.
Der Koreakrieg kann is zwei Perioden geteilt werden: die Periode des Bewegungskrieges und die des
Stellungskrieges.
Der Bewegungskrieg (25. Juni 1950—9. Juli 1951) umfaßt drei Feldzüge. Im
Soimmerfeldzug des Jahres 1950 (25. Juni—14. September) hat die koreanische
Volksarmee 9/10 Südkoreas und etwa 97% seiner Einwohnerschaft befreit. Im
Laufende des Herbstfeldzuges (15. September—24. Oktober 1950) war die Volksarmee gezwungen, sich auf die nördlichen Teile des Landes zurückzuziehen. Die
Interventionisten haben aus dem Brückenkopf von Pusan einen Gegenangriff
unternommen und im Umkreis von Intschhön von der See her große Luftlandeoperationen durchgeführt. Im Laufe der acht Monate des Winter-Frühjahrsfeldzuges (25. Oktober 1950 — 9. Juli 1951) haben die Koreanische Volksarmee und
die Chinesischen Volksfreiwilligen die Interventionisten hinter den 38. Breitengrad zurückgeworfen und Volksrepublik Korea vom Feinde gesäubert.
Die Periode des Stellungskrieges (10. Juni 1951—27. Juli 1953) umfaßt ebenfalls drei Feldzüge: Im Laufe des Sommer-Herbstfeldzuges 1951 (10. Juli — Ende
November) haben die völkischen Kräfte die Angriffe der Interventionisten und
der Truppen Li Sin Mans zurückgeschlagen. Der Feldzug des Jahres 1952 ist
durch erfolgreiche Verteidigungskämpfe („Tunnelkrieg") der Koreanischen Volksarmee und der Chinesischen Volksfreiwilligen und barbarische Luftangriffe des
Feindes gekennzeichnet. Zur Zeit des Feldzuges des Jahres 1953 (Januar—Juli)
haben die völkischen Kräfte ihre Stellungen gefestigt und mit ihren im Sommer unternommenen Angriffsoperationen die Interventionisten gezwungen, den
Waffenstilstand zu unterzeichnen.
Das koreanische Volk und seine bewaffnete Macht haben die Unabhängigkeit ihres Vaterlandes verteidigt. Die Soldaten der Koreanischen Volksarmee haben sich heldenhaft geschlagen; für ihr tapferes Verhalten haben mehr als
746 000 verschiedene Auszeichnungen erhalten, darunter 481 den Titel „Held
der Volksrepublik Korea". In den gegen die Aggressoren geführten schweren
Kämpfen wurde dem koreanischen Volke von allen friedliebenden Völkern der
Erde Hilfe zuteil, vor allem bot das große Sowjetvolk mächtige Unterstützung.
Im Koreakrieg haben die amerikanischen Imperialisten eine militärische, politische und moralische Niederlage erlitten, obzwar sie in diesem schmutzigen
Kriege etwa ein Viertel ihrer Lndstreitkräfte, 35% ihrer Luftstreitkräfte und
einen großen Teil ihrer Kriegsflotte eingesetzt hatten. Die imperialistischen
Kreise der Vereinigten Staaten haben Korea als eigenartiges Versuchsgelände
zur Erprobung neuer Vernichtungsmittel (Napalmbomben, bakteriologische und
chemische Kampfmittel) und neuer Waffensorten benutzt.
Im Laufe des Krieges wurde die Kriegskunst der Koreanischen Volksarmee
in bedeutendem Maße entwickelt. Besondere Beachtung verdienen der sogenannte Tunnelkrieg, der nächtliche Einsatz von Sturmtruppen, die Organisierung
von Luftabwehr-Schützenunterabteilungen usw.
Die Regierung der Volksrepublik Korea erstrebt auch heute die friedliche
Vereinigung des Landes, doch steht ihre Armee bereit, auch in Hinkunft jedwedem Aggressor Halt zu gebieten.
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KÖZLEMÉNYEK

KATONAPARASZTSÁG
(FÖLDESÜRI HADSZERVEZET A ZRÍNYIEK ÉS A ZÁGRÁBI PÜSPÖKSÉG
BIRTOKAIN — XVn. SZAZAD)

N. KISS ISTVÁN

A magyar feudális állam katonai szervezete az 1526. évi mohácsi
ütközetben egyértelműen csődöt mondott. A Habsburgok — ti. V. Ká
roly német-római császár és a magyar trónra került I. Ferdinánd —
szembekerültek a török terjeszkedéssel. Első katonai próbálkozásaikat
nem kísérte szerencse, sőt 1541-ben a török elfoglalta Budát és befo
lyása alá vonva önálló államisághoz segítette Erdélyt. A szultán sere
gei a Balkánról mélyen benyomultak a Duna völgyébe: Magyarorszá
gon állandósult a török hadszíntér. Katonailag és politikailag a fő
feladat — csaknem a XVII. század végéig — az oszmán birodalom
további terjeszkedésének lefékezése, a magyarországi front, azaz a
végvári rendszer kiépítése lett. A szinte megszakítás nélküli török
háborúkban az elavult feudális, illetve a korszerű hadszervezet furcsa
keverékét használták fel.1 Jellemző azonban erre a vegyes összetételű
katonai erőre, hogy a működésképtelen nemesi felkelést leszámítva
minden formája zsoldosokra épült. Ez azt jelenti, hogy egy-egy had
járat idején — ha a külföldről behozott katonaságot figyelmen kívül
is hagyjuk — több tízezer hazai zsoldos egyidejű fegyverbe állítása
válik szükségessé. A korabeli hadirendi táblázatok és zsoldjegyzékek
egyértelműen igazolják ezt a katonai igényt. Kérdés, miként alakult ki
Magyarországon a zsoldosságnak az a kiterjedt bázisa, amely ezt ki
elégíthette?
A magyar hadszíntér tipikus zsoldoskatonasága : a hajdúk rétege, a
XVI. század elején alakult ki „marha-hajtók"-ból, szökött jobbágyok
ból, Balkánról menekült rác pásztorokból és a török pusztítás révén
tömegesen földönfutóvá vált parasztokból. Az alapvetően deklasszált
elemekből összekovácsolódott hajdúság oly réteggé vált, „mély vaíó1 1550 körül pl. I. Ferdinánd haderejében a mozgó hadseregen és a várakat megszállva
tartó állandó katonaságon kívül, a megyéktől és városoktól kiállított csapatok, az egyes
főuraktól (vállalkozó-kapitányok) királyi költségen fenntartott huszár és hajdú alakulatok
és esetenként a nemesi felkelés kontingensei keveredtek. Demkó Kálmán: Magyarország
hadi ereje a XVI. században. Hadtörténeti Közlemények (továbbiakban HK), 1916—1917.
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sággal kiesett a társadalomból". 2 Antifeudális beállítottságuknál csak
törökgyűlöletük erősebb. Mint a korabeli zsoldjegyzékek tanúsítják, a
XVI. században a Habsburgok magyarországi haderejének zöme lovas
és gyalog hajdúkból került ki. 3
Történetírásunk már a múlt század végén tisztázta, hogy a magyar
országi zsoldoshaderők fenntartása messze meghaladta a királyság
anyagi erejét.4 Ferdinánd és utódai többi országuk, valamint a pápai
és birodalmi segélyek ellenére sem tudták elkerülni az állam eladóso
dását, ami azután a 15 éves háború (1593—1608) katonai kiadásai miatt
pénzügyi csődhöz vezetett. Ez a századfordulón lezajlott megrázkódta
tás, majd a 30 éves háború terhei lehetetlenné tették a magyarországi
hadsereg fenntartását a korábbi szinten : tömegesen bocsátották el a
hajdúkat. A szélnek engedett katonák szociális problémája és a török
elleni védelem zsold nélküli megszervezésének igénye egyidejűleg je
lentkezett a XVII. század elején. A megoldást a hajdúk letelepítése, az
ún. katonaparasztság létrehozása jelentette.
Mielőtt a katonaparasztság XVII. századi szerepét elemeznénk, te
kintsük át röviden azt a vele rokonságot felmutató és történeti előz
ményének tekinthető katonáskodási formát, amely már a XVI. szá
zadban feltűnik és amelynek keretében nem zsolddal, hanem földdel,
mentességgel elégítik ki a fegyveres szolgálatot teljesítő jobbágyokat.
Az uradalmi várakban mindig is szükség volt bizonyos fegyveres erő
re, de az efféle csapatok zsoldját nem tudták pénzben fizetni. így
a török veszély jelentkezésekor a vári őrszolgálatot ellátó, ún. „harcos
jobbágyok" típusát elevenítették fel, illetve tartották fenn birtokai
kon. Ezek a magánföldesúri katonaparasztok tulajdonképpen egy el
avult középkori szervezeti formát testesítettek meg, olcsóságuknál és
tömegüknél fogva azonban igen hasznosak voltak a török portyák elle
ni védelemre. Bár ez a katonaparaszti típus 5 lényegileg mindenütt
azonos helyzetű, elnevezésük a történeti fejlődés különbözősége foly
tán rendkívül változatos. A Tiszántúlon „servientes arcis"-nak, Világosvárott „équités libertini"-nek és „familiäres castri"-nak nevezik
őket.6 Erdélyben a földesúri katonaréteg — a „boér"-ek — részint kisnemesekből, részint már a katonai szolgálat révén megnemesedett
parasztokból áll. A saját jobbágytelkük mentesítésével fizetett „plájászok", „gornyikok" és „krajnikok" a hegyi uradalmak katonaparaszt
ságát képezik.7 A Délvidéken és Erdélyben gyakoriak a várvédelemre
rendelt „bástyások", akiknek mentesített rétege Fogaras uradalmában
pl. még a XVIII. században is őrzi szabadparaszti helyzetét. 8 Figyel
met érdemlő tény ezzel kapcsolatban, hogy Báthory István, aki Erdély
fejedelmi székéből került a lengyel királyi trónra, az 1570-es évek2 Szabó István: A hajdúk 1514-ben. Századok (továbbiakban Száz.), 1950., 194. o.
3 Acsády Ignác: Végváraink és költségeik a XVI. és XVII. században. HK 1888., 266. o.
4 Acsády Ignác: Magyarország pénzügyei I. Ferdinánd uralkodása alatt, 1526—1564. Bu
dapest, 1888., 171—173. o.
5 A katonaparasztság európai típusait kitűnően elemzi Borosy András: A paraszti mi
líciák a középkori Európa hadseregeiben c. tanulmánya. HK. 1972., 462—504. o.
6 Országos Levéltár (továbbiakban OL.) Dl 37 000. Anno 1525.
7 Takáts Sándor: A magyar Léhen és Holden. Száz. 1908., 332—333. o.
8 Takáts Sándor: A magyar erősségek. In.: Rajzok a török világból. II. k. Budapest,
1915., 96—97. o.
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ben — magyar mintára — a lengyel koronauradalmákban megszervezte
a szabad telken ülő katonaparasztságot (az ún. „kiválasztottakat"). 9
Rendkívül nehéz ennek a XVI. század derekán már aktív szerepet
játszó harcos jobbágyrétegnek országos számát meghatározni. Az 1553.
évi adóösszeírásban (dica) 22 megye területén összesen 2901 paraszt
katonát (servitor) sorolnak fel. Négyötödük abba a néhány határ men
ti megyébe (Zala, Vas, Szabolcs, Szatmár, Kraszna és Közép-Szolnok)
tömörül, ahol szinte állandó határháború folyik a törökkel és az er
délyi fejedelemség erőivel; 10 elhelyezkedésük egyértelműen utal szere
pükre.
A katonaparasztság sajátos rendszere először a vend-szlavón határ
vidéken fejlődött ki. Ennek a területnek gyors pusztulása m á r a XVI.
század első harmadában arra indította a bécsi udvart, hogy zsoldos
alakulataitól függetlenül, katonaparaszti határőrrendszert építsen ki
délnyugati határának védelmére. Erre a célra telepítette le Ferdinánd
a Balkánról menekült rácokat és vlachokat, először 1538-ban, Várasd
környékén. 1 1 A telepesek katonai szolgálattal tartoztak és ennek fejé
ben megkapták az elpusztult falvak földjeit. Mindenféle állami és föl
desúri adótól, vámtól mentesek voltak, sőt bizonyos feltételek betartása
esetén még földjeikkel is szabadon rendelkezhettek. Vajdáik évi 50
forint zsoldot húztak, (egy huszár egy évi zsoldja!) s ezért 200 „Grenzer'^t kellett kiállítaniuk. 12 Bár a bécsi kormány a szlavón—horvát
határvárakban továbbra is állomásoztatott német, horvát, magyar és
rác zsoldos alakulatokat is, a század közepétől kezdve a katonaparaszti
határőrség súlya és jelentősége állandóan nőtt. 13 Közel 200 évvel ké
sőbb, a Száva menti határőrség megszervezésénél (1702) a császári
resolucio, mintegy összegezve a történeti fejlődés tapasztalatait, így
jellemzi a határőr telep helyzetét: „A katonai birtokot a határőrség
minden teher nélkül kapja meg haszonélvezetre . . ., hogy azt a t é n y 
legesen szolgáló, mint zsoldegyenértéket birtokolja, majd a szolgálat
ban őt követőre hagyja." 14
A pénz hiányában egyre csökkenő zsoldoíshaderőt a XVII. században
a magyar hadszíntéren is a földesúri magánhadseregek, az uradalmak
katonaparasztsága pótolja. Eszterházy nádor, 1641-ben, az udvarhoz
felterjesztett helyzetjelentésében megállapítja, hogy a magyar végvá
rakban a szükséges katonaságnak csupán egy töredéke állomásozik
és a nagybirtokosok a határsávban fekvő váraikban saját csapataikkal
9 Rusínski, Wladyslaw: Báthory István katonapolitikája és a lengyel parasztság. Ag
rártörténeti Szemle, 1968., 355—369. o.
10 N. Kiss István: A parasztság és a főurak 16. századi honvédő harcunkban. HK. 1954.,
61—75. o.
11 Rothenberg, Günther Eric: The Austrian Military Border in Croatia, 1522—1747. Univ.
of Illinois Press 1960. 29—30. o. és Somogyi Éva: A határőrvidéki privilégiumok hatása a pa
raszti osztályharc alakulására a XVII. században. Történeti Szemle, 1962., 149—172. o.
12 Számuk, a zsoldos alakulatokkal együtt, 1573-ban már megközelíti a 6000 főt, de alig
egyhatoduk lovas, ami nagy hátrány a török rablóportyákkal szemben. Vanicek, Fr. Special
geschichte der Militärgrenze. Wien, 1875. I. k. 71., 78. o.
13 „Altough open hostilities with the Turks had continued since 1537, the Archduke
was not forced to increase the number of mercenary troops in Croatia". Rothenberg : The
Austrian . . . (1. a 11. ljt.) 31. o.
14 Vanicek: Specialgeschichte . . . (1. a 12. ljt.) 131. o.
7 Hadtörténelmi Közlemények
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tartják fel a törököt. 15 Birtokaiak biztosítása végett a magyar és hor
vát főurak rákényszerültek a határ védelmére, de zsoldoshadsereget
éppúgy nem tudtak fizetni, mint a bécsi Haditanács. Ugyanekkor a
XVII. század első évtizedeire már zsold nélkül maradt hajdúság kóbor
katonatömegének szociális problémáját is meg kellett valahogy olda
niuk. A XVI. század folyamán alapvetően még zsoldból élő hajdúságot,
amely most kenyerét veszítette, le kellett telepíteni, mégpedig olyan
formában, amely lehetővé teszi katonai értékük hasznosítását. A XVI.
században a hajdúprobléma — zsold, a XVII.-ben — telepítés kér
dése!
Elsőnek Bocskai erdélyi fejedelem telepítette le ^Oo-taan kb. 10 000
leszerelt hajdúját néhány elpusztult tiszántúli város határába. Ez a
századokon át példaképül szolgáló fejedelmi privilegizálás, „hajdúvá
rosok" néven, olyan zárt településeket hozott létre, amelyeknek la
kosai — az uralkodó parancsára történő hadba vonuláson kívül — gya
korlatilag minden földesúri függéstől mentesült szabad parasztokká
lettek. Ez a fajta hajdúszabadság lényegében már a feudális rendszer
fellazítását jelentette, s így érthető módon a birtokos nemesség dühös
ellenkezésével találkozott. Az erdélyi fejedelemnek néhány esetben meg
kísérelték Bocskai művének folytatását, mint pl. Bihar megyében,
ahol kb. 20 település (,,kis hajdúvárosok") kapott szabadságot a jobbágyterhek alól, hogy fegyveresen szolgálja az erdélyi fejedelmet. 16
Többnyire azonban ők is magánföldesúri, nem pedig fejedelmi minő
ségükben telepítették a hajdúkat. Vári mezővárosban (Bereg vm.) pl.
1638-ban a jobbágyok között több tucat telken ülő paraszt^hajdúra
bukkan az adószedő. Jelentésében 34 gyalogos és lovas katonát sorol
fel, akik az erdélyi fejedelmet szolgálják, s ezért adómentesek. 1 '
A XVII. század első harmadában általánossá vált hajdútelepítések
nél szó sincs országos törvényben rögzített szabadságról, csupán a
földesúr és a letelepített hajdúk megegyezéséről. Ezek a magánföldes
úri hajdútelepítések közel állnak a már említett, középkori eredetű
,,harcos jobbágyok" szervezeti formájához, más szempontból viszont
helyzetük a királyi határőrvidék katona-parasztságáéval is rokon vo
násokat mutat. A kutatás eddigi eredményei szerint — a tanulmá
nyunkban szereplő csáktornyai uradalom és a zágrábi püspök birto
kának adatai nélkül — 75 helységben tudunk katonai szervezetű, föl
desúri hajdútelepítésekről, 1 8 s ezeknek mintegy háromnegyede a Ti
szántúlra, egynegyede a Dunántúlra esik.
Döntő többségében a hajdútelepítés a Tiszántúlon is földesúri jel
legű. A Sajó-Hernád völgyi hajdúövezet egyik helységében, Szeder
kény faluban, 1651-ben 32 hajdúcsaládot ültetnek pusztatelekre. Hely15 Marczali Henrik: A magyar történet kútfőinek kézikönyve. Budapest, 1901., 555—
—571. o.
16 Dankó Imre: A Kétkörösköz-bihari hajdúság. Gyula, 1959., 19—20. o. A hajdúkérdés
történetét legutóbb Rácz István összegezte: Hajdúk a XVI. században, Debrecen, 1969., 240
o., míg a hajdútelepítések okleveles anyagát, valamennyi eddig ismert forrást közölve,
Szendrey István adta ki: Hajdúszabadságlevelek, Debrecen, 1971., 335 o.
17 „ad rationem ill. Principis Transylvaniae pedites cum equitibus sunt exempti No
34, qui decimam praestare recusarunt". Wári oppidum, Bereg m. 1638. évi dézsmajegyzékében. OL E 159 Reg. dec. Bereg megye 1638.
18 Rácz István: Hajdúk . . . (1. a 16. ljt.) 114—141. o.
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zetüket az alapítólevél a következőképpen szabályozza: telket kapnak,
mentesülnek a földesúri és a megyei adóterhektől, dézsmát sem kell
adniuk. Személyükben, a földesúr parancsára, két hónapi ingyenes lo
vas szolgálattal tartoznak, de a harmadik hónaptól kezdve m á r zsold
is j á r nekik. A Gsákyak bogy oszlói birtokán (Bihar megye) 1656-ban
több faluban is találkozunk „jobbagi hazat szolgálat nekül biro m e 
zei katonák"-kal. Ugyancsak földre ültetett katonák („hajdúvárosiak")
szerepelnek a nagykárolyi uradalom (Szatmár megye) falvaiban is.
Első említésük 1666-ból való, de csoportjuk megtalálható az 1701.,
1716. és 1730. urbáriumokban is. Hasonló típusúak a Huszt városában
mentes telek után szolgáló hajdúk és darabontok, akiket az 1711. évi
urbárium említ. 19 Noha a Tiszántúlon a hajdúság zöme magyar, a
hegyvidéki Rákóczi-uradalmakban rutén hajdúkkal is találkozunk. 2 0
A Dunántúlon legelőször (1630) Nádasdy Pál telepít hajdúkat a Sopron
megyei Tamásiban, amit rövidesen követ a Batthyányak kiterjedt
hajdútelepítése a Rába mentén. Bár a Batthyány hajdúk letelepítésé
nél adódónak kisebb különbségek, helyzetük általában azonos a tiszán
túliakéval. Noha számos hajdútelepet ismerünk Nyugat-Dunántúlon, az
ott szolgáló hajdúk összlétszámáról n e m sokat tudunk. A feudális
rendben elfogalt helyüket „fegyveres szolgálat ellenében elnyert sza
bad paraszti állapotnak" kell tekintenünk. 2 1 Ki kell emelnünk a kirá
lyi határőr-parasztok és a telekre ültetett hajdúk szolgálatának néhány
közös vonását. Egyrészt, hogy a nekik juttatott föld végső fokon a k i 
rály, illetve a földesúr tulajdonában maradt, másrészt, hogy bár kato
nai körzetükön (határszakasz) belül ingyen és időbeli korlátozás nél
kül szolgáltak, ha más vidékre vezényelték őket, akkor néhány hét
múlva m á r zsoldot kaptak. 2 2
Történetírásunk sokkal több adatot tárt fel eddig a tiszántúli, mint
a dunántúli hajdútelepítésről, ami elsősorban azzal magyarázható, hogy
a Zrínyiek birtokain, illetve a zágrábi püspökség uradalmain kiala
kult katonaparasztság struktúráját, birtokviszonyait és katonai erejét
tükröző iratanyag feltáratlan maradt. A Dráva és a Mura közének
zöme a Zrínyiek csáktornyai uradalmához tartozott és maga az ura
dalom volt az a határőrvidék, amely a magyarnak maradt dunántúli
részeket és mögötte Stájerországot védelmezte. Azzal arányosan, ahogy
a végvári rendszer ereje csökkent, a Zrínyiek kiépítették, a határ
védelmét ellátó saját katonai szervezetüket. Nem tudjuk pontosan,
mikor szervezték meg földesúri magánhadseregüket, de egy 1650 ok
tóberéből keltezett adománylevél a m á r meglevő keretek erősítéséről
intézkedik. Ebben Zrínyi Miklós Goricsány, Giurgianczy és Hudossány
falvak határában 19 új katonatelket létesít, „tekintvén hazánk javát,
hasznát és előmenetelét és ennek a mi Muraközünknek török ellen
19 Bogyoszlói uradalom : OL P 72 Csáky lt. f asc 426. No. 1. — Nagykárolyi uradalom :
OL P 397. Károlyi lt. 45 és 48/a csomó. — Huszti uradalom: uo. 98 csomó ,,B". — Dankó ira
te: A Sajó—Hernád melléki hajdútelepek. Sárospatak, 1955., 34—38. o.
20 „Petrus Marin (decimator Rákóczién.) sólet copiam Ruthenorum Sclopetariorum secum ad vindemiam ataducere". OL TJC 58:9.
21 Zimányl Vera: Adatok a dunántúli hajdúk történetéhez. Száz. I960., 288. o.
22 Somogyi Éva: A határőrvidéki . . . (1. a 11. ljt.) és Vanlcék: Spezialgeschichte ... .
(1. a 12. ljt.)
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való állását". 23 Minden katonaparaszt saját lóval és fegyverrel készen
álljon, „az hová kívántatik azonnal felüljön!" Szolgálata fejében mind
egyikük egy fertály telket 2 4 kap, melyet szabadon bír és él, minden
féle földúri teher, beszolgáltatás és robot nélkül.
A magyar és horvát főurak összeesküvésének bukása után (1670)
az egész csáktornyai uradalom — (ti. egyrészt a Zrínyi Péter-féle
elkobzott, másrészt a Zrínyi Miklós örökösét illető birtokrész) — a ka
mara kezére került. 1672-ben a kamarai hatóságok összeiratják az ura
dalmi katonaságot. A kimutatás a huszárok és a hajdúk zöménél egyé
nenként feltünteti egy-egy katonatelek szántó és rét tartozékait. 2 5 Ez
a rendkívül gazdag forrásanyag, többek között lehetőséget ad a csák
tornyai katonaság vagyoni és társadalmi tagozódásának vizsgálatára iá.
Az uradalmi katonaság gyalogosokból (hajdúk) és lovasokból (huszárok)
áll.
A hajdúság vagyoni megoszlása, 1672
szántó

kaszáló

erdő

sessio
iugerum-ban
I. 144 h a j d ú

33,25

11 h a j d ú
II. 25 goricsányi
III. 4 h a j d ú

csak
domus!
hajdú

vajda

IV. C s á k t o r n y a és P e r l a k
100 h a j d ú j a

összesen:

640,75

—

99,5

—

—

—

7,5

126,00

60,0

—

3,5

99,25

14,5

—

—

—

—

—

44,25

866,00

174,0

—

A hajdúk megközelítően azonos nagyságú telkeken ülnek és vala
mennyien paraszti származásúak. Megfigyelhető, hogy amelyik katona
teleknél a kaszáló területe a szokásosnál kisebb, ott rendszerint az át
lagosnál nagyobb szántót találunk. Egy-egy hajdútisztnek (vajdának)
3—4 hajdútelekkel felérő birtoka van. Az uradalmi lovas katonák so
raiban nemesek és parasztok egyaránt szolgálnak, s vagyoni megoszlá
suk is sokkal élesebb különbségeket mutat, mint a hajdúságnál.
23 Z i m á n y i V e r a : Egy Zrínyi irat. Irodalomtörténeti Közlemények, 1957., 125. o.
24 A c s á k t o r n y a i u r a d a l o m b a n a XVIII. sz. m á s o d i k felében az á t l a g o s j o b b á g y t e l e k
t í p u s a a q u a r t a l e , m e l y 2 i n q u i l i n a r i a - n a k felel m e g és az e r e d e t i teljes sessio e g y n e g y e d é t
( q u a r t a l e = „ f e r t á l y " ) k é p e z i . Hozzávetőleges k i t e r j e d é s e 10—12 i u g e r u m szántó és 2—3
iugerum kaszáló.

25 „Conscriptio seu connumeratio Nobilium insulae Muraköz respectu bonorum per
eosdem possessorum, nec non intuitu etiam certorum pagorum a laboribus Colonicalibus
exemptorum, alias ad partem Fisci Suse Mattis. Sacrmae. Regii pertinentium et pro defensione Insulae semper arma capere obligatorum, ad mandátum Inclytae Camerae Hungaricae
celebratae". Anno 1672. OL UC 40:11.
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A huszárság vagyoni megoszlása, 1672
szántó

kaszáló

erdő

sessio
iugerum-ban
I. 16 h u s z á r
(52 lovas)

127,9

3144,00

454,5

79,5

II. 25 h u s z á r
(50 lovas)

74,3

2146,25

327,75

59,0

III. 16 h u s z á r

18,25

521,7

75,3

—

IV. 82 h u s z á r

39,9

1007,0

174,0

—

6818,95

1031,55

összesen :

260,35

138,5

Bár az egyes lovas katonákra jutó földterület igen erősen ingado
zik, a huszárságon belül négy vagyoni kategóriát lehet megállapítani.
Az I. csoport azokból a nemes tisztekből és uradalmi familiárisokból
áll, akiknek katonai birtokuk fejében 3—4 lovast kell kiállítaniuk. A
szintén nemesekből álló és ugyancsak jelentős nagyságú földbirtokon
ülő II. csoport tagjai egyenként 2 lovast tartoznak felfegyverezni és
készenlétben tartani. Akik a III. csoporthoz tartoznak, azok már csak
személyesen szolgálnak, de huszártelkük jóval nagyobb az átlagosnál.
Akad köztük még nemesi származású is, de zömmel katonaparasztok.
Végül a IV. csoportot az egyszerű (paraszt) huszárok alkotják. Miként
a táblázat adataiból kitűnik, a nemes-huszárok sokkal gazdagabban
vannak ellátva, mint a paraszt-huszárok. Összehasonlításként csak
egyetlen példa: három tiszt 1312 iugerumos birtokából 12 lovast állít
ki, míg összesen 1181 iugerum föld után 82 paraszt-huszár szolgál.
A földért szolgáló uradalmi katonaság nem zárt településekben,
hanem a birtok egész területén szétszórva él. Látszik, hogy a szerve
zet folyamatosan épült ki, mindig oda telepítettek katonaparasztokat,
ahol éppen ,,szabad" föld akadt. 2 6 A katonai telkekre lekötött föld zö
me jobbágyi eredetű pusztahely, de meglepően nagy a curiális és allodiális jellegű föld aránya is: 7684 iugerum szántóból 3112 iugerum
— 40,5 százalék! — nemesi eredetű föld.
Ha mérlegelni kívánjuk, mennyibe került az uradalomnak a Csák
tornyái huszárok és hajdúk eltartása, csak az átlag katonaparaszt vi
szonyaiból indulhatunk ki. Egy közhajdú telkére átlagosan 4,5 iugerum
szántó és nem egészen egy iugerum rét esett, míg egy közhuszár —
aki saját lován kellett hogy szolgáljon — 12,3 iugerum szántót és
2,1 iugerum kaszálót kapott. (Ezek az adatok kb. megfelelnek a Száva
26 pl. az említett 1672. évi összeírás készítőjének bejegyzése: „ad vilam desertam fiscalem Gyurgiancz pertinentes terras iugera 126, fenilia iugera 60 — unde servire possunt
pédestres No 25." OL UC 40:11.

— 325 —

—Duna menti császári határőrvidék szervezésénél, 1702-ben alkalma
zott kulcsszámoknak.) 2 7 Összegezve a két táblázat adatait, a következő
arányokat kapjuk: 184 paraszthajdú eltartására 866 iugerum szántót,
és 174 iugerum kaszálót adott az uradalom, míg 98 lovas katona ellá
tására 1528 iugerum szántót és 249 iugerum rétet kötöttek le. Ugyan
akkor a nemes tisztektől és az uradalmi familitárisoktól kiállítandó
102 huszár 5290 iugerum szántójába és 782 iugerum kaszálójába k e 
rült az uradalomnak!
Csáktornya uradalmi katonaságának ereje 1672 őszén 200 lovas és
284 gyalogos. Tíz évvel később, 1682-ben, a török támadás küszöbén
az új összeírás 238 huszár és 154 hajdú nevét sorolja fel. 1672-höz
képest bizonyos átszervezést figyelhetünk meg: a lovas katonák szá
mát növelték, a gyalogságét kb. felére csökkentették. 2 8 Ez feltehetően
további birtokrészek lekötését jelentette katonatartásra. Jellemző, hogy
26 lovas és 38 gyalog-hajdúnál külön bejegyzés utal arra, hogy ezeket
a katonákat most emelték ki a parasztok közül. 29 A Zrínyiek a mura
közivel azonos típusú magánhadsereget tartottak fenn horvát és dal
mát birtokaikon is. így pl. az 1672. évi kamarai összeírások a hrelyni
uradalomban 202, a buccari-grobniki birtokon 138 katonát vesznek
számba. 30 Egy részüket, a Zrínyi-vágyon elkobzása után, feleskették
a császárra és beolvasztották a határőrségbe. 3 1 A kamara 1679 körül
pénzügyi kimutatást készített a Zrínyi-birtokok katonai terheiről, azaz
a magánföldesúri hadsereg eltartási költségeiről. Eszerint „oppignorata
et pro servitiis militaribus eliberata" — (zálogban és katonai szolgálat
fejében mentesítve) — a muraközi uradalom jövedelmének 21,8 szá
zaléka, az ozalyi uradaloménak 20,4 százaléka, a ribniki uradaloménak
52,5 százaléka, a buccari-i uradaloménak 27,3 százaléka és a grobniki
uradaloménak 28,3 százaléka! 32
Nemcsak a Batthyányak vagy a Zrínyiek, hanem a korszak többi
vezető szerepet játszó magyar és horvát főura is tartott magánhadsere
get. A Frangepánoknak pl. egyedül boszilyevói uradalmukban 205
libertinus és vlach katonájuk volt. 33 Jó néhány hasonló, s még feldol
gozásra váró forrásanyagból most csak egyet szeretnénk kiemelni és
megvizsgálni: a legnagyobb horvát egyházi vagyon, a zágrábi püspök
ség uradalmainak katonatartó szerepét.
2/ A Duna—Száva v ö l g y é b e n a r e n d k í v ü l elvadult, á r a d á s o s - b o z ó t o s t e r ü l e t e n a szo
k á s o s k a t o n a t e l e k d u p l á j á t s z a b t á k ki. Egy h u s z á r t e l e k pl. itt 24 i u g e r u m szántóból és 5
i u g e r u m k a s z á l ó b ó l állt. Vanicek:
Specialgeschicte . . . (l. a 12. ljt.) 132—133. o.
28 C s á k t o r n y a és P e r l a k 100 g y a l o g h a j d ú j a h i á n y z i k az összeírásból, t a l á n azért, m e r t
ezek n e m földet k a p t a k , h a n e m az o p p i d u m o k á l l í t o t t á k k i őket. H a ezt a k ö r ü l m é n y t fi
g y e l e m b e vesszük, a g y a l o g s á g s z á m á n a k c s ö k k e n é s e 1672-höz k é p e s t m i n i m á l i s . — Az 1682.
évi összeírás e g y é b k é n t n e m közli a k a t o n a t e l e k f ö l d á l l o m á n y á t . OL UC 40:11.
29 „ N o w i milites ex r u s t i c i s facti". OL UC 40:11.
30 B u c c a r i és G r o b n i k u r a d a l m a , 1672: „libertini, q u i militaria servitia p r a e s t a n t " 35,
v i a c h o k 93, v á r ő r z ő k 10. OL UC 96:19. H r e l y n u r a d a l m á b a n : f e g y v e r e s p a r a s z t 170, k a t h o l i k u s v l a c h 12, l i b e r t i n u s 20. OL UC 96:18.
31 L y n c h d o m i n i u m , a n n o 1670. OL UC 95:48.
32 „ S u m m a r i u s E x t r a c t u s u n i v e r s o r u m B o n o r u m Z r i n i a n o . . . F i s c a l i u m . . . 1679 k ö r ü l .
OL UC 93:65. Közölve N. Kiss István:
N a g y b i r t o k o k á r u t e r m e l é s e és k ü l k e r e s k e d e l m e a
XVII. századi M a g y a r o r s z á g o n . M a g y a r Mezőgazdasági M ú z e u m K ö z l e m é n y e i 1967/1968., 142.,
152. o.
33 A F r a n g e p á n b i r t o k o k k a m a r a i ö s s z e í r á s a : boszilyevói u r a d a l o m , 1673-ban 166 liber
t i n u s és 39 vlach. OL UC 96:37. L i b e r t i n u s o k a t e m l í t e n e k a szeverini u r a d a l o m b a n is. OL
UC 93:64.
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1769-ben Tauszy Ferenc zágrábi püspök halála után birtokainak
ideiglenes kezelését a Kamara vette át. Ezzel kapcsolatosan Sellyei
László horvátországi fiscalis provisor felmérte a püspöki jövedelmeket,
összeírta a püspökség földbirtokvagyonát, s értékelést készített az egész
vagyonról. Ez a XVIII. század második feléből származó urbárium
sorozat úgyszólván változás nélkül tárja elénk a XVII. századi földes
úri magánhadsereg szervezetét és arányait. A püspökség birtokain
a lovas katonaparasztokat praedialistáknak nevezik. Helyzetüket a k ö 
vetkezőképpen jellemzik: „fegyverrel és lóval szolgálnak, tizedet n e m
adnak . . . kizárólag lovon szolgálnak, az uradalom rendeletére hábo
rúba vonulnak és visszahívásukig ott katonáskodnak". 3 4 A fiscalis pro
visor egy másik jelentésében arra is kitér, miként szolgálnak a praedialisták, ha nincs lovuk: „vári őrszolgálatra rendelik őket, valamint a
fából ácsolt határőrtornyok javítására, táborba szállni és katonáskodni
is tartoznak". 3 5 A praedialistáknak mindig saját lovon, saját fegyver
zetben és saját költségükre kellett hadba vonulniuk. 3 6 Ugyancsak a
zágrábi püspök katonaparasztjai, az ún. decimalisták, akik onnan kap
ták nevüket, hogy bizonyos katonai szolgálatok fejében a robot alól
ugyan mentesültek, de a dézsmafizetés alól m á r nem. Mindig csak
gyalog szolgáltak, főleg katonai célú építkezést és szállítást végeztek,
vári őrséget adtak, „sőt ha sor került rá, háborúba mentek, ahol gya
logos katonaként teljesítették kötelességüket". 3 7 Szemben a szabadpa
raszti helyzetű praedialistákkal, a decimalisták csak mint részben
mentesített jobbágyok vettek részt az uradalmi katonai szervezetben.
Éppen ezért nagy részük a XVIII. század közepére vissza is süllyedt
a jobbágyságba. 38
Tekintve, hogy a m á r említett urbáriumok részletesen feltárják
mind a jobbágyok, mind a praedialisták anyagi helyzetét: földterület
(szántó, rét, szőlő, erdő), állatállomány, külön jövedelem, pl. malom,
valamint a földesúri robot és járadék fizetési formáit és rendszerét,
könnyen ítéletet alkothatunk a praedialisták vagyoni viszonyairól.
Földben és állatállományban a jómódú paraszti szintet képviselik,
amelyhez még hozzá kell számítanunk birtokuk uradalmi és állami
adómentességét. A praedialista telket, mint katonatelket, még 1769-ben
is élesen megkülönböztetik a jobbágy-sessióktól.
34 ,,. . . armis serviunt et equis, . . . Equestria tantum servitia praestant, prout Domi
nium demandaverit, etiam ad bellum progredi debent et ibidem militare usque tempus revocationis". A zágráb—vugrai uradalom urbáriuma 1769. febr. 28. OL UC 102:10.
35 „. . . si equis sünt provisi, si autem Ulis destituuntur ad arcenses vigilias applicantur, . . ad exstructionem et reparationem ligneorum castellorum concurrere; ad castra etiam
progredi et ibidem militare . . . debent". Sellyei László horvátországi fiscalis provisor jelen
tése (Reflexiones) 1769. május 11. OL UC 102:11/1. Filmtár 2362. sz.
36 ,,. . . tempore belli cum proprio equo et vestitu, propriis etiam sumptibus comparendo ad castra exire". A topuszkói apátsági uradalom urbáriuma 1769. OL UC 102:15/c.
Filmtár 2362. sz.
37 „Sunt adhuc alterius ordinis incolae in his Bonis et vocantur decimalistae, quorum
obligationis est, loco robottarum, décimas solvere, aliquas vecturas cum manualibus laboribus praestare, Arcenses et Castellares vigilias peragere, prout ordo veniret, ad bellum
etiam progredi. . . gua pedites . . . servitia sibi incumbentia obire debeant". Sellyei László
jelentése (1. a 35. ljt.)
38 1732-ben V u n a r c z y h e l y s é g (ivanicsi u r a d a l o m ) 23 d e c i m a l i s t a j o b b á g y á t , a k i k addig
v á r ő r ö k k é n t szclgáltak, megfosztják k a t o n a i m e n t e s s é g ü k t ő l é s p a r a s z t i a d ó z á s r a k é n y s z e 
rítik. H e l y e t t ü k e l r e n d e l i k 2 u r a d a l m i h a j d ú t a r t á s á t . OL UC 102:11/2. F i l m t á r 2362. sz.
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Jobbágyok és praedialisták a zágrábi püspökség birtokain, 1769
praedialista

összesen

(közülük
nobilis)

1210

308

1518

(15)

Hrasztovicza

935

58

993

Dombra

162

12

Î74

Gradecz

298

61

359

Ivánics

291

165
75

531

(11)

Zágráb-Vugra

171

65

236

(18)

3067

744

3811

(44)

uradalom

Topuszko
Körös megyei

összesen :

colonus

cserebirtok

80,4%

19,6%

(Az ivanicsi uradalomban 165 praedialista mellett még 75 decimalista is szerepel a katonaparasztok között.)
Mint a fenti táblázat mutatja, a püspöki uradalmakban minden
ötödik paraszt — földesúri katona! Tekintve, hogy ennek a katonai
szervezetnek (praedialisták) a nemesi származású katonák mindössze
5,9 százalékát teszik ki, a püspöki huszárok és gyalogosok tömege egy
értelműen katonaparaszt. Ha katonai szolgálatuk teljesítése közben át
kellett lépniük az országhatárt, zsoldot is fizettek nekik, 39 (éppúgy,
mint a királyi határőröknek). Számuk és arányuk a XVII. századi vi
szonyokat tükrözi, a török kiűzése után ugyanis nem telepítettek többé
katonaparasztokat. így pl. a gradeczi és a zágráb-vugrai uradalom
azon falvaiban, amelyeket csak a XVIII. században népesített be újra
a jobbágyság, már nem találunk praedialistákat
A katonaparasztság történeti szerepének helyes értékeléséhez ismer
nünk kellene a különböző katonaparaszti csoportok kiváltságos hely
zetének további sorsát a XVIII—XIX. században, egészen a feudá
lis rendszer hivatalos felszámolásáig. Az a küzdelem, amelyet a ka
tonaparasztok a török veszély elmúlása után már szabadságuk és
kiváltságaik további fenntartásáért vívtak, rendkívül ellentmondásos,
éppen ezért e küzdelem eredményességét — jelenlegi ismereteink
alapján — aligha lehet egyértelműen meghatározni. Kétségtelen ugyan
is, hogy a XVIII. század folyamán a nemesi vármegyék és a rendi
30 ,,. . extra autem limites regni Episcopalibus sumptibus militare usque tempus revocationis". Ivanicsi uradalom, OL UC 102:11/2. Filmtár 2362. sz.
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állam igyekeztek a katonaparasztságot refeudalizálni, azaz a jobbágy
sorba visszakényszeríteni — n e m is minden siker nélkül. Kivéve a
hét hajdúvárost, a kelet-magyarországi hajdútelepek népességét hoszszabb-rövidebb huzavona után paraszti adózásra szorították. 40 Túl
nyomó többségében hasonló sorsra jutott a Batthyány-uradalmak h a j 
dúsága is.
A refeudalizáció azonban n e m mindenütt járt sikerrel, legalábbis a
XVIII. század első felében. Igen érdekes a katonaparasztság szem
pontjából a tanulmányunkban érintett csáktornyai katonáknak és a zág
rábi püspök praedialistáinak XVIII. századi sorsa. Csáktornyán 1720ban, azon alkalomból, hogy az uradalom újból gazdát cserélt, a k a 
mara részletes urbáriumot fektetett fel. 41 Ennek alapján a katona
parasztság helyzete a következőképpen alakult: Nedelicz és Perlak
oppidiumokban a korábbi szabadságot Lipót császár már 1678-ban meg
erősítette, hangoztatván, hogy ,,e statu rusticano exemptionem" a kato
nai szolgálat fejében élvezik. 42 Helyzetük 1720-ban is változatlan, míg
Légrád oppidumban ,,bár az erőd (s így a katonai szolgálat!) megszűnt,
a lakosok személyüket tekintve, továbbra is szabadok maradnak". 4 3
A fenti három mezővároson, kívül, további 11 helységben összesen 324
katonaparasztot írnak össze, míg 68 katonaparaszt m á r a földnélküliek
listáján szerepel. Zömük m á r n e m teljesít tényleges fegyveres szolgá
latot, de régi kiváltságait megtartva, csupán az újonnan bevezetett
mérsékelt árendával tartozik az uradalomnak. 4 4 A zágrábi püspökség
uradalmaiban, a m á r ismert 1769. évi összeírás tanúsága szerint, a ka
tonaparasztság ellenállása szabadságának védelmében még erőteljesebb
és sikeresebb. Leszámítva az eredetileg is csupán kedvezményeket, de
nem szabadparaszti állapotot élvező decimalisták jó részének jobbágyi
sorba szorulását, a katonaparasztság gerince, a praedialista huszárság^
a XVIII. század második felére is megőrizte személyének és katonai
földjének szabadságát. (Annak tisztázása, hogy e k é t birtoktest kato
naparasztságának sorsa miként alakult 1848-ig, további kutatás fel
adata.) A Batthyányak dunántúli hajdúi sem váltak mindenütt job
bágyokká, néhány helyen meg tudták tartani szabadparaszti helyze
tüket. 45 Hasonlóképpen megőrizték függetlenségüket a XVIII—XIX.
század folyamán a szekszárdi apátság praedialistái is, jóllehet maga az
apátság nem épült újjá a török pusztítás óta. 46 A katonai határőrvidék
területén sohasem alakult ki többé nagybirtokrendszer és népességük
szabadparasztként jutott el a kapitalizmus korszakába. Összehasonlí
tásként utalunk arra, hogy a királyi katonaparasztok Lengyelországban
40 Rácz István: H a j d ú k . . . (1. a 16. ljt.) 142—160. o. és Szendrey
István: A b i h a r i h a j 
d ú k p e r e a h a j d ú s z a b a d s á g é r t . D e b r e c e n , 1958., 63. o.
41 A csáktornyai uradalom urbáriuma, anno 1720. OL UC 3:7.
42 Nedelicz o p p i d u m u r b á r i u m a (l. a 41. ljt.) 101—104. o.
43 „postquam praesidium esse cessasset, incolae tarnen quoad personas manserunt liberi". Légrád oppidum urbáriuma (1. a 41. ljt.) 93. és 100. o.
44 „Hi olim armis serviebant utpote quartalistae équités, octavalistae pedites, ad omnem occasionem contra hostem Turcam insurgebant, nunc loco illius militaris obligationis
solvunt arendam . . . " Novakovecz és más helységek urbáriumában (1. a 41. ljt.)
45 P L K ö r m e n d és V á r o s - H i d v é g e s e t é b e n . Zimányi
Vera: A d a t o k . . . (1. a 21. ljt.)
260. o.
46 T o l n a m e g y e L e v é l t á r a , S z e k s z á r d . Szakály
Ferenc szíves közlése n y o m á n .
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is megőrizték függetlenségüket és mint jómódú szabadparasztok érték
meg a hivatalos jobbágyfelszabadítást. 47
A katonaparasztság társadalmi súlyát és jelentőségét XVI—XVII.
századi történetünkben teljes egészében és számszerűen még nem
tudjuk felmérni. Befejezésül így csupán néhány alapvető konklúzió
felvázolásával igyekszünk a további kutatás sikeréhez hozzájárulni.
1. Amidőn a bécsi k o r m á n y katonapolitikája és a hadszervezet más
formái a XVII. században csődött mondtak, a katonaparaszti szervezet,
mely mint szükségmegoldás alakult ki, megfelelő katonai erőt biztosí
tott az ország védelmére.
2. A földdel fizetett katonai szolgálatnak ez a sajátos rendszere sok
helyütt a harcos jobbágyok (paraszti familiárisok) m á r századok óta
fennálló szervezetét vette mintának, s fejlesztette tovább; túlnyomó
többségükben azonban a török háborúk következtében deklasszálódott
parasztság és a zsold nélkül maradt hajdúság tömegét jobbágyi terhek
től mentes földhöz juttatta, fegyveres szolgálat fejében.
3. A katonaparasztság tömege, mely a XVII. században de facto,
sőt gyakran de iure is szabadparaszti állapotú, m á r pusztán létezésé
nél fogva is aláásta a feudalizmus rendszerét. Ez a passzív hatás nem
lebecsülendő erő, amit az is bizonyít, hogy bár a földesúri reakció a
XVIII. században általános refeudalizációra törekedett, a katonapa
rasztság jelentős része megőrizte szabadparaszti helyzetét.
4. A hajdúszabadság példája, azaz a szabadparaszti állapot elérésére
való törekvés mind horvát, mind magyar vonatkozásban fontos és ak
tív szerepet játszott a korszak antifeudális parasztmozgalmaiban.
5. Annak ellenére, hogy b á r jelenleg is vitás, vajon milyen mérték
ben őrizte meg szabadságát a XVIII'—XIX. századi fejlődés folyamán
a XVII. századi katonaparasztok tömege — az már ma is kétségtelen,
hogy egy részük szabadparasztként érte meg a jobbágyfelszabadítást.
6. A 'katonaparasztság kialakulása 'beszűkítette a gabonapiacot
a
XVII. században, m e r t a korábbi fogyasztók (zsoldosok, földnélküliek)
egy széles rétegét termelő parasztokká alakította át.

« Rusínski: Báthory István . . . (L. a 9. ljt.) 366—367. o.
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SZEMLE

UNOR A ČESKOSLOVENSKÉ OZBROJENÉ SILY*
(Nase vojsko, Praha, 1973., 188 p.)
osztályharcra, a tömegek politikai ma
gatartására stb.
A munkásosztály győzelme a reakciós
erők felett 1948 februárjában, Cseh
szlovákia legújabbkori
történetének
legjelentősebb eseménye. Megvalósult
a Csehszlovák Kommunista Párt 1921ben kitűzött közelebbi stratégiai cél
ja: hatalomra került a proletariátus
vezette dolgozó nép. Hosszú és sok
sok áldozattal járt az út eddig a győ
zelemig. Nemcsak a hazai burzsoáziá
val kellett osztály harcot vívni. Az or
szág egész lakosságának végig kellett
szenvednie a hitlerista agresszió, a
fasiszta megszállás tragikus éveit is.
A felszabadulás során kialakult a
munkás-paraszt demokratikus állam
és az ország újjáépítése a kommunis
ták programja alapján bontakozott ki.
1946-ban a választásokon a népfront
koalíción belül a kommunista párt
újabb pozíciókat szerzett, nőtt a tö
megbefolyása és nemzetközi tekintélye.
Nyilvánvaló, hogy a München előtti
csehszlovák polgári köztársaság hely
reállítását alapvető célul kitűző reak
ció egyáltalán nem nézte jó szemmel
a baloldali erők megszilárdulását az
állam vezetésben. Éppen a további bal
ratolódás megakadályozásának céljából
léptek 1948 elején nyíltan színre a bur
zsoázia jobboldali csoportjai, kormány
válságot robbantottak ki az országban
arra számítva, hogy a kialakult poli
tikai válság megoldásában a kapitalis
ta erők kerülnek fölénybe és a hadse
reg megnyerésével — akár polgárhá
ború útján is — megerősíthetik hatal
mi helyzetüket.

A csehszlovák katonai kiadó gondo
zásában
megjelent
tanulmánykötet
értékes hozzájárulás a legújabbkori
csehszlovák hadtörténeti irodalom gaz
dagításához. Ugyanakkor az 1948-as
februári fordulat 25. évfordulójára
kiadott könyvnek aktuális politikai ér
téke is jelentős, ami a negyedszázad
dal azelőtti események őszinte, elemző
felidézésében, az 1968-as negatív érté
kelésre való reagálásban és az okok
feltárására
irányuló
törekvésekben
nyilvánul meg.
A kötetben három önálló tanulmányt
olvashatunk. Az elsőben
František
SOVA foglalja össze a népi milícia
(a mi szóhasználatunkban munkásőr
ség) létrejöttének és fejlődésének tör
ténetét „A Népi Milícia — a dolgozó
nép forradalmi vívmányainak hű vé
delmezője" címmel. A második tanul
mány szerzője Vlastislav KROV P A
„A Nemzetvédelmi Testület és 1948
februárja" eseményeit tárgyalja. Ján
LIPTÁK és Milan ŠP1ČAK „1948 feb
ruárja és a csehszlovák hadsereg" tör
ténetét dolgozták fel munkájukban.
Mindhárom tanulmány közös voná
sa, hogy az események felidézésében
új forrásanyagokra támaszkodtak és
a téma előző feldolgozásaihoz viszo
nyítva több oldalról tárták fel a fordu
lat évének összefüggéseit, az erőviszo
nyok alakulását, a Csehszlovák Kom
munista Párt stratégiai célkitűzései
nek gyakorlati megvalósításához veze
tő lépéseket, körülményeket, a nehéz
ségek leküzdésének módjait, a sikerek
okait s kihatását az országban folyó
* Február és a Csehszlovák Fegyveres Erők
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A politikai válság, a baloldal és első
sorban a Klement Gottvald vezette
kommunista párt rugalmas intézkedé
sei eredményeképpen békés úton oldó
dott meg. A politikai küzdelmekben
a fegyveres erők — elsősorban a had
sereg — semlegesek maradtak.
František Sova a csehszlovák népi
milícia
létrehozása
körülményeinek
bemutatásával érzékelteti a kommu
nisták reális célkitűzéseit és a megol
dásukon tett intézkedések hatékony
ságát. A párt mozgósítani tudta a for
radalmi erőket, mindenekelőtt a mun
kásokat. Ezek az erők ténylegesen a
válság órájában hozták létre a Népi
Milíciát.
A tanulmány történelmi áttekintést
ad a Népi Milícia 25 esztendős fejlődé
séről, feladatairól, szerepéről az 1968as ellenforradalmi események idő
szakában. Megállapítja, hogy a mili
cisták 1968-ban nagy többségükben
helytálltak a szocialista rend védelmé
ben. A milícia létszámának 50%-a
1945—1948 között lett tagja a kommu
nista pártnak, sokan pedig már a há
ború előtti időszakban. Az 1968-as sze
mélyi állomány 10 százaléka 1948 óta
vett részt a Népi Milíciában. A szerző
reális képet tár az olvasó elé azokról
a hibákról és a hiányosságokról is,
amelyek a Népi Milícia területén —
különösen az 1968—69-es években —
jelentkeztek. De meggyőzően bizonyít
ja azt is, hogy a munkásosztály fegy
veres osztagaiban megvolt és megvan
az erő a hiányosságok felszámolására,
a szocialista társadalomban betöltött
hivatásuk teljesítésére.
Vlastislav Kroupa tanulmánya a
Nemzetvédelmi Testület helyzetéről és
szerepéről ad tájékoztatást. Helyesen
állapítja meg a szerző, hogy az 1948-as
februári eseményeket csakis a kom
munista párt egész stratégiájának és
taktikájának alapján lehet elemezni és
csak a munkásosztály hatalomért foly
tatott harcának teljességében érthető
meg az a történelmi-logikai folyamat,
amely a München előtti Csehszlovák
Köztársaságtól az antifasiszta harc és
a nemzeti felszabadulás eseményein
át a népi demokratikus forradalom
kibontakozásáig vezetett, amely azután
megteremtette a mély társadalmi-gaz
dasági, szociális és politikai változások
lehetőségét.
Kroupa hangsúlyozza, hogy a néptö

megek a felszabadulás után a népi és
demokratikus forradalom kiszélesíté
séért harcoltak és sikereket értek el.
Éppen a politikai harc eredményei tár
ták fel, hogy a burzsoázia tulajdon
képpen nem dolgozta ki a hatalom
birtoklásának távlati tervét, vagyis
nem készült fel arra, hogy a felsza
badult országban többről is lehet majd
szó, mint a München előtti köztársaság
helyreállításáról. Ezért a forradalmi
erők előretörésére a Népfrontba tö
mörült pártok burzsoá képviselői lé
nyegében obstrukcióval, szabotázsokkal és ehhez hasonló módszerekkel
reagáltak. 1947-től, amikor az egykori
Hitler-ellenes koalíció nagyhatalmai
között előtérbe kerültek és mélyültek
a politikai ellentétek és kibontakozott
az imperialisták
hidegháborúja,
a
csehszlovák burzsoázia is mind nyíltab
ban orientálódott a nyugati — elsősor
ban az angol — imperialisták felé.
Ezek határozott támogatásában bízva
lépett fel a forradalmi fejlődés további
térnyerésének megakadályozására, ha
talmi pozíciói megerősítésére és főként
a köztársaság külpolitikai irányvona
lának, azaz a Szovjetunióhoz fűződő
kapcsolatoknak a megváltoztatására.
Ez az ellenforradalmi politika vezetett
végül is a belső reakciós erők össze
fogásához és 1948. február végi kor
mányválsághoz.
Tervei végrehajtásában a reakció
számított a fegyveres testületek és a
belügyi szervek vezető posztjaiban
működő hívei aktív közreműködésére,
többek között a Nemzetvédelmi Testü
letben levő kádereire. Ez az állambiz
tonsági szerv 1945 júniusában jött lét
re. Állománya igen vegyes politikai
összetételű volt és a baloldal szívós
erőfeszítései
ellenére sem lehetett
1948 februárjáig ezt a fontos területet
a reakciós elemektől teljes mértékben
megtisztítani.
A Nemzetvédelmi Testület belső
helyzetének elemzése végén a szerző
levonja a következtetést, hogy bár a
Nemzetvédelmi Testületnek nem volt
döntő befolyása a hatalomért folyó
politikai harcban, tevékenysége mégis
jelentős volt. Belső forradalmi átala
kulása következtében a reakció nem
számolhatott részvételével, ugyanak
kor, mint szervezet, nagy szolgálato
kat tett 1948 első napjaiban a forrada
lom és a munkásosztály ügyének. In-
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tézkedéseivel lényegében a csírájában
elfojtotta a reakciós erők összefogását
és nyílt közös fellépését a népi demok
rácia ellen, meghiúsította a nyílt ut
cai harcokra és bomlasztásra irányuló
kísérleteit. A Nemzetvédelmi Testület
ennek következtében biztosította a
törvényesség és a rend fenntartását,
megakadályozta, hogy a reakció az in
gadozó elemeket bevonja az akcióiba.
Mindezzel hozzájárult a Csehszlovák
Kommunista Párt köré tömörült erők
egyesítéséhez, elszántságuk megszilár
dításához.
A Hadtörténelmi Közlemények jel
legéből fakadóan is nagyobb figyelmet
kívánok fordítani Ján Lipták és Mi
lan Špičak tanulmányára. A szerzők
vizsgálódásainak során az alábbi igen
lényeges kérdésekre kívántak választ
keresni és adni:
1. a második világháború időszaká
ban milyen feltételek és alapok jöttek
létre a csehszlovák hadsereg háború
utáni fejlődéséhez;
2. a Csehszlovák Néphadsereg építé
sével kapcsolatban milyen elképzelé
sekkel és szándékkal léptek fel a
csehszlovák politikai emigráció bizo
nyos erői (a londoni, a moszkvai) az
ország felszabadulásáig;
3. milyen volt a hadsereg felépítése
1948 februárja előtt és a politikai pár
tok harca a kassai kormányprogram
megvalósításáért a hadseregben ;
4. milyen volt a politikai helyzet a
hadseregben február előestéjén, és
végül
5. az alapvető politikai pártok mi
lyen pozíciókkal rendelkeztek február
ban a hadseregben, és a hadsereg mi
lyen szerepet játszott az eseményekben
(123—124. o.)
Ezek a kérdések ténylegesen a cseh
szlovák hadsereg 1945—1948 közötti
helyzetének és fejlődésének alapvető
problémáit összegezik. Megválaszolá
suk során a szerzők a tárgyalt időszak
és különösen az 1947—48-as év for
dulójának általános politikai helyzete,
a valóságos osztályviszonyok alakulá
sának sokoldalú ábrázolására töreked
tek. A recenzióban nincs mód az egyes
témák részletezésére, a szerzők meg
állapításainak, következtetéseinek tol
mácsolására. Ezért csupán a tanul
mányban megjelölt 5. alapkérdéssel
foglalkozom.

A szerzők igen szemléletesen mu
tatják be a különböző pártok harcát
a hadseregért, hiszen a hadsereg
megnyerése a hatalomért folyó harc
lényeges
kérdése.
Természetszerű,
hogy a burzsoázia igyekezett minél
nagyobb befolyásra szert tenni a had
seregben, különösen a felső vezetés
ben. Dacára annak, hogy a parancs
noki állomány politikailag igen diffe
renciált volt február előestéjén (kezd
ve a jobboldaltól az „ingadozókon" át
a baloldalig), a reakció nem rendelke
zett döntő hatással a hadseregre és
le kellett mondania arról, hogy a po
litikai válság megoldásában a maga
oldalán eszközként felhasználja.
A kommunista párt rendkívül rugal
mas és következetes politikája ered
ményeképpen 1947 második felében a
hadsereg gyakorlatilag a népi demok
ratikus állam eszköze lett, szervezeti
leg és politikailag konszolidálódott,
több magasabb parancsnoki beosztás
ba új káderek kerültek. Ezek a kine
vezések áthúzták a reakció reményeit,
hogy korlátozhatják a baloldal és a
kommunisták befolyását a felső veze
tésben.
1947—1948 fordulóján megerősödött
a kommunista párt ideológiai és poli
tikai-szervező tevékenysége a had
seregben. Ennek igen komoly hatása
jelentkezett a hadsereg erkölcsi-politi
kai állapotának általános megszilárdu
lásában. Jelentős előrelépés történt
bizonyos szervezeti vonatkozásban is.
A Központi Bizottság megerősítette a
párt katonai bizottságát, ennek köz
ponti, területi, járási és városi szer
veit, megszilárdult azoknak a párt
szervezeteknek a hálózata, ahol a
hadsereg tagjai—végeztek
munkát.
Február előtt ugyanis a hadseregben
nem működtek nyílt pártszervezetek.
A kommunista katonák a területi
(helyi) pártszervezetekhez
tartoztak.
A pártszervezetek hálózata csak 1948
telétől épült ki a hadseregen belül.
Mindezek következtében a hadsereg
ben levő reakciós elemek nem voltak
képesek meghatározó befolyást gya
korolni a személyi állomány egészére
és így a fejlődés teljesen más irányt
vett, mint ahogyan azt a burzsoázia
szerette volna. A hadsereg politikai
hangulata 1948 elején már egyáltalán
nem felelt meg a reakció tervének.
A személyi állomány — és különösen
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a tisztikar — állásfoglalására termé
szetesen nagy hatással volt a felső
vezetés, a tábornoki állomány politi
kai magatartása. A szerzők ezzel kap
csolatban részletesen foglalkoznak a
hadsereg felső vezetésének (Honvé
delmi Minisztérium, Vezérkar) össze
tételével, a tábornokok közötti politikai
káderharcokkal. Értékelik a párton
kívüli honvédéimi miniszter, Ludvik
Svoboda tábornok szerepét, aki kö
vetkezetesen meg tudta valósítani a
kommunista párt katonapolitikai cél
kitűzéseit és tekintélyénél fogva nagy
befolyással volt a katonákra.
A kommunista párt vezetése mind
végig központi kérdésnek tekintette a
hadsereg magatartását a poltikai osz
tályharcban, különösen az 1948. feb
ruári napokban. Alapvető irányvonala
a következő volt: nem engedni, hogy
a hadsereget bármi módon bevonják
a politikai harcba, meg kell akadá
lyozni, hogy a reakció a maga osz
tálycéljaira a hadsereget felhasználja.
A Csehszlovák Kommunista Párt a
Központi Bizottság mellett működő
Katonai Bizottságon keresztül bizto
sította a pártirányítást a hadseregben.
A hadsereg kommunistái, mint em
lítettem, a területi pártszervezetekhez
tartoztak.
1945 májusától
egészen
1948 februárjáig a hadseregen belül
létezett illegális kommunista pártve
zetés, amely alapvetően a kommunista
nevelőtisztekre támaszkodott. Szüksé
ges megjegyezni, hogy a nevelőtiszti
intézmény a népfront elvei alapján
szerveződött meg, tehát a koalíció
minden pártja képviseltette magát az
apparátusban.
A tanulmány szerzői közlik, hogy a
hadseregben dolgozó kommunisták a
parancsnokok között végzett politikai
tevékenységük alapkérdésének a népi
demokratikus forradalom elveihez, a
Szovjetunióhoz és hadseregéhez, a
népfrontkormány programjához való
viszonyt tették. Ahol e kérdésekben
egyetértés nyilvánult meg, kellő alap
nak tekintették az együttműködéshez.
„Ily módon a február előtti hadse
regben sikerült hatástalanítani a reak
ciós pártok bomlasztó tevékenységét
és a párt ügyének megnyerni a becsü
letes és tisztességes tiszteket." (154. o.)
Ha a február előtti időszakban nem
is értek meg a feltételek teljes mér
tékben a Központi Bizottság 1947. ja

nuári plénumán kiadott jelszó: „a né
pi többségért" megvalósítására,
a
hadsereg
kommunistáinak
sikerült
végrehajtani a párt vezetése által ki
tűzött célt: semlegesítették a hadse
reget a politikai harcokban és lehetet
lenné tették, hogy a reakció a maga
oldalára állítsa és visszaéljen vele.
Egyet kell érteni a szerzők azon
megállapításával, hogy a hadseregért
folyó harcnak a február előtti időszak
ban mély politikai kihatásai voltak,
melyek következményeiben jóval túl
lépték a hadsereg kereteit. Ez a harc
szerves része volt az államappará
tusért vívott küzdelemnek. A cseh
szlovák fegyveres erőknek népi de
mokratikus elvek alapján
történő
fejlesztését ellenző reakció ezt a har
cát
összekötötte
a
„rendőrállam"'
elleni küzdelemmel. Ehhez szerette
volna elnyerni a közvélemény szimpá
tiáját és így leplezni tulajdonképpeni
ellenállását az ország forradalmi át
alakulásával szemben. Ez az elképze
lése azonban meghiúsult.
A belpolitikai válság 1948. február
utolsó hetében érte el tetőpontját. A
fentiekből következően a hadsereg
kívül esett a politikai válság súlypont
ján és a párt arra törekedett, hogy
a hadsereg „semlegességét" továbbra
is biztosítsa. A helyzet azonban igen
bonyolult volt. Mint a szerzők meg
állapítják, „a hadsereg kommunistái
nak nem volt könnyű teljesíteni a
pártvezetés utasítását és távol tartani
a hadsereget a politikai harcoktól".
Ilyen körülmények között elsősorban
arra törekedtek, hogy a Honvédelmi
Minisztériumban és a Vezérkarnál a
kezdeményezés a kommunisták és
baloldaliak kezében összpontosuljon,
és egyértelműen kinyilvánították elha
tározásukat, hogy megakadályozzák a
hadsereg felső vezetésének minden
népellenes fellépését, ha erre elszánná
magát.
„És valóban — állapítják meg a
szerzők —, a reakció hívei a februári
kormányválság folyamán sem a mi
nisztériumban, sem a Vezérkarnál
semmiféle akcióra nem voltak képe
sek. Hozzájárult ehhez a helyes párt
munka és az állandó kapcsolat a
Honvédelmi Minisztérium és a Vezérkar
kommunistái között." (156. o.)
A kommunisták mozgósítása és te
vékenysége következtében a februári
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események csendben zajlottak le a
hadseregben.
Néhány helyen a katonák, mint
egyének részt vettek a tüntetésekben
és politikai eseményekben a párt akcióbizottságai
munkájának
segítése
céljából. így kommunista katonák vo
nultak fel Prága utcáin a dolgozókkal
együtt és követelték a reakciós mi
niszterek eltávolítását a kormányból.
A szerzők az általuk feltárt dokumen
tumokkal tanúsítják, hogy a katonák
aktívan támogatták az akcióbizottságok
munkáját a köztársaság egész terüle
tén, részt vettek a Népi Milícia meg
szervezésében, sőt egyes helyeken, pl.
Zvolen területén kommunista tisztek
segítettek partizánalakulatok létreho
zásában is.
Érdekes megállapítást tesznek az
akkori köztársasági elnök, dr. Edvard
Beneš személyére vonatkozóan. Meg
állapítják, hogy Beneš
februárban
egyetlen lépést sem tett a hadsereg
ügyében, amit neki sem a hazai, sem
a külföldi reakció nem tudott megbo
csátani. A szerzők hangsúlyozzák, hogy
a puccsisták igen nagy reményeket
fűztek Beneš elnökhöz és lehetőségei
hez. Ügy vélték, hogy mint a hadse
reg főparancsnoka, él is ezekkel a
lehetőségekkel. Ezt tanúsítják ékes
szólóan a február utáni emigránsok
megnyilatkozásai.
Ján Lijták és Milan Špičak tanul
mányuk befejező részében a hadsereg
honvédelmi szerepére hívják fel a
figyelmet.
A kritikus
időszakban
ugyanis Németország amerikai meg
szállt övezetében, .a nyugatnémet—
csehszlovák határ mentén megfigyel
hető volt az agresszív erők összevoná
sa. Ezért röviddel a kormányválság
kirobbanása előtt, 1948. február köze
pén, a csehszlovák hadseregben tel
jes harckészültséget rendeltek el és
a hónap folyamán a csehszlovák egy
ségek az ország nyugati részén had
gyakorlatot tartottak. Ennek befejező
dése egybeesett a kormányválság nap
jaival. A csapatok tevékenysége gya
korlatilag megerősítette a nyugati határvédelmet és a reakciós miniszterek
lemondását követően azonnal életbe
lépett a határok védelmének új terve,
és a vezérkari főnök utasítására a

csapatok elfoglalták a kijelölt terep
szakaszokat.
A Csehszlovák Kommunista Párt
Klement Gottvald vezette Központi
Bizottsága a munkásosztály és a forra
dalmi erők mozgósításával a februári
válságot politikai eszközökkel oldotta
meg és a hadsereg magatartásában ér
vényesült a párt katonapolitikai cél
kitűzése is. Mindez nem zárja ki, hogy
a hadsereg személyi állományának
meghatározott szerepe volt az 1945—
1948 közötti időszak osztályharcában.
Kivette a részét a szudétanémetek ki
telepítésében, a benderisták
elleni
fegyveres harcokban és ezek felszá
molásában, hozzájárult a háborús ro
mok eltakarításához, segítséget nyúj
tott a nemzetgazdaság helyreállításá
hoz, különösen a bányászatban és a
mezőgazdaságban. Mindezzel hozzá
járult az ország gazdasági és politikai
konszolidációjához, ezáltal a kommu
nista párt és a Népfront építési prog
ramjának megvalósulásához.
E tevékenysége során a hadsereg
1945 májusától olyan fejlődésen ment
át, minek következtében osztály és
politikai szempontból egyaránt erősen
differenciálódott. A hatalomért folyó
harc döntő pillanatában a burzsoázia
már nem támaszkodhatott egyérteműen
a hadseregre, de a proletariátus sem
tekinthette a maga megbízható hatal
mi eszközének. Ezért volt reális és
helyes a kommunista párt taktikája
a hadsereg kérdésében a februári ese
mények idején.
Befejezésül a szerzők levonják a kö
vetkeztetést: ez az igazság a csehszlo
vák hadsereg 1948. februári helyzetéről
és szerepéről. Sem a hadsereg, sem
más fegyveres erők nem avatkoztak
be a februári eseményekbe. Február
nem volt semmiféle
„kommunista
fegyveres puccs", ahogy ezt szeretnék
a február utáni emigránsok és a 60-as
évek végén színrelépett epigonjaik be
bizonyítani.
A fegyveres erők 1948 februárjában
betöltött helyét és szerepét vizsgáló
tanulmánykötet tudományos értékű,
méltó megemlékezés a 25 esztendő
előtti történelmi fordulatról.
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Godó

Ágnes

M. E. MONYIN:

SZODRUZSESZTVO, ROZSGYONNOJE V BOJAH
O SZOVMESZTNOJ BORBE SZOVJETSZKIH VOORUZSONNIH SZIL
I ARMIJ SZTRAN VOSZTOCSNOJ JEVROPI PROTYIV VOJSZK
FASISZTSZKOJ GERMANYII*
(Vojennoje

Izdatyelsztvo,

A második világháborúról szóló iro
dalom egy figyelemreméltó, széles for
ráskutatásokon
alapuló
összefoglaló
jellegű munkával gazdagodott. A szer
ző a marxista hadtörténészek közül el
sőként vállalkozott arra, hogy átte
kintse a Szovjet Fegyveres Erőknek
a lengyel, a jugoszláv, a csehszlovák,
a bolgár és a román, valamint a ma
gyar antifasiszta alakulatokkal az el
múlt
háború
folyamán
kialakult
együttműködését. Ez az együttműködés
jellegében, tartalmában s formájában
gyökeresen különbözött attól, ami a
fasiszta erők kezdeti sikerei nyomán a
német hadvezetés, valamint a csatlós
államok csapatai, az ellenforradalmi,
nacionalista
bábrezsimek
fegyveres
alakulatai között jött létre.
Két ellentétes irányú folyamatot fi
gyelhetünk meg. A német fasiszta csa
patoknak a keleti arcvonalon elszen
vedett vereségei után rohamosan csök
kent a csatlósok, a bábrezsimek kato
nai támogatása, ugyanakkor a Vörös
Hadsereg ragyogó győzelmei Moszkva
alatt, Volgográdnál és a kurszki csa
tában bátorítólag hatottak Európa an
tifasiszta erőire, növelték a győzelem
be vetett hitet, felélénkítették a meg
szállt területeken a partizánmozgal
mat, s ezzel egyidőben a reguláris
csehszlovák, lengyel, jugoszláv, majd
román önkéntes alakulatok szervezé
sét szovjet földön.
A könyv a közép-európai szocialista
államok új típusú fegyverbarátságá
nak a közelmúltba nyúló gyökereit,
történelmi előzményeit vizsgálja. A fi
gyelmet nem az itt-ott jelentkező ne
hézségekre, az ellentmondásokra irá
nyítja, hanem arra, ami előremutat,
ami a mai sokoldalú politikai és kato
nai együttműködést a történelmi ha
gyomány erejével táplálja.

Moszkva,

1971., 419 p.)

A szerző tárgyalja azt a sokoldalú
segítséget, amit a Szovjet Fegyveres
Erők a német fasiszta agresszió áldo
zatává vált Csehszlovákia, Lengyelor
szág és Jugoszlávia szovjet földre ke
rült s katonai szolgálatra alkalmas ál
lampolgárainak nyújtottak, hogy nem
zeti zászlójuk alatt harcolhassanak ha
zájuk felszabadításáért. A Londonban
székelő lengyel és csehszlovák emig
ráns kormány nem nézte jó szemmel,
hogy a kommunisták aktív közreműkö
désével
szervezzenek
alakulatokat,
melyek a Vörös
Hadsereg oldalán
vesznek részt a fasizmus elleni harc
ban. Az antifasiszta koalíció belső el
lentmondásai, mint erre a szerző több
esetben is rámutat, befolyásolták azo
kat a kormányközi
egyezményeket,
melyek meghatározták a Vörös Had
sereg és az említett önkéntes alaku
latok együttműködését.
Az első csehszlovák zászlóalj szer
vezése 1942 februárjában kezdődött, s
a háború befejező szakaszában hazai
földön már egy egész hadtest vett részt
a harcokban Ludvik Svoboda parancs
noksága alatt.
1941 augusztusában Anders tábor
nok vezetésével folyt szovjet területen
a lengyel hadsereg szervezése. A több
mint 70 000 embert számláló hadsere
get a londoni kormány 1942 augusztu
sában kivonta a szovjet főparancsnok
ság alárendeltségéből anélkül, hogy
sor került volna a bevetésére. A Len
gyel Hazafiak Szövetségének a kezde
ményezésére — melyben a kommunis
ták befolyása érvényesült — 1943 má
jusában indult meg a Tadeusz Kos
ciusko lengyel szabadsághős nevét vi
selő első lengyel hadosztály szervezé
se; a háború befejező szakaszában a
berlini és a prágai hadműveletekben
már két reguláris hadsereg vett részt.

* Harcokban született barátság. — A Szovjet Fegyveres Erők és a közép-európai or
szágok hadseregeinek közös harca a fasiszta Németország csapatai ellen.
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Részletesen foglalkozik a szovjet föl
dön megalakult
jugoszláv egységek
harci útjával, a szovjet Vörös Hadse
regnek
Jugoszlávia
Népfelszabadító
Hadseregével
1944—1945
folyamán
megvalósuló együttműködésével.
A hadifogolytáborokban a román an
tifasiszta katonákból és tisztekből 1943
őszén kezdték el a Tudor Vladimirescu
hadosztály szervezését. Az 1944. augusz
tusi felkelés, majd Románia felszaba
dulása után az újjászervezett román
hadsereg alakulatai a szovjet főpa
rancsnokság hadműveleti
irányítása
alatt részt vettek Magyarország és
Csehszlovákia felszabadításában. 1944
ťíszétol az 1. bolgár hadsereg vállvetve
küzdött a 3. Ukrán Front csapataival
a Duna és a Dráva mentén. A szovjet
csapatok említett fegyvertársai a Vö
rös Hadsereg 15 nagyszabású hadmű
veletében vettek részt.
Megemlékezik a szerző a magyar
partizánok tevékenységéről is, s rövid
áttekintést nyújt a magyar demokra
tikus hadsereg szervezésének kezdetei
ről. Megemlíti, hogy a magyar had
sereg két hadosztálya a 3. Ukrán Front
alárendeltségében Ausztria területén
került bevetésre. Főleg a német kapi
tuláció után még garázdálkodó „SS"
és magyar „kopjás" bandák felszámolá
sában vettek részt.
A szerző számításai szerint a há
ború befejező szakaszában a szovjet
csapatokkal vállvetve, a szovjet fő
parancsnokság hadműveleti irányítása
alatt több mint 400 000 lengyel, cseh
szlovák, bolgár, román és magyar ka
tona és tiszt harcolt. Ugyanakkor az
említett országok felszabadításáért
a
Szovjet Fegyveres Erők jelentős vér
áldozatokat hoztak. A Lengyelországért
folyó harcokban 600 000, a Csehszlová
kiáért vívott küzdelemiben 140 000 szov
jet katona áldozta életét. Románia fel
szabadítása folyamán 286 000 szovjet
harcos vesztette életét, illetve sebesült
meg.
Rendkívül érdekes a könyv záró
fejezete, mely a szovjet harcosok in
ternacionalista szellemű nevelésének
kérdéseivel foglalkozik. A szerző be
vezeti az olvasót a Vörös Hadseregben
ez időben folyó politikai tevékenység
történetébe, bepillantást enged abba a
sokoldalú felvilágosító és nevelőmun

8 Hadtörténelmi Közlemények

kába, amellyel felkészítették a csapa
tok személyi állományát a szomszédos
államok
antifasiszta
erőivel
való
együttműködésre, a Szovjetunió nyu
gati határainak átlépése után a lakos
sággal, a helyi hatalmi szervekkel való
kapcsolatra, az illegalitásba vonult el
lenséges erőkkel folytatandó harc mó
dozataira.
A politikai nevelőmunkában komoly
szerepet kapott az oroszok, bolgárok,
jugoszlávok, csehszlovákok, lengyelek
és románok közös török- és németelle
nes küzdelmeinek, e harcok történelmi
tradícióinak felelevenítése. A szerző
utal a Vörös Hadsereg soraiban harcoló
szláv harcosok
1944
februárjában
Moszkvában tartott gyűlésére, mely
nek anyaga széles körben került fel
használására mind a szovjet, mind a
lengyel, csehszlovák, jugoszláv alaku
latok harcosainak politikai nevelésé
ben. Az említett tradíciók ápolása —
mint ismeretes — meghatározta a há
ború alatti és utáni évek hadtörténet
írásának témaválasztását, mint ahogy
a magyar felszabadulás utáni történet
írást is sokáig közvetlenül befolyásol
ták a fasizmus elleni harc által tá
masztott igények, valamint a polgári
elemeket is magába foglaló koalíció
keretei. Az előtérben álló polgári de
mokratikus átalakulás feladatai rész
ben magyarázzák, miért esett abban az
időben nagyobb hangsúly a Rákóczi
szabadságharc, az 1848—1849-es polgá
ri forradalom és szabadságharc ha
gyományaira, mint pl. a Magyar Ta
nácsköztársaság és a szovjet köztársa
ságok 1919-ben kialakult fegyverba
rátságára.
Az ismertetett könyv, amely először
tárgyalja népszerű formában, nagy öszszefüggéseiben a szovjet csapatokkal
vállvetve harcoló lengyel, jugoszláv,
csehszlovák, bolgár, román és magyar
alakulatok szerepét a fasiszta erők el
len vívott küzdelemben, s elemzi az
együttműködés, az internacionalizmus
elvei alapján fejlődő fegyverbarátság
kialakulásának történetét, a hazai ol
vasó érdeklődésére is számot tarthat.
Magyar nyelven történő kiadása hasz
nos missziót teljesítene.
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Józsa

Antal

HADITECHNIKA—1973
(Szerkesztette:

Sárdy Tibor. Budapest. Zrínyi Katonai Kiadó, 1973., 223 p.)

A Zrínyi Katonai Kiadó negyedik
alkalommal juttatja el az olvasóhoz
évente megjelenő haditechnikai tanul
mánygyűjteményét. Most is egy év leg
fontosabb haditechnikai eseményeiről,
fejlesztési tendenciáiról, már elért vagy
a közeli jövőben várható eredményei
ről igyekszik képet — vagy legalább
keresztmetszetet — adni. A feladat
(különösen a jövő fejlesztési tenden
ciáinak felvázolása) évről évre nehe
zebb, hiszen a műszaki tudományok
területén végbemenő haladás, a tech
nikai fejlődés egyre gyorsuló ütemű.
Utóbbi pedig a világ ketteosztottsaga
következtében nem kis mértékben a
haditechnika terén realizálódik.
Vannak biztató jelek is: a SALTtárgyalások, az Európai Biztonsági Ér
tekezlet előkészítése során jelentkező
előrehaladás. De Indokínában újra és
újra dörögnek a fegyverek, hullanak
a bombák. Valamiféle prognóziskészí
tés nem könnyű feladat. És ezzel már
el is jutottunk a könyv indító gondo
latához.
,,A jövőkutatás és a haditechnikai
fejlődés" címet viselő bevezető tanul
mány szerzője (Sárdy Tibor) abból in
dul ki, hogy a katonai jövőkutatásnak
— mint a jövő háborújának megis
merésére irányuló eljárásnak, tevé
kenységnek — a fegyverzet és a hadi
technikai felszerelés távlati fejleszté
sében, az itt követendő módszerekben
egyre fokozódó
szerepe, jelentősége
van. A hadviselés módjában végbeme
nő valamennyi
jelentős változásnak
mindenkor valamilyen új fegyver, ha
ditechnikai eszköz feltalálása és a had
seregek fegyvertárában való elterjedé
se volt az elindítója. És ez a folyamat
egyre gyorsul. Amíg a lőpor megis
merésétől a tömeges harci alkalma
zásig több évszázad telt el, az első re
pülési kísérlettől a katonai légierő
megjelenéséig már csak mintegy har
minc évre volt szükség. Az atombom
ba előállításának műszaki lehetősé
gei pedig mindössze nyolc évvel előz
ték meg az első atomszerkezet felrob
bantását. És lehetne tovább s o r o l n i . . .
Az idő tehát sürget! A tudományos
ismeretek mennyisége, a felfedezések

és a találmányok száma egy évtizeden
belül megkétszereződik. De más ténye
zők is a katonai jövőkutatás szüksé
gessége mellett szólnak. Egy-egy új
fegyverrendszer kifejlesztése a terve
zéstől, a gyártáson és a csapatpróbá
kon át a csapatoknál való szolgálatba
állításig olykor 8—10 év munkáját
igényli. Ha pedig a fegyverrendszer
létrehozására irányuló döntésről utóbb
vagy a fejlesztés közben derül ki, hogy
téves volt, annak igen súlyos követ
kezményei vannak: időveszteség, jelen
tős anyagi kár és ami talán a legfon
tosabb, visszaesés a potenciális ellen
fél feletti haditechnikai fölény terü
letén.
így a haditechnikai fejlesztés nem
nélkülözheti a tudományosan megala
pozott tervezési módszerek, benne a
katonai, haditechnikai előrejelzés al
kalmazását — zárja gondolatsorát a
szerző.
Az ismertető bevezető soraiban meg
említettük, hogy a szerzők, az előzők
höz hasonlóan, ebben a könyvben is
egy év legfontosabb haditechnikai ese
ményeiről igyekeznek képet adni. Ez
sem könnyű feladat: ki merné határo
zottsággal állítani, hogy a haditechni
kai fejlesztés legutóbbi évében éppen
az a hat téma a legjelentősebb, ame
lyet a könyv átfog. De aki ennek a
munkának az elődeit is olvasta vagy ez
után veszi kézbe, abban kirajzolódik
a valamiféle teljességre — emellett
aktualitásra — irányuló törekvés ké
pe.
A második tanulmány „A katonai re
pülés időszerű kérdései" címmel (szer
ző: Szentesi György) arról ad számot,
hogy a katonai és a polgári repülés
fejlesztésében világszerte két fő irány
zat figyelhető meg. Az egyik a hiper
szonikus repülés, a másik a légi szál
lítás kérdéseivel foglalkozik, azok meg
oldását tűzi célul. A hiperszonikus se
bességtartományban biztosan, működő
repülőeszközök kialakításának katonai
szempontból igen nagy a jelentősége.
A katonai légi szállítás terén a köze
lebbi múltban számottevő eredmények
születtek. A fejlesztésnek most két irá
nya figyelhető meg: növelik a repülő-
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gépek méreteit és vele együtt a hasz
nos terhelést, másrészt fokozzák a szál
lítógépek sebességét, és ez az út me
gint csak a hiperszonikus sebesség
tartomány felé vezet.
„Harc minden hullámhosszon" a cí
me a következő tanulmánynak (szer
ző: Steinmetz
István). És valóban:
elektromágneses hullámok vívják szü
net nélküli harcukat békében és há
borúban, éjjel és nappal a légkörben
és a kozmoszban, a nap minden órájá
ban, percében. Felderítő műholdak szá
zai keringenek az űrben, óriás lokáto
rok ezrei kémlelik a látóhatárt, sok
ezer kilométerről jelezve minden re
pülőeszköz felbukkanását.
A rádiótechnikai felderítés, iránymé
rés, zavarás, az ellenséges rádiótech
nikai zavarás elleni védekezés, rádió
technikai álcázás: ezek a tanulmány
fő kérdései.
A „Katanai gépjárművek" című ta
nulmányban a szerző (Poór István) a
hadseregek
különböző
rendeltetésű,
szerkezeti megoldású, teherbírású stb.
gépjárműveiről ad áttekintő képet.
A katonai gépjárművekkel kapcso
latos követelményeket a motorteljesít
mény és a futómű alapvetően megha
tározza. A gépjárművek nagy átlag
sebessége, a jelentős hatótávolság, a
megbízható üzemelés, a jó terepjáró
képesség a legfontosabb
tényezők,
amelyek a csapatok számára a kor
szerű
harcokban—hadműveletekben
megkövetelt, nagyfokú mozgékonyságot
biztosítják.
A polgári és a katonai gépjárművek
közös bázison való gyártása, a „csa
ládelv" érvényesítése, a kointénerizáció
a katonai szállításban — ezek a tanul
mány legfontosabb kérdései, amely ér
tékes technikai teljesítmény táblázatot
is tartalmaz.
„A csapatok légitámogatásának kérdései"-vel foglalkozik a körünkből fia
talon, tehetsége és munkaereje teljé
ben eltávozott szerző, Lőrincz
István
tanulmánya.
A szárazföldi csapatok harcának lé
gitámogatása a korszerű harc elenged
hetetlen követelménye, de az ezzel
kapcsolatos korábbi nézetek gyökeres
felülvizsgálatra szorulnak. A harcá
szati légideszantok biztosítása különös
hangsúlyt kap.
A támogatás módja is lényegesen
megváltozott. Oka, hogy a támogató lé
8*

gierő kis kötelékkel, esetenként egyes
repülőgépekkel, kis repülési magassá
gon tevékenykedik.
A legújabb nézetek szerint a támo
gató repülőgépek fő fegyvere a rakéta
lövedék, de a gépágyúkat — szerepü
ket és alkalmazhatóságukat — is újra
értékelték.
A tanulmány a jelenlegi csapatlég
védelmi rendszereket részleteiben is
merteti.
„Évtizedünk katonai műszaki eszkö
zei" című tanulmányában a szerző
(Mázán Pál) arra irányuló nézeteit fog
lalja össze, hogy milyen műszaki esz
közök, és miként szolgálják a harc mű
szaki biztosításának optimális feltéte
leit, elsősorban a saját csapatok aka
dálymentes mozgásának, előnyomulásá
nak biztosítását és az ellenség moz
gásának akadályozását.
A tanulmányban bemutatott eszkö
zök között ott találjuk a különféle át
kelési eszközöket és kétéltű harcjár
műveket, valamint az erődítési mun
kagépeket. A harckocsik soraiban új
harceszközök jelentek meg: a páncé
los műszaki harcjárművek. Közös jel
lemzőjük, hogy a közepes harckocsi al
vázára, mint alapgépre szerelt külön
féle munkagépek (tolólap, daru, csör
lő, talajfúró stb.) és robbanó eszkö
zök a műszaki
alegységeket önálló
harcfeladatok megoldására teszik ké
pessé. Önvédelmi fegyverzetük is van.
A páncélos műszaki harcjármű tel
jesen új eszköz, a hadseregek egy ré
szében már rendszeresítették, másutt
még csak kísérletek folynak. Előbbiek
közül néhányat bemutat a szerző.
„A hetvenes évek űrhajózása" című
tanulmány
a
könyv
zárófejezete.
Szerzője (Nagy István
György) az
olvasó figyelmét elsősorban a más
fél évtizedes űrhajózás jövőbeni ala
kulására irányítja. Megállapítja, hogy
a két kozmikus hatálom — a Szovjet
unió és az Amerikai Egyesült Államok
— koncepciója a hatvanas évek kez
detén 'merőben eltérő volt és a kér
dés így vetődött fel: emberek vagy
automaták? Az utóbbi években az
amerikai felfogás közeledik a szovjet
elképzelésekhez és úgy tűnik, hogy
évtizedünk hátralevő részében az űr
állomások viszik a vezető szerepet.
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Szabó

Sándor

MILAN VASIČ:

MARTALOSI U JUGOSLOVENSKIM ZEMLJAMA POD TURSKOM
VLADIVINOM*
(Akademija Náuka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine, djela knjiga XXIX.,
djeljenje istorijsko-füoloskih
nauka, knjiga 17., Sarajevo 1967., 286 p.)
Az oszmán birodalom a bizánci és
a délszláv államoktól — azok lakos
ságával együtt — jelentős állam- és
hadszervezeti hagyományt is átörö
költ. Ezek között kell megemlítenünk
az oszmán birodalomnak szolgáló ke
resztény katonai és félkatonai szer
vezeteket: martalócok, vojnikok, műszellemek stb., amelyek közül Milan
Vasié könyvében a martalóc szerveze
tet közelebbről kívánja megvilágítani.
A Balkán-félszigeten és Kis-Ázsiában a XIII—XIV. században a bizán
ci állam, az ún. barbár törzsekből:
vlah transzhumáló juhpásztorok, tö
rök nomádok stb., határőr (akritai)
településeket épített ki. Ezek a határ
őrszolgálatot vállalt vlah, román és
török törzsek szolgálati földet, letele
pülési jogot és adómentességet kaptak,
s a bizánci császárok rendeletei (urammata basilica) szabályozták életüket.
Az oszmán birodalom 1365 óta ál
landó harcban állt a Magyarország
hoz tartozó délszláv bánságokkal. E
harcokban a martalóc név először
mint egy török katonai alakulat neve
tűnik fel a XV. század második felé
ben. A martalóc nevet a szerző az
„armatoloi—armatolos" görög szóból
származtatja, melynek egyik jelenté
se: fegyveres rabló, tolvaj. De ugyan
akkor megjegyzi, hogy egy másik ér
telmezés szerint „felderítőt, őrt" is je
lenthet. A török hadseregen kívül a
magyar és a velencei hadseregben is
feltűnnek a délszláv könnyűlovas (mar
talóc és huszár) és könnyűgyalogos
(hajdút vagy hajdú) csapatok. A könyv
megemlíti, hogy 1507-ben a boszniai
Jajce várának helyőrségéből 522 ma
gyar huszárt és 264 martalócot jegyez
tek le. A szerző szerint ez az egyhar
mados délszláv részvétel (a fenti hely
őrséghez hasonlóan) a magyar—török
végvári harcokban mind a két oldalon
megvolt.

A martalóc szervezet a XV. század
második felében tűnik fel, főleg az
oszmán birodalom európai határainál,
mint a török határőrvidék lovas vagy
gyalogos őrsége. Fontos feladatuk az
ellenséges magyar területeknek állan
dó betörésekkel való háborgatása és a
hírszerzés volt.
1521 után a Duna—Száva vonaltól
északra terjeszkedő török hatalom az
újonnan elfoglalt városokba került
helyőrségek között a martalóc csapa
tokat is felhasználta. így a martalóc
csapatok tevékenysége Észak-Szerbia
és Bosznia
vidékéről fokozatosan
északra terjedt ki. A magyar hódoltsá
gi területen — az osztrák területek
közelsége miatt — a Dunántúlon voltak
a legjelentősebb martalóc helyőrségek.
A martalócok e városokban külön ne
gyedekben családosán telepedtek le.
így a hódoltsági területen délről
északra haladó délszláv népvándorlás
indult meg. A martalóc szolgálat csa
ládon belül öröklődött (apa-fiú-unoka)
és sokszor 15—20 évig tartott. Ez a
martalóc zsoldos szolgálat a korábbi
juhpásztor nomádok területi határőr
szolgálatából vált ki. Először csak al
kalmi különleges alakulatok különül
tek ki, amelyek azután tevékenységük
során alakultak
tovább. Különleges
várszolgálat, állandó továbbvezénylés
lett a sorsuk,
miközben állandóan
észak felé nyomultak előre. Zsoldot
kaptak, amiről a fentmaradt zsold jegy
zékek is tanúskodnak. Ilyen zsold jegy
zéket a könyv is bemutat. Az 1516. évi
szendrői (szmederovói) martalóc zsold
jegyzékben
pl. 384 keresztény szerb
mellett csak 11 mohamedán volt.
Mindazonáltal meg kell különböztet
nünk: az oszmán birodalom belső, nem
határterületein működő martalóc ala
kulatokat, amelyek a területi közigaz
gatási hatóságok
(nahije, kadiluk,
szandzsák) szolgálatában álltak s ren-

Martalócok a jugoszláv területeken a török uralom alatt.
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dészeti feladatokat láttak el, ezért a
martalóc akcse nevű illetményt, sza
bad telket és adómentességet kaptak,
valamint a várakban szolgáló speciá
lis csapatokat, pl.: lovas felderítők
(akindzsik), dunai
naszádosok stb.,
akik zsoldot kaptak. Az utóbbiak ve
zetői timár javadalom birtokot nyer
tek. A magasabb szervezeti egységük
a „dzsemaat" volt. Vezetője, különbö
ző elnevezésekkel: az aga, vojvoda,
harámbasa, martalócbasa vagy szer
mije volt. Kisebb rangú tisztségek: a
hadsegéd (kethüda), zászlótartó (alemdar) és a futár (csaus) voltak. A mar
talóc alakulatok kisebb egységei az
„oda" vagy „belőlük" — 9—10 fővel,
ezek vezetője az odabasi vagy bölükbasi volt. A dzsemaatok létszáma a
zsold jegyzékek alapján nagy különb
ségeket árulnak el, pl.: 1541-ben Eszé
ken két dzsemaat volt, az egyik 371,
a másik 148 fővel. A martalócok etni
kai és vallási összetétele 1521 után
a Szerémségben, Bácskában és az egész
hódoltsági területen hasonló arányú
volt: a 90 százalékban keresztény szer
bek mellett kivételesen fordult elő
egy-egy román vagy egyéb név, pl. az
1633. évi verseci zsold jegyzékben sze
repel Jankul, Avram, Jehudi stb. A
magyarlakta területeken voltak ma
gyar martalócok is, ezt a pesti, váci,
pécsi stb. zsold jegyzékek is bizonyít
ják. A pécsi várban 1557-ben 107
martalócból 20 magyar volt. De ez
egyedülálló példa, általában a hódolt
sági martalóc helyőrségeket szerbiai
és boszniai területekről töltötték fel.
Ez az etnikai összetétel csak a ma
gyar területekre volt jellemző, mert
a martalócok Bulgáriában bolgárok,
Görögországban görögök, Albániában
albánok voltak. Ezekről a területekről
kerültek a magyar hódoltságba s
ugyanígy kerültek magyarok is délre.
1706-ban pl. egy ítéletlevél a moreaí
(Görögország) nahije területén Madzsar
nevű martalócokat említ. A délszláv
területeken a rabló (hajdút) mozgalom
több csoportja amnesztia után marta
lóc szolgálatba került, erről tanúsko
dik pl. a prilepí kádi 1707. július 1-i
ítéletlevele. A szerző táblás ábrázolás
ban mutatja be a magyar hódoltsági
területen szolgáló martalóc helyőrsé
gek évek szerinti létszámát, vallási
megosztottságát és zsoldját. A felsoro
lás nagy hibája, hogy nem nyújt öszszehasonlítást, mert nem közli az egyes

helyőrségek teljes létszámát. A hódolt
sági terület török helyőrségei értéke
léséhez szükséges és a könyv által
nem említett adatokat pótoljuk saját
adatgyűjtésünkből, és ez az összeha
sonlítás a következő képet nyújtja:
az 1543 és 1632 közötti időben 98 hely
őrséget tudunk pontosabban követni,
ebből hat helyőrségben ezernél több,
38 helyőrségben száznál több és a
fentmaradt 54 helyőrségben csupán 20
—80 fő szolgált. Ez időben évente öszszesen kb. 22 000 fős zsoldoshaderő
tartózkodott a fenti helyőrségekben,
ezek közül 57 helyőrségben kb. 5000 fő
szerb keresztény martalóc volt. Ezek
a martalócok az egész hódoltsági te
rület török helyőrségei létszámának
kb. egynegyedét tették ki.
A martalócokon kívül jelentős ak
tivitást fejtettek ki a magyar hódoltság
ban a vlahok (vlasi, Walachen), akik
nemcsak katonai csapatok, hanem mint
telepestömeg is feltűntek. Ezt az állat
tenyésztő népelemet, illetve csapattes
tet nyugati források gyakran a martalócokkal cserélik össze, pedig hadi je
lentőségük lényegesen kisebb. A vlahok
— tiszta szerb nevekkel — a koppányi
szandzsák 1581. évi külön összeírásá
ban szerepelnek megdöbbentő nagy tö
megben, a szandzsák 193 falujából 94
falut laktak. Tehát letelepedve, de
dzsemaat egységekben éltek, vezetőik
a „kenéz" címet viselték és timár ja
vadalom birtokot élveztek Karád mel
lett. Ezek a somogyi vlahok, akiket a
könyv nem is említ, nem martalócok
voltak, hanem vojnikok. A voj nik
szervezetet a XV. században Timurtas
pasa, Rumeli bejlerbeje, először Bosz
niában szervezte meg. A vojnikok szol
gálati telket kaptak, egy telekre 3—4
családfő telepedett, ezekből a telek
különítményekből
évente,
felváltva,
egy férfi ment szolgálatra, a többiek
gazdálkodtak (pásztorkodtak). Egy-egy
telek élén a cseribasi, a dzsemaat élén
a kenéz vagy vojvoda állott.
A martalóc szervezet 1721-ig állt
fenn változatlan formában, ekkor szul
táni rendelettel úgy szervezték át,
hogy csak a területi rendészeti szere
püket hagyták meg, a várszolgálatot
megszüntették. Rendészeti
szerepük
1839-ig maradt fent. Azóta csak a ró
luk szóló délszláv, albán és görög nép
költészetben és népi hagyományokban
szerepelnek. A könyv felsorolja a mar
talóc névhez kapcsolódó város és falu-
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neveket is: Müszellemovo (Bulgária),
Azapi, Mrtovlosi, Martalosija (Bosznia)
stb.
A könyv végén német nyelvű össze
foglalás, valamint külön a felhasznált
források és külön az irodalom jegyzé
kei találhatók.
Forrásai
többségét
egykorú török zsold jegyzékek, szand
zsák összeírások és a bitoli (Makedónia) kádik ítéletlevel-gyűjteményei al
kotják. A szerző végül forrásai közül

26 iratot fényképmásolatban is közöl.
Szerfölött érdekes ez a könyv nekünk,
mivel a török szolgálatban állt ke
resztény katonai alakulatok, különö
sen a martalóc csapatok legnagyobb
szabású történeti feldolgozását nyújt
ja s ez teljesen összefonódott a XV—
XVII. századi magyar—török háborúk
kal és sok, eddig még alig ismert adat
ra hívja fel figyelmünket.
Voss Előd

DENISZ DAVÜDOV:

OPÜT TEÓRII PARTIZANSZKAGO DEJSZTVIJA*
(Moszkva,

Tipografija

Szelivanovszkago,

Azok között az emberek között, aki
ket a „Háború és Béke" című regényé
ben Tolsztoj megörökített, ismételten
felbukkan Kutuzov körül három D-betűs személy: Deniszov, Dolohov és Davüdov.
Denisz Vasziljevics Davüdov (1784—
1839) valóban létezett személyiség. író
volt: költői munkásságát nem kisebb
ember méltatta, mint Belinszkij. Ka
tona volt, a szuvorovi tradíció őrzője
és továbbfejlesztője, Bagration adju
tánsa 1807-ben, Drezda egyik elfoglaló
ja 1813-ban. Dandártábornokként vo
nult nyugalomba 1832-ben és nem csu
pán Tolsztoj regényében, hanem a va
lóságban is, ténylegesen
szervezője,
végrehajtója, egyik vezetője és króni
kása az 1812-es orosz partizánháború
nak. Erről vezetett hadműveleti napló
ját 1860-ban, már halála után, adták ki
először. Sőt, egy jelentős elméleti mun
kát is írt a partizánháborúk taktiká
járól:
Opüt
teórii
partizanszkago
dejtszvija címmel.
Ennek a könyvnek egy jeles példá
nyát
Budapesten
az
Országgyűlés
Könyvtára őrzi (jelzete: B6/13 034). Be
cses könyv ez, két különös oknál fog
va is. Az egyik az, hogy a kötetben
a szerző saját kezű ajánlása olvasható.
Szövege a következő:
„A kedves és hűséges barátnak,
Fjodor Ivanovics Tolsztoj grófnak, a
szerző, aki elmarad mögötte kedves
ségben, de hűségben nem."
A másik ok: a könyv első fejezeté
ben a szerző a partizánháború módsze-

1821., XV. 217 p.)

reinek és taktikájának történelmi tö
kéletesedéséről ír, megemlítve itt Ma
gyarországot is. Ez pedig a könyvet
kétségkívül figyelemre méltó magyar
vonatkozású hadtörténeti művé avat
ja. A mű tartalmilag is mindenképpen
fontos. Különösen a marxizmus klaszszikusainak, elsősorban Engels hadá
szati tanulmányainak, valamint a szov
jet katonai gondolkodók későbbi ered
ményeinek és a Nagy Honvédő Há
ború partizánstratégiájának a jobb
megértéshez nyújt segítséget.
Jelen híradásunknak az a célja és
indítéka, hogy hadtörténészeink fi
gyelmét felhívja erre a hazánkra is
vonatkozó és hazánkban őrzött min
denképpen igen ritka könyvre, amely
nek ez a szóban forgó példánya — a
kéziratos ajánlás folytán — unikum is.
Kézenfekvő a gondolat, hogy Lev Ni
kola j evics Tolsztoj, amikor Davüdov
alakját megformálta a Háború és Bé
ke c. regényében, talán éppen az Or
szággyűlési Könyvtár dedikált példá
nyát használta fel forrásul, hiszen
Fjodor Ivanovics Tolsztoj rokona volt.
Ez a kedves gondolat sajnos nem le
het igaz a valóságban. A becses kötet,
amelyre a könyvtár röviddel a felsza
badulás után bukkant rá egy kis pesti
antikváriumban és amelyet teljesen
érintetlenül, körülvágás nélkül gondo
san félbőrbe köttetett, ugyanis e sorok
írója vágta fel, beköttetés után.

* A partizántevékenység elmélete és gyakorlata
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Beöthy

Ottó

A SZÁZADOK 1970. és 1971. ÉVI FÜZETEIRŐL
Felesleges arról beszélni, hogy a
„központi" hazai történészfolyóirat két
évfolyamáról milyen nehéz egy össze
foglaló áttekintést adni. A néhány ol
dal szabta keretben csak igen. szűk
szavúan lehet szólni egyes — akár
csak a legfontosabbnak tartott — ta
nulmányok
eredményeiről, sőt akár
maga a folyóirat jellegében, felépíté
sében tapasztalható változásokról is.
Mint ismeretes, a
Hadtörténelmi
Közlemények
néhány évig folyamato
san ismertette a Századok megjelenő
füzeteit. Rövid megszakítás után, ezt
a „hagyományt" hivatott most folytat
ni ez a kis összefoglaló: a legutóbb
recenzált 1969. évi számoktól kezdő
dően (a nem ismertetett 1969. 5—6.
számra is kiterjeszkedve) áttekintést
évfolyamról,
nyújtani az 1970—71.
majd később az 1972. évtől kezdődően
kissé részletesebb ismertetést adni.
1. Kezdjük talán néhány átfogó, a
folyóirat egészét érintő megjegyzés
sel. Első pillanatra is feltűnik, hogy a
korábbi évekhez képest megnövekedett
számban találunk a folyóirat számai
között az egész magyar történettudo
mányt érintő és egy határozott tema
tikusságot adó törekvést.
Évfordulók, vagy nagyobb tudomá
nyos vállalkozások alkalmából rende
zett ülésszakok, konferenciák anyagait
közli a folyóirat; másutt, a szerkesztő
ség által a „szerkesztőségi szekrény
ből" összeállított, egységes tematikájú
számokról kell itt említést tennünk.
Vessünk ezekre röviden egy pillantást.
Ezek jelentősége
történetírásunkban,
hogy egy-egy kérdéskör hazai kutatá
sának állásáról jó képet festenek, mint
egy jelzik is egy-egy ponton, mit ért
el a történeti kutatás és milyen terü
leteken találhatjuk a legnagyobb hiá
nyosságokat.
A Lenin születésének 100. évforduló
jára rendezett akadémiai
ülésszak
(1970. dec. 16., 17.) és a Történettudo
mányi Intézet által ugyancsak az Aka
démián rendezett ünnepi ülés anyagát
közli az 1970. 5—6. szám. Nemes Dezső:
„A lenini békepolitika" c. előadása a
munkásmozgalomiban kialakult és a
Lenin által többször megfogalmazott,
az imperializmus háborús politikája el
len irányuló békepolitika történeti ala

kulását kíséri nyomon elsősorban a
Szovjetunió politikájában, s jut el a
kérdés mai tárgyalásához.
„Lenin és a történettudomány", ez
zel a címmel rendezte az MTA Törté
nettudományi Intézet ünnepi ülését s
ezt a címet viselte Jemnitz János sok
új kérdésfeltevést tartalmazó vitaindí
tója is. A hozzászólások és korreferá
tumok Lenin: Imperializmus c. mun
kájáról, a nemzeti kérdés, a kultúra
kérdései és az agrárkérdés lenini meg
közelítéséről adnak jelentős mértékben
újat az eddigi történeti irodalomhoz
képest. A kérdés: lehet-e valamiféle
általánosabb módszertani eredményt
kiszűrni az ülésszak anyagából a jelen
tős részeredményeken túlmenően? Ta
lán azt, hogy a történettudományon
belül ez volt a marxizmus egyik klaszszikus és a történelem, mint szaktu
domány kapcsolatát tárgyaló olyan tu
dományos megmozdulás, amely pontot
tett a dogmatizmusra annyira jellemző
„idézgetések" végére; bizonyítva, hogy
a klasszikusok interpretálása a törté
netkutató részére igen sok új gondola
tot adhat, de csak abban az esetben, ha
a mai szaktudós nem a „megfelelő"
mondatokért, hanem a tényleges gon
dolatokért nyúl vissza a több évti
zeddel korábbi elemzésekhez.
A másik emlékszám a felszabadulá
sunk 25. évfordulójára
megjelentetett
1970. évi negyedik. A három közölt
nagyobb tanulmány jelzi is hozzávető
legesen, mely területeken ért el tör
téneti kutatásunk az 1945 utáni évek
kutatásában kiemelkedőbb eredménye
ket. Berend T. Iván: A termelőerők
fejlődése: növekedés és struktúravál
tozás Magyarországon a szocialista át
alakulás negyedszázadában, valamint
Orbán Sándor: A demokratikus agrár
forradalom és a parasztság rétegződé
sének problémái a felszabadulás után
c. tanulmányok a gazdaságtörténeti
kutatások elmélyültségéről tanúskod
nak. Amíg ezek a tanulmányok inkább
elemző jellege annak is tanúja, hogy
e területeken a magyar történészek
már alapvető részkutatások egész so
rát végezték el, addig Balogh Sándor:
Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési
választások Magyarországon (II. rész
az 5—6. számban) igen alapos, részle-
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tekbe bocsátkozó tanulmánya arra hív
ja fel a figyelmet, hogy a könyvtárnyi
„elméletieskedő" irodalom után elér
kezett most már az idő a felszabadu
lás utáni politikatörténetünk ténysze
rű, és ezáltal a további kutatásoknak
tényleges támpontokat adó feltárására.
— Az utóbbi huszonöt év történetéhez
kapcsolódó kisebb közlemények (Hor
thy Sztálinhoz írott levelének publi
kálása, a felszabadulási tudományos
ülésszak kivonatos ismertetése, e té
mák keretében mozgó könyv- és diszszertáció-ismertetések) egészítik ki a
felszabadulási tematikát.
Az utóbbi évek magyar történetírá
sára általában jellemző a módszertani
kérdésfeltevések
szegényessége. Már
csak ezért is ki kell emelnünk azt a
vitát, amely a Történelmi Társulat
rendezésében 1969-ben Budapesten le
zajlott, s amely a kortörténet
elvi
módszertani kérdéseível foglalkozott.
Az 1970. 3. szám közli a vita teljes
anyagát. Az Incze Miklós által tartott
bevezető előadás, valamint a nagyszá
mú korreferátum és hozzászólás lé
nyegében három pont köré csoporto
sítható. Az egyik: mely időponttól szá
mítva beszélhetünk kortörténetírásról?
Mint ismeretes, a nyugati országokban
a kortörténetben lényegében azt az idő
szakot értik, amelyet a szocialista or
szágok történetírásában a legújabbkorral szokás jelölni. A referátum és
egyes hozzászólók 1945-öt, a második
világháború befejezését, míg Simon
Péter a szocialista világrendszer ki
épülésének évét, 1948-at javasolta kor
szakhatárnak. — Többen foglalkoztak
a kortörténetírás művelésének nehéz
ségeivel. Egyesek a jelenkor-kutatás
és a napi
politika összefüggéseiből
származó elvi problémákat elemezték.
Vass Henrik utalt arra, hogy a kom
munista mozgalom politikáját tudomá
nyos alapon kell folytatni, s noha
ezen alapelvet a gyakorlatban alkal
manként megsértették, a párt mai po
litikájának alakításában a napi kér
désekkel közvetlen összefüggésben álló
„kortörténet" kutatási
eredményeire
támaszkodik. E témakör másik hozzá
szólója arra hívta fel a figyelmet, hogy
a történetírás történetének tanulsága
szerint a társadalomban uralkodó lég
körnek kell ösztönöznie a történetírót:
ne historizá'ló párhuzamokba bújtassa
a mát közvetlen megelőző időszakból
leszűrt tapasztalatait, hanem bátran

mondja el a jelent érintő „kórtörténe
ti" eredményeit, legyenek azok akár.
csak hipotézisek. — Mások a forrásadottságokról (kortörténetírás levéltá
ri, könyvtári, párttörténeti és helytör
téneti forrásai) szóltak. Különösen em
lítésre érdemesek mind a bevezető elő
adásnak, mind pedig a korreferátu
moknak a levéltári, illetve sajtóanyag
felhasználásának módszertani oldalait
érintő fejtegetései. — Harmadikként
említhetjük
azokat a hozzászólókat,
akik a történetírás egyes területein
igyekeztek a jelenkor-kutatás lehetősé
geit vázolni. Kortörténet és szocioló
gia, kortörténet és művelődéstörténet,
illetve üzemtörténetírás, hadtörténet
írás címmel. Ez utóbbiban Borús Jó
zsef arra hívta fel a figyelmet, meny
nyire különböző forrásértékekkel ren
delkeznek a hadi eseményekről köz
vetlenül a történés után közzétetsajtóközlemények, majd a hadtörténeti
emlékirat-irodalom többször egyoldalú
fejtegetéseire, beállítottságára hívta fel
a figyelmet.
Néhány évvel ezelőtt újból és újból
elhangzó kifogás volt a magyar tör
ténetírással szemben, hogy a művelő
déstörténeti témák kutatását elhanya
golja. Ha történeti vagy társadalom
tudományi jellegű folyóirataink utób
bi évfolyamait átlapozzuk, akkor lát
hatjuk, hogy a Századok mindig igye
kezett az ilyen irányú kutatások ered
ményeit közzétenni, ilyen témájú ülés
szakokról beszámolókat közölni, ezzel
is serkentve a kulturális jelenségek ku
tatását. S abban, hogy az utóbbi 4—5
évben mind több tágabb értelemben
felfogott kultúrtörténeti
munka lát
napvilágot — különösen a fiatalabb
történészek érdeklődése irányul ilyen
témákra —, kétségtelenül belejátszik
az is, hogy a „központi" történész fo
lyóirat előszeretettel adott mindig he
lyet e közleményeknek. Az általunk
ismertetett füzetek közül kettő is lé
nyegében a kultúrtörténet kérdéseivel
foklalkozik: az 1970. 1. szám közli a
művelődéstörténet elvi kérdéseiről tar
tott vitán elhangzott előadások és hoz
zászólások szövegét, az 1969. 5—6.
szám pedig a polgári történetírási
irányzatok története köréből nyújt vá
logatást. — Ez utóbbiban az első he
lyen R. Várkonyi Ágnes a XIX. száza
di historiográfiai törekvésekről nyújt
áttekintést, a korszak történetíró irány
zatait a „nagy" kérdések köré cso-
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portosítva: vajon igaz-e, hogy Magyar
országra a nagy szellemi áramlatok
mindig késve jutottak el, s vajon mi
lyen torzulások következtek be a ma
gyar történetírás fejlődésének megíté
lésében a századfordulóra kialakuló ha
mis kérdésfeltevések következtében. —
Elekes Lajos az amerikai analitikus
történetírói irányzatot vizsgálva igen
lényeges-, a 'marxista történettudomány
nak a polgári irányzatokhoz való vi
szonyát egészében érintő következte
tésre jut: minél
differenciáltabban
mutatja be az emberiség fejlődésének
törvényszerűségeit kutató marxista tu
dományosság e törvények tendencia
jellegét, érvényesülésének bonyolult
ságát a társadalmi valóságban, annál
kevesebb talaj marad a polgári tudó
sok — így pl. az analitikusok — „ál
problémái" számára.
Tokody Gyula
azt az összefüggést mutatja ki tanul
mányában, amely a német történet
írásban az 1918—19-es forradalmak ha
tására — és tegyük hozzá: Németor
szág első világháborús vereségére rea
gálásként — a német történetírásban
a történetírás politikai beállítottsága
és ismeretelméleti válsága között be
következik. A szám egyéb közlemé
nyei vagy a magyar történeti gondol
kodás történetének egy-egy kisebb te
rületét világítják meg újabb forrás
anyagok és tények bevonásával, vagy
a magyarországi eszmetörténet fontosabb kérdésfeltevéseit
elemzik. Az
előbbiek közé
kell
sorolnunk pl.
Rottler Ferenc igen gazdag forrás
anyagra
támaszkodó
tanulmányát
Fraknói Vilmosnak, a XIX. század má
sodik felének jelentős katolikus tör
ténetírója pályakezdéséről, Izsépy Edit
nek a magyarországi társadalom- és
gazdaságtörténeti kutatások megindí
tásában oroszlánszereppel bíró „Ma
gyar Gazdaságtörténelmi Szemle" tör
ténetéről, Sey Istvánnak a Habsburg
birodalom XVIII. századának történe
tét nagy szakértelemmel kutató P. P.
Mitrofanovról, vagy Szebenyi Péternek
Márki Sándor középiskolai tanári te
vékenységéről közreadott írását. — A
Horthy-korszak történeti gondolkodá
sának egy-egy fontosabb kérdéskörét
ragadják ki a többi tanulmányok. Bél
ier Béla a Tanácsköztársaság történet
szemléletéről írva rnegállapítja, hogy a
korábbi marxista törekvések, ha nem
is maradéktalanul, de beértek a pro
letárdiktatúra néhány hónapja alatt,

s a fennmaradt oktatási és tudomány
politikai irányelvek lényegében egy
marxista történetszemlélet kialakulá
sáról tanúskodnak. Kardos József a
két világháború közötti politikai életet
talán legérzékenyebben érintő törté
nész-vitát, az Eckhardt Ferenc közne
mesi felfogása ellen síkra szálló cikke
következtében bekövetkező parlamenti
és „közéleti viharokat mutatja be,
utalva a vita politikai, általános tár
sadalom-felfogásbeli gyökereire. Glatz
Ferenc azt vázolja, miként hatott „ser
kentőleg" az ellenforradalmi korszak
első éveiben a Klebelsberg által meg
hirdetett és részben megvalósított tu
dománypolitikai program a magyar
történetírásra, s milyen jellegű követ
keztetésekhez vezethet az a történet
írás és politika általános kapcsolatá
ra vonatkozóan. — Külön kell meg
említeni, hogy a szám közli a Törté
nettudományi Intézetben lezajlott vita
anyagát az európai történetírásra nagy
hatást gyakorló — és a hatását a ha
zai társadialomtörténeti kutatásokban
is éreztető — francia Annales-kör tör
ténetfelfogásáról .
Az említett művelődéstörténeti kon
ferencia előadásai hozzászólásainak ki
vonatos ismertetését az 1970. 1. sz. ad
ja közre. A cél a 10 kötetes készülő
Magyarország története kultúrtörténe
ti fejezeteinek koncepcionális segítése
volt. Két kérdésben hozott — .megíté
lésünk szerint — ezen eszmecsere elő
relépést az eddigi irodalomhoz képest.
Felhívta a figyelmet a művelődéstör
ténet elvi kérdéseinek megoldatlansá
gára, néhány szerző igyekezett a „mű
velődéstörténet" fogalmát körvonalazni
(Elekes Lajos, Pamlényi Ervin), s köz
ben — először a hazai történeti iro
dalomban — igyekeztek tisztázni, mi
ként viszonyultak és viszonyulnak a
különböző történetfelfogások a „mű
velődéstörténet" kutatásához, milyen
álláspontra kell
helyezkednie ezzel
kapcsolatban a marxista történésznek
a marxista történetfilozófia általános
kérdésfeltevéseit és válaszait szem
előtt tartva. Emellett Székely
György,
Sinkovics
István és Balogh
Sándor
a magyar történelem egy-egy kisebb
periódusán próbálta vázlatszerűen be
mutatni, miként lehet az általánosan
kifejtett elveket a marxista szintézis
ben hasznosítani s a kulturális fejlő
dés menetét megrajzolni. Igen sok öt
letet vonultattak fel a kisebb terje-
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delmű, és itt kivonatosan közölt, a
társadalomtudományok (munkásmozga
lom-történet, művészettörténet, pedagó
giatörténet, sajtótörténet,
ideológia
történet) és a művelődéstörténet viszo
nyát boncolgató 'hozzászólások. — Itt
kell említeni, hogy ugyanebben a fü
zetben jelent meg a neves francia tör
ténész, Robert Mandrou: Magas kultú
ra és népi műveltség a XVII—XVIII.
századi Franciaországban. A ponyva
irodalom c. írása, kiegészítve annak az
eszmecserének kivonatával, melyet elő
adásáról és művelődéstörténeti felfo
gásáról a magyar történészekkel foly
tatott.
A Századok itt ismertetendő két év
folyamának talán legérdekesebb szín
foltját a moszkvai, XIII.
Nemzetközi
Történész kongresszus magyar hozzá
szólásainak, valamint az egész kong
resszusról egy rövid összefoglaló köz
lése képezi. Itt most — részben a
résztvevő szemével is — csak néhány
kérdéskört emelnénk ki.
Mire hívta fel figyelmünket első
sorban a világkongresszus? Mivel a
marxista történetfelfogás minden ed
diginél erősebben volt képviselve,
mindenek előtt a marxista és polgári
történeti koncepciók ütközése tűnt a
résztvevők és a konferenciák vitáit
ma ismét átolvasó szemébe. Ugyanakkor
az is világosan kiderült, hogy a polgá
ri történetírók között is — s itt még
a legalapvetőbb módszertani kérdések
sem képeznek kivételt — jelentős fel
fogásbeli
nézetkülönbségek
vannak,
ahogy a marxisták táborán belül is
nem egy élesebb vitára került sor.
A módszertani szekció ülésén, ahol
mindenki a marxista és a polgári fel
fogások
legélesebb
összeütközését
várta, sokkal nagyobb volt a résztvevők
nézetbeli közelsége, mint az egyes
konkrét kérdéseket napirendre tűző
kisebb tematikájú ülések. Annál is
inkább megjegyzésre méltó ez, mivel
a témakör — a történelemtudomány
és a többi
társadalomtudományok
módszere — egy sor módszertani rész
kérdés vitatását is lehetővé tette. A
magyar részről referátumot készítő
Elekes Lajos a történelem és a társa
dalmi tudat összefüggéseit vizsgálva
a történelmi ismeretek fontosságát
hangsúlyozta a modern társadalom
ban. Nézete szerint a valóság igazolja
azt a hipotézist, hogy a forradalmi

periódusok, a széles tömegek aktivi
tása megnöveli a történeti ismeretek
iránti igényt. Ö tehát a korunkban az
érdeklődés előterébe kerülő technikai
ismeretek ellenére sem ért egyet a
történelmi ismeretek fontosságát peszszimistán megítélőkkel. A referátu
mok mindezt megtoldották azzal, hogy
a szociológia iránti általános érdeklő
dés mellett is megmarad a történelem
kulcshelyzete a társadalomtudományo
kon belül. A történettudománynak át
kell vennie sok mindent a többi tár
sadalomtudomány
eszköztárából, de
mint önálló tudomány mindig a nél
külözhetetlen történeti látásmódot fog
ja biztosítani a többi tudomány részé
re. Erős bírálat érte azt a neopozitivista felfogást, mely szerint a történelem
ből nem lehet a jelenre következtetést
levonni. Egyes hozzászólók vitatkoztak
azokkal, akik a történetírás feladatát
csupán a leírásban látják. (Csak zá
rójelben jegyzem meg, hogy a helyes
álláspont kialakítása közben néhányan
egyes történetírói irányzatokat olyan
nézetekkel ruháztak fel, amelyeket
azok soha nem is képviseltek. Meg
figyelhető volt a XIX. század német
történetírásának ilyen értelmű vulgá
ris kritikája egyes nyugati hozzászó
lóknál.) A hozzászólók közül többen
érintették a kvantitatív módszerek
használatának kérdését. A magyar
hozzászólók közül Hanák Péter kriti
zálta a konferencia kérdésmegközelí
tését, mivel szerinte az előadások még
túlságosan a régi, hagyományos német
Geschichtsphilosophie alapján
„több
aggodalommal, mint alkalmazási kész
séggel" tekintenek a kvantitatív mód
szerekre. Ugyanakkor azt is hozzá kell
tennünk — ahogy erre Hanák Péter
utalt is —, hogy azok a hozászólók,
akik a kvantitatív módszerek alkal
mazásánalt lehetőségéről és jelentősé
géről szóltak, túlságosan empirikusak
voltak, módszertani általánosításokig
nem jutottak el. A módszertani szekció
egyik kiegészítő ülésének
témája
egyébként éppen a „kvantifikációs
kutatás" volt. Mind szocialista, mind
kapitalista
államok
történészeinek
megállapítása szerint a matematikai
eljárások alkalmazásának óriási szere
pe lehet a valóság helyesebb és jobb
megközelítésében,
de
természetesen
ügyelni kell azokra a buktatókra, ame
lyek a történettudomány „gépesítésé-
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vei" együtt járhatnak, s mint az egyik
szovjet kutató hangsúlyozta: tisztában
kell azzal lennünk: mire, a történet
kutatás mely területein, mely fázisai
ban lehet a gépeket eredményesen
használni. A hozzászólásokból kiderült,
hogy ezek a területek a történeti ku
tatás mai szintjén még elsősorban a
biblográfiai, dokumentációs munkára,
bizonyos fokig a történeti szövegek
kritikai kiadására, elemzésére korlá
tozódnak. Jól hasznosíthatóak — im
már hagyományosan — a matematikai
módszerek (és a gépi számítások ter
mészetesen) a francia történetírásban
uralkodó társadalomtörténeti, szociális
strukturakutatásban. (Ide kívánkozik
annak említése, hogy a magyar rész
ről felszólaló Zimányi Vera vitatkozott
Sestan olasz professzorral, aki szerint
a „struktúrák" csupán a történész
agyának konstrukciói, s a valóságban
nem léteznek.)
Elméleti szempontból is tanulságosak
voltak a kongresszus legújabbkori vi
tái. Itt nincs helyünk kitérni a polgári
és a marxista nézetösszeütközések leg
fontosabb pontjaira (a „termelési mód"
fogalmának vitája, a szellemi jelensé
gek szerepe a történeti folyamatban
vagy a rendkívül éles összeütközéshez
vezető fasizmusnak, mint a XX. szá
zad valamiféle
„forradalmiságának"
megítélése stb.) Csak arra a ránk,
marxista történészekre nem éppen hí
zelgő tényre szeretnénk a figyelmet
irányítani, hogy a szocialista országok
között egyes történeti kérdésekben
mutatkozó
nacionalista
elfogultság
egészében — és bármely oldalról —
mennyire veszélyes lehet a marxista
társadalomfelfogásra. „A világ két há
ború között" című szekció ülésén két
ismert román kolléga a kollektív biz
tonság politikáját azonosítva a versaillesi békerendszerrel, s a kisantant
szerepének idealizálásával teljesen fi
gyelmen kívül hagyta mind a békekö
tés imperialista jellegét, mind pedig a
burzsoá államok (köztük saját országuk
burzsoáziájának) szovjetellenes törek
véseit. Koncepciójukat mind a nyugati,
mind a szocialista (szovjetunióbeli és
magyarországi) országokbeli történé
szek erősen vitatták, rámutatván a
referátum hibás koncepciója és igen
sok hiányosságot mutató módszere kö
zötti összefüggésekre. Ugyanezt érez
hettük „A világ mérlege 1971"-ben cí

mű téma vitatása közben, ahol a ro
mán és jugoszláv felszólalók közül
többen a nemzeti felszabadulást és az
osztályharcot egységes, ellentmondá
sok nélküli folyamatnak fogják fel.
Ezzel párhuzamosan erősen hangsú
lyozták a nemzeti mozgalmakban a
néptömegek szerepét, míg a burzsoá
ziáét csökkentették. Sőt egyik jugosz
láv kolléga egyenesen kétségbe vonta,
hogy a nemzeti államok keletkezésében
a burzsoázia vezető szerepet játszott
volna...
Anélkül, hogy a kongresszus más,
ugyancsak izgalmas kérdéseiről szól
nánk, röviden idézni akarjuk a magyar
delegáció tagjainak azon konklúzióját
a hazai történészek számára, melyet
összefoglaló jelentésük végén megfo
galmaztak: a referátumokban érinteti
magyar történeti kérdések tárgyalása,
az ; hogy külföldi kollégák a hazai ku
tatások
legalapvetőbb
eredményeit
sem ismerik, a magyarországi társadal
mi fejlődés rég tisztázott kérdéseiről
szinte semmi ismerettel nem rendel
keznek, arra hívja fel a figyelmet,
hogy mind több és több munkát keli
idegen nyelven megjelentetni.
2. Folytathatjuk természetesen könynyűszerrel azon tanulmányok, kisebb
cikkek kiemelését, amelyek még a 2
évfolyam 10 füzetéből említést érde
melnek. Az egyenkénti felsorolás he
lyett ajánlatosabb talán a témakörök
szerinti rövid áttekintés, hiszen ilyen
terjedelemben ismertetés úgyis csak
a figyelemfelhívás, mintsem a bővebb
információadás feladatát
vállalhatja
magára.
A magyar történetírásra hagyomá
nyosan jellemző politikatörténet
köré
réből mindenek előtt Hanák
Péter:
Magyarország
az
Osztrák—Magyar
Monarchiában. Túlsúly vagy függőség?
című írását kell kiemelnünk. A dualis
ta korszak nemzetközileg
elismert
szakértőjének írása lényegében magá
ban foglalja mindazokat az eredmé
nyeket, amelyeket az utóbbi években
hazai történetírásunk s mindenek előtt
saját kutatásai eredményeztek. Szán
dékát talán a tanulmány végén szelle
mesen kifejtett kérdésfeltevéssel tud
nánk a legjobban jellemezni. Az oszt
rák politikai életben konzervatívok
és liberálisok meg voltak győződve,
hogy a Monarchián belül egy magyar
túlsúly érvényesül — írja —,mert a
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mind inkább hanyatló Ausztria ural
kodó osztályainak szemében a gazda
ságilag mind inkább erősödő Magyar
ország képezte a számukra ismét
emelkedést hozható birodalmi integ
ráció akadályát. A magyar politikai
közvélemény viszont arról volt meg
győződve, hogy a számára ideálként
elképzelt önálló nemzeti Magyarország
megteremtésének
útjában
egyedül
Ausztria áll. Ugyanakkor az elnyomott
nemzetiségek szemében Magyarország
erősödése a magyar expanzió erősödé
sét jelentette. „Ez az objektív való
ságtól mindkét irányban divergáló
meggyőződés az egykori Monarchiában
— és az utókorban is — hagyománnyá,
mondhatnánk: pszichózissá vált." A
sok új szempont mellett ez a szerző
igazán nagy érdeme: hozzásegíti az ol
vasót annak a pszichózisnak levetkőztetéséhez, amely a kérdésben már
annyi elmérgesedett, gyakran teljesen
irracionális vitát, ellentétet termelt ki
tudósok, politikusok, de az értelmiség
szélesebb köreiben is. — Még három
másik, kisebb kérdést megfogó cikket
szeretnénk itt említeni: a reformkorhajnalának köznemesi nacionalizmusát
igen finoman elemző és a vitakérdése
ket egy esemény, a napóleoni háborúk
magyarországi megítélése köré cso
portosító bravúros elemzést adó Kosáry Domokos: Napóleon és Magyaror
szág című írását, a Pölöskei
Ferenc
tollából származó, az annyit vitatott
kérdéshez: Tisza nemzetiségi politiká
jához című igen gazdag forrásanyagot
feldolgozó tanulmányt (1970. 1. sz.),
valamint egy másik ,.régi" vitakérdés
hez, a centralisták és Kossuth viszonyá
hoz
érdekes
adatokat
szolgáltató
Eötvös József a politika útjain című
közleményt Szabad Györgytől (1971.
3—4. sz.)
A gazdaságtörténeti írások közül
Berend T. Iván és Ránki György kö
zös írásairól kell említést tenni. A Berend tollából származó összefoglalás
az V. Nemzetközi Gazdaságtörténeti
Kongresszus (Leningrád, 1970.) tanul
ságairól megerősíti azt az utóbbi évek
gazdaságtörténet-írásban mind világossabbá váló tendenciát, hogy a gazdaság
történet talán a legjobb „terep" a tör
ténetírás ágai közül, amelyen a mar
xista felfogás valóban feltartóztatha
tatlanul nyomul előre és lépést tud tar
tani mind anyaggazdagságban, mind

pedig a gazdaságtörténet-írás
fej
lődésének
dinamizmusát
jellemző
ötletességben,
új
kutatási
eljárá
sokban a nemzetközi irodalommal
(1972. 2. sz.). — Alapvető nemcsak a
hazai, hanem a nemzetközi gazdaság
történeti irodalomban is az említett
szerzői kettősnek épp a kongresszus
ra készített referátuma: Az egyetemes
gazdaságtörténet módszeréhez és fel
fogásához (1971. 1. sz.), amely histo
riográfiai kérdésfeltevése után arra
próbál feleletet adni: vajon lehetsé
ges-e és mennyiben a modern gondol
kodás kitágult egyetemesség fogalma
szerint a föld országainak és népeinek
összességére kiterjedő egyetemes gaz
daságtörténetet írni? Az utóbbi évti
zedekben visszaesett pénztörténeti iro
dalom egyik, az általános gazdaság
történethez is sok adatot szolgáltató
szép elemzés Huszár Lajos: Pénzfor
galom és pénzértékviszonyok Sopron
ban című írása. A szerény című tanul
mány a XIII. századtól a XVIIII. szá
zad közepéig gazdag fennmaradt írá
sos forrásanyagra támaszkodva olyan
áttekintést ad, mely alapján a pénzfor
galomra, pénzverésre, súlyra, középkori
pénzlábra vonatkozó eddigi hazai és
nemzetközi irodalom vitás kérdései is
(gondolunk itt a maguk korában út
törőnek számító Hóman-féle pénztör
ténetre, Pribram eredményeire) bizto
sabban kezelhetők.
De folytathatnánk a sort. Hiszen
minden történelem iránt érdeklődő
számára remek olvasmány Zsigmond
Lászlónak
az ELTE Bölcsészettudo
mányi Karán elhangzott előadása: A
párizsi kommü.n helye a francia bel
politikai
gondolkodás
történetében,
melyben felvonulnak a francia iroda
lom századvégi legkiemelkedőbb alak
jai, Hugótól France-ig (ennek fejlődé
sére tett megjegyzések különösen gondclatébresztőek), s láthatjuk, milyen
irányba sodorta vagy befolyásolta őket
a nagy forradalom nem kevés ellent
mondást magában hordozó története.
(1971. 6. sz.) Vagy említhetnénk azokat
az új tanulmányokat, amelyek a sok
„elvi" átértékelés után új szempontok
kal és adatokkal — és tegyük hozzá
szép hipotézisekkel — gazdagítják a
honfoglalás könyvtárnyi történeti iro
dalmát (Moór Elemér, illetve Herényi
István cikke — 1971. 2. sz., 5 .sz.). És
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végeredményben arra is fel kellene
hívni a figyelmet, hogy a szerkesztő
ség ezen két évfolyamban több for
rásközleménynek (különösen az újkori
magyar történelem köréből) adott he
lyet, s hogy a helytörténet — néhány
érdekes politikatörténeti és módszer

tani cikkel, valamint a rendszeres is
mertetésekkel — továbbra is nagyobb
helyet kap talán a folyóirat hasábjain,
mint az e szempontból nem mindig
maradéktalanul dicsérhető vidéki fo
lyóirataink.
Glatz Ferenc

KÜLFÖLDI HADTÖRTÉNELMI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE
VOENNO-ISZTORICSESZKIJ ZSURNAL (Szovjetunió), 1972. 10—12. sz.
— A 10. számból első helyen említjük
meg A. ORLOV: „Az SZKP XXIV.
kongresszusa és a burzsoá történelem
hamisítók leleplezése" (3—11. o.) cí
mű tanulmányát. Mint a kongresszus
dokumentumai rámutatnak : korunk
egyik legjellemzőbb vonása az impe
rializmus és a szocializmus között
folyó ideológiai harc kiéleződése. Ennek
a harcnak fontos területe a hadtörténet
és ezen belül különösen a második
világháború története. A történelem
hamisítók egyik célja az, hogy csök
kentsék a Szovjetunió szerepét a né
met és a japán fasizmus szétzúzásá
ban és bebizonyítsák, hogy a győzelem
nem törvényszerű, hanem véletlen
volt, a másik cél pedig annak sugalmazása, hogy a jelenlegi körülmények
között lehetséges sikeres háborút foly
tatni a szocializmus ellen.
Az 1960-as évek végén és az 1970-es
évek elején megjelent ilyen irányzatú
művekre az a jellemző, hogy monda
nivalójukat bizonyos objektív beállítás
sal próbálják hihetőbbé tenni. A szer
ző példaként két művet említ: Az
egyik LIDDELL HART ismert angol
történész: A második világháború
története (History
of the
Second
World War. New York, 1971.) című
műve. Liddell Hart elismeri, attól a
pillanattól kezdve, hogy Németország
a Szovjetuniót megtámadta, a háború
egész arculata megváltozott, de azt
elhallgatja, hogy ezzel befejeződött
az imperialista jellegű háború igazsá
gos háborúvá való átalakulásának bo
nyolult folyamata. 1941-et értékelve
szerinte a Moszkva elleni hadjáratok
kudarcában a fő tényező az volt, hogy
a németek rosszul számították ki azo
kat a tartalékokat, amelyeket Sztálin

ide tudott irányítani. Miközben átve
szi a hitlerista tábornokok elhasznált
érveit az orosz hidegről, a sárról, a
rossz utakról, a nagy távolságokról, az
orosz katona igénytelenségéről, egye
nest arra a rágalmazó megállapításra
jut, hogy „Oroszország a megmenekü
léséért inkább lehet hálás a saját el
maradottságának, mint a szovjet for
radalom után elért összes technikai
eredményének". A másik példa E.
ZIEMKE amerikai történész Sztálin
grádtól Berlinig (Stalingrad to Ber
lin: the German Defeat in the East.
Washington, 1968.) című műve, mely
úgy értékeli a sztálingrádi csatát, mint
a második világháború egyik legje
lentősebb hadműveletét, de igyekszik
meggyőzni olvasóit, hogy ez „inkább
Hitler hibájának a következménye
volt, mint a szovjet hadművészet
eredménye", és „a szovjet csapatok
inkább a tömegükkel győztek, mint
mesteri csapással".
A polgári történetírás elemzése azt
mutatja, hogy a következő főbb terü
leteken igyekeznek hamisítani: eltor
zítva mutatják be a háború okait, re
habilitálni próbálják az imperializ
must, mint a háború eredőjét és rá
galmazzák a Szovjetuniót. Tagadják
a Szovjetunió döntő szerepét és fel
szabadító küldetését. Elhallgatják a
szocialista társadalmi rendszer fel
sőbbrendűségét és a kommunista párt
szerepét a győzelemben. Elhallgatják
a nyugati monopolkapitalizmus szere
pét a német militarizmus újjáéleszté
sében. A szerző különösen az utóbbi
években megjelent szovjet
művek
adataira támaszkodva cáfolja e né
zeteket. Olyan tényeket ismertet, hogy
1944-ig a szovjet arcvonalon harcolt
az összes német hadosztályok 63,2—
76.5%-a, itt volt a repülőinek 60%-a,
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a páncélosok 54—67%-a, a lövészek
52—84%-a. A második arcvonal meg
nyitásáig az angol—amerikai csapatok
kal a német szárazföldi csapatok 0,9—
6,2%-a állt szemben, de a partraszállás
után is a szovjet arcvonalon volt a
német csapatok többsége (kb. 57%),
és ezek jól felszerelt, válogatott ala
kulatok voltak. A szovjet arcvonalon
megsemmisült és fogságba esett 607
hadosztály, elpusztult a légierő há
romnegyed része, a tüzérség és a pán
célosok nagyobb része, több mint 1600
hajó. A szövetségesek 176 hadosztályt
vertek szét. Németország a szovjet
arcvonalon 10 millió embert vesztett,
míg egész vesztesége 13,6 millió volt.
A Nagy Honvédő Háború történeté
nek egyik fontos kérdésével foglalkozik
í. ANAEV: „A harckocsihadseregek
létrehozása és szervezeti felépítésük tö
kéletesítése" (10. sz. 38—48. o.) című
munkája. Bár a szovjet csapatok az
1941—42-es téli hadjáratban 200—350
km-t nyomultak előre, a hadművele
tek többségét nem sikerült végigvinni.
Ennek egyik oka a harckocsi maga
sabbegységek hiánya volt, ami meg
akadályozta a harcászati győzelem
hadműveletibe való átfejlesztését. Így
született meg a harckocsi magasabb
egységek létrehozásának terve. Ehhez
nagy mértékben meg kellett növelni a
harckocsik gyártását. Míg 1941 máso
dik felében havi átlagban 696 harc
kocsit állítottak elő, 1942-ben már
2060 darabot. Az 1942-ben gyártott
24 668 harckocsinak 50,8%-a közepes
T—34-es volt. Ennek eredményeként
1942 áprilisától elkezdték szervezni a
harckocsi-, őszétől pedig a gépesített
hadtesteket. Ezeket sikerrel alkalmaz
ták Sztálingrádnál, a frontok főcsapásainak
irányában
összpontosítva.
Előrenyomulásuk üteme elérte a napi
30—35 km-t, egyes esetekben pedig a
60—70 km-t is. Ezeket a hadtesteket
eredményesen alkalmazták Sztálingrád
után, 1942—1943 telén is. A siker a
még nagyobb egységek, a harckocsi
hadseregek létrehozására ösztönzött.
Az első két harckocsihadsereget (3.
és 5.) 1942 májusában—júniusában
hozták létre. Július végén kezdték
szervezni az 1. és 4. hadsereget, szep
temberben újraszervezték az 5.-et,
majd a következő év januárjában lét
rehozták a 2.-at.
Ezek a harckocsihadseregek vegyes

szervezésűek voltak és összetételükben
különböztek egymástól. Hadműveleti
magasabbegységeket képeztek, ame
lyek képesek voltak önállóan áttörni
az ellenség előkészített védelmét, és a
harcászati sikert hadműveletivé fej
leszteni. 1942—1943 telén alapjában
véve eredményesen tevékenykedtek,
de az igények arra irányultak, hogy
igen mozgékony, nagy átütő és nagy
tűzerővel rendelkező magasabbegysé
gekké alakuljanak, amelyek a siker
kifejlesztésének
alapvető
eszközévé
válnának.
A lövészhadosztályok nem voltak
elég mozgékonyak, mivel nem voltak
gépesítve. Az üldözésnél gyakran 40
km-re is lemaradtak, és be kellett
őket várni. Rossz volt az összekötte
tés, a törzsek nem tudták követni az
egységeket, rossz volt az anyagi-tech
nikai ellátottság. Meg kellett szabadul
ni a nem gépesített gyalogságtól, nö
velni kellett a tüzérség, a hátország
és a törzsek mozgékonyságát.
Az első ilyen harckocsihadsereg lét
rehozását az 1943. január 28-i parancs
irányozta elő és eszerint az ilyen egy
nemű hadseregeknek a következőkép
pen kellett felépülniük:
I. Harci magasabbegységek és egy
ségek (harckocsihadsereg veretése,
két harckocsihadtest, egy gépesí
tett hadtest, motorkerékpáros ez
red, légvédelmi tüzérhadosztály,
páncéltörő tüzérezred,
tarackos
tüzérezred, gárdaaknavető ezred) ;
II. Biztosító egységek (híradó ezred,
összekötő repülő ezred [PO—2],
műszaki zászlóalj, gépkocsi ezred,
két javító zászlóalj) ;
III. Hadtáp alakulatok és intézmé
nyek
(egészségügyi,
élelmezési,
szállító, zsákmánygyűjtő, üzem
anyag- és lőszerszállító stb. alaku
latok).
A hadsereg személyi
állománya
46 000—48 000 ember volt 648—654
harckocsival.
1943 februárja és júniusa között
megszervezték az 5., 1. és 3., majd a
4. ilyen hadsereget.
A vegyes harckocsihadseregektől el
térően ezek az egynemű harckocsi
hadseregek csak harckocsi és gépesí
tett, gyorsan mozgó egységekkel ren
delkeztek.
A továbbiakban a szerző azt vizs-
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gálja, hogy a háború befejezéséig, ho
gyan tökéletesedett a hadseregek belső
szervezeti felépítése, emelkedett a had
testek száma, valamint, hogy egyes
hadműveletek sikeres végrehajtása ér
dekében milyen másnemű egységekkel
egészítették ki őket.
A folyóirat 11. számában megjelent
cikkek túlnyomó többsége a sztálin
grádi csata különböző részkérdéseivel
foglalkozik a 30. évforduló alkalmá
ból. Ezek közül első helyen említjük
meg a szerző megnevezése nélkül kö
zölt „Tüzérségi támadás [Számok és
tények]" (37—39. o.) című közleményt.
A sztálingrádi ellentámadásban rop
pant nagy szerepet játszott a tüzérség.
Biztosította a védelem gyors áttörését,
a gyorsan mozgó alakulatok bevetését,
elősegítette az ellenség bekerítését és
megsemmisítését. Az ehhez szükséges
erők átcsoportosítása október végén
kezdődött és az ellentámadás megkez
déséig folytatódott N. N. Voronov ve
zérezredes parancsnoksága alatt.
A Főhadiszállás és más frontok tar
talékainak nagy részét a délnyugati
arcvonalra irányították és ezen kívül
átcsoportosítást hajtottak végre ma
gán az arcvonalon belül is. Ebben a
manőverben 48 ezred vett részt.
Jelentős átcsoportosításokat és össz
pontosításokat hajtottak végre a doni
és a sztálingrádi arcvonalon is. A
három arcvonalon a támadás időpont
jában 198 tüzérezred volt, ebből 129
ezred a Legfelsőbb Főparancsnokság
tartaléka. Ez a frontok összfegyvernemi és harckocsi egységeinek, vala
mint magasabbegységeinek tüzérségé
vel együtt 13,5 ezer löveget és akna
vetőt jelentett (az 50 mm-es aknavetők
nélkül), ami ugyancsak jelentéktelen
fölényt biztosított (1,3-szoros), de a
határozott összpontosítás következté
ben ez a főirányokban 2,5—3-szoros,
egyes hadseregeknél ötszörös túlerőt
jelentett.
A délnyugati arcvonalon az áttörés
szakaszán (22 km) 53—68 löveg és
aknavető jutott egy arcvonalkilomé
terre (nem számítva a páncéltörő lö
vegeket), a Sztálingrádi Front 28 km-es
szakaszán kb. 30, a Doni Front 6
km-es szakaszán 71,5.
A tüzérségi támadás magában fog
lalta a tüzérségi előkészítést, a roham
támogatását, valamint a gyalogság és

a harckocsik mélységben vívott har
cának biztosítását.
A tüzérségi előkészítést 60—80 perc
re tervezték, amely 5—15 perces tűzcsapásokból és 20—65 percig tartó
romboló tűzből állt.
A roham tüzérségi támogatása a tü
zérségi tűznek 1,5—2 km mélységig
való folyamatos összepontosításából állt.
A védelem mélységében vívott harc
tüzérségi biztosítását az egyes ütegek
és osztályok kísérő tűzösszpontosításai
jelentették.
Hatalmas méretű szervező munkát
követelt a tüzérségnek lőszerrel való
ellátása. A védelmi harcok 4 hónapja
alatt 4758 vagon lőszert használtak
fel, és ezalatt odaszállítottak 5388 va
gon lőszert, vagyis a felhasználtnál
630 vagonnal többet. Ez lehetővé tet
te tartalékok képzését. A támadás ide
je alatt odaszállítottak 3923 vagon lő
szert, elhasználtak 4810 vagonnal.
A közlemény igen sok adatot ismer
tet arra vonatkozóan, hogy a tüzérség
a különböző arcvonalakon hány löve
get, harckocsit, figyelőpontot, raktárt,
katonát semmisített meg közvetlenül.
A három front tüzérsége az ellentá
madás ideje alatt (1942. november 19.
—1943. február 2.), több mint 5,5 mil
lió lövedéket és aknát lőtt ki.
A Nagy Honvédő Háborúban Sztálin
grádnál alkalmazták először nagy mé
retekben a tüzérségi támadást, a gya
logság tűzhengerrel való támogatásá
nak módszerét, ami a későbbiek folya
mán alapvető módszerré vált.
Ugyancsak az évfordulóra megjelent
cikkek sorába tartozik Sz. RUGYENKO: „A légierő az ellentámadásban"
(11. sz. 47—54. o.) című tanulmánya.
A Legfelsőbb Főparancsnokság az
ellentámadás előkészítésekor rendkí
vül nagy jelentőséget tulajdonított a
légi támogatásnak.
Ebben az időben (1942) a németek
nagy erőkkel rendelkeztek a sztálin
grádi arcvonal déli szárnyán. Ott állo
másozott a 4. légiflotta több, mint
1200 repülőgépe. Ennek megfelelően a
szovjet frontok légierőit is megerősí
tették. Az ideirányitott repülő hadse
regek és hadtestek gépeivel együtt a
repülőgépek száma 1350-re emelkedett.
Ekkor már nem volt meg az ellenség
minőségi fölénye sem. Míg a védelmi
harcok kezdetén a repülőgépek egy
harmada volt új típusú, az ellentáma-
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dás kezdetére ez az arány már elérte
a 73%-ot, a vadászoknál pedig a
97%-ot.
Ttt készültek először alkalmazni —
az új követelményeknek megfelelően
— a légitámadást, amely biztosítja a
földi csapatok állandó támogatását az
egész támadás folyamán, beleértve a
támadás előkészítését, a támadást és
a védelem mélységében
folytatott
harcot.
A repülők a rossz időjárás ellenére
fontos és pontos munkát végeztek a
felderítés folyamán. Mégis, amikor
november 19-én reggel megkezdődött
a támadás, a repülők nem tudtak fel
szállni a sűrű köd miatt, és a légitá
madást nem lehetett
végrehajtani.
Csak déltájban tudott néhány gép fel
szállni a legképzettebb pilótákkal. No
vember 20-án, amikor a Sztálingrádi
Front támadása is megkezdődött, az
időjárási viszonyok még rosszabbak
lettek, és a légierő tevékenységét az
arcvonal minden szakaszán be kellett
szüntetni. A repülőtevékenységet csak
a támadás harmadik napján lehetett
újrakezdeni. A bekerítés befejezése
után a főerők a külső arcvonalon te
vékenykedtek, és december elejéig a
bekerített hadsereget ellátó repülőgé
pekre nem fordítottak kellő figyelmet.
Ennek a helyzetnek az 1942. decem
ber 4-i parancs vetett véget. A szállí
tás megakadályozása a repülőterek el
zárása és a szállítógépek megsemmi
sítése útján történt.
Ezt a feladatot sikerült megoldani.
Amikor a németek már jelentős vesz
teségeket szenvedtek, megpróbálkoztak
az éjszakai repülésekkel, de kevés si
kerrel. A légiblokád 2,5 hónapja alatt
1160 repülőgépet vesztettek, köztük
kb. 700 szállítógépet.
Az ellentámadás ideje alatt a szov
jet repülők nehéz meteorológiai vi
szonyok között kb. 36 ezer felszállást
hajtottak végre, ledobtak 141 ezer
bombát, megsemmisítettek kb. 3000
ellenséges repülőgépet és jelentős mér
tékben hozzájárultak a nagy hadá
szati hadművelet sikeréhez.
A 12. számban közölt tanulmányok
jelentős része a Szovjetunió megalaku
lásának 50. évfordulójára
készült.
Ezek között megemlítjük A. GRECSKO: „A Szovjet Szocialista Köztársa
ságok Szövetségének védelmében" (3—
14. o.) című tanulmányát, amelyben

a szerző rövid áttekintést ad a sok
nemzetiségű szovjet hadsereg kialaku
lásáról és fejlődéséről. A párt lenini
nemzetiségi politikájának első nagy
arányú próbája a polgárháború és az
intervenció elleni harc volt. A Vörös
Hadsereg
osztályhadseregként
jött
létre munkásokból és parasztokból. A
fiatal szovjet köztársaságok megszer
vezték a saját nemzeti alakulataikat
ïs. A polgárháború tapasztalatai azt
mutatták, hogy a belső és külső ellen
forradalmi erőket csak egyesített erő
vel lehet szétzúzni. Ezt vette figyelem
be a „KB Direktíva Tervezete a kato
nai egységről"
1919 márciusában,
majd ezt követte 1919. június 1-én az
OSZFSZK Központi Végrehajtó Bizott
ságának dekrétuma a szovjet köztár
saságok: Oroszország, Ukrajna, Lett
ország, Litvánia, Belorusszia egyesülé
séről a világimperializmus elleni harc
ra. A későbbiek során az OSZFSZK
szerződést
kötött
Azerbajdzsánnal,
Grúziával, Örményországgal, a Horezmi és Buharai Szovjet Köztársaság
gal. Ezek és a hasonló intézkedések
eredményeképpen előrehaladt az egye
sített reguláris alakulatok kialakításá
nak folyamata. Míg 1918 májusában
a Vörös Hadseregnek alig több, mint
300 ezer katonája volt, 1919 elején
számuk meghaladta a 1,5 milliót, 1920
végén pedig az 5,5 milliót. A számbeli
aránj'oknak megfelelően tökéletesedett
a szervezés és az irányítás is. Ez a
hadsereg 1922-ben befejezte az ellen
forradalmi erők szétzúzását és az or
szág egész területén megerősödött a
szovjethatalom.
A hadsereg összetételét és szellemét
tekintve igazi internacionalista hadse
reg volt. Százalékosan a következő
képpen oszlott meg: oroszok — 77,6%,
ukránok — 13,7%, beloruszok — 4%,
lettek, tatárok, baskírok és más nem
zetiségűek — 4,7%. A soknemzetiségű
népből a tehetséges hadvezérek egész
sora emelkedett ki.
Az 1920-as években folyt le a fegy
veres erők megreformálása, az 1930-as
években pedig az ötéves tervek ered
ményeként létrejött ipari bázis alap
ján megkezdődött az új fegyverekkel
való ellátás. 1934 és 1938 között a harc
kocsik száma háromszorosára, a repü
lőgépeké két és félszeresére nőtt, a
tüzérség száma 80%-kal emelkedett, a
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személyi állomány pedig több mint
kétszeresére nőtt.
A kizsákmányoló osztályok felszá
molása után az 1936-ban elfogadott
alkotmány kimondta az összes állam
polgárok egyenlő katonai kötelezett
ségének elvét, a Legfelsőbb Tanács pe
dig 1939. szeptember 1-én törvényt
hozott erről a kötelezettségről. Ezek
ben az években indult komoly fejlő
désnek az új követelményeknek meg
felelő szovjet hadtudomány is.
Az 1930-as években a Vörös Hadse
regnek több alkalommal kellett fegy
verrel megvédenie a szocialista rend
szert: 1929-ben a kínai Keleti Vasút
nál, 1938-ban a Haszán-tónál, 1939-ben
Halhin-Golnál, 1939—1940-ben a finn
háborúban.
Ezután a szerző áttekinti a Nagy
Honvédő Háború főbb eseményeit,
amelyek mind a soknemzetiségű állam,
mind pedig a szocialista társadalmi
rendszer nagy próbáját jelentették.
Ebben a háborúban több mint 11 600
katona kapta meg a Szovjetunió Hő
se kitüntetést és több mint 7 millió
kapott különböző más kitüntetést. A
háború alatt több mint 1640 ezer kom
munistát mozgósítottak a hadseregbe,
az 1941-es párttagság felét. 1941. jú
lius 1. és 1945. július 1. között 3 mil
lió 788 ezer katona lett tagjelölt és 2
millió 376 ezer a párt tagja. A háború
elején minden kilencedik katona volt
párttag, 1945 elején pedig minden ne
gyedik.
A tanulmány befejező részében a
szerző rövid áttekintést ad azokról a
háború utáni időkben lezajlott nagy
gazdasági átalakulásokról, amelyek le
hetővé tették a szovjet hadsereg telje
sen új, a jelenlegi közvéleménynek
megfelelő fegyverzettel való ellátását,
az új fegyvernemek létrehozását.
A 12. számból megemlítjük még M.
KAZAKOV: „A stratégiai tartalékok
létrehozása és felhasználása (a Nagy
Honvédő Háború első és második sza
kaszának tapasztalatai alapján)" (45—
53. o.) című tanulmányát. A szerző
azokat az intézkedéseket ismerteti,
amelyeket a szovjet kormánynak még
a háborút megelőző időszakban hozott
annak érdekében, hogy a front veszte
ségeit feltöltő kontingenseken kívül
meg legyenek az anyagi tartalékok is
a hosszú háború folytatásához. Emel
lett javították a fegyverzet minőségét.
9 Hadtörténelmi Közlemények

elkezdték az új katonai, egységek szer
vezését. 1941 közepére a szárazföldi
csapatoknál már 300 hadosztály volt
(ezeknek 25%-a a megalakulás stá
diumában). A fegyveres erők létszáma
meghaladta az 5 millió főt. Elkezdődött
a nyugati katonai körzetek feltöltése
a belső körzetekből, de a váratlan,
hitszegő német támadás miatt ezeket
az előkészületeket nem tudták befejez
ni. Az 1941-es év végére sikerült fel
állítani 400 új hadosztályt. A védelmi
harcok hatalmas erőt követeltek, ily
módon 1942 közepéig a nagy vesztesé
geket szenvedett egységeket nem tud
ták kivonni, hanem beolvasztották az
újonnan érkezettekbe, amelyeknek nem
voltak harci tapasztalataik.
1942 júliusától kezdve a Főhadiszál
lás tartalékait az arcvonalról kivont
alakulatokkal egészítették ki. Novem
berig két harckocsihadsereget, 80 lö
vészhadosztályt, 53 lövész- és 70 harc
kocsidandárt vontak vissza tartalékba
feltöltésre, melyek komoly harci ta
pasztalatokkal rendelkeztek.
Az 1942—43-as téli hadjárat kezde
tére a Főhadiszállás tartalékát 25 lö
vészhadosztály, 10 harckocsi-, 3 gépe
sített hadtest és 24 repülő hadosztály
alkotta.
Ekkorra az ország gazdasága is át
állt a haditermelésre és 1942 második
felében már 15 800 repülőgépet, 13 600
harckocsit, 15 600 76 mm-es és ennél
nagyobb űrméretű löveget gyártottak.
A háború második szakaszának kezde
tére megszűnt az ellenség mennyiségi
fölénye a technika és a fegyverzet te
rén.
1943 nyarára a Szovjetunió katonai
ereje tovább nőtt. Az ipar havonta
átlagosan kb. 3000 repülőgépet, több
mint 2000 harckocsit és önjáró löve
get állított elő. A hadrakelt seregben
6,4 millió katona, csaknem 99 ezer lö
veg és aknavető, 9580 harckocsi és ön
járó löveg, 8290 repülőgép volt. A téli
hadjárat eredményeként az arcvonal
hossza csaknem egyharmadával lerö
vidült, s mindez lehetővé tette, hogy
a hadászati főirányokban nagy tarta
lékokat tudjanak összpontosítani.
Az a tény, hogy a Főhadiszállás
tartalékában jelentős erők voltak, ak
tívan befolyásolta az 1943. évi nyári
őszi hadjáratok menetét és kimene
telét, mind a védelmi, mind pedig a
támadó hadműveletekben. Az 1943. évi
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nyári-őszi hadjáratokban a Főhadiszál
lás tartalékaiból 263 lövész- és 15 lo
vashadosztályt, 68 lövészdandárt, 42
harckocsi- és gépesített hadtestet irá
nyítottak az arcvonal döntő szakaszaira.
(Lengyel István)
VOJNOISTORIJSKI
GLASNIK
(Jugoszlávia) 1971. 3. sz. — Branko
PEROVIC: „Harcok a sinjavinai kör
zetben és Kolasinnál, 1942. á p r i l i s május" (7—56. o.). A tanulmány a ju
goszláviai, közelebbről a Crna Gora-i
felszabadító mozgalom egyik kevésbé
ismert fejezetével foglalkozik. 1942
tavaszán a csetnikek sikertelen táma
dást indítottak a partizánok ellen Ko
lasin térségében, amely egyik első je
lentősebb megnyilvánulása volt a cset
nikek kommunistaellenességének. A
csetnikek árulására válaszul a parti
zánok is támadásba lendültek, sikert
azonban ők sem tudtak felmutatni. A
csetnikek megerősödő ellenállása, az
ellátási és egyéb nehézségek vissza
vonulásra kényszerítették a partizán
egységeket. (Lásd erről a szerző ta
nulmányát:
Vojnoisiorijski
Glasnik
1966. 5. sz. 3—36. o.). A Főparancsnok
ság rendeletére a partizánok védelem
be mentek át. Arra kellett ugyanis
számítaniuk, hogy a csetnikek, kiak
názva korábbi sikereiket, megkísérlik
a hadászatilag kulcsfontosságú slavniki
körzet elfoglalását. A védelemre mint
egy 2000 partizán készült fel, ezeket
10 alegységbe szervezték. Ez akkor te
kintélyes erőnek számított és lehetővé
tette, hogy a partizánok aktívan lép
jenek fel Montenegró, a Szandzsák,
Kelet-Bosznia és Hercegovina között
elterülő térségben. A védelem bázisa
a Durmitor-hegység volt. A csetnikek
újjászervezték erőiket és április 16-án
támadásba kezdtek. A
Sinjavinahegységben csapdába ejtettek és szét
vertek egy partizánszázadot és elfog
lalták a fontos Vratlo-szorost. Sike
rült
bekeríteniük
két
számbelileg
gyenge partizánzászlóaljat is, de ezek
egy éjszaka kitörtek a gyűrűből. A
Crna Gora-i Partizán Főparancsnok
ság 6 partizánzászlóaljjal ellentáma
dást indított és április 23-ára visszafog
lalta az elvesztett területet. Május 1-én
erős csetnik kötelékek megtévesztő tá
madást indítottak a sinjavinai hegyek
ben, ugyanekkor főerőik Mojkovac el
foglalására készültek. Bár első táma

dásaikat a partizánok visszaverték,
május 3-án egy 1400 főnyi csetnik ala
kulatnak sikerült behatolnia Mojkovacba, majd 5-én Bistrica is kezükbe
került. A partizánok
újjászervezve
erőiket, ellenlökést hajtottak végre és
visszafoglalták a két helységet. A eset
ni kéknek azonban egyes partizánpa
rancsnokok hibái következtében cse
kély veszteségek árán sikerült elme
nekülniük. Az egyes alegységek kö
zötti együttműködés hiánya okozta
azt is, hogy újból kudarcot vallottak a
Kolasin körzetében megismételt par
tizántámadások. A május 15—16-án
megindult partizántámadás 4 napi he
ves harc után összeomlott, a visszavo
nuló csapatokat a csetnikek egészen
a Slavnik körzetig üldözték. Ezzel a
balsikerrel zárultak le a partizánok
összecsapásai a csetnikekkel 1942 ta
vaszán. — Dragoljub ŽIVOJINOVIC :
„Paolo Taona di Revel olasz tenger
nagy szerepe az adriai-tengeri olasz
politika
kialakításában
1914—1919"
(61—113. o.). Zivojinovic tanulmánya
a magyar hadtörténészek számára is
fontos, mivel a bennünket is érintő
kérdést számos új dokumentum alap
ján újszerűen vizsgálja. Az olasz külés katonapolitika egyik fő kérdése az
első világháború alatt és a háborút kö
vető években az Adriai-tenger jövőjé
vel kapcsolatos olasz álláspont kiala
kítása volt. Főleg Sonnino külügymi
niszter foglalkozott sokat a kérdéssel,
elgondolásait többnyire katonai ta
nácsadója, di Revei tengernagy véle
ménye alapján alakította ki, így a
tengernagynak jelentős s mindeddig
kellően nem értékelt szerepet tulajdo
níthatunk e politika megformálásában.
Már 1915-ben di Revei fogalmazta
mieg
az
antanthatalmak
számára
Olaszország álláspontját az adriai kér
désben, s minden bizonnyal Salvemini
olasz történész is helyesen látja, ami
kor a tengernagyot tartja a dalmáciai
olasz hódítás ideológiai megalapozójá
nak. Di Revei nézete szerint Dalmácia
birtoklása létfontosságú
Olaszország
számára. E politika ekkor még Auszt
ria—Magyarország ellen irányult, így
kívánta di Revei — és általa Sonnino
— Olaszországot a Monarchia rovásá
ra jelentős tengeri hatalommá fejlesz
teni. Ez indokolja, hogy még szövetsé
geseik hajóhadát sem látták szívesen az
olasz beltengernek tekintett Adrián a
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háború alatt. Ugyanez a magyarázata
annak is, hogy a háború után Olasz
ország az egész egykori osztrák-ma
gyar flottát magának követelte. Az ad
riai koncepció megformálásában di
Reveit nem gazdasági vagy etnikai
szempontok vezették. Csupán katonai
szempontokkal törődött, s így lénye
gében megelégedett azokkal a területi
nyereségekkel, amelyeket a londoni
konferencia juttatott Itáliának. Sem
Rijeka, sem Split birtoklása nem ér
dekelte túlságosan. Katonai szempont
ból viszont ellenezte, hogy Dalmácia
Jugoszláviához kerüljön. Álláspontját
Olaszországban is sokan ellenezték, s
amikor 1919-ben a párizsi béketárgya
lásokon
Dalmáciát
Jugoszláviához
csatolták, di Revei tiltakozásul lemon
dott. — Számos kisebb közlemény ér
tékes adalékokkal gazdagítja ismere
teinket a jugoszláv partizánmozgalom
egyes kérdéseiről. Közülük elsősorban
Mile KONJOVIC: „Az usztasa politika
és a Horvát Nemzeti Parasztpárt 1914ben" (173—189. o.) a legérdekesebb. A
nacionalista és elmaradott nézeteket
valló parasztpárt befolyása már a há
ború előtt csökkent a horvát falvak
ban. A vereség a pártban is szakadást
idézett elő: a jobboldal az usztasák
kal, a baloldal a kommunistákkal ke
reste a kapcsolatokat. Az együttmű
ködés egészen odáig terjedt, hogy a
párt az usztasa kormánykoalíció ré
szévé vált. Az usztasák nagyon fontos
nak tartották a parasztpárt megnyeré
sét. Tömegbázisukat kívánták szélesí
teni és erre a korábban nagyon befo
lyásos parasztpárt alkalmasnak lát
szott. Céljukat azonban nem érték el:
csupán a jobboldal, a párttagság cse
kély része állt be támogatóik közé; a
párttagság, sőt a vezetőség döntő
többsége némi ingadozás után végleg
szakított az usztasákkal és csatlakozott
a kommunista párt vezette népfront
mozgalomhoz. — A többi közlemény
is sok új adattal gazdagítja a jugoszláv
hadtörténelmet, így: Tódor RADOŠEVlC: „A Nemzeti Felszabadító Had
sereg Főparancsnokságának iskolái és
egyéb vezetőképző intézetek működése
a háború alatt" (117—135. o.), Ivan
ATONOVSKI: „Partizán katonai ala
kulatok szervezése és története Karlovač-Kordun körzetben a felszabadí
tó háború alatt" (139—154. o.), Sekula
JOKSIMOVIC: „Rangjelzések, csapat
9*

jelzések és kitüntetések a Nemzeti
Felszabadító Hadseregben (1941—1945)"
(157—169. o.), Ljubomir DURIC: „Te
rületi katona-egészségügyi szolgálat a
bánijai körzetben a háború alatt" (191—
206. o.), Kosta ZRILlC: „Gyalogsági
fegyvereket készítő és javító üzemek
és manufaktúrák
1941-ben" (209—
219. o.) — A folyóirat gazdag tartal
mát kronológiai összeállítás, szemle
rovat és bibliográfia egészíti ki.
(Viniczai
István)
WOJSKOWY PRZEGLAD HISTORYCZNY (Lengyelország) 1972. 3. sz.
— Antoni KARPINSKI: „Az 1 Len
gyel Hadsereg átcsoportosítása a magnuszewi hídfő hátában, 1944. augusz
tus 6—9. között" (3—38. o.). Az 1. Len
gyel Hadsereg 1944—45. évi harctevé
kenységéről megjelent eddigi publi
kációk nem foglalkoztak átcsoportosítási kérdésekkel. A szerző gazdag
levéltári forrásanyagra támaszkodva
dolgoz fel egy olyan nagy távolságra
(73 km) sikeresen végrehajtott átcsopor
tosítást, amely előzetes tapasztalatok
nélkül, bonyolult hadműveleti-harcá
szati helyzetben, rendkívül nehéz fel
adatot rótt a vezetésre és törzseire.
Ezek hatalmas erőfeszítéseit, a mene
tek, az ellátás, a hírösszeköttetés, a
légvédelem megszervezését és végre
hajtását ismerteti a tanulmány. —
Michal PIRKO: „Az első katonai füg
getlenségi
szervezetek
történetéből
Suwalki körzetében, 1939—1941 kö
zött." (39—75. o.). A hitlerista megszál
lás első éveiben alakult konspirációs
csoportokról eddig kevés feldolgozás
jelent meg. A mély hazafias érzés fű
tötte csoportok ideológiai-politikai el
lentéteit, a csoportok egyes tagjainak
tevékenységi területeit s a hitleristák
megtorló intézkedéseit tárgyalja a
cikk. A német fasiszták fő célul a len
gyel nép szó szoros értelemben vett
fizikai megsemmisítését tűzték ki.
Ezért a lengyel nép mindenekelőtt a
létfenntartásáért
küzdött, e harca
azonban elválaszthatatlanul összefo
nódott a függetlenség visszaszerzéséért
folytatott harccal is. A német csizmák
alatt nyögő lengyelek között gyorsan
folyt a szervezkedés, a fegyveres ala
kulatokban a vezetőszerep — főként
az első időben — a volt Pilsudski-tisztek kezébe került. — Maria TURLEJSKA: „A háború és béke forduló-
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pontján. A népi demokratikus államok
kialakulása 1944—45-ben" (76—94. o.).
Csehszlovákia, Jugoszlávia, Bulgária,
Románia, Magyarország és Lengyel
ország politikai, társadalmi és gazda
sági helyzetét ismerteti a háború utol
só évében, összehasonlítva a hat állam
sajátos fejlődési szakaszait. A haladó
társadalmi erők a kommunista pártok
vezetésével összefogtak hazájuk s né
pük függetlenségének és szabadságának
kivívásáért. Az egyes országok nemzeti
bizottságai programokat
bocsátottak
ki, melyek a későbbi népi demokrá
ciák alapjául szolgáltak. A szerző gaz
dag forrásanyagra támaszkodva tár
gyalja a délkelet-európai
államok
népfelszabadító harcai érlelődésének
és kibontakozásának, valamint a szov
jet hadsereg felszabadító hadművele
teinek eseményeit, s az egyes országok
belpolitikai pártharcainak, majd a né
pi demokratikus államok létrejöttének
s a szocialista átalakulás feltételeinek
kiépülését. — Marian PORWIT: „A
~Narew« hadseregcsoport és a Kowalski
hadműveleti csoport (»Módiin« had
sereg) harcai, 1939. szeptember 6—8.
között" (95—128. o.). Lengyelország
1939. szeptemberi védelmi harcainak
egyik jelentős hadműveletét ismerteti,
a résztvevő 1., 18., 20., 33., 35., 41.
gyalogoshadosztályok, a 10. páncélos
hadosztály és a támogató légierők harc
tevékenységeinek pontos bemutatásá
val. — Norbert MICHTA: „Harc a népi
hatalom
megszilárdításáért
Krakkó
körzetében, 1946—47-ben" (129—147.
o.). A Lengyel Munkáspárt KB 1945.
júniusi plénuma meghatározta a párt
irányvonalát, amely szerint megalku
vás nélkül harcolni kell a reakció
minden formája s a föld alatti terro
rista bandák ellen. A népi állam csa
pást csapás után mért a reakciós ban
dákra. A lengyel Állambiztonsági Ha
tóság szervei egymásután likvidálták
az ellenséges csoportokat, akik a len

gyel nép legjobb fiai ellen emelték
fel gyilkos kezüket. A Lengyel Mun
káspárt mozgósította a dolgozó töme
geket és 1946 tavaszán Krakkó körze
tében is megalakították a Polgári Milí
cia Önkéntes Tartalékát (ORMO-t),
kb. 5 és félezer fővel, amely a reak
ciós terroristák rémévé vált. — Witold
BIEGANSKT: „A lengyel tiszti légió
és lengyel szerződött tisztek brit kato
na5 szolgálatban
Nyugat-Afrikában"
(148—163. o.). A nyugati szövetségesek
oldalán 1940 májusában kb. 85 ezer
lengyel katona harcolt. A soraikból
alakult lengyel tiszti légió (241, később
382 tiszt) és 450 főnyi szerződött len
gyel tiszt brit szolgálatban részt vett
Nyugat-Afrika biztosításában. Lengyel
egységek harcoltak
Észak-Afrikában
is és különösen Tobruk hosszan tartó
védelmében tűntek ki. A tanulmány
ismerteti a lengyel emigrációs kor
mánnyal folytatott londoni tárgyalá
sokat a légió felállításáról és lengyel
önkéntes tiszteknek a különböző harc
tereken való bevetéséről. — Stanislaw
OWÇCKI: „Osztrákok a lengyel ellen
állási mozgalomban" (164—188. o.). A
legtöbb osztrák, aki a lengyel ellen
állási mozgalomban tevékenykedett, a
Wehrmachtban szolgált. Sok lengyel
hazafi életét mentették meg a Generalgouvernementhez beosztott osztrák ka
tonák. Osztrák és lengyel dokumentu
mok alapján ismerteti több osztrák
orvos, mérnök, vasutas áldozatos se
gítségét a barbár hitlerista megszállók
elleni harcban. — Franciszek
SKIB1NSKI: „Megjegyzések a hadászatról
folytatott vitához" (218—237. o.). A
hadászat fogalmát és alapelveit vilá
gítja meg a hadtudomány klasszikusai
nak megállapításai és hadtörténelmi
példák alapján. — A számot szemle
rovat, eseménykrónika és második vi
lágháborús bibliográfia teszi gazda
gabbá.
(Windisch
Aladárné)

KRONIKA

BESZÁMOLÓ A PETŐFI SÁNDOR SZÜLETÉSÉNEK 150. ÉS
AZ 1848—49. ÉVI FORRADALOM 125. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL RENDEZETT EMLÉKÜLÉSRŐL
Dr. LIPTAI ERVIN ezredes, a tör
ténelemtudományok
kandidátusa,
a
Hadtörténelmi Intézet és Múzeum pa
rancsnoka üdvözlő szavai után dr.
NAGY GÁBOR ezredes, a hadtudo
mányok kandidátusa, a Magyar Nép
hadsereg politikai főcsoportfőnökének
első helyettese megnyitó beszédében
Petőfire emlékezett. Petőfi születésé
nek 150. évfordulóját ünnepeljük —
mondotta —, akinek neve jelképévé
vált népünk haladásáért és szabadsá
gáért folytatott sokévszázados küzdel
mének, példája, eszmei öröksége nap
jainkban is él, haladó hagyományain
kat megőrző szocialista nemzeti tuda
tunk alkotó része. A nép érdekeinek
megalkuvást nem tűrő harcosa volt,
ezért válhatott kora demokratikus igé
nyeit meghaladó nézeteivel a mát sej
tető forradalmárrá, igaz hazafivá. Ha
zafiságát a nép mélységes szereteté
ből fakadó politikai hitvallása, forra
dalmisága töltötte meg tartalommal, és
szélesítette nemcsak a tmagyar, hanem
valamennyi nép közös érdekeit magá
ban foglaló demokratikus internacio
nalizmussá.
Petőfi költő volt, de egyben kora
Magyarországának
jelentős szellemi
vezéralakja; politikus, katona, akinek
életműve halála után is nagy történel
mi feladatok megoldását szolgáló har
ci program. Neve zászló volt 1848—49ben, majd ezt követően a magyar nép
függetlenségi és kizsákmányolás elleni
mozgalmaiban. Petőfi neve politikai
programot jelentett a Horthy-fasizmus
elleni, a demokratikus Magyarország
megteremtéséért folytatott küzdelem

ben, s a felszabadulás után eszmei
öröksége, az új élet kibontakozásának
alkotó része lett.
Petőfi túlnőtt határainkon, ott is be
csülik, tisztelik, és ezekben a napokban
megemlékeznek róla; magukénak vall
ják mindazok, akik megismerték, s az
egyetemes emberi kultúra kiemelkedő
reprezentánsaként a legnagyobbak közé
sorolják.
Mi, a Magyar Néphadsereg katonái
magunkénak valljuk Petőfi Sándort,
a költőt, politikust, a forradalom és
szabadság ügyéért fegyverrel is har
coló, életét áldozó katonát. A forra
dalmi honvédelem eszméjének meg
testesítője volt, hagyatékának ápolása,
őrzése megtisztelő kötelességünk.
Ezt követően BALÁZS JÓZSEF al
ezredes, a Hadtörténelmi
Közlemények
főszerkesztője „Petőfi a forradalom és
szabadságharc költője" címmel megtar
totta a konferencia első előadását,
melynek
bevezetőjében
leszögezte:
Petőfi Sándor születésének 150. évfor
dulóján a Magyar Néphadsereg nagy
tisztelettel adózik a költő emlékének.
Petőfi itt van közöttünk, tettei, eszméi
tovább élnek bennünk. Példaképünk,
azzá teszi egész életútja, az elnyomott
nép ügyének odaadó szolgálata, forra
dalmisága, a szabadságért vívott harc
ban tanúsított következetessége.
A Petőfi-örökséget, a forradalmár
költő eszmei-politikai szerepét a tudo
mány már tisztázta. Világosan áll előt
tünk az európai haladás eszmekincsé
ből táplálkozó költői, politikai világké
pe, eszmei tisztasága és ebből fakadó
forradalmi gyakorlata. Ez a kép men-
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tes a múlt idők túlzásaitól és hamisí
tásaitól. A marxista történetírás és
irodalomtörténet megtisztította azok
tól a különleges jegyektől, amelyek
kel — épp forradalmi programjának
realitása és aktualitása elködösítése
érdekében — a múltban teleaggatták.
A következőkben az előadó Petőfi
err béri, költői magatartásának ama
vonásairól beszélt, amelyek őt a ma
gyar nép, a fegyveres erők tagjai szá
mára a legjobb nemzeti, forradalmi és
szabadságharcos tulajdonságok meg
testesítőjévé, példaképpé teszik.
Petőfi és a nép kapcsolatáról szólva
Balázs József rámutatott, hogy széttéphetetlen kötelékek fűzték a korabeli
magyar társadalom dolgozó népéhez,
elsősorban a parasztsághoz. Az ő köl
tészetében az irodalom legmagasabb
fokán jelenik meg a kizsákmányolt és
elnyomott paraszti milliók világa. Be
lülről, a teljes azonosulás szintjén ele
veníti meg a nép szenvedéseit, vá
gyait. Ez az azonosulás tette képessé,
hogy költészetében a nép nyelvén fe
jezze ki annak érzelmeit, gondolatait
és ezért válhatott az a népi kultúra
szerves részévé.
Mélyen a hazai talajban gyökeredzik
forradalmisága is. A szülőföldből —
az imádott Alföldből — sarjadt, és
mély hazaszeretetének éltető melegé
től terebélyesedett hatalmas fává. Ha
zafiságának szerves alkotó elemét ké
pezi a történelmi múlt minden haladó
mozgalma, minden olyan haladó alak
ja, aki a haza védelmével és szolgála
tával véste be nevét népünk emlékeze
tébe. A társadalmi ellentmondások,
az elmaradottság felszámolása érdeké
ben idézi szellemüket.
Petőfi tudatosan, plebejus forradal
márként vállalta a kizsákmányoltak
érdekeinek szolgálatát. Magatartásának
alapvető sajátossága, hogy költészetét,
egész életét a nép ügyének, a demok
ratikus eszmék terjesztésének, a zsar
nokság elleni küzdelemnek szentelte.
Megváltónak tekintette önmagát, aki
önzetlenül szolgálva népét, tudatosítja
benne helyzetének tarthatatlanságát és
mozgósítja, harcba viszi ennek meg
változtatásáért.
Nem alap nélkül nevezi magát a
költő a XIX. század hű gyermekének.
Ismerte és világnézetének alakulásá
ban döntő szerepe volt a század első
felében született szociális elméleteknek.

Közismert nála a francia forradalom
hatása — hiszen az mindennapi ol
vasmánya volt —, de kevésbé bizo
nyítható, bár fellelhető az utópista
szocialista és kommunista eszmeáram
latok közvetlen hatása.
Mint az elmúlt évek kutatása ezt
bizonyította, a szocialisztikus, kommunisztikus eszmék sokkal nagyobb ha
tással voltak a kor íróira, költőire,
mint ez korábban ismert volt. A csú
cson Petőfi állt, a korabeli Európa
eszmeáramlatába beleágyazott társa
dalmi radikalizmusával, népi forradalmiságával. Mint Vasvári írta, európai
pontra emelkedve, és onnan letekintve
tudott élesen ítélni e hon zivataros
múltjáról... függetlenül széttekinte
ni a jelen felett, és mert álmodozni
egy szebb jövőről.
Petőfi nemcsak álmodott, hanem tu
datos forradalmárként cselekedett is.
Rár már 1845-től megkezdődött a kon
zervatív és reakciós erők támadása a
költő ellen, ez sem megfélemlíteni,
sem meghátrálásra kényszeríteni nem
tudta. 1846-tól egyre aktívabb részt
vállal az irodalmi demokrácia szerve
zéséből, tagja a Tízek Társaságának.
Vezéralakja lett a fiatal Magyaror
szágnak.
A magyar múlt forradalmi hagyaté
ka alkotó része f orradalmiságának; de
nemcsak a magyar haza függetlensé
géért, nemcsak a magyar nép felemel
kedéséért küzd. A haza és a magyar
nép szabadsága és a világszabadság
összefonódik és szerves egységet képez
gondolkodásában. Tudja, hogy népe
csak akkor számíthat sikerre a társa
dalmi felemelkedésért folytatott küz
delemben, ha ez a harc világméretek
ben bontakozik ki. Forradalmisága
szétfeszíti a nemzeti kereteket, az egész
emberiség sorsát a vállára veszi. Az
egész világra kiterjedő forradalom ví
ziója
vissza-visszatérő
motívum
költészetében. Politikai tisztánlátását
bizonyítja, hogy az osztályharcot össze
kapcsolja a nemzeti függetlenségért
vívott harccal, egyidejű harcot hirdet
az úri önkény és a Habsburg-elnyo
más ellen.
A továbbiakban 1848 márciusának
előzményeit és eseményeit vázolva az
előadó rámutatott: a radikális ifjúság
— kötük Petőfi — szerepe a forrada
lom előkészítésében és a sorsdöntő na
pokban meghatározott jelentőségű, ők
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fogalmazták meg a nép követeléseit,
mozgósították a tömegeket a forrada
lom győzelméért és a haza független
ségéért vívott harcra.
Petőfi alakja — bár bizonyos társa
dalmi erők azt akadályozták — végig
lobogó lángja a magyar forradalomnak
és szabadságharcnak.
Petőfi következetes forradalmiságát,
demokratizmusát, republikánus elveit
kifejező költészete és életműve a má
hoz is szól. Eszméit nem a kortársak,
hanem mi, a szocialista utókor valósí
totta meg. Büszkén valljuk, hogy a vi
lágszabadság eszméjével párosult mély
patriotizmusa, megalkuvást nem ismerő
helytállása, áldozatvállalása követendő
példa. Varázsa ma is eleven erővel
hat, a nép szeretetére, a hon védelmére
buzdít, lelkesít.
A kétnapos tanácskozás következő
előadója, SZABÓ LÁSZLÓ alezredes,
a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia
főtanára „Petőfi a szabadság fegyveres
védelmezője" címmel tartotta meg re
ferátumát, amelyben a katona Petőfire
emlékezett. A költő ifjúkori, hánya
tott katonáskodásának taglalása után,
mondanivalójának középpontjába Pető
finek Bem hadseregében betöltött sze
repét állította és vizsgálta egész hősi
haláláig.
A 28. honvédzászlóalj „fegyelmezetlenkedő" századosa 1849. január 25-én
vonult be Szelindekre, az erdélyi had
sereghez. Bem azonnal segédtisztjévé
nevezte ki. Jól tudta, hogy a törzsé
hez vezényelt fiatal százados a legna
gyobb magyar költő, az ország szellemi
vezetőinek egyike. Kölcsönösen tisztel
ték és becsülték egymást. Az „össze
férhetetlen" Petőfi apjaként tisztelte
Bemet. Ellentmondás nélkül vállalta a
Bem táborában meglevő forradalmi
fegyelmet. Összezördülései itt senki
vel nem voltak.
A költő bevonulásakor az erdélyi
hadsereg igen nehéz helyzetben volt.
így Petőfi tűzkeresztsége sem sokáig
váratott magára. Február 4-én a mint
egy kétszeres túlerőben levő császá
riak megindultak a Vízaknára vissza
húzódott Bem ellen. Kezdeti sikerek
után a magyar sereg kénytelen volt
visszavonulni. Petőfi a szemtanúk sze
rint a jobbszárnyon harcolt. Mint se
gédtiszt közvetítette Bem parancsait
és közben bátorította, buzdította a
küzdőket.

A visszavonulás során, mikor „négy
nap dörgött az ágyú Vízakna és Déva
között", Petőfi mindvégig ott van a
küzdők között, s február 15-én a Köz
lönynek készített tudósításában részle
tesen beszámolt a hősi harcról. Arról,
hogy személy szerint ő hol volt és mit
csinált a harcok alatt, szerényen hallgat
a tudósítás, de biztosra vehetjük, hogy
harcolt Szászsebesnél és Szászvárosnál
is.
A visszavonulás után Bem vissza
csapott és maga előtt hajtva a megle
pett ellenséget, néhány nap alatt meg
tisztította Erdélyt. Petőfi azonban eb
ben a hadjáratban már nem vehetett
részt. Bern még a piski csata előtt fu
tárként Debrecenbe küldte. Viszontag
ságos út után, február 15-én érkezett
meg Debrecenbe. Rövid itt-tartózko
dása alatt átadta a futárpostát, meg
írta tudósítását a Közlöny számára,
öltözködése miatt ismét összekapott,
ezúttal magával a hadügyminiszter
rel, Mészáros Lázárral, aminek követ
kezményeképpen lemondott rendfoko
zatáról, majd Kossuth futárjaként, már
egyszerű polgárként indult vissza Er
délybe. Épp jókor érkezett, hogy Bem
oldalán részt vehessen a március 2—
3-i medgyesi ütközetben. Bem vissza
adta rangját, de a hadjáratban tovább
nem vehetett részt, mert megbetege
dett, s Bem Szalontára küldte gyógyul
ni.
Még nem épült fel teljesen, mikor
türelme fogytán visszaindult Bemhez,
aki közben kiűzte az ellenséget Erdély
ből. A költő katonai szolgálatának leg
békésebb napjai következtek. Szemé
lyi segédtisztként működött továbbra
is Bem mellett. Beosztásának megerő
sítése az április 3-i parancsban jelent
meg, április 10-én pedig Bem szemé
lyesen tűzte mellére a III. osztályú
ér dem j elet az ellenség előtt tanúsított
bátorságáért.
Bemmel ezután a Bánátba indult.
Itt, a Temesvár melletti Freidorfban.
május 3-án nevezte ki Bem őrnaggyá,
s Kossuthhoz küldte levelekkel, ame
lyek egyikében az őrnagyi kinevezés
megerősítését kérte a kormánytól. A
költő május 6-án érkezett meg Debre
cenbe, s délután a 26 éves kitüntett
főtiszt már nem volt katona. Ezúttal
Klapkával, az új hadügyminiszterrel
támad nézeteltérése, mire benyújtotta
lemondását.
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Petőfi életének legnehezebb idősza
ka következett ezután. Pestre ment,
ahol nélkülöznie kellett. Bem értesülve
nehéz helyzetéről, 200 forintot küldött
neki, s ismét maga mellé hívta. Viszszautasította a meghívást. A szabad
ságharc ügye rosszra fordult. A költő
a közelgő vihar elől Mezőberényben
húzta meg magát. Itt " érték Bem kül
döttei, s most nem utasította vissza a
meghívást.
Bemmel július 25-én találkozott Bé
rceken. A tábornokot nehéz gondok
között találta. Ligyersz cári tábornok
csapatai közeledtek. Bemnek nem volt
más választása, eléje kellett állnia, le
kötni, harcra kényszeríteni, hogy ezzel
megkísérelje megakadályozni a cári
csapatok kijutását az Alföldre. Az üt
közetre Segesvárnál került sor. A köl
tőt Bem nem akarta magával vinni,
de Petőfi követte őt. Változatos küz
delem után a túlerőben levő ellenség
szétszórta Bem csapatait. A csatában
a költő is hősi halált halt. Hitelt ér
demlő szemtanúk a harcmező több
pontján látták. Elfogadható adatok sze
rint Fehéregyháza és Héjjasfalva kö
zött, az Ispán-kút bokrainál esett el.
A forradalom katonája volt, a sza
badság, a forradalom mindhalálig bá
tor, odaadó katonája — hangsúlyozta
befejezésként az előadó —, akinek kor
látokat nem tűrő forradalmisága, bár
összeütközésbe kerülhetett a formális
fegyelemmel, de a Bem által is kép
viselt forradalmi fegyelemmel soha.
Dr. MOROIÁN GYÖRGY alezredes,
a Kossuth Lajos Katonai Főiskola ta
nára, Petőfi példamutatásának a ha
zafias nevelésben betöltött múltbeli és
jelenbeli szerepéről beszélt. A kérdés
aktualitását aláhúzza, hogy korunkban
végbemenő politikai és gazdasági fej
lődés hatása nemhogy csökkentené, de
növeli a hazafias eszmék, a nemzeti
érzés terjedését. A szocializmus építé
sének körülményei között ez az érzés
megújul, változik, fejlődik, iránya ala
kul, sokkal mélyebbre hat. A nagy
erők mozgósítására képes nemzeti ér
zés mai feladata az internacionaliz
mus megvalósításával a fejlett szocia
lista társadalom építése.
Petőfi korában a magyar ifjúság
elsősorban a nemzeti függetlenségért, a
nemzeti felemelkedésért, a magyar
nyelv használatáért harcolt. Ebben a
harcban a költők, közöttük is első

sorban Petőfi járt elöl. A költő első
sorban a forradalomra való buzdítást
tartotta fő kötelességének.
A Horthy-korszak természetszerű
leg a rendszer nacionalista céljainak
szolgálatába akarta állítani Petőfi örö
két. Egyes kiragadott verssorokkal
igyekeztek a költő nacionalizmusát bi
zonygatni, ugyanakkor forradalimiságát, hazafias lelkesedését „csupán iz
gága összeférhetetlenségnek tartották'".
Forradalmi verseit költészete jelenték
telen részének, forradalmi vezérséget
színészkedésnek tekintették.
A munkásság és a haladó értelmi
ség számára a súlyos elnyomatás ide
jén az ő hazafisága volt a legfontosabb
éltető erő. Petőfi neve alatt küzdöttek
Európa különböző országaiban a ma
gyarokból alakult partizáncsoportok
a fasizmus ellen.
Petőfi eszméjét, jövendölését váltoíta
valóra a magyar nép a felszabadulás
után, midőn élt kivívott jogával és
megteremtette hazánkban a proletár
diktatúrát, a munkásság államát, és
megkezdte a szocializmus építését.
A belső és külső reakció összefo
gott erői 1956-ban véres ellenforradal
mat robbantottak ki hazánkban. A
tömegeknek Petőfi eszméit hirdették,
figyelmen kívül hagyva azt a tényt,
hogy ami 1848-ban helyes és jogos kö
vetelés volt, az a szocializmus építésé
nek időszakában már idejétmúlt, hely
telen követelésnek számít.
Az ellenforradalmárok aljas terve
nem sikerült. Az igaz hazafiak a kom
munisták vezetésével fegyvert ragad
tak, Petőfi szellemében szembeszáll
tak az ellenforradalmárokkal és a szö
vetséges államok által nyújtott segít
séggel visszavonulásra kényszerítették
őket.
Hazánkban napjaink fontos nevelési
feladatai közé tartozik a fiatalok ha
zafias nevelése. Nem közömbös ugyan
is számunkra, hogy a párt ideológiája,
eszméi mennyiben válnak érthetővé
ifjúságunk számára, s az ifjúság meny
nyiben cselekszik azok szellemében.
Az általuk végzett munka, a szocializ
mus építésében vállalt önzetlen tenniakarásuk. az elemi és természeti csa
pások elhárításában és a károk hely
reállításában való részvételük azt bi
zonyítja, hogy megértették pártunk
ideológiáját.
Való igaz viszont, hogy ifjúságunk
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nem ismeri eléggé nemzeti múltunk
nagyszerű alakjainak tudatos hazafi
ságát, a hazáért végzett áldozatos
munkáját. Fiataljaink egy részénél
gyakran találkozunk a haza iránti kö
zömbösséggel, nemzeti hagyományaink
lebecsülésével, sikereink, eredményeink
lenézésével, ugyanakkor a tőkés álla
mok kritikátlan dicsőítésével. Ez még
inkább aláhúzza a hazafias nevelés
fontosságát napjainkban.
Az előadó beszélt az ifjúság sajátos
hazafias feladatáról, a katonai szolgá
latról. A fiatalok nevelésében külön
helyet foglal el a haza védelmére, a
katonai szolgálat maradéktalan ellá
tására való felkészítés. A katonai szol
gálat minden időben egész embert kí
vánt és kíván. Akik ténylegesen sze
retik hazájukat, azok készek még éle
tük feláldozásával is megvédeni.
Hadseregünk igen sokat tett és tesz
a fiatalok formálásáért. A jövőben
nagyobb gondot kell fordítani történel
mi hagyományaink ápolására. Az ifjú
ságot jobban be kell vonni a szocializ
mus építésébe, hogy büszkék lehesse
nek eredményeikre, értsék és érezzék
a végzett munka sikerének jelentőségét
és megvédésének fontosságát.
1972. december 19-én folytatódott
konferencia első referátumát URBAN
ALADÁR, a történettudományok kan
didátusa, az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem Bölcsészettudományi
Kará
nak docense tartotta „A márciusi if
júság a forradalmi
háborúról és fi
haza védelméről" címmel.
Előadásának bevezetőjében megálla
pította: 1848. március 15-e, a márciusi
ifjúság és az 1848—49-es magyar sza
badságharc tudatunkban összetartozó
fogalmak. Petőfi és Vasvári szerepe
tölti meg tartalommal ezt az emléke
zést. Példájuk és hősi haláluk jelzi,
hogy az 1848-as magyar baloldal tuda
tosan és következetesen kivette részét
a fegyveres honvédelemből.
Urbán Aladár előadásában annak a
kérdésnek vizsgálatát állította köz
pontba, hogy miként vélekedett a for
radalmi baloldal az önvédelmi háború
adott magyarországi eszközeiről: a
nemzetőrségről és honvédségről.
A nemzetőrségről szólva elsőként
azt a különbséget elemezte, amely az
1789. évi francia és az 1848-ban szerve
zett magyar nemzetőrség között volt.
Előbbi ugyanis csak 1791-ben, míg

utóbbi — bár ez is spontán alakult —
az 1848. áprilisi törvényekben azonnal
elnyerte szentesítését, törvényes állá
sát. A magyar nemzetőrség intézmé
nyének törvénybe iktatásában nagy
szerepe volt a pozsonyi országgyűlésen
Kossuthnak és eszmetársainak, akik
hangsúlyozták: a nemzetőrség már lé
tezik, azt tehát szankcionálni kell.
Igaz, a jóváhagyás csak vagyoni kor
látozás mellett történt meg, amiért a
baloldal erélyesen kritizálta is a nem
zetőrségről szóló törvényt. Amikor
pedig a kormány a törvények értelmé
ben megkezdte a nemzetőrség országos
felállítását, a forradalmi ifjúság meg
kísérelte megmenteni a márciusiban
létrejött saját fegyveres szervezeteit,
de ez az erőfeszítése nem járt siker
rel.
Az előadó a továbbiakban rámuta
tott: igaz, hogy ezzel gyengült a bal
oldal helyzete, de azt is látnunk kell,
hogy a kormánynak szembe kellett
néznie ezen kívül még a volt polgár
őri alakulatok (v. lövésztestületek)
egj^üttmaradási szándékával, vagy az
zal a veszéllyel, hogy a vidéken nem
zetiségi elkülönülés
alapján szerve
ződik a nemzetőrség. Ez pedig magában
hordta volna a fegyveres összeütközés,
a polgárháború gyors kirobbanását.
Ezért a Batthyány-kormánynak az egy
séges, a lakóhely szerinti nemzetőrség
szervezéséhez való ragaszkodását nem
lehet kizárólagosan antidemokratikus
lépésként értékelni.
Ezt a nemzetőrséget egyébként a
törvény és a kormány egyaránt helyi
rendőri, rendfenntartó feladatokra szán
ta. A gyakorlatban — mindaddig,
amíg tábori szolgálatra nem került
sor — ez is volt a feladata, bár ma
guk a pozsonyi törvényhozók is tud
ták, hogy a francia tapasztalatokat
követve a felfegyverzett
polgárság
szerveit hozzák létre a sorkatonaság
gal szemben. Erről a mögöttes gondo
latról azonban csak a baloldal sajtója
beszélt, amikor rámutatott: nem a
nehéz, ósdi szuronyos katonai fegy
verek kellenek a nemzetőrségnek, ha
nem könnyű vontcsövű puskák, amik
kel gyorsan megtanul lőni és amivel
a barikádok mögül eredményesen ve
heti fel a harcot. Erre azonban nem
került sor, miként arra sem, hogy a
magyar forradalom önvédelmi hadse
rege — a francia mintához hasonlóan
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— a magyar legénységű sorezredek
és
a
nemzetőrség
alakulatainak
„amalgamjábol" alakuljon meg. (Bár
az 1792. nyári fejleményekhez ha
sonlóan, 1848 augusztus—szeptemberé
ben nálunk is megszületett egy, a
cenzust, a vagyoni feltételeket mellő
ző önkéntes
nemzetőrség.)
Az 1848—49. évi magyar szabadság
harc sajátos jellegzetessége — hang
súlyozta az előadó —, hogy tömeg
hadserege a sajátos körülmények kö
zött alakult honvédség
zászlóaljaiból
szerveződött. Mi volt ezeknek az ala
kulatoknak a jelentősége 1848 nyarán?
Először is az, hogy szervezésük az első
pillanattól mellőzte a vagyoni cenzust
és minden rendű és rangú önkéntese
ket felfogadott soraiba. Másrészt pe
dig — a kezdeti „rendes vagy mobilis
nemzetőrség" megjelölése ellenére —
a három évre jelentkezett önkéntese
ket komoly, a sorkatonasághoz
ha
sonló kiképzésben részesítették. (A
három évi szolgálati idő és az önkén
tesség természetesen csak 1848 szep
temberéig, az újoncozás bevezetéséig
volt érvényben.) A honvédzászlóaljak
természetesen katonai fegyelem alatt
állottak, de nem tartoztak a sorkato
nasággal azonos parancsnokság alá.
Szervezésüket az 1848 májusában fel
állított Országos Nemzetőrségi Hadi
tanács irányította,
amely
egészen
1848 decemberéig nem volt a Hadügy
minisztériumnak alárendelve.
Az előadó a továbbiakban elmon
dotta, hogy a közkeletű vélekedéssel
ellentétben, a honvédség felállításá
nak gondolata nem a baloldaltól ered,
sőt az — különleges kormánykatona
ságnak vélve a terveket — kezdetben
fenntartással is kezelte. Csak a május
közepén a délvidéken bekövetkezett
kritikus helyzet és az akkor megkez
dett toborozás nyugtatta meg a for
radalmi ifjúságot, amely maga is lel
kesen részt vett a toborzásban, sőt
Vasvári szerint jelentős részük a „hadi
nemzetőrök" (a honvédek) közé állott.
Az ifjúságnak: diákoknak, nemes és
nem nemesi származású értelmiségiek
nek ez, a feudális hadseregekben is
meretlen
(a 10%-ot természetesen
meg nem haladó) aránya tette azután
lehetővé, hogy a honvédzászlóaljakat
viszonylag gyorsan kiképezték, s hogy
azoknak az értelmiségi fiatalokból lett,
harctéri tapasztalatokat szerzett al

tisztjei 1848 őszén az újonnan felállí
tott
honvédzászlóaljak
megbízható
tiszti kádereit adják.
így vált, így lehetett szélesebb érte
lemben az 1848-as forradalmi ifjúság,
elsősorban a nemesi és nem nemesi
értelmiség fontos tényezője a magyar
szabadságharcnak, annak a küzdelem
nek, amelynek biztosra várható eljö
vetelét mind Petőfi, mind a Március
Tizenötödike szinte az első pillanattól
hangoztatták. Amikor pedig eljött a
harc pillanata, a közvélemény formá
lásában olyan fontos szerepet játszó
demokrata és radikális fiatalság leg
jobbjai vezetésével vette ki részét a
honvédség vagy a
szabadcsapatok
küzdelméből.
Dr. BORÚS JÓZSEF kandidátus, az
MTA Történettudományi Intézetének
tudományos főmunkatársa előadásának
bevezetéseként 1848—49 historiográ
fiájának mostani problémáiról beszélt,
kitérve néhány fontosabb mű értéke
lésére, továbbá a sürgősen elvégzendő
feladatokra. Ilyen sürgős munka lenne
n honvédsereg tisztikara teljes jegyzé
kének elkészítése, hiszen ma még azt
sem tudjuk pontosan, hogy hány hon
védtábornok volt 1848—49-ben.
Az altábornagyoknál nincs problé
ma, ha azokat tekintjük honvéd-altábornagynak, akik az Országos Honvé
delmi Bizottmánytól kapták kinevezé
süket. Nem számítva a hosszabb-rö
videbb ideig magyar szolgálatban állt
császári és királyi altábornagyokat —
hat ilyen volt —, hat honvéd-altábornagyról tudunk. Közülük Bem Józset
már tábornokként került Magyaror
szágra, s itteni érdemeiért az OHB
léptette elő. A másik lengyel, Dembinski He'nrik pedig eleve altábor
nagyként érkezett, s ezt a rangját is
merte el a OHB. A másik négy ma
gyar származású: Görgey Artúr, Kiss
Ernő, Mészáros Lázár és Vetter Antal.
Közülük Görgey nyugalmazott es. kir.
főhadnagy volt, majd honvéd százados
lett. Kiss Ernő és Mészáros Lázár hu
szárezredes; Kiss Ernő lett az első iga
zi honvédtábornok 1848 októberében,
Mészáros pedig mint hadügyminisztert
még V. Ferdinánd léptette elő 1848
júniusában „tábornoki
őrnagy"-gyá,
majd mindkettőjüket az OHB 1849
elején, illetve tavaszán altábornagygyá. Végül Vetter, egy nyugalmazott
huszáralezredes fia, 11 éves kora óta
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(!) katona, 1848 tavaszán alezredes.
Említésre méltó, hogy ő volt az első
osztrák tiszt, aki a magyar kormány
nak felajánlotta
szolgálatait. 1848
szeptemberében lett ezredes, utána
megszervezte és vezette a táborkart;
novemberben vezérőrnagy, 1849. már
cius 9-én főparancsnok és altábornagy.
A vezérőrnagyok száma már bizony
talan, illetve 34-ről tudjuk biztosan,
hogy elérte ezt a rendfokozatot, kér
déses háromnál, és szóba került még
további kettő. Közülük báró Majthényi János volt a legöregebb, 1788-ban
született. 1848-ban nyűg. őrnagy volt,
majd ezredesként Komárom vára el
ső magyar parancsnoka lett. 1848 ok
tóberében Kossuth tábornoknak szó
lította, majd ez után kérte az OHBtól számára a kinevezési okiratot. Majthényi 1849 elején ingadozó lett, mire
szabályosan kikergették Komáromból.
A legfiatalabb Czetz János volt,
1822-es születésű, 1848-ban es. kir. fő
hadnagy volt, és 1849 májusában lett
vezérőrnagy. Nem sokkal volt nála
idősebb Klapka György és Kazinczy
Lajos, mindkettő 1820-as évfolyam.
A legitöbb tábornok harminc és negy
ven, illetve negyven és ötven év kö
zötti volt, a hasonló beosztású osztrák
tábornokok viszont ötven, méginkább
hatvan év felettiek voltak, de akadt
közöttük hetvenen felüli is!
A forradalmi időkhöz viszonyítva is
meglepő az előléptetések üteme. Olyan
honvédtábornok, aki előzőleg ne tel
jesített
volna katonai
szolgálatot,
egyetlen sem akadt, sőt Perczel Mórt
kivéve valamennyi aktív vagy nyug
állományú tiszt volt. Perczel 20 éves
kora előtt tüzérkadét volt, 1848 szep
temberében ezredes lett, majd pár hét
re rá tábornok! Az angol származású
Guy on Richárd 1812-ben született,
1839-ben nyugállományú
főhadnagy
volt, 1848 nyarán honvéd százados lett,
1849. április 8-án pedig vezérőrnagy.
Az ezredesek száma 150 felett lehe
tett, köztük volt Perczel Mór öccse,
Miklós is, aki mindenfajta katonai
múlt nélkül lett ezredes, majd ugyan
ebben a rangban harcolt az észak
amerikai polgárháborúban, több száz
társával egyetemben. A szabadságharc
legfiatalabb
ezredese Hollán Ernő
volt, aki 1824-ben született, 1848 ta
vaszán mérnök főhadnagy volt, június
ban már százados, októberben őrnagy,

1849 februárjában alezredes, nyarán
pedig ezredes. Hollán, aki a szabad
ságharc egyik legjobb műszaki szak
embere volt, utász-szakértő, főleg Pé
tervárad megtartásában szerzett érde
meket — és 1867 után altábornagy
lett.
Az alezredesek száma jelenlegi is
mereteink szerint 170 körül volt. Kö
zülük most csak Mednyánszky Sándort
említeném, aki 1816-ban született,
1848-ban nyűg. hadnagy volt, harmin
cadhivatali tisztviselő. Hadnagyi rang
ban honvédutász, 1848 decemberében
—1849 januárjában
partizáncsapat
parancsnok a Bakonyban, márciusban
lett gyors egymásutánban főhadnagy
és százados, májusban őrnagy, végül
Komáromban 1849. augusztus 16-án
Klapka nevezte ki alezredessé.
Mészáros Lázár szerint az összes
honvédtiszt száma 3000 körül volt, kö
zülük 800 a nyugalmazott császári
tisztek közül került ki. Ugyanő írja.
hogy mintegy 1500 azok száma, akik
előzetes császári tiszti rang nélkül, sőt
katonai szolgálat nélkül lettek hon
védtisztek. Ilyenformán mintegy nyolc
száz lehetett a tényleges tiszti szolgá
latból a honvédséghez átlépettek szá
ma.
A tisztikarral kapcsolatban hang
súlyozni kell hogy szervezett tisztkép
zés vagy továbbképzés nem volt, erre
nem jutott idő. 1848 őszén ugyan ren
deletbe foglalták a tiszti kinevezéshez
szükséges vizsga mikéntjét, sőt kísér
let történt tisztiiskola felállítására is,
— a közel másfélezernyi honvédtisztet
azonban ténylegesen az élet, a harc
szükségletei nevelték. Akadt köztük
jónéhány karrierista is, többségük
azonban híven szolgálta a forradalmat.
Minél
alacsonyabb
rendfokozatú
tisztekkel foglalkozunk, annál nehe
zebb a kutatás, több a probléma. Jó
formán semmit sem tudunk a honvéd
altiszti karról, s azokról a tíz- és tíz
ezrekről, akik 1848 májusában kezdő
dően beléptek a honvédseregbe. Isme
retes, hogy amikor 1849. augusztus
5-én Klapka Komáromból kitörve
visszafoglalta Győrt, ezrével léptek be
seregébe újoncnak a fiatalok.
A választ a felmerült kérdésekre
csak sokirányú, jelentős mennyiségű
kutatás elvégzése után próbálhatjuk
majd megfogalmazni. Itt most két na
gyobb kérdéscsoportra szeretnék utal-
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ni — hangsúlyozta az előadó —: a szo
ciális összetételre és az ideológia je
lentőségére.
Eredeti összeírás alig-alig maradt
íenn; viszont 1867 után, amikor sorra
alakultak a honvédegyletek, ezekbe
inkább a volt tisztek, esetleg altisztek
léptek be, és legkevésbé az egyszerű
közhonvédek.
Az ideológiai problémáról csak anynyit, hogy ismerjük a reformkor és a
szabadságharc eszméit. Eddig azonban
szinte semmiféle kutatást nem végez
tünk arra nézve, hogyan hatottak
ezek az egyszerű emberek körében,
egy általán, mennyire ismerték őket?
Kossuth népszerűsége feltétlenül óriási
volt, de ezt régebben el is túloztuk, s
mindent ezzel nem lehet megmagya
rázni.
A honvédsereg összlétszáma feltét
lenül 200 ezer felett volt, de nem tud
juk, mekkora lehetett az időközbeni
változás. Az egész szabadságharc alatt
halottak, sebesültek és foglyok, illet
ve egyéb okokból kiesettek száma el
érhette a 40—50 ezer főt.
A nemzetőrség összlétszáma — Ur
ban Aladár adatai szerint — elérte a
400 ezer főt. Számba kell venni a had
seregnek különféle szolgálatokat tel
jesítőket is: fuvarosokat,
hadiipari
munkásokat és efféléket. Így végső so
ron a szabadságharcban
fegyverrel
vagy egyéb módon szolgálók összlét
száma nem lehetett sokkal kevesebb
700 ezernél!
Az előadás befejező részében né
hány kimagasló, de eddig elhanyagolt
katonai vezetőről volt szó, Mészáros
Lázárról és Vetter Antalról, továbbá
azokról, akik a tisztikarban 1848 vé
gén, 1849 elején végbement nagy for
dulat után is híven megmaradtak, s
mindvégig szolgálták a szabadsághar
cot.
A konferencia harmadik előadója
KEREKES ZOLTÁN alezredes, a Had
történelmi
Múzeum
osztályvezetője
volt, aki előadásában a szabadságharc
irreguláris haderejének, a szabadcsa
patok, illetve a népfelkelés létrejötté
nek, szerepének
problematikájával
foglalkozott.
Az 1848 nyarán előállott ellentmon
dásos helyzet, miszerint a délvidéki
szerb felkelés, valamint a kamarilla
utasítására támadásra készülő Jellačič ellen az ország függetlenségének

megvédése az ellenséges beállítottságú
császári tisztek vezetése alatt levő,
Magyarországon állomásozó sorezre
dekre várt, sürgős cselekvésre, a nem
zetőrség és honvédsereg felállítására
késztette a kormányt. Az előadó rész
letesen elemezte a kérdés körül a
képviselőházban kialakult harcokat,
amelyek végül is Kossuth indítványá
nak elfogadásához, a honvédzászlóal
jak azonnali felállításához vezettek, és
rámutatott, hogy bár szeptemberben
a zászlóaljak felállítása megkezdődött,
ez már késő volt ahhoz, hogy a betörő
ellenséget feltartóztassa. A veszély el
hárítása csak a nemzetőrök és szabad
csapatok mozgósításával volt lehetsé
ges.
A szabadcsapatokat a veszélyezte
tett haza iránti felelősség, s az a szük
séglet hívta létre, hogy a kormány a
felszerelt honvédsereg megteremtéséig
is rendelkezzen megbízható, harckész
alakulatokkal. A többnyire radikális
hazafiak által szervezett és vezetett
alakulatok előnye forradalmi lelkese
désükön kívül épp szervezésük gyor
saságában rejlett.
Kossuth támogatásával 1848 nyarától
szerte az országban egymás után ala
kultak a szabadcsapatok. Az erdélyi
Hunyadi-, a Perczel alakította Zrínyi-,
valamint a Hajdúságban alakult Bocs
kai-szabadcsapat az elsők közt alakult,
s jelentős szerepet játszottak a délvi
déki és dunántúli harcokban. E sza
badcsapatok nagy része 1848 végéig a
honvédseregbe olvadt.
Szélesebb támasza volt a honvéd
ségnek a Kossuth és a baloldal által
pártfogolt népfelkelés, amely a me
gyék, városok fegyverfogható lakossá
gából jött létre. Amíg azonban a bal
oldal „a haza megmentésének egyetlen
hatásos eszközét látta a népfelkelők
ben, addig a nemesség egy része pa
rasztfelkelőknek és veszélyesnek tar
totta őket, mivel a „pórnép uralma
rosszabb, mint a legnyomorítóbb ki
rályi abszolutizmus".
A népfelkelést egyes vidékeken már
nyáron is alkalmazták, de szélesebb
méretekben csak Jellačic támadása
után, amikor a dunántúli megyéket,
városokat népfelkelésre szólította fel
a kormány. Kossuth lelkes cikkekkel
buzdította gerillaharcra a felkelőket.
A gerillaharcot jelölte meg feladatként
a Honvédelmi Bizottmány október 16-i
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utasítása is, amely szabályozta a nép
felkelés szervezetét, vezetését és alkal
mazását.
A népfelkelők főszerepet játszottak
az 1848. őszi harcokban s a decemberi
válságos napokban a Honvédelmi Bi
zottmány is a népfelkelésben látta a
helyzet megmentésének egyetlen esz
közét. Ismét életre hívták a szabad
csapat-intézményt, de ekkor már geril
lacsapatok formájában, amelyek széles
körű szabadságot élveztek, s a rendes
hadsereghez nem csatoltattak. A nép
felkelőket is szabadcsapatok alakításá
ra hívta fel a kormány.
Kossuth
világosan
látta,
hogy
1848—49 telén a szabadságharc ügye
attól függ, hogyan sikerül Windischgrätzet feltartóztatni. Épp ezért fárad
hatatlanul szervezte a szabadcsapato
kat, a gerillaharcot az ellenség hátá
ban. A helyi viszonyoknak megfelelő
en lovas, gyalogos, kaszás, vadász ge
rillacsapatok alakultak vegyes, de a
célnak tökéletesen megfelelő fegyver
zettel. Kossuth hangsúlyozta, hogy a
gerillaharcot folytató szabadcsapatokat
nem szabad beosztani rendes honvéd
csapatokba, őrizzék meg szerepüknek
megfelelően sajátos vonásaikat, ami
nem áll ellentétben a gerillák és hon
védcsapatok együttműködésének kö
vetelményével.
Ugyanakkor, a szabadcsapatok iránt
a hadsereg vezetői — Görgey, Mészáros
— részéről mutatkozó ellenszenv aka
dályozta azok megalakulását és műkö
dését. Az ő n e m ü k b e n a gerillák és
vezetőik a túlzó, radikális politikát
képviselték. Kossuth és Mészáros, il
letve a Honvédelmi Bizottmány és a
Hadügyminisztérium között ez állan
dóan visszatérő polémiára adott al
kalmat, aminek eredményeképpen az
1849. március 11-i rendelettel szabad
csapatok feletti rendelkezés jogát a
Honvédelmi Bizottmányról a Hadügy
minisztériumra ruházták, ami kedve
zőtlenül hatott a szabadcsapat intéz
mény sorsára.
A továbbiakban az előadó az egyes
szabadcsapatok tevékenységét gazdag
anyaggal dokumentálta, majd befeje
zésként arról szólott, hogy a gerillate
vékenység számos eredményes fegyver
tény ellenére sem érte el célját, nem
tudta a császári csapatokat 1848—49
téli hadjáratuk beszüntetésére kénysze
ríteni. A nemesi osztályérdekek tila

lomfái ugyanis megakadályozták, hogy
a népfelkelés, a gerillaháború néphá
borúvá teljesedjék ki. Erre vezethető
vissza az is, hogy bár 1849 nyarán Kos
suth újra felhívást tett közzé a nép
felkelésre, s bár vannak jelentős geril
laakciók, a szabadcsapatok tevékeny
sége ekkor már elmaradt a korábbiak
tól. A visszavonulás, a nyomasztó túl
erő okozta depressziós állapoton kívül
közrejátszott ebben, hogy a néptöme
gek követeléseit nem elégítették ki, s
azok csalatkozva kedvüket vesztették.
A kétnapos konferencia befejező
előadását dr. BÖHM JAKAB, a Had
történelmi Levéltár helyettes vezetője
tartotta. A magyar szabadságharcban
résztvevő külföldi légiók szerepéről
szólva rámutatott, hogy az 1848-as
európai forradalmak leverése után el
csendesedő Európában a magyar sza
badságharccal a forradalom új, nagy
szerű felvonása kezdődött. Az elbu
kott forradalmak harcosainak szívében
új reménység ébredt. A különböző
ajkú, de a Habsburgok elleni harcban
egységes szabadságharcosok a magyar
szabadságharc megsegítésére siettek.
A légionáriusok közül mind számu
kat, mind pedig a harc irányításában
betöltött szerepüket tekintve a lengye
lek töltötték be a legjelentősebb szere
pet. 1848 nyarától kisebb-nagyobb len
gyel csoportok lépték át a határt, s
tárgyalásokat kezdtek a kormánnyal a
Lengyel Légió felállításáról.
Kossuth szívesen fogadta a lengye
leket, különösen a harci tapasztala
tokkal rendelkező, forradalmi szelle
mű, vezérkari és műszaki ismeretek
kel bíró lengyel tiszteket.
A Lengyel Légió felállítása kérdésé
ben ellentétek merültek fel a lengye
lek és a kormány között. Kossuth és a
kormány attól tartott, hogy a légió fel
állítása cári intervenciót vált ki, ezért
csak kisebb, a honvédség soraiban
harcoló lengyel alakulatok szervezését
tartották
megengedhetőnek.
Ennek
megfelelően egy lengyel zászlóalj fel
állítását engedélyezték, Wysocki pa
rancsnokságával. Ugyanakkor a kor
mány megbízott több lengyel hazafit
kisebb alakulatok szervezésével. Csak
hamar megkezdték a második zászlóalj
szervezés-ét is.
A lengyelek közül a Kassát fenye
gető Schlick ellen harcolók kerültek
először szembe az ellenséggel, s bár
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Kassát az ellenség elfoglalta, az nem
a lengyelek Kossuth által is elismert
hősiességén múlott. Kitüntették magu
kat a lengyel légionisták a tavaszi
hadjárat harcaiban is. Szolnok, Isaszeg, Budavára az ő hősiességüknek
is állomásai.
A kápolnai csata után engedélyez
ték a lengyel alakulatoknak Lengyel
Légióba való összevonását. A légió
1849 májusában 3 gyalogzászlóaljból
állt — tüzérséggel és műszakiakkal
kiegészítve. Létszámuk Wysocki viszszaemlékezése szerint 2000, mások sze
rint 3000 fő volt.
A bukás során a légió harcolva vo
nult vissza Temesvárig. Utolsó tény
kedésük Kossuth és a kormány mene
külésének biztosítása volt.
A lengyelek mellett a német ajkúak
légiói játszották a legnagyobb szere
pet. A bécsi forradalom bukása után
Magyarországra menekültekből alakult
a Bécsi Légió, mely 1848 decemberé
től Bem seregeiben harcolt. Létszámuk
100—200, Czetz János szerint 600 fő
volt. Az erdélyi hadjárat során a dési,
nagyszebeni ütközetben tüntették ki
magukat. Veszteségeik nagyok voltak,
Vízaknánál már csak 30 légionista
harcolt.
A németek másik, 1848 decemberé
ben megalakuló csapata a Tiroli Lé
gió volt, amely a Magyarországra ér
kező szászokból és stájerekből lakúit.
E légiónak különösebb szerepe nem
volt.
A harmadik és egyben legjelentő
sebb német alakulat a Halálfejes vagy
parancsnokuk után Giron-féle Német
Légió volt.
A Német Légió létszáma 1849 áp
rilisában — 3 zászlóalj, 9 század —
már 1400—1500 fő körül mozgott. Je
lentős részük magyarországi német, de
nagy számban szerepeltek köztük a
külföldiek is.
A Német Légió több helyen is jól
verekedett. Nagyobb (részüket DélErdélyben a felkelő románok ellen
vetették be. Parancsnokaik eleinte a
legteljesebb elismerés hangján beszél
tek róluk, de mikor a már megegye
zésre kész románok elleni támadás
során súlyos veszteségeket szenvedett,
a légió meghátrált, a vereségért és a
magyar veszteségekért őket tették fe
lelőssé, s feloszlatták.
A későbbiekben sikeres toborzás

folyt az elvérzett zászlóaljak újjászer
vezésére, de már csak a honvédzászló
aljak közé sorolva.
Megemlékezett az előadó, a főként
az 1848 tavaszán Magyarországon állo
másozó három olasz ezred átállt ka
tonáiból alakult Olasz Légióról is. Az
1849 ápriliásban 3 századból álló, 403
főt számláló légió Monti Sándor pa
rancsnoksága alatt megerősödött, és
júliusban már 9 századból állt 1000
fős létszámmal. A légió a legutolsó
időkig harcban állt, s a fegyverletétel
után már csak 450 légiós hagyta el az
országot.
A szabadságharc alatt kísérletek tör
téntek francia, szerb és román légió
felállítására is. Ezek azonban csak
tervek maradtak, a légiók különböző
okok miatt nem jöttek létre.
A kétnapos konferencián elhangzott
előadások vitájába bekapcsolódtak a
külföldi
testvérintézmények
képvi
selői is. Az első hozzászóló M. M. MALAHOV ezredes, a szovjet Hadtörté
nelmi Intézet tudományos főmunka
társa volt.
A magyar forradalmi harc túlnőtt
az ország határain, állapította meg
többek között. A szabadságért küzdő
magyar
honvédsereg
eredményesen
küzdött az osztrákok ellen és kiűzte
őket az ország területéről. A siker
azonban elmaradt, mert az európai
országok uralkodó osztályait aggoda
lommal töltötte el az események me
nete. Miklós cár, Paszkevics herceg
hez írt levelében félreérthetetlenül
fejezte ki a beavatkozás igazi okát,
miszerint a magyarországi felkelők
ben ő nem Ausztria, hanem az egész
világ rendjének és nyugalmának ellen
ségeit látta. Anglia és Oroszország
reakciós kormányai ezért készek vol
tak segítséget nyújtani Ferenc József
nek a magyar szabadságharc eltiprásához. A cári kormány arra számított,
hogy egy sikeres hadjárattal elvonja
a tömegek figyelmét a belső problé
mákról és egy győzelemmel megszilár
dítja helyzetét.
Az orosz beavatkozást az orosz em
berek mélységesen elítélték. Az orosz
forradalmi demokraták és az orosz
haladó körök legjobbjai, köztük Her
zen, Csernisevszkij, Dobroljubov, Belinszkij, Nyekraszov szégyenteljes tett
nek minősítették a cári döntést.
Elsősorban A. J. Herzen és N. G.
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Csernisevszkij ragadtak meg minden
alkalmat, hogy nagyrabecsülésüket és
együttérzésüket
fejezhessék
ki az
európai reakció ellen küzdő magyarok
kal szemben, és megbélyegezzék az
európai reakció összefogását,
Herzen, aki mélységes tisztelettel
viseltetett Kossuth iránt, azt remélte,
hogy a magyar forradalom győzelme
hozzájárul a reakciós Habsburg bi
rodalom bukásához. Űgy vélte, hogy
amennyiben az európai államok mun
kássága támogatta volna a magyar
szabadságharcot, úgy annak győzelme
fordulópontot, egy új európai forrada
lom kirobbanását jelentette volna az
európai forradalmi mozgalmak törté
netében. Herzen a bukás után sem
szűnt meg lapjában, a 'KoZoícoZban
ébren tartani a magyar szabadságharc
emlékét, s támogatni a magyar emig
rációt.
Hasonlóképpen mély együttérzéssel
követte a magyar forradalom esemé
nyeit Csernisevszkij is. Cikkeiben
szenvedélyesen leleplezte a Habsbur
gok elnyomó nemzetiségi politikáját,
amellyel saját hatalmának erősítése
érdekében gyűlöletet szított a magyar
és az itt élő szláv népek között.
A Horthy-korszak reakciós történet
írása igyekezett eltagadni a szolida
ritásnak ezeket a tényeit a magyar
nép elől, mint ahogy azt is, hogyan
értékelték a hadjárat orosz résztvevői
közül sokan az orosz hadsereg ma
gyarországi hadjáratát.
M. M. Malahov hangsúlyozta, hogy
az emlékülés adta szűk keretek nem
teszik lehetővé, hogy részletesen fog
lalkozzon a legújabb történeti kutatás
által feltárt gazdag anyaggal, amely
az orosz katonáknak és tiszteknek a
harcoló magyar forradalmi hadsereg
iránt tanúsított együttérzését bizonyít
ják. Ilyenformán csak néhány, eddig
kevésbé ismert feljegyzésből, vissza
emlékezésből idézett. A
hitszegő
Ausztria védelmezői voltunk a népi
mozgalom e l l e n . . . a katonák több
sége, még a magasabb rangúak is,
mélységesen elítélték a beavatkozást"
— írta Dokudovszkij tábornok. „Én
nem éreztem az ellenséggel szemben,
nemcsak, hogy semmiféle gyűlöletet
hanem éppen tisztelet és szimpá
tiát . . . " — olvashatjuk Fagyejevnél.
Jelentős volt a forradalmárok olda
lára átállt orosz katonák száma és sze

repe. Közülük F. Vardinszkij, M. Rembovszkij, P. Vasziljev, G. Krosztor
tiszti rangot kaptak és parancsnokok
lettek a honvédségben. Rulikovszkij
életével fizetett, mert 100 katonával
együtt átállt és harcolt a forradalmá
rok oldalán. Sokáig lehetne folytatni a
felsorolását azoknak a szimpatizán
soknak,
akiknek
tetteit
Kossuth
nagyra értékelte, s elismerően írt ró
luk a korabeli magyar sajtó is.
Az orosz seregek magyarországi tar
tózkodása nem múlt el nyomtalanul.
Az a tény, hogy a tisztek és katonák
megismerkedtek a magyar forradalom
politikai rendszerével, a forradalmi
és népi felszabadító harccal, a jobbágy
felszabadítással, nagy jelentőségű volt.
Mindezt összehasonlították a feudális
Oroszországban uralkodó cári önkény
uralommal, elősegítette politikai ön
tudatuk növekedését, aktivizálódását.
A szovjet
vendég
befejezésként
Petőfire emlékezett.
Öt követte GENCSO KAMBUROV
ezredes, a Bolgár Néphadsereg Had
történelmi Osztályának munkatársa,
aki hozzászólásában a bulgáriai ma
gyar emigrációról beszélt.
Kossuth és kísérete 1849. augusztu^
22-én érkezett Vidinbe. Őket követték
a magyar katonai és polgári személyek
népes csoportjai. Ideérkeztek a Len
gyel, Olasz és Német Légió emigrált
tagjai is. Mintegy 6000 ember, köztük
4000 magyar került bolgár területre.
Vidinben az emigránsok nyugtalan
napokat éltek. Ausztria és Oroszország
igyekezett nyomást gyakorolni a török
kormányra
kiadatásuk
érdekében,
másrészt ügynökök tömegét küldték,
hogy viszályt szítsanak az emigránsok
között, azok vezetőit elszigeteljék. A
Porta maga arra igyekezett rávenni
a menekülteket, hogy térjenek a mo
hamedán hitre, mert csak így tudja
megmenteni őket a kiadatástól. Kos
suthot ez mélyen felháborította, és
tiltakozott a „vendéglátóknál". Ennek
ellenére mintegy 214-en, köztük Bem
(Murád pasa), Kmetty (Izmail pasa),
áttértek. Az áttérések arra indították a
törököket, hogy visszautasítsák az
osztrákok kiadatási kérelmét. Ugyan
akkor, viszont eleget tettek annak a
kérésnek, hogy az emigránsokat tele
pítsék a török birodalom belsejébe —
elsősorban Sumenba.
Az emigránsok átköltöztetése 1849

— 367 —

októberében zajlott le. Kamburov ez
redes részletesen ismertette az egyes
csoportok összetételét, a költöztetés
módját és a török kormány által e
célra felhasznált anyagi eszközöket.
A Sumenba vezető úton a bolgár
nép mindenütt nagy szeretettel fogad
ta az emigránsokat, köztük Kossuth
csoportját. Az emigránsok ugyanakkor,
mint ez Egressy Gábor naplójából is
kitűnik, megismerték a török elnyomás
alatt sínylődő bolgárok nyomorúságos
helyzetét.
Sumenban — a bolgár történészek
kutatásai és a feltárt török dokumen
tumok ezt bizonyítják T - az emigrá
ció nagy hatással volt a bolgár lakos
ság nemzeti öntudatának erősödésére,
a szabadságért és függetlenségért foly
tatott harcára. Az emigránsok meg
voltak győződve — s ennek hangot is
adtak —, hogy a bolgár nép kedvező
pillanatban győzni fog és felszabadít
ja magát a török iga alól. Nem egy
esetben kiálltak a török hatóságokkal
szemben a bolgár lakosság védelmé
ben.
Nagy hatással voltak a magyar
emigránsok kulturális téren is, első
sorban a bolgár értelmiségre.
A sumeni tartózkodás nyugalma sem
tartott sokáig. Csakhamar megérkezett
Andrássy gróf levele, melyben értesí
tette Kossuthot, hogy osztrák nyomás
ra Kis-Ázsiába akarják
száműzni.
Minden tiltakozása ellenére. Kos
suthot és csoportját 1850-ben Kutahiába, míg a mohamedánná lettek
csoportját Aleppóba szállították. Az
emigránsok nagyobb csoportja azon
ban Sumenban maradt és itt élt egész
1850 júniusáig, amikor a törökök kö
zölték velük, hogy szabadon távoz
hatnak.
Ma a sumeni Kossuth Múzeum és
szerte Bulgáriában számtalan emlék
hirdeti, hogy Kossuth Lajos és a ma
gyar szabadságharc elevenen él a bol
gár nép emlékezetében.
VICTOR ATANASIU ezredes, a
román testvérintézmény tudományos
titkára, hozzászólásában
rámutatott
azokra a mind román, mind magyar
részről megnyilvánuló
törekvésekre,
amelyek a két nép baráti összefogását
voltak hivatva elősegíteni. Avram
Iancu és Nicolae Balcescu is azon fá
radozott, hogy e két nép egymásra ta
láljon a szabadságért folyó küzdelem

ben. Balcescu 1849. május 26-án Deb
recenbe érkezett, ahol Kossuthtal és
más magyar vezetőkkel találkozott.
Petőfit méltatva Victor Atanasiu ki
emelte, hogy a Román Szocialista
Köztársaságban nagyra értékelik for
radalmi ténykedését; emlékét őrzi a
segesvári csatatéren felállított emlék
mű, de mindenekelőtt
forradalmi
versei, melyekből nagyon sokat lefor
dítottak román nyelvre.
A Petőfi-évforduló tiszteletére a bu
karesti Kriterion Kiadó négy könyvet
jelentetett meg (Illyés Gyula: Petőfi,
Dávid Gyula—Mikó Imre: Petőfi Er
délyben; Petőfi és Arany levelezése;
Kozma Dezső: A romániai Petőfi-ku
tatások történetéből), a Katonai Kiadó
egyik kiadványának pedig egy Petőfi
idézet a mottója: „Kik érted haltak,
szent világszabadság !"
A nagy költő és forradalmár har
cos Petőfi Sándor születésének 150. év
fordulója — mondotta Victor Atanasiu
— alkalmat nyújt arra, hogy emléke
zetünkbe idézzük ezt a magasztos üze
netet, amely elkalauzol bennünket min
den nép évszázados harcaihoz.
VOJTECH DANGL, a pozsonyi Had
történelmi Intézet tudományos főmun
katársa, a prágai és a pozsonyi Had
történelmi Intézet nevében üdvözölte
a konferencia résztvevőit. Hozzászólásá
ban utalt a hasonló jellegű konferen
ciák hasznosságára, ahol lehetőség
nyílik a legújabb kutatási eredmények
közkinccsé tételére.
Petőfi
jelentősége, életműve, az
1848—49-es forradalmi évek fontos ku
tatási témaként jelentkeznek a cseh
szlovák tudományos életben. A múlt
századbeli magyarországi osztályviszo
nyok és a nemzetiségi elnyomás kö
vetkezményeként
Petőfi
költészete
későn vált ismertté a szlovák nép kö
rében. Versei nyomtatásban csak az
1900-as évek elején jelentek meg szlo
vák nyelven. Petőfi sok forradalmi
költeménye cseh közvetítéssel jutott
el a szlovák munkásokhoz és parasz
tokhoz.
Végül napjaink egyik szlovák Petőfitolmácsolóját, Ján Smrek költőt idéz
te Vojtech Dangl, aki így méltatja
Petőfit: „A legnehezebb művészet:
egyszerűnek, szerénynek, világosnak,
szóval emberinek lenni. Az ilyen mű
vészet maradandó, nemcsak irodalom,
hanem élet, az ember mindennapi ke-
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nyere. Ilyen művészet volt és az ma
is Petőfi költészete."
DR. KARL SCHMIEDEL, az NDK
Hadtörténelmi Intézetének tudományos
főmunkatársa, örömének adott kifeje
zést, hogy alkalma van részt venni az
emlékülésen és új ismereteket szerez
het egy. az NDK tudományos életét
és kutatóit is foglalkoztató témakörben.
Petőfi életének és költészetének szé
lesebb körű ismertetése soron levő fon
tos feladat az NDK-ban. Már eddig is
kiadták Petőfi válogatott költeményeit,
a teljes német nyelvű Petőfi-életmű
kiadását azonban csak most tervezik.
Ez jelentős lépés lesz a költő megis
mertetésének és népszerűsítésének te
rén. Ugyanakkor az NDK irodalmárai
ra és történészeire vár a Petőfit és
korát a német olvasó számára össze
foglaló tudományos, elemző mű elké
szítése és közreadása is.
Ami a magyar 1848/49-nek az NDKban kevéssé ismert történetét illeti, e
téren is nagy és elodázhatatlan mun
ka vár a német történészekre és had
történészekre egyaránt. A fő probléma
a magyar forradalom és szabadságharc,
valamint a délkelet-európai forradalmi
mozgalmak történetének a közép-euró
pai és német 48-as forradalmakkal
való összefüggésének vizsgálata és fel
tárása, illetve e munkához való hozzá
járulás. Ezzel a kérdéssel eddig nem
igen foglalkoztak még a német mar
xista történészek sem, holott fontossága

vitathatatlan, hiszen ezen összefüggé
sek nélkül nem lehet teljes a német
48-as forradalmak megismerése sem.
Már Marx és Engels is nagy figye
lemmel kísérték a magyar forradalom
és szabadságharc eseményeit, össze
függését a többi forradalommal, és
cikkeikben, írásaikban fontosságának
megfelelően foglalkoztak vele. Engels
hadtörténeti szempontból is elemezte
az 1849-es szabadságharcot. A német
történészek korábban ezen a téren
nem folytatták Marx és Engels örö
két, nem fordítottak figyelmet a kér
désre, de e mulasztás pótlása folya
matban van. Különösen jelentős fel
adat vár itt a német hadtörténészekre,
részt venni a magyar szabadságharc
történetének kutatásában. A német
történészek internacionalista kötelessé
güknek is tartják, hogy a magyar
1848 feltáró, értékelő munkájába be
kapcsolódjanak,
s annak
teljesebb
megismerését elősegítsék.
A kétnapos ülésszak, mely méltó
képpen emlékezett meg Petőfi szüle
tésének 150. évfordulójáról, újabb, to
vábbi munkára ösztönző adalékokkal
járult hozzá 1848—49 történetének ku
tatásához.
A tanácskozás Nagy Gábornak, a
konferencia elnökének az elhangzott
előadások
tudományos
eredményeit
értékelő zárszavával ért véget.
Dombrády

Lóránd

ZADOR ISTVÁN GRAFIKAI KIÁLLÍTÁSA
AZ ORSZÁGOS HADTÖRTÉNETI MÚZEUMBAN
Zádor István Kossuth-díjas festő- és
grafikusművész háborús és forradalmi
témájú grafikáiból — halálának 10.
évfordulójára emlékezve — 1973 má
jusában kiállítás nyílt a Hadtörténeti
Múzeumban. A kiállítás gondolatát —
az évfordulón kívül — a múzeum tu
lajdonában levő mintegy száz darab
Zádor-alkotás, valamint az a gyakor
lati kiállításpolitika ösztönözte, amely
a raktárakban őrzött muzeális kincse
ket, közte a képzőművészeti alkotá
sokat meghatározott program szerint
mutatja be a látogatóknak.
10 Hadtörténelmi Közlemények

A tárlat a maga nemében az első
olyan vállalkozás a múzeum több mint
fél évszázados fennállása alatt, ami
kor is egy rangos művész háborús és
forradalmi grafikái kerültek bemuta
tásra önálló képzőművészeti kiállítás
keretében. Hasznosnak mondható e te
matikus válogatás mind a nagyközön
ség, mind a szakemberek számára, mi
vel sokban hozzájárul a művész élet
művéről alkotott összkép kialakításá
hoz.
Az 1963. május 24-én elhunyt mes
ter életútja és művei híven tükrözik
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azt a korszakot, amelyben élt és al
kotott. Közel fél évszázad eseményeit
örökítette meg a kor hűséges króniká
saként. A kiállításon bemutatott gra
fikai művek legkorábbi darabjai az
első világháború eseményeit idézik
fel. Ezt követik az 1918-as őszirózsás
forradalom és az 1919-es Magyar Ta
nácsköztársaság idején készített riport
rajzok. A befejező részt a második vi
lágháború és az utána következő de
mokratikus újjászületést ábrázoló gra
fikák képezik. A kiállított 116 műalko
tás — amely a múzeum anyagán kí
vül magában foglalja a művész özve
gyétől, a Budapesti Történeti Múzeum
tól, a Magyar Munkásmozgalmi Mú
zeumtól és az Országos Széchényi
Könyvtártól kölcsönzött műveket is —
nagyrészt ceruza- és tusrajz, néhány
darab pedig tempera,
vízfestmény,
szénrajz, rézkarc litográfiatechnikával
született.
Zádor István 1882. január 15-én szü
letett Nagykikindán. Érettségi után
banktisztviselő lett, de hamarosan el
hódította a művészi pálya. Céltuda
tosan képezte magát, először Pesten,
majd Párizsban, és eljutott a firenzei
Akadémiára is.
A tanulás évei után legszívesebben
a szolnoki művésztelepen dolgozott,
ahol karakterisztikus portrékat, han
gulatos
enteriőröket
és ímegkapó
szépségű tájképeket alkotott a számára
oly kedves Tisza-vidékről. Színes, ér
dekes múvészegyéniségének mindenek
előtt a grafika változatos műfaja fe
lelt meg leginkább. Mint grafikus már
1912-ben állami díjat kapott kitűnő
Mikszáth-illusztrációiért.
Az első világháború kitörésekor az
általános mozgósítás a művészek nagy
részét — közte Zádor Istvánt is —
katonai
szolgálatra
szólította.
Az
Osztrák—Magyar Monarchia hadsere
geihez bevonultatott művészek — Berény Róbert, Egry József, Herman
Lipót, Kisfaludi
Stróbl
Zsigmond,
Nagy István, Pór Bertalan és még so
kan mások — csapatszolgálatot telje
sítettek, nagyobbrészt, mint tartalékos
tisztek. Zádor István a mozgósítás első
napján a szolnoki művésztelepről ér
kezett Budapestre, és mint tartalékos
hadnagy, a 29. népfelkelő ezred egyik
267 főből álló századának lett a pa
rancsnoka. Alegységét 1914. augusztus
13-án a szerb arcvonalra vezényelték.

A csapatszolgálat nem sok lehetőséget
nyújtott a művészi tevékenységre, de
a rövid pihenők alatt is előkerült a
ceruza, a toll és a frissen előtóduló
élményanyag valódi és szükség-vázlat
füzeteket töltött meg.
Harctéri tájak, drámai események
és a pusztítás komor rajzai kerültek ki
a művészek — köztük Zádor István —
keze alól. Sokszor maguk is életve
szélyben forogtak. November 23-án Zá
dor István is súlyosan megsebesült,
életben maradására alig volt remény.
Hosszú kórházi ápolás és lábadozás
után 1915. augusztus 8-án új beosztást
kapott: a 4. hadseregparancsnokságnál
mint hadifestő, majd nemsokára az
Osztrák—Magyar hadsereg főparancs
noksága mellett működő cs. és kir.
sajtóhadiszállás művészeti csoportjának
állományába került. E művészeti cso
portnak az volt a feladata, hogy a
háború mozzanatait, szereplőit rajzok
kal, festményekkel és szobrokkal meg
örökítse. A csapatoktól ide átirányí
tott művészeknek „nyugodt és gondta
lan" beosztásuk ellenszolgáltatásaként
hetente egy-egy művet kellett készíte
ni a bécsi hadseregmúzeum és a hadi
levéltár számára.
így dolgozott Zádor István a háború
végéig. Számtalan rajzot
készített,
megfordult az olasz harctéren, a keleti
fronton, járt Törökországban és meg
örökítette a bukaresti béketárgyaláso
kat.
Avatott szemmel, tehetséges kézzel,
gyorsan vetette papírra a háborús ese
ményeket: a hosszú meneteléstől és
harcoktól elcsigázott katonákat, a se
besülteket. A katonatemetőket ábrázoló
rajzai tanúsítják együttérzését a hábo
rú áldozataival. A kiállításon bemuta
tott művei világosan tükrözik az em
ber különös kiszolgáltatottságát a gépi
háború korszakában. A géppuskának,
a lángszórónak, a tüzérség nagyfokú
alkalmazásának, a repülőgépeknek és a
műszaki zárakkal megerősített lövészárok-rendszereknek a művészi megjele
nítése érzékelteti a háború új borzal
mait, valamint az emberi életben és
az anyagi javakban okozott mérhetet
len pusztítást.
1918-ban a katonák békevágyát ki
fejező és hazatérő hadifoglyok gond
jait jelző rajzokat készített.
A magyar polgári demokratikus for
radalom, majd a Magyar Tanácsköz-
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társaság idején számos rajzával örökí
tette meg a történelmi eseményeket. A
sajtóhadiszállás néhány más művészé
hez hasonlóan művészetét Zádor István
is a proletárdiktatúra
szolgálatába
állította. A köztársaság kikiálltását,
Kun Bélát ábrázoló rajzai és képes
plakátja ritka értékű alkotások e hő
sies időkből.
A Magyar Tanácsköztársaság bukása
után Németországban dolgozott, meg
bízásból 80 lapból álló rézkarc-soroza
tot készített a német városokról. 1924ben tért haza. Sokfelé járt külföldön.
1929-ben a Magyar Rézkarcoló Művé
szek Egyesületének elnöke lett.
A második világháborús megpróbál
tatások, a fasiszta terror, a lerombolt
magyar főváros és a demokratikus új
jáépítés grafikai ábrázolásait külön te
remben szemlélheti meg a múzeum
látogató. Megrázó erejű lapok ezek —
és tiltakoznak az esztelen háború el
len. A felrobbantott dunai hidak, a
szétlőtt múzeumok, a romos klinikai
épületek, a gyógyító vizű budai für
dők maradványai és a rommá vált
budai Vár tollrajz-sorozata realista
emlékeztető. „Azért készültek ezek a
rajzok, hogy a látók lássanak, s a még
érzők borzadjanak! És majd később, ha
a romokat eltakarították, a károkat
helyreállították, újakat építettek, s egy
új, szebb, modernebb és viruló város
épül a romok helyén, mutassák ezek
a rajzok, hogy amikor már nem volt
kétséges a háború kimenetele, a ha
talom bitorlói és azok német barátai
mégis a háború prédájának dobták
oda Budapestet. Ezt ne felejtsük el" —
maga a művész vall így „Budapest,
1945." című albumának előszavában.
A felszabadulás után megújult len
dülettel folytatta munkáját, és mint
az ország „száguldó riportere", minde
nütt ott volt, ahol az élet pezsdült,
ahol az új született. Rajzai és illuszt
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rációi az emberbe, a jövőbe vetett hitét
hirdetik. Nem volt idegen tőle a szüle
tő néphadsereg életének ábrázolása
sem, egy 1948-as vízfestményén meg
örökítette a Honvéd Kossuth Akadé
mia első tisztavatását is.
Zádor Istvánt érdemes munkássá
gáért a Magyar Népköztársaság kor
mánya 1951-ben Kossuth-díjjal, majd
1962-ben, 80. születésnapja alkalmából
Munka Érdemrenddel tüntette ki.
Számos kiállításon vett részt, 1.958ban volt nagy gyűjteményes kiállítása
az Ernst Múzeumban. Ez évben a szol
noki művésztelep törzstagjának szá
mító mester munkásságáról a szolnoki
Damjanich János Múzeum emlékezett
meg a művész életművének bemutatá
sával. Gazdagon illusztrált könyve je
lent meg a 30-as években: Egy hadifestő emlékei 1914—1918 címmel és a
felszabadulás után két album, a Bu
dapest 1945, valamint az Egy félévszá
zad, rajzokban című összeállítás. Művei
Budapesten kívül Európa számos gyűj
teményében is megtalálható, így Ams
terdamban, Bécsben, Hágában, Lon
donban, Moszkvában, Rómában és
Rotterdamban.
Az Országos Hadtörténeti Múzeum
ban rendezett kiállításon a művész
gazdag életművéből azok a háborús
és forradalmi eseményeket ábrázoló
válogatott grafikai művek láthatók,
amelyekben a művészi és emberi ál
lásfoglalás — fölényes technikai tu
dással párosulva — a legközvetleneb
bül szólal meg. A kiállítást kiegészíti
a művész életével és munkásságával
kapcsolatos sok érdekes tárgyi és do
kumentációs anyag is — háborús nap
lók, fényképek, okmányok, kitünteté
sek, könyvek, első és második világ
háborús fegyver- és modellanyag, va
lamint Zádor István szobor arcmása,
melyet Kisfaludi Stróbl
Zsigmond
1917-ben készített.
Halápi László

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Történelmi Társulat ha
zánk felszabadulásának 30. évforduló
jára a társadalomtörténeti kutató- és
feldolgozó munka elősegítésére és fej
lesztésére pályázatot hirdet a Magyar
Tudományos Akadémia, a Művelődés
ügyi Minisztérium, a Hazafias Nép
front, valamint az MSZMP KB Párt
történeti Intézete által felajánlott pá
lyadíjakra.
A pályamunkák témája egy magyar
országi település (megye, járás, község,
város vagy városrész) társadalmi ta
gozódásának, illetve társadalmi fejlő
désének története vagy e fejlődés egy
pontosan
körülhatárolható
fejezete,
különös tekintettel az ott élő munkás
osztály kialakulásának,
struktúrájának,
életmódjának,
társadalmi tudata fej
lődésének
ábrázolására.
A pályázaton mindenki részt vehet.
Pályázni lehet minden, a pályázat ki
írása után megjelent vagy kiadatlan,
egyéni vagy kollektív, új tudományos
eredményeket
felmutató,
összegező

monográfiával, történelmi tanulmány
nyal, tanulmánygyűjteménnyel, a té
mára vonatkozó historiográfiai feldol
gozással vagy annotált bibliográfiával.
A pályadíjak a következők:
I. díj
15 000 Ft.
(1 db)
II. díj
8 000 Ft.
(3 db)
III. díj
4 000 Ft.
(5 db)
A pályamunkákat a Magyar Törté
nelmi Társulat által alakított bíráló
bizottságok értékelik. A pályázatot ki
író szervek a kiemelkedő pályamun
kák megjelenését elősegítik.
A pályaműveket 1974. szeptember
15-ig kell beküldeni a Magyar Törté
nelmi Társulat címére (1014 Budapest,
Űri u. 51—53.). Eredményhirdetés:
1975. március 21.
A részletes pályázati feltételekről
és a téma kutatásának helyzetéről szó
ló útmutató 1973. május 1-től levél
ben vagy személyesen a Magyar Tör
ténelmi Társulatnál igényelhető.

HÍREINK
MAGYAR KATONAZENE az Orszá
gos
Hadtörténeti
Múzeumban.
A
hangversenysorozat
első
koncertje
1973. június 17-én, a második július
8-án zajlott le. A műsorban a kuruc
kortól az 1919-es Magyar Tanácsköz
társaság időszakáig született katonain
dulók, dalok, toborzók, hívójelek, va
lamint a katonaélettel kapcsolatos
versek hangzottak el.
A múzeum kitűnő akusztikájú ud
varán megrendezett nagy sikerű kon
certeken közreműködött: a Magyar
Néphadsereg Központi Fúvószenekara
JÁVOR ZOLTÁN és AUTH HENRIK
karnagyok
vezényletével,
valamint
MAGYARI IMRE és népi zenekara.
Fellépett: BORDÁS GYÖRGY opera
énekes,
valamint
JOÓ
LÁSZLÓ
és MÉCS KÁROLY színművész. A mű
sort összeállította és vezette KOLLÁR
ENDRE.
DR. MANFRED RAUCHENSTEINER,
a bécsi Hadtudományi Intézet tudo
mányos munkatársa 1973. április 13-án
a második világháború befejező szaka
szában Ausztria területén
lezajlott
harccselekményekről tartott vetített
képes előadást a Hadtörténelmi Inté
zet és Múzeum tudományos kollektívá
jának.

V. I. FOMIN, a moszkvai Hadtörté
nelmi Intézet tudományos főmunkatár
sa 1973. március 19—28. között kutató
munkát végzett a Hadtörténelmi Le
véltár M. kir. Vezérkar 1942—1944., va
lamint a HM. Elnökség 1945—1948. évi
irataiban.
I. Sz. MILLER, a történelemtudomá
nyok doktora, a Szovjetunió Tudomá
nyos Akadémiájának megbízásából a
Hadtörténelmi Levéltár Generalkom
mando iratait tanulmányozta. A szovjet
kutató 1973. május 23-tól 30-ig a „Ma
gyar—lengyel—szovjet
forradalmi
kap
csolatok a XIX. század 40—60-as évei
ben" című témához gyűjtött anyagot.

HÁROM

JUGOSZLÁV

KUTATÓ,

Golubovic Zvonimir, Kumanov Ziván
és Vlada Rotbart, a Vajdasági Szocia
lista Forradalmi Múzeum tudományos
munkatársai május 23-án és 24-én a
levéltár szegedi hadbíróság 1941—1944.
évi irataiban kutattak. A Novi Sad-i
kutatók a „JKP dél-bácskai
kerületi
bizottsága
1941—1944. között"
című
témához gyűjtöttek anyagot.
Molnár Pál
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