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T A N U L M Á N Y O K 

HARCCSELEKMÉNYEK 
DEBRECEN FELSZABADÍTÁSA UTÄN1 

Ölvedi Ignác 

Debrecen elfoglalásával lezárult Tiszántúl felszabadításáért vívott 
hadműveletek második szakasza. A 2. Ukrán Front középső arcvonalán 
és a szárnyain tevékenykedő csapatok maradéktalanul teljesítették a 
frontparancsnok kiadott utasításait: szétzúzták a „DÉL," hadseregcsoport 
főerősségét, a 6. Német Hadsereget és kedvező feltételeket teremtettek 
a támadás kifejlesztéséhez Nyíregyháza irányába, a Wöhler-hadműve-
leti csoport visszavonulási útvonalainak elvágására. 

A front hadseregei a hadművelet harmadik szakaszára2 a felada
tokat, az új irányokat, a sávhatárokat az 1944. október 19-én és 21-én 
kiadott (00650., 00651., 00652., 00653., 00654., 00655. és a 0O656. sz.) pa
rancsokban kapták meg.3 

Az ellenség szándéka és tevékenysége Szolnok térségében 

A német parancsnokság Debrecen elvesztése után arra törekedett, 
hogy a Wöhler hadműveleti csoportot visszahozza a Tisza mögé. Ezért 
Debrecentől északra továbbra is makacsul védekezett. Igyekezett fel
tartóztatni a Plijev lovas-gépesített csoportot és közben kivonni csapa
tait Észak-Erdélyből. Tervének megvalósítására bizonyos mértékben 
megváltoztatta védekezésének eddigi módját. 

Az ellenség október 13. és 20. között a lakott helységekben kiépített 
támpontokkal időtrabló harcokra kényszerítette, állandó ellenlökésekkel 
zavarta, gyakran megállította, visszavetette és átcsoportosításra kény
szerítette az előnyomuló szovjet csapatokat. Az ellenlökéseket végre
hajtó csoportok ereje általában zászlóaljtól 1—2 ezredig terjedt. Ezeket 
rendszerint 5—15 harckocsi és rohamlöveg vagy páncélozott szállító 
jármű támogatta.4 

Tevékenységének egyik sajátossága, hogy a hadművelet első és 
második szakaszában nem mért ellencsapást. Erre a szovjet csapatok 

í Részlet a szerző „Tiszántúl felszabadítása" című kandidátusi értekezéséből. 
2 Tiszántúl felszabadításáért folytatott hadművelet harmadik szakasza 1944. 

október 20-tól 28-ig tartott. Alapvető tartalma: a támadás kifejlesztése Nyíregyháza 
irányába, az ellenség szolnoki és nyíregyházi ellencsapásának felszámolása, Eszak-
Erdély és Tiszántúl felszabadításának befejezése, a Duna—Tisza közi hadműveleti 
hídfő kimélyítése volt. 

3 ApxHB MiiHHCTepcTBo OöopoHw CCCP (A tovább i akban : APXHB MO CCCP). ÍIOHÄ 
(<p.) 240, onHCb (on.) 2779, aeAo (a.) 1190, AHCT (AH.) 88—89, 108—110. 

4 APXHB MO CCCP, <p. 240, on. 2779, a. 1190, AH. 92. 
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lendületes támadása nem adott lehetőséget. A támadás megindulása 
után a már felvonultatott erőkkel nem tudott úgy manőverezni, hogy 
ellencsapás mérésére alkalmas csoportosítást hozzon létre. A 2. Ukrán 
Front egyidejű több irányba mért csapásai ettől megfosztották. A „DÉL" 
hadseregcsoport hadműveleti tartalékokkal ehhez nem rendelkezett. Az 
OKH viszont erre a célra nem tudott erőket biztosítani. Egyedül a 
Breith páncélos csoportot tekinthetjük ellencsapás mérésére alkalmas 
erőnek. Ezt azonban a lovas-gépesített csoport nagyváradi sikeres ma
nővere után elég gyorsan átkarolta, minek következtében a „Dél" had
seregcsoport parancsnoksága arra kényszerült, hogy részenként vesse 
harcba. 

Az első ellencsapást a német hadműveleti vezetés — Hitler október 
17-én kiadott külön parancsára — október 19-én a hajnali órákban 
indította Szolnok keleti térségében levő hídfőjéből, a 24. páncélos had
osztály, az 503. „Tigris" páncélos zászlóalj5 és a 4. SS Polizei páncél
gránátos hadosztály alakulataival. A bevetett erők harckocsijainak 
száma meghaladta a százat,6 a csoport ereje tehát nem lebecsülendő. 

A német parancsnokság a Szolnok térségében kialakult hadműveleti 
helyzet és az erőviszony figyelembevételével messzemenő célokat tűzött 
az ellencsapás elé. Tehermentesíteni szándékozott a nyíregyházi irányt. 
Abban reménykedett, hogy ez Debrecen elvesztéséért valami kárpótlást 
hozhat. Elgondolása, hogy ezzel a támadással mélyen beékelődik a 
Tiszát elért szovjet csapatok hadműveleti rendjébe és arra kényszerít
heti a 2. Ukrán Front parancsnokságát, hogy a szolnoki hídfőből indí
tott ellencsapás megállítására erőket vonjon el a debreceni irányból.7 

A Szolnok térségében tevékenykedő 53. Szovjet Hadsereg az ellen
csapás felfogására és elhárítására valóban nem rendelkezett elegendő 
erővel. Ezért az első napokban — október 19—20-án — az ellenséges 
támadás sikeresen bontakozott ki. - A német páncélos kötelékeknek 
sikerült mintegy 35—40 km-re beékelődni az 53. hadsereg csapatainak 
harcrendjébe. Október 20-án visszafoglalták Törökszentmiklóst, Szapár-
falut, Mezőtúr északnyugati részét és Tiszaföldvárt, kijutottak Kende
res—Kisújszállás—Túrkeve körzetébe és harcot kezdtek ezeknek a fal
vaknak a birtokbavételéért.8 Az ellencsapás helyét, irányát az ellenség 
jól választotta meg. Az 53. hadsereg arcvonala Szolnok térségében volt 
a leggyengébb, öt hadosztálya, a 110. gárda-, az 1. légideszant-, a 375., 
a 228., a 203. lövészhadosztályok, valamint a 18. harckocsihadtest is 
Fegyvernektői északra, északkeletre, illetve az északnyugati irányban 
tevékenykedtek: Bihartorda—Földes—Hajdúszoboszló—Balmazújváros— 
Tiszafüred—Kunhegyes—Kunmadaras körzetében. A 243. lövészhadosz
tály tartalékban Fegyvernek és Szapárfálu körzetében. Közvetlen Szol-

5 Az 503. „Tigris" páncélos zászlóalj — a német főparancsnokság tartalékából 
— 1944. október 15-én érkezett Budapestre. Az irodalomban ezzel kapcsolatban 
több megjegyzéssel találkozunk. Dr. Karsai Elek szerint: ,, . . . a „Tigris"-eket 
javítóműhelyekből hozták Budapestre — és sem munícióval, sem elegendő üzem
anyaggal nem voltak ellátva, úgy hogy október 16-án kiindulási támpontjukra 
nem is tudtak visszatérni . . ." (Népszabadság, 1963. október 27.). Dr. B*orus József 
kutatásai alapján azt állítja, hogy a zászlóalj már októberben a fővárosban állo
másozott. (Hadtörténelmi Közlemények 1964/3. sz.) A 2. Ukrán Front hadműveleti 
naplója szerint „Az 503. páncélos zászlóalj állományába 45 harckocsi tartozott. 
A zászlóalj október 15-én érkezett Budapestre Németországból, 18-án harcba vetet
ték Szolnok délkelet körzetében" (APXHB MO CCCP, $. 240, on. 2779, &. 1190, AH. 97.). 

6 APXHB MO CCCP, <|>. 240, on. 2779, R. 1190, AH. 99. 
7 Hans Friessner: Verratene Schlechten. Holstein Verlag. Hamburg, 1956. 151. o. 
8 APXHB MO CCCP, (t>. 240, OH. 2779, A. 1190, AH. 99. 
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nok térségében a hídfővel szemben mindössze egy szovjet hadosztály 
(409.) és négy román hadosztály (2., 4., 19. és a 9. lovas) tevékeny
kedett.9 

A hadseregparancsnok 18-án este azt az elhatározást hozta, hogy 
a hadsereg erőit északnyugat irányba fordítja és Polgár—Szolnok kö
zötti szakaszon kijut a Tiszához. Továbbá, hogy Fegyvernek, Szapárfalu 
és Törökszentmiklós körzetének birtokbavételére 19-én reggel felújítja 
a támadást a 409. lövészhadosztál'lyal és az 1. (román) hadsereg csa
pataival.10 

A IV. páncélos hadtest — az 53. hadsereg csapatait megelőzve — 
19-én hajnalban a szovjet és román erők csatlakozására mért csapással 
megindította támadását. A több mint 100 harckocsival és rohamlöveggel 
támadó ellenség az első napokban a szovjet—román csapatok szívós 
ellenállása ellenére sikereket ért el. 

Az ellenség fő célja az volt, hogy erőket vonat el Debrecen térsé
géből, azaz hogy tehermentesíti a nyíregyházi irányt. Ez a terve azon
ban csak részben sikerült. Meggátolta ugyan a frontparancsnokságot 
abban, hogy tartalékát — a 7. gárdahadsereget — az erőkifejtés foko
zására a Debrecen—Nyíregyháza irányában vesse ütközetbe, erők el
vonását viszont már nem tudta kikényszeríteni. Az ellencsapást a front 
csapatai a debreceni—nyíregyházi irány gyengítése nélkül megállították 
és felszámolták. 

A 2. Ukrán Front parancsnokának elhatározása 
az ellenség szolnoki ellencsapásának elhárítására 

A 2. Ukrán Front parancsnoka, mivel az 53. hadsereg a beékelődés 
arcvonalszakaszán nem rendelkezett elegendő erővel, az ellencsapás 
felszámolására ütközetbe vetette a front jobbszárnyáról átcsoportosított, 
1944.10.18-ának végére Nagyvárad északnyugat—Pocsaj—Gáborján—Bi
harkeresztes térségében összpontosult 7. gárdahadsereget.11 Debrecenből 
ide irányította még — a harcból már kivont és a front tartalékát képező 
— 6. gárda harckocsihadsereget. Utóbbi azt a feladatot kapta, hogy 
október 20-ának végére összpontosuljon Kisújszállás—Karcag körzeté
ben és az ellenség betörése esetén minden körülmények között akadá
lyozza meg további előnyomulását keletre.12 

A 7. gárdahadsereg 22-én reggel Kisújszállás—Túrkeve—Mezőtúr 
körzetéből lépett ütközetbe Szolnok általános irányba. Azt a feladatot 
kapta, hogy 
„.. . Mezőtúr—Túrkeve körzetébe betört ellenség gyors megsemmisítésére 
a 409., a 2*97. lövészhadosztályokat, az 1. Román Hadsereg 2., 4., 19. 
gyalog- és a 9. lovas hadosztályát, valamint a 6. harckocsihadsereget 
és a 18. harckocsihadtestet kapcsolja a hadsereg állományába. 
44.10.22-én reggel menjen át támadásba, semmisítse meg a beékelődött 
ellenséget és 44.10.23-án estére jusson ki a Tiszához, Nagykörű—Szol-

9 ApxHB MO CCCP, <p. 409, on. 10 059, n. 336, AH. 338. 
Lásd még idevona tkozóan : L. Cupsa, Matei, Foc&eneau, Bäl teanu, Z a h ä r e s c u : 

Con t r ibu t i a Romîniel la Räzboiul AntLhitlerist. Ed i tu ra Mili tarä. Bucures t i . 1958. 
211—214. o. (oroszul). 

10 ApxHB MO CCCP, <j>. 409, on. 10 059, a. 336, AH. 339. 
i l ApxHB MO CCCP, $. 240, on. 2779, a. 1190, AH. 92, 108—109. 
12 ApxHB MO CCCP, *. 240, on. 2779, n. 1190, AH. 98. 
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nok—Űjkécske körzetében létesítsen hídfőket és vegye fel az érintkezést 
a Tiszán átkelt 46. hadsereggel. Erős előrevetett osztaggal foglalja el 
Abonyt."13 

Ezt a parancsot Afoony birtokbavételének kivételével október 25-én 
•estére az 53. hadsereggel együttműködésben teljesítette. Az ellenség 
nagy veszteségeket szenvedve, október 24-én kénytelen volt megkezdeni 
a hídfő kiürítését. A 7. gárdahadsereg csapatai október 25-én nemcsak 
az ellenség beékelődését számolták fel, hanem elérték a Tiszát, átkeltek 
«s hídfőt foglaltak: Szolnoktól északra Nagykörű—Kispernyés körzeté
ben a 24. hadtest, délre pedig Tiszavárkony—Űjbőg szakászon a 25. 
hadtest csapatai.14 

A 7. gárdahadsereg háromnapos tevékenységének eredményeként 
Szolnok térségébe» a szovjet csapatok nemcsak az eredeti helyzetet 
állították vissza, hanem az ellenséget a szolnoki hídfő feladására is rá
kényszerítették. A várostól északra létrehozott hídfővel, valamint Ve-
zseny, Tiszavárkony visszaszerzésével kedvező feltételeket teremtettek 
a támadás továbbfejlesztéséhez. 

A Szolnoktól délre elért sikerekben jelentős szerepe van a 46. 
hadseregnek. A Duna—Tisza közén tevékenykedő 46. hadsereg október 
20-án a 00654. sz. parancsban azt a feladatot kapta, hogy a 31. lövész
hadtest tevékenységével párhuzamosan újítsa fel a támadást jobbszárny 
egységeivel is, és: 
„ . . . 44.10:21-én estére jusson ki Alpár—Kiskunfélegyháza—Kiskunhalas 
vonalába.Jánoshalma, Baja, Bátmonostor, Zombor, Kula birtokbavétele 
után balszárny hadtestével kapaszkodjon meg az elért terepszakaszon."15 

A 46. hadsereg korlátozott célú támadásával a frontparancsnokság 
erők elvonására akarta kényszeríteni az ellenséget Szolnok térségéből. 
Továbbá kedvező feltételek megteremtésére törekedett a Kecskemét— 
Budapest irányú támadáshoz. Az északnyugati arcvonallal támadásba 
lendült hadtestek a 3. Magyar Hadsereg kétségbeesett ellenállását meg
törve, ellenlökéseit meghiúsítva, október 23-án estére kijutottak a pa
rancsban elrendelt terepszakaszokra.16 Itt helyzetüket megszilárdították 
és készültek az általános támadásra. Jelentősebb tevékenységre ezen 
a szakaszon a budapesti hadművelet megindítása előtt már nem került 
sor. 

A front balszárnycsapatainak helyzetét a 3. Ukrán Front eredmé-r 
nyes támadása jelentősen befolyásolta. Október 20-án felszabadult Belg-

13 ApxHB MO CCCP, <j>. 240, on. 2779, Ä. 1190, AH. 108—109. 
A frontparancsnok 00655. sz. parancsa. A 7. gárdahadsereg 8 nap alatt 343 

jkm-t menetelt. A napi közepes ütem meghaladta a 40 km^t. Az ütközetbevetés 
terepszakaszig újabb 80 km-es utat tett meg. A hadsereget a 46. és az 53. had
seregek között vetették ütközetbe. Sávhatár jobbról: Füzesgyarmat, Kenderes, 
Tiszabő, Jászkisér (valamennyi a 7. gárdahadseregnek kizárva). Sávhatár balról: 
Arad, Tótkomlós, Szentes, Nagykőrös (valamennyi Nagykőrös kivételével a 7. had
seregnek kizárva). 1944. X. 22-én a 6. harckocsihadseregben 56 harakocsi és roham
löveg, a 18. harckoesihadtestben 30 harckocsi és rohamlöveg volt. 

14 ApxHB MO CCCP, *. 240, on. 2779, fl. 1190, AH. 109, 126 u ». 341, on. 5312, a. 571 ( 
AH. 33—37. 

15 ApxHB MO CCCP, <j>. 240, on. 2779, a. 1190, AH. 97. 
16 ApxHB MO CCCP, $. 401, on. 9511, A- 386, AH. 291, 301, 302, 312. 
A jelentősebb lakott helységek (városok) felszabadításának időpontjai: október 

21-én a 37. lövészhadtest birtokba vette Zombort, Baját és kijutott a Dunához. Ezzel 
elvágta a Bajától délre tevékenykedő ellenséges csoport visszavonulási útját Északra. 
A hadsereg csapatai október 22-én f elszabadították : Alpárt, Jászszentlászlót, Kis-
Jíunmajsát, Jánoshalmát, 23-án pedig Kiskunhalast és Kiskunfélegyházát. 
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rád és ezzel végérvényesen meghiúsult, hogy az ellenség délnyugatról', 
esetleges ellenlökésekkel, vagy ellencsapásokkal megzavarja a budapesti 
hadművelet megindításához Szeged délnyugat térségében tervbe vett 
csoportosítás létrehozását. 

Harcok Nyíregyházáért 

A debreceni hadművelet befejező szakaszának főbb eseményei Nyír
egyháza környékén zajlottak le: a lovas-gépesített csoport és a vissza
vonuló Wöhler csapatai között. 

A szolnoki ellencsapás a front előretörését Nyíregyháza felé azzal, 
hogy a tartalékokat elvonta, kétségtelenül meggyengítette, de nem hiú
sította meg. Malinovszkij marsall az ellencsapás elhárítására kiadott: 
intézkedéseivel párhuzamosan, tehát még Debrecen birtokbavétele előtt. 
— 1'044.10.19-én — utasítást adott a támadásnak Nyíregyháza irányában 
való továbbfejlesztésére. Plijev altábornagy azt a parancsot kapta, hogy: 
„Debrecen elfoglalása után kapcsolja állományába a Gorskov-csoportot 
és a támadást Nyíregyháza irányába fejlessze tovább. 10.21-én estére 
vegye birtokba Nyíregyházát és jusson ki Berkesz—Nyíregyháza—Gáva 
körzetébe."17 

A két csoport összevonásával a lovas-gépesített csoport komoly erőt. 
képviselő, gyors hadműveleti magasabbegységgé vált. A vezetési szervek 
azonban változatlanok maradtak, ami a hadműveletek folyamán elég 
sok nehézséget okozott a csapatok irányításában. A csoport magasabb
egységei Debrecen elfoglalása után a következő körletekben gyülekez
tek: az 5. lovas és a 23. harckocsihadtestek Hajdúsámson; a 7. gépe
sített, a 4. és a 6. lovas hadtestek pedig Debrecenben. 

A szovjet csapatok Debrecen birtokbavételével reális veszélyt te
remtettek "Wöhler csapatai visszavonulásának elvágására. A Debrecen 
térségében létrehozott új támadó csoportosítás célja — írja Friessner —, 
hogy döntő csapással megsemmisítse a Kelet-Magyarországon harcoló 
Wöhler hadműveleti csoportot.18 Az észak-erdélyi erők sorsa teljesen 
a lovas-gépesített csoport további előnyomulásától függött. Ezért a német 
hadműveleti vezetés végsőkig menő erőfeszítéseket tett, hogy meg
állítsa a 2. Ukrán Front előnyomulását északra. 

A 8. Német Hadsereg és a 2. Magyar Hadsereg visszavonuló egysé
geinek, valamint a Debrecenből kivert 46., 76. gyalog-, a 23. páncélom 
hadosztályok részeinek és az 1. SS lovasezrednek Nyírlugos—Nyír-
adony—Hajdúsámson észak—Pallag-puszta—Nagyerdő szakaszán, továb
bá Debrecen—Balmazújváros vasút mentén sikerült megkapaszkodnia. 
Az ellenség Hajdúhadház, Hajdú bőszörmény és Balmazújváros közsé
gekben támpontokat épített ki. Ezeknek a helységeknek a körzetéből 
indította ellenlökéseit a Debrecent elfoglalt lovas-gépesített csoport 
egységei ellen. 

A makacs védekezéssel párhuzamosan a német hadműveleti vezetés 
igyekezett gyorsítani a Wöhler-csoport visszavonását a Tisza nyugati 
partjára. 

17 ApxHB MO CCCP, <j>. 240, on. 2779, a. 1190, AH. 92. 
1944. ok tóber 19-én 13,00-kor k iado t t 00651. sz. p a r a n c s b a n Gorskov azt az u t a 

sítást kap ta , hogy az ok tóber 19-én a fe ladat teljesítése u t á n lépjen Pl i jev a l á 
rendel t ségébe . 

18 H. F r i e s sne r : i. m. 151. o. 

225 



A 2. Ukrán Front Nagyvárad, Debrecen térségében elért sikerei 
•elősegítették a 4. Ukrán Front tevékenységét is. A kedvező hadműveleti 
helyzetet, valamint az 1. Magyar Hadseregnél október 16. után kelet
kezett zűrzavart kihasználva, a 4. Ukrán Front támadásba lendült.19 

Debrecen elfoglalása után a 2. Ukrán Front további előnyomulása 
északra arra kényszerítette a német hadvezetést, hogy elrendelje az 
1. Magyar Hadsereg visszavonulását is. A 4. Ukrán Front csapatai át
törték az erdős-hegyes terep adottságainak kihasználásával épített erőd-
jellegű védelmi rendszert és megkezdték előnyomulásukat. A helyzet 
tehát úgy alakult, hogy a 2. Ukrán Front további térnyerése Nyíregy
háza és Csap irányába nemcsak a 6. Német és a 2. Magyar, hanem 
az 1. Magyar Hadsereg hátát is fenyegette. 

Utóbbi visszavonulása csakis délnyugatra történhetett, àmit a ma
gyar csapatok szinte ösztönösen követtek. A német parancsnokság ab
ban reménykedett, hogy az erőszakkal Szálasira felesketett magyar 
csapatokat német parancsnokoknak alárendelve, német egységekkel 
összevegyítve, szigorú ellenőrzés mellett a Tisza mögött tervbe vett 
védelmi vonalban újra alkalmazhatja. Ezért október 20-án az 1. Magyar 
Hadsereget a „DÉL" hadseregcsoport állományába utalta és Wöhler 
tábornoknak rendelte alá. A 2. Magyar Hadsereget megszüntették. 

19 Az l. Magyar Hadsereg a horthysta fegyveres erő legjobban ellátott és fel
szerelt hadműveleti magasabbegysége volt. Alkalmazására Magyarország német 
megszállása után került sor. Létszáma 1944. július végén meghaladta a 300 000-et. 
[Adalékok a Horthy-hadsereg szervezetének és tevékenységének tanulmányozásá
hoz. (1938—1945.) összeállította: dr. Csima János, Honvédelmi Minisztérium, Köz
ponti Irattár, 1961. 231. o.]. Kezdetben a Kárpátok előterében, majd a Kárpátokban 
tevékenykedett. Az 1944 nyarán megindított lvovi—szandomiri hadművelet során 
a szovjet csapatok vereséget mértek a hadseregre és visszaszorították a Kárpá
tokba. Itt érte a csapatokat 1944. október 15-e. A hadseregparancsnok, Miklós Béla 
vezérezredes és vezérkari főnöke, Kéry Kálmán vk. ezredes azok közé tartoztak. 
akik Horthyt a fegyverszünet megkötésében és a németek elleni harcban is készek 
voltak támogatni. A hadsereg vezetői október 15-én csak a kormányzói szózatból 
értesültek a fegyverszünetről. A nyilatkozat, mint ismeretes csak arról beszélt, 
hogy a kormányzó fegyverszünetet kért, de elhallgatta, hogy a fegyverszünet alá
írása már meg is történt. Ennek ellenére a hadsereg parancsnoka azonnal intéz
kedéseket tett a hadsereg körletében tartózkodó német alakulatok lefegyverzésére. 
a hadsereg hátának biztosítására, a német összekötőtisztek eltávolítására. (HIL. 
A békeelőkészítő bizottság katonai anyaga. VII/10. Kéry Kálmán vallomása.) Októ
ber 16-án Dalnoki Miklós Bélát és vezérkari főnökét a helyzet tisztázása végett 
Heinrici vezérezredes magához rendelte. Dálnokiék megértették, hogy ez a letar
tóztatást jelentheti. Ezért 16-án este átmentek a Vörös Hadsereghez. Október 
17-én Miklós Béla vezérezredes intézkedéseket adott az ellenségeskedés azonnali 
megszüntetésére, a szovjet csapatok előtt az útvonalak megnyitására és a németek 
elleni harc azonnali megindítására. Tábornokai azonban parancsát nem teljesítet
ték. Október 18-án László Dezső vezérezredes személyében a hadsereg új parancs
nokot kapott. Miklós vezérezredes október 21-én felhívással fordult az 1. hadsereg 
tisztjeihez és katonáihoz. Tájékoztatta a személyi állományt a történtekről és fel
hívta, hogy a lehetőség szerint szervezetten, század-, zászlóalj- és ezredkötelékek-
ben menjenek át a szovjet csapatokhoz. (Adalékok a Horthy-hadsereg szerveze
tének és tevékenységének tanulmányozásához: i. m. 249—251. o.) Pár nap alatt 
szovjet adatok szerint a Kárpátokban több mint 10 000 magyar katona adta meg 
magát (ApxHB MO CCCP, $. 240, on. 13 799, A. 1, AH. 269.). 

A német parancsnokság ezt a folyamatot a terror fokozásával és az 1. had
sereg visszavonásával igyekezett felszámolni. Horthyék hibájából a fegyverszünet 
végrehajtása nem sikerült. Mégis jelentős hatással volt a honvédség erkölcsi-harci 
szellemére. Friessner visszaemlékezésében erről a következőket írja: „Az arcvonal 
valamennyi szakaszáról a magyar egységekben végbemenő bomlási folyamatokról 
érkeztek jelentések. Többé nem lehetett megbízni a «szövetségesbe.» A tisztek és 
a legénység semmi készséget nem mutattak a harchoz. Nem ismerték el sem Szálasi 
új magyar kormányát, sem Beregfyt. (H. Friessner: i. m. 147. o.) Meggyorsult a 
magyar seregek bomlása. Az 1. hadsereg arcvonalán támadt zűrzavar jelentősen 
megkönnyítette a 4. Ukrán Front csapatainak átjutását a Kárpátokon. Az Arpád-
vonal elvesztette jelentőségét. 
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Törzset átdobták Dunántúlra a „DÉL" hadseregcsoport jobbszárnyára. 
A csapatokat német magasabbegységek állományába osztották be. Ezzel 
az átcsoportosítással október 20-án a Wöhler hadműveleti csoport állo
mányába tartozó magasabbegységek száma mintegy 15-re emelkedett. 

A lovas-gépesített csoport arcvonala előtt kialakult helyzet és a 
feladat tisztázása alapján Plijev altábornagy Nyíregyháza, Gáva, Ra-
kamaz birtokbavételére és az ellenség visszavonulási útvonalainak el
vágására elhatározta, hogy három hadtestből (23. harckocsi, 7. gárda 
és 4. lovas) csapásmérő csoportot szervez és azzal támad Nyíregyháza 
felé.20 A város ellen kétirányú csapást tervezett: a 23. harckocsihad
testtel Balkány—Geszteréden keresztül délkeletről, a 7. gépesített had
testtel Hajdűhadház—Üjfehértó felé délnyugatról. A 4. lovas hadtest 
a csoport második lépcsőjét alkotta. 

Eltérően a hadművelet első és második szakaszától, a lovas-gépe
sített csoport hadműveleti felépítése kétlépcsős volt. Első lépcsőjében 
a harckocsi- és a gépesített hadtest támadott. A debreceni csata egyik 
tanulsága, hogy a lakott helységekben kiépített támpontokkal a lovas
ság nehezen birkózott meg. Ezt mutatta a berettyóújfalui és a derecskéi 
>eset is. A parancsnok számolt azzal, hogy az ellenség a helységeket 
továbbra is szívósan védi. Ezért a főirányban a harckocsi- és a gépe
sített hadtestet alkalmazta. Figyelmet érdemel még a csapásmérő cso
port szárnybiztosítása is. Erre a célra a parancsnok: (jobbszárnyon) az 
5. és (balszárnyon) a 6. lovas hadtestet vetette ütközetbe. Ezek a had
testek a szárnybiztosítás mellett még azt a parancsot kapták, hogy 
legyenek állandó készenlétben manőverek végrehajtására, ellenséges 
csoportok átkarolására, bekerítésére. Gyakorlatilag a lovas-gépesített 
csoport első lépcsőjében négy hadtest, a másodikban pedig egy lovas 
hadtest támadott.21 

A front parancsnoka Nyíregyháza birtokbavételét október 21-én 
estére határozta meg. Plijev altábornagy úgy döntött, hogy ezt egy 
nappal előbb, október :2í0-án végrehajtja. A hadtestek feladatait ennek 
íigyelembevételével szabta meg. Ezzel indokolatlanul olyan feladatokat 
állított a hadtestek elé, amit azok képtelenek voltak teljesíteni. Ez az 
elhatározás azt mutatja, mintha a lovas-gépesített csoport parancsnok
sága elbízta volna magát. Az értékelésnél figyelmen kívül hagyta, hogy 
a csoport arcvonala előtt a visszavonuló német csapatok ugyanolyan 
makacsul védekeznek, mint a Debrecenért folytatott harc idején. Min
den bizonnyal nem elemezték elég részletesen a hadművelet második 
szakaszában bekövetkezett lemaradásokat, azt, hogy az ellenség egy
könnyen nem hagyta ott a falvakat, hogy még akkor is szívósan véde
kezett, amikor a bekerítés veszélye fenyegette. Ilyen körülmények kö
zött 45—50 km-t élőnyomulni, kilenc-tíz ellenséges támpontot felszá
molni és a nap végére birtokba venni azt a várost, amelynek elveszté
sétől két hadsereg sorsa függött, az adott helyzetben az erőviszonyok 
között nem tekinthető reális elgondolásnak. A helyzet és az erőviszo
nyok értékelése alapján a feladatok méreteit a front parancsnoksága 
határozta meg helyesen. 

Malinovszkij marsall október 19-én (OO650. sz. parancsában) átcso
portosításokat rendelt el a front jöbbszárnyán is. A 4. Román Had-

20 ApxHB MO CCCP, (f. 278, on. 1519, a. 23, AH. 28. 
21 ApxHB MO CCCP, $. 278, on. 1519, a . 24, AH. 17—18. 
A lovas-gépesí te t t csopor t 1944. ok tóber 19-én 22.20-kor ke l teze t t 00122. sz . 

pa r ancsa . 
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sereget a 40. összfegyvernemi hadsereg hadműveleti alárendeltségébe, 
a 33. lövészhadtestet pedig a 27. hadsereg állományába utalta. A 40. 
hadsereg azt a feladatot kapta, hogy október 21-ének végére jusson ki 
Halmi—Csenger—Csomaköz vonalába. Közvetlen a lovas-gépesített cso
port mögött tevékenykedő 27. hadseregnek pedig ugyancsak erre az 
időre ki kellett jutni Nyírbéltek—Nyíregyháza—Polgár körzetébe.22 

A lovas-gépesített csoporttól balra az 53. hadsereg támadott. Ez. 
arra kapott utasítást, hogy október 20-án vegye birtokba Hajduböször- \ 
ményt, Hajdúdorogot, Hajdúsámsont, Polgárt és létesítsen hídfőket a 
Tisza nyugati partján: Ároktő—Abádszalók—Nagykörű körzetében.23 

A bal szomszéd tehát 20-ára teljesen felzárkózott a csoporthoz. Ezzel 
az 53. hadsereg jelentősen segítette, azaz biztosította a lovas-gépesített 
csoport balszárnyát. Jobbról a helyzet nehezebb volt. Itt fel kellett 
készülni esetleges meglepetésekre. A 27. hadsereg balszárnycsapatai 
október 19-én este még csak Nagyléta—Derecske körzetét érték el. 

A lovas-gépesített csoport magasabbegységei a feladat végrehajtá
sát október 20-án reggel 6 órakor kezdték meg. 
,.Az 5. lovas hadtest Hajdúsámson—Balkány irányába támadott azzal a 
feladattal, hogy 19.00-ra foglalja el Nagykálló, Napkor, Oros falvakat. 
Támadását másnap Nagykálló, Nyírtét, Székely, Demecser felé kellett 
folytatnia és 10.21-én 14.0O-ra birtokba vennie Berkeszt, Demecsert, Nyír-
bogdányt, erős előrevetett osztaggal pedig Kisvárdát és Dombrádot."2'4 

A feladat és a tevékenység iránya jól mutatja, hogy az 5. lovas 
hadtest alapvető feladata a lovas-gépesített csoport manőverének bizto
sítása volt keletről. 
„A 23. harckocsihadtest Trombitás—Geszteréd—Érpatak—Nagyszállás 
irányába nyomult előre. Az volt a feladata, hogy mérjen csapást Nyír
egyházára délkeletről és október 20-án 19.00-ra a 7. gépesített hadtesttel 
együttműködésben vegye birtokba a város keleti részét. Támadását 
21-én reggel Nyíradony, Nyírtura felé kellett folytatnia és 14.00-ra 
birtokba vennie Nyírturát, Nyírbogdányt és Kemecsét." 
A 7. gépesített hadtest azt a feladatot kapta, hogy: „10.20-án O6.00-kor 
Hajdúhadház—Üjfehértó irányába támadjon és a 23. harckocsihadtesttel 
együttműködésben 10.20-án 19.00-ra vegye birtokba Nyíregyháza dél
nyugati részét. Előnyomulását 21-én Nagyhalász felé folytassa és 10.20-án 
14.00-ra foglalja el Nagyhalászt, Ibrányt, Kótajt, erős előrevetett osz
taggal jusson ki Kórod körzetébe és a helységtől északra vegyen bir
tokba átkelőhelyet a Tiszán." 
A 6. lovas hadtest parancsa így szólt: „Tangazdaság—Segér-tanya— 
Gencsi-tanya—Sima-puszta—Kálmánháza irányába támadjon és 10.20-án 
19.00-ra vegye birtokba ezeket a településeket. Előnyomulását 10.21-én 
06.00-kor Nagycserkész—Nyírtelek—Buj—Paszab—Vencsellő irányába 
folytassa és 14.00-ra vegye birtokba Buj, Paszab, Vencsellő helységeket, 
erős előrevetett osztaggal Rakamazt és Tiszalököt. Legyen állandó ké
szenlétben délnyugati és nyugati irányú manőverek végrehajtására. 
Biztosítsa a lovas-gépesített csoport hadműveletét nyugatról."25 

22 ApxHB MO CCCP. *. 240, on. 2779, A. 1190, AH. 88—92. 
A 27. hadse reg sávha tá ra i jobbró l : Torda , Kolozsvár, Szdlágysomlyó, Ny í r 

bogát , Nyí regyháza , Tiszaeszlár (va lamennyi Nyírbogát , Tiszaeszlár kivételével a 
97. hadse r egnek bezárva) . Sávha tá r ba l ró l : Brád , Belényes , Nagyvárad , Derecske 
(va lamennyi a 27. hadse r egnek bezárva) . 

23 ApxHB MO CCCP, <j>. 240, on. 2779, A. 1190, AH. 88—92. 
24 ApxHB MO CCCP, *. 278, on. 1519, a . 23, AH. 28. 
25 ApxHB MO CCCP, <p. 278, on. 1519, n. 23, AH. 29-30. 
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A második lépcsőben tevékenykedő 4. lovas hadtest azt a parancsot 
kapta, hogy „.. . előnyomulását október 20-án 08.00-kor Hajdúhadház— 
Űjfehértó menetvonalon kezdje meg a 7. gépesített hadtest mögött és 
október 21-én 14.00-ra összpontosuljon Nyíregyházán."26 

A támadás kibontakozása nem ment olyan lendületesen, mint ahogy 
azt a lovas-gépesített csoport törzse az elhatározás során elgondolta. 
Az ellenség még mindig nem mondott le Debrecenről. Állandó ellen
lökésekkel zavarta a csoport egységeinek megindulását. A 6. lovas had
testet a parancsnok a lövészcsapatok megérkezéséig kénytelen volt 
visszahagyni Debrecen északnyugat körzetében a város védelmére, az 
ellenlökések elhárítására. 

A városból kivert, északra visszavetett erők: a 23. páncélos, 76. 
gyalog-, a 7. és a 9. magyar gyaloghadosztályok részei megkapaszkodtak 
Érpatak—Űjfehértó—Téglás—'Hajdúhadház—Hajdúböszörmény körzetek
ben. Szívós ellenállást tanúsítva lefékezték a lovas-gépesített csoport 
előnyomulását. A nap folyamán a csoport magasabbegységei az ellenség 
ellenállását megtörve csak 20—22 km-t jutottak előre. A nap végére az 
5. lovas hadtest Nyíradony felé közeledett, a 23. harckocsihadtest harcot 
vívott Geszterédért, a 4. lovas hadtest két hadosztályával Bököny alatt, 
a 7. gépesített hadtest egy dandáraval Hajdúhadházán védelemben, a 
többi a helységtől délkeletre az erdőben harcolt. A 6. lovas hadtest 
változatlanul Debrecen északnyugati körzetében maradt.27 

Plijev elhatározta, hogy a támadást éjszaka is folytatja. A lovas
gépesített csoport éjszakai tevékenységével a hadművelet előző szaka
szaiban igen sok kellemetlenséget okozott az ellenségnek. Az éjszakai 
merész, határozott manőverek rendszeresen sikerrel végződtek. A 23. 
harckocsihadtest Geszteréd elfoglalása után előnyomulását folytatva, 
1944. október 21-én 05.00-kor birtokba vette Nagykállót, a 7. gépesített 
hadtest pedig Hajdúhadházát. 

Nagykálló visszaszerzésére az ellenség 21-én délelőtt több ellen
lökést indított. Ezeket a hadtest meghiúsította. A német csapatok a 
sorozatos kudarcok után megkezdték visszavonulásukat Nyíregyházára. 
A 23. harckocsihadtest egységei szorosan felzárkóztak a visszavonuló 
alakulatokra és —> ahogy mondani szokták — az ellenség nyomában 
október 21-én 14.00-kor betörtek a városba. A szovjet harckocsik vá
ratlan megjelenése nagy riadalmat idézett elő. A helyőrség és a vissza
vonult csapatok szervezetlen ellenállásba kezdtek. A 23. harckocsihad
test sikereit kihasználva, fokozta előretörését a 4. lovas hadtest is. Ér
patakot megkerülve, Nagykállón keresztül folytatta a menetét és 17.00-ra 
szintén megérkezett Nyíregyházára. A két hadtest határozott, váratlan, 
gyors tevékenységének eredményeként október 21-én éjjel Nyíregyháza 
a lovas-gépesített csoport birtokába került.28 

Nyíregyháza elfoglalása a lovas-gépesített csoport jobbszárnyhad
testei határozott manőverének volt az eredménye. A 23. harckocsi- és 
a 4. lovas hadtest tevékenysége tanulságos példa arra, hogy a hadmű
veleti mélységben az alegységeknek minden körülmények között a had
művelet fő célját kell szem előtt tartani, s azokat a helységeket, tám
pontokat, amelyeket menetből nem lehet birtokba venni, meg kell ke-

26 ApxHB MO CCCP, $. 278, on. 1519, R. 23, AH. 28—29. 
A hadtestnek készenlétben kellett lennie, hogy szükség esetén harcbalépjen 

a 7. gépesített hadtest balszárnya mögül. 
27 ApxHB MO CCCP, 4>. 278, on. 1519, a. 23, AH. 28—29. 
28 ApxHB MO CCCP, *. 278, on. 1519, A. 23, AH. 30-31. 
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rülni és az előnyomuláshoz olyan irányokat keresni, ahol gyengébb a 
védők ellenállása. A 23. hadtest és a 4. lovas hadtest esete újra bizo
nyítja, hogy az irányokban vívott tevékenységeknél az élen küzdő ma
gasabbegységeknek nem szabad mereven ragaszkodni a támadás meg
indulása • előtt elrendelt, meghatározott irányokhoz. Ha a helyzet köve
teli, bátran ki kell térni, manőverezni, megkeresni a hézagokat, a fel
adat végrehajtásának legcélszerűbb útjait és módjait. A 23. harckocsi
hadtestnek a parancs szerint Geszteréd—Érpatak—Nagyszállás—Nyíregy
háza délkelet irányába kellett támadnia. Geszteréd elfoglalása után Ér
patak körzetében a hadtest igen erős ellenállásba ütközött. Ezzel szem
ben Nagykálló felé — melynek birtokbavételét az 5. lovas hadtest kapta 
feladatul — nyitva állt az út. A hadtestparancsnok {Ahmanov altábor
nagy) egy határozott, merész manőverrel északkeletnek, azaz Nagykálló-
nak vette az irányt. Utóbbit hajnalban 3 órakor birtokba vette. Meghiú
sította az ellenség ellenlökéseit, majd előnyomulását folytatva visszatért 
Nagyszállás—Nyíregyháza útvonalra. 

Hasonlóan figyelemre méltó a 4. lovas hadtest manővere is. A had
test terv szerint a lovas-gépesített csoport második lépcsőjében, a 7. 
gépesített hadtest mögött nyomult előre. Utóbbi előnyomulása azonban 
Hajdúhadház előtt megakadt. A 6. lovas és a 7. gépesített hadtest t á 
madásának megrekedéséből már következtetni lehetett arra, hogy a bal
szárnyon, továbbá Debrecen—Űjfehértó—Nyíregyháza útvonalon az ellen
állás lényegesen erősebb lesz, mint a jobbszárnyon. 

A hadtest 20-án délután 16.00-kor egy hadosztályával (30.) a 7. gépe
sített hadtesttel együttműködésben Hajdúhadházát támadta. Egy másik 
hadosztálya (10.) Pallagpuszta körzetében gyülekezett (9. hadosztálya 
Debrecenben maradt, a 6. lovas hadtesttel együttműködésben a város 
védelmére). A lovas-gépesített csoport parancsnoka, látva a 23. harc
kocsihadtest sikereit, elhatározta annak kihasználását és megváltoztatta 
a 4. lovas hadtest útvonalát, vagyis átcsoportosítást hajtott végre. Oda
irányította az erőket, ahol az előretörés eredményesebbnek ígérkezett. 
Október 20-án este a hadtest megkezdte előnyomulását Bököny felé 
és azt 20-áról 21-ére virradóra birtokba is vette. Utána szintén kitért 
jobbra, a 23. harckocsihadtest menetvonalán nyomult tovább előre és 
17.00-ra elérte Nyíregyházát. 

Nyíregyháza elfoglalásával és körzetébe való kijutással a lovas
gépesített csoport megfosztotta az ellenséget a legkedvezőbb tiszai át
kelőhelyektől, azaz a 8. Német és a 2. Magyar Hadsereg erőit elvágták 
Gáva, Vencsellő, Rakamaz átkelőhelyektől. A Wöhler-csoport vissza
vonulása Nyíregyháza megtartására épült. Elvesztése a német tervek 
teljes felbomlását jelentette — írja Friessner. „Ügy tűnik, hogy a fél 
hónapig tartó kemény harcok után a szovjetek támadó hadműveletei 
mégiscsak célhoz érnek" — elvágták a Wöhler hadműveleti csoport 
visszavonulási útvonalait.29 

Az ellenség előtt két lehetőség volt. Az egyik, hogy megkísérli 
visszafoglalni Nyíregyházát és mindaddig tartja, amíg az Észak-Erdély
ből visszavonuló csapatai átkelnek a Tiszán. A másik, hogy lemond 
Nyíregyházáról és csapatai visszavonulását a Tisza felső folyásához tereli, 
majd egy hatalmas manőverrel újra visszatér a Tisza középső szaka
szára. Ez nagyon bonyolultnak, szinte keresztülvihetetlen manővernek 

29 H. Friessner: i. m. 151. o. 
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látszott. Ekkor ugyanis már mozgásban volt az 1. Magyar Hadsereg is.. 
Megkezdte visszaözönlését a 4. Ukrán Front csapásai elől. Ezért az 
átkelést a Felső-Tiszán a Wöhler-csoport meg sem kísérelhette. Kitörés 
északra tehát lehetetlen volt. 

A német parancsnokságnak nem volt más választása, meg kellett 
kísérelni Nyíregyháza visszaszerzését és kézbentartását az észak-magyar
országi hídfőnek, a visszavonulás befejezéséig. 

1944. október 21-én este Plijev altábornagy a hadtestek elé újabb 
feladatokat állított. 

A 6. lovas és a 4. lovas hadtest 9. lovas hadosztályai azt a parancsot 
kapták, hogy minden körülmények között tartsák elfoglalt állásaikat 
és akadályozzák meg az ellenség betörését Debrecenbe. A lövészcsapatok 
megérkezése után adják át és Nyíregyháza körzetében gyülekezzenek. 
A 7. gépesített hadtest arra kapott utasítást, hogy folytassa eredeti fel
adatának végrehajtását. 

Az 5. lovas hadtest azt a parancsot kapta, hogy október 21-én estére
jusson ki Nyírtura—Kemecse—Székely—Berk esz—Demecser körzetébe, s 
az elért terepszakaszon kapaszkodjon rneg és biztositsa a lovas-gépe
sített csoport főerőit északkeletről. Előrevetett osztagokkal foglalja el 
Kisvárdát és Dombrádot. 

A 23. harckocsihadtest azt a feladatot kapta, hogy a város meg
tisztítása után folytassa a támadást és október 21-én éjjel vegye birtokba 
Kótajt, Ibrányt, Miklós-tanyát és rendezkedjen be biztosításra. A 4. 
lovas hadtest arra kapott utasítást, hogy Nyíregyháza nyugati és déli 
szélén 1,5—2 km-re menjen át védelembe, zárja le a Büdszentmihály, 
Űjfehértó, Nagykálló felől jövő útvonalakat.30 A parancsnok elhatáro
zásával minden vonatkozásban egyet kell értenünk. A terv és az elgon
dolás bizonyítja, hogy Plijev altábornagy Nyíregyháza elfoglalása után 
a helyzetet jól értékelte, biztosra vette, hogy az ellenség megkísérli a. 
város visszaszerzését. Ezért tehát a fő figyelmet ennek megakadályo
zására fordította. A csapatok azonban a terv végrehajtását csak október 
22-én reggel kezdhették meg. 1944. október '21-ét és az éjszakát is az 
ellenség felhasználta a Nyíregyháza környéki falvak védelmének meg
erősítésére. Ezzel megtört a csapatok támadó lendülete. A helyzetet nehe
zítette még az, hogy a balszárnyon minden változatlan maradt. A 7. 
gépesített hadtest feladatát nem teljesítette, még 22-én is szívós harcokat 
folytatott Hajdúhadház—Téglás körzetében. A 6. lovas hadtesttel pedig 
még az összeköttetés is megszakadt. 

A lovas-gépesített csoport helyzetét még az is nehezítette, hogy a 
lövészcsapatok nem jutottak ki a frontparancsnok által követelt körze
tekbe. 

A lovas-gépesített csoport Nyíregyháza térségébe kijutott hadtestei 
az előző este kapott parancs értelmében október 22-én megkezdték a 
feladat végrehajtását. A csoport parancsnoka helyzetét mindenekelőtt 
Nyíregyházától északkeletre és északnyugatra igyekezett megszilárdítani. 
Egy hadtestével (5. lovas hadtest) Nyírtét—Berkesz—Demecser—Kemecse 
lakott helységek körzetét szállta meg. A 23. harckocsihadtestével pedig 
Ibrány, Vencsellő, Rakamaz területén áthaladó útvonalakat vette bir
tokba és zárta le. A 4. lovas hadtest a várost biztosította elsősorban 

30 ApxHB MO CCCP, <j>. 278, on. 1519, A. 23, AH. 31—32. 
A lovas-gépesí tet t csoport ha rcá l l áspont ja 1944. ok tóber 21-én 17.10-től N y í r 
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nyugatról, délnyugatról és délről. Ebből az elhatározásból arra kell 
következtetni, hogy a lovas-gépesített csoport az ellenlökéseket és ellen
csapásokat elsősorban északkeletről, északnyugatról, nyugatról és dél
nyugatról várta. Vagyis a parancsnok maradéktalanul igyekezett meg
valósítani azt az elvet, amely a támadásban levő egységtől megállás 
esetén azonnali biztosítást követelt a birtokba vett objektumok meg
tartására, esetleges ellenlökések vagy ellencsapások elhárítására. A lovas-
gépesített csoport azonban a biztosítást nem körkörösen szervezte meg. 
Nyitva hagyta azt az útvonalat, amelyen betört Nyíregyházára: Nagy-
kálló útcsomópont lezárását és védelmét. Hogy miért, erre a hadműve
leti dokumentumokból nem lehet következtetni. Minden bizonnyal ez 
az irány azért maradt biztosítás nélkül, imert a lovas-gépesített csoport 
parancsnoka a 27. hadsereg beérkezésére számított. Utóbbinak október 
21-én estére kellett volna kijutnia Nyírbél tek—Nyíregyháza—Polgár 
körzetébe. Gyakorlatilag a hadsereg csapatai erre az időre Csány—Pele— 
Szalacs—Érmihályfalva—Nyírábrány—Nyíradony—'Hajdúhadház — Pallag-
puszta—Debrecen délnyugat vonalát érték el.31 A feladat teljesítésébe? 
a hadsereg csapatai egy napot késtek, azaz mindössze csak 20—25 km , ' 
közelítették meg Nagykállót. 

A helyzet ennek következtében október 22-re úgy alakult, hog., 
Nyíregyháza térségébe kijutott főerők és a Debrecen—Hajdúhadház 
körzetében szívós harcokkal lekötött két hadtest, valamint a 27. had
sereg és a lovas-gépesített csoport csapatai között egy biztosítás nélküli 
hézag keletkezett, amit az ellenség megtalált. Október 22-én az ellen
ségnek olyan irányokban sikerült ellencsapást mérnie, ahol alig voltak 
szovjet egységek. 

A 40. és a 27. hadsereg nyomása (szorítása) elől északnyugatra vissza
vonuló és elszakadó hadmozdulatokat folytató Wöhler-csoportnak nem 
volt más választása, mint ellencsapással utat vágni és megkísérelni 
csapatai kivonását a teljes elvágással fenyegető hadműveleti átkaro-
lásból. 

Ennek az elgondolásnak a támogatására Hajdúdorog—Hajdúnánás 
körzetében összpontosított III. páncélos hadtesttel Űjfehértón keresztül 
Nagykálló irányába október 22-ének második felében ellencsapást mért: 
birtokba vette Nagykállót, Nyírbátor—Máriapócs térségéből pedig a 
visszavonuló XXIX. német hadtest egységei támadtak ugyancsak Nagy
kálló felé. Október 23-án éjjel 01.00-kor a keletről és nyugatról csapást 
mért kötelékek Nagykálló körzetében találkoztak.32 

Ennek a manővernek a végrehajtása nem okozott különösebb nehéz
séget az ellenségnek. Nagykálióban mindössze egy őrség maradt vissza. 
A lovas-gépesített csoport Nagykálló elfoglalásának megakadályozását 
még csak meg sem kísérelhette, erre nem volt lehetősége. A hadtesteket 
az előző este kapott feladatok végrehajtása kötötte le. A helység tehát 
könnyen, jóformán harc nélkül jutott az ellenség birtokába. Nagykálló 
útcsomópont döntő jelentőségét az ellenség azonnal felismerte és vissza
foglalása után gyors ütemben megtartására körkörös védelmet szerve
zett. Heves harcok, összecsapások Nyíregyháza térségében nem az ellen-

31 ApxHB MO CCCP, «p. 278, on. 1519, A. 23, AH. 112. 
32 ApxHB MO CCCP, *. 278, on. 1519, A. 23, AH. 32-35. 
Lásd még idevona tkozóan : H. Frie&sner: i. m. 152. o. Hans Kissel : Die Panze r 

sch lachten in der Pusz ta im Oktober 1944. Kur t Wowinchel Verlag. N e c k a r g e m ü n d , 
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csapások idején, hanem azután, október '23-a és 28-a között bontakoz
tak ki.33 

Az ellenség ezzel a manőverével elvágta a front főerőitől a lovas-
gépesített csoport három hadtestét (4., 5. lovas és a 23. harckocsihad
testeket ) és határozott lépést tett elgondolásának, a 2. Magyar és a 
8. Német Hadsereg egységei visszavonulásának végrehajtására. Október 
23-án és 24-én az ellenség fő figyelme Nyírbátor—Nagykálló—Űjfehér
tó—Hajdúdorog terepszakaszának megtartására, a délkeletről és dél
nyugatról jövő szovjet csapatok támadásának visszaverésére és a fő-
erőktől elvágott lovas-gépesített csoport megsemmisítésére irányult. En
nek fedezete mögött folytatta erőinek visszavonását a Tisza mögé. 

A lovas-gépesített csoport és a vele együttműködésben tevékenykedő 
3. gárda légideszant-hadosztály — mintegy 100—120 km megszállásával 
— Nyíregyháza és környékének (megtartására irányuló feladatokat 22-én 
estére maradéktalanul teljesítették. Az 5. lovas hadtest birtokba vette 
Nyíregyháza északkelet körzetét: Kemecse, Nyírbogdány, Nyírtorda, Tura, 

t lemecser, Székely, Berkesz, Napkor, Oros helységeket. Előrevetett osz-
1U_ iggal kijutott Kisvárda—Dombrád körletébe. A 23. harckocsihadtest 

p ídig Nyíregyháza északnyugat területén tevékenykedett, elfoglalta Bujt, 
^ Tiszabercelt, Gávát, Vencsellőt, Rakamazt. A 4. lovas hadtest és a 3. 

gárda légideszant-hadosztály a város védelmét szervezte meg.34 

A lovas-gépesített csoport szomszédai: a 27. hadsereg csapatai a nap 
folyamán 10—12 km-t nyomultak előre és kijutottak Nyírbogát—Kisléta— 
Nagykálló—Geszteréd északnyugat—Űjfehértó délkelet 2 km—Téglás 
dél—Hajdúböszörmény körzetébe.35 A hadsereg hadtestei tehát szorosan 
felzárkóztak az ellenség 22-én létrehozott folyosójára. 

Az 53. hadsereg jobbszárnyán és középső szakaszán támadó maga
sabbegységek a nap végére birtokba vették Balmazújvárost, Kishorto-
bágy, Nagybagota, Ű j szentmargit, Tiszacsege, Etyek, Tiszafüred lakott 
helységeket.36 

A helyzet tehát Nyíregyháza térségében az ellenség harcászati sike
rei ellenére változatlanul a szovjet csapatokra volt kedvező. A lovas
gépesített csoport és a Nagykálló—Nyíregyháza irányába támadó 35. 
lövészhadtest között a távolság 15 km-re csökkent. Teljesen reálisnak 
mutatkozott tehát a Nagykálló—'Űjfehértó—Hajdúdorog szakaszon létre
hozott ellenséges arcvonal áttörése. Az ellenséges támpontok megsem
misítésére a lovas-gépesített csoport erőivel Nyíregyháza körzetéből dél
keletre, illetve délnyugatra, a 27. hadsereg csapataival pedig Nagykálló— 
Nyíregyháza, illetve Űjfehértó—Nyíregyháza irányában terveztek csa
pást. Elgondolás szerint a kívülről és belülről támadó erők találkozása 

33 ApxHB MO CCCP, <}>. 278, on. 1519, A. 23, AH. 33. 
Tyimosenkó marsall 22-én este a Nyíregyháza felé előnyomuló lovas hadtest

nek azt a parancsot adta, hogy szállja meg Nyíradonyt, Balkányt, Nagykállót és 
szilárdan tartsa azokat a lövészegységek megérkezéséig. Ezzel a lovas-gépesített 
csoport összeköttetését szándékozott biztosítani. Nagykálló a 6. lovas hadtest oda-
érkezésekor már az ellenség kezén volt. Visszaszerzése aem járt sikerrel. A 4. lovas 
hadtest 9. lovas hadosztálya október 22-ig Debrecen északnyugat körzetében tevé
kenykedett. A lövészegységek beérkezése után 22-én még a 6. lovas hadtest előtt 
megkezdte előremozgását Nyíregyháza felé. A hadosztálynak Űjfehértó és Nagy
kálló közötti szakaszon sikerült bejutni a gyűrűbe. Még aznap este 7 órakor csa
pást mért Nagy kallóra északnyugatról. Támadása nem járt sikerrel. 

34 ApxHB MO CCCP, <j>. 278, on. 1519, n. 23, AH. 33. 
A 7. gépesí tet t had tes t helyzete n e m változott . 
35 ApxHB MO CCCP, <p. 381, on. 8378, a. 354, AH. 95. 
36 ApxHB MO CCCP, $. 409, on. 10 057, A. 342, AH. 346. 
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az ellencsapás következményeként kialakult arcvonal darabokra szaka
dását kell, hogy eredményezze. 

Malinovszkij marsall október 23-án a lovas-gépesített csoportnak azt 
a parancsot adta, hogy erőinek egy részével Nyíregyháza körzetéből 
mérjen csapást az ellenség védekező erőinek hátába és együttműködés
ben a 27. hadsereggel, semimisítse meg a Nagykálló—Üjfehértó—Hajdú
dorog szakaszon megkapaszkodott fasiszta csapatokat. A 27. hadseregtől 
a front. parancsnoka azt követelte, hogy támadását Nagykálló—Nyíregy
háza, Üjfehértó—Nyíregyháza és Hajdúböszörmény—Hajdúdorog irányok
ba folytassa és a lovas-gépesített csoporttal együttműködésben törje át. 
az ellenség támpontjait, semmisítse meg az ellenálló erőket, s egyesüljön 
a lovas-gépesített csoporttal.37 

A visszavonuló német—magyar csapatok tevékenysége a körülzárt: 
lovas-gépesített csoport ellen október 23-án fokozódott. Az ellenség 
emberéletet és anyagiakat nem kímélve, egymás után indította rohamait. 
A harc és az összecsapások nemcsak gyakoribbá váltak, hanem egyre 
hevesebbekké is. 

Október 24-én a kapott feladatok értelmében a 27. hadsereg és a 
lovas-gépesített csoport csapatai is támadásba kezdtek. A helyzetben 
azonban változás nem következett be. A makacsul védekező ellenséges 
kötelékek a 27. hadsereg csapatainak minden kísérletét, hogy áttörjék 
az ellencsapás eredményeként kialakult arcvonalat és azt, hogy egyesül
jenek a front főerőitől elvágott lovas-gépesített csoporttal, meghiúsí
tották. Plijev hadtestei közül a 24-i támadásban mindössze két lovas 
hadosztály (9. és 30.), valamint egy harckocsidandár (3.) vett részt.38' 
Ez az intézkedés kétségkívül helyes, azt mutatja, hogy a lovas-gépesített 
csoport feladata nem a kitörés volt, hanem a birtokba vett területek 
megtartása, míg megérkeznek a front főerői. Ezért több egységet a 
gyűrűből kifelé irányuló támadásra nem lehetett igénybe venni. A fő
szerepet a 24-i támadásban éppen ezért a 27. hadsereg, valamint a 6. 
lovas és a 7. gépesített hadtest kapta. 

Ennek kihangsúlyozása mellett rá kell mutatni arra, hogy a lovas 
hadosztályok eltérő irányokban való alkalmazásával már nem lehet 
egyetérteni. A 9. lovas hadosztály Nagykálló ellen, a 30. és a 3. harc
kocsidandár pedig Hajdúdorog irányában támadott. A lovas hadosztályok 
csapásai már nem a régiek, a 18 napos állandó harcban ők is meggyen
gültek. Ezért elhárításuk az ellenségnek különösebb nehézséget nem 
okozott. 

Minden bizonnyal, ha a két hadosztályt együtt vetik ütközetbe, 
eredményt érhettek volna el. A 30. lovas hadosztály és a 3. harckocsi
dandár pl. 24-én 10.00 körül betört Hajdúdorogra, a 7. gépesített hadtest 
pedig kijutott Hajdúdorog délkelet körzetébe. Mindössze pár km válasz
totta el a két hadosztályt egymástól. További előretörésüket az ellenség; 
megállította és másnap a lovas hadosztályt visszavetette megindulási 
körletébe. Ez arról tanúskodik, hogy az ellenség tudott erősíteni, a lovas 
hadosztály és a 7. gépesített hadtest már nem. 

37 ApxHB MO CCCP, <i>. 240, on. 2779, a. 1190, AH. 120. 
1944. ok tóber 23-án 15.40-kor k iado t t 00656. sz. p a r a n c s . A 7. gépesí tet t had t e s t 

a lövészegységek beérkezése után Téglás körzetét átadta és átcsoportosult Üjfehér
tó—Érpatak térségébe. Itt harcbalépett. A 6. lovas hadtest erőit megosztva: egy 
lovas hadosztállyal Nagykálló, másikikal pedig Üjfehértó körül tevékenykedett. 

38 ApxHB MO CCCP, $. 278, on. 1519, A. 23. AH. 34. 
A lovas-gépesí tet t csoport 24-i t á m a d á s b a n a lapvetően a külső arcvonalon 

t evékenykedő 6. lovas és a 7. gépesí te t t had tes t Üjfehértó—Hajdúdorog i r ányában , 
m é r t csapás t . 
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Az október 24-i támadás tehát nem járt eredménnyel. A 27. had
sereg Nagykálló—Érpatak—Űjfehértó körzetében nem jutott előre. A lo
vas-gépesített csoport helyzete ugyanakkor egyre nehezebb lett. Ez nem
csak az utánpótlási gondokban mutatkozott meg, hanem abban is, hogy 
24-én kénytelen volt egy sor helységet, többek között Kisvárdát, Raka-
mazt, Tokajt feladni. 

1944. október 24-én pontban éjfélkor a front parancsnoka Trofimenko 
altábornagynak (27. HDS. pk.) azt a feladatot adta, hogy vonja parancs
noksága alá a lovas-gépesített csoportot is és határozott támadással 
vegye birtokba Nagykállót, egyesüljön Plijev egységeivel. A lovas-gépe
sített csoport azt az utasítást kapta, hogy északnyugatról mérjen csapást 
Nagykállóra.39 

Ebben új az előzőhöz viszonyítva, hogy mind a kívülről, mind a 
belülről támadó csapatokat az erőkifejtés fokozása céljából Nagykálló— 
Nyíregyháza általános irányban tervezték ütközetbe vetni. Itt tehát már 
az erőknek és eszközöknek egy irányban való összpontosításáról volt szó. 

A Nagykálló, Érpatak, Űjfehértó elleni rohamok azonban 25-én sem 
hoztak eredményt. Sem a 27. hadsereg, sem a lovas-gépesített csoport 
egységei nem találták meg az ellenség gyors ütemben létrehozott kör
körös védelme áttörésének módszerét. 

A 2. Ukrán Front parancsnoksága a három napig tartó sikertelen 
kísérletek után október 26-án 01.25-kor kiadott 00627. sz. parancsában 
azt az utasítást adta Plijev altábornagynak, hogy: 
, , . . . a 3. gárda légideszant-hadosztályt és a 3. harckocsidandárt hagyja 
vissza Nyíregyházán körkörös védelemben és összes többi erőivel 44.10. 
26-án 20.00-kor a 27. hadsereggel való egyesülés céljából mérjen csapást 
Nagykállóra."40 

A feladat végrehajtását a lovas-gépesített csoport a nap második 
felében kezdte meg. Plijev altábornagy mindhárom hadtestének (4., 5. 
lovas», 23. harckocsihadtest) egyidejű ütközetbevetésével Nyíregyháza— 
Nagykálló út mentén mért csapást. A helység birtokbavétele azonban 
ez alkalommal sem sikerült. Végül is a hadtestek letértek az utakról, 
Nagykáliótól keletre és nyugatra 26-án éjjel súlyos harcok után, nagy 
veszteségek árán kitörtek a gyűrűből, és soraik rendezése után a front 
tartalékába kerültek.41 

Ennek következtében 26-án Nyíregyháza az ellenség birtokába ke
rült. Ezzel a Wöhler hadműveleti csoport előtt megnyílt az út nyugatra. 
A szovjet csapatoknak a hídfőt csak október utolsó napjaiban sikerült 
felszámolni a 40. és a 27. hadseregek tevékenységének eredményeként. 

A visszaszerzett nyíregyházi hadműveleti hídfőn keresztül a „DÉL" 
hadseregcsoportnak sikerült a 8. hadsereget, valamint az 1. és 2. Magyar 
Hadsereg maradványait is visszavonni a Tisza mögé és ott újra ütkö
zetbe vetni a Tisza vonalának megtartására. A német parancsnokság 
terve valóra vált. Azt a hadműveleti célt, hogy erőit kivonja a bekerí
tésből, elérte. Debrecen elvesztése után Nyíregyháza térségében az ellen-

39 ApxHB MO CCCP, <j>. 240, on. 2779, A. 1190, AH. 126—127. 
40 ApxHB MO CCCP, <p. 240, on. 2779, a. 1190. AH. 137. 
41 A kitörés után a hadtestet október 27-én Balkány térségében összponto

sultak. A lovas-gépesített csoport kitörésének biztosítására Nyíregyházán vissza
maradt 3. gárda légideszant-hadosztály 27-én estére Gesztered körzetébe vonult 
vissza. A lovas-gépesített csoport ezen az arcvonalszakaszon ütközetbevetésre már 
nem került sor. Október 29-én a front tartalékába osztották be és megkezdte gyü
lekezését Püspöikladány—Karcag körzetébe. A 6. lovas és 1. gépesített hadtesteket 
30-án vonták ki a harcból. 
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ség csak ezért harcolt: az Észak-Erdélyben tevékenykedő csapatainak, 
valamint az 1. Magyar Hadsereg maradványainak visszahozásáért. Nyír
egyháza térségében ennek érdekében folytatta makacs, ellenlökések soro
zatával telített védelmi tevékenységét. 

Guderian október 26-án elrendelte a hídfő kiürítését és a Tisza 
nyugati partjának védelmét. Ezt a csapatok beérkezésével és átkelésével 
párhuzamosan a „DÉL" hadseregcsoport parancsnoksága meg is kezdte 
Az ellenség tervét a 2. Ukrán Front nem tudta meghiúsítani. 

* 
Az olvasóban önkéntelenül is felmerül a kérdés: miért nem sikerült 

a Wöhler-csoport visszavonulási útjának elvágása? Miért kellett a szov
jet csapatóknak Nyíregyházát feladni? Mivel magyarázható a 27. had
sereg támadásának nyolcnapos elakadása? 

Valóban, egy igen érdekes hadműveleti és harcászati helyzet állt 
elő a debreceni hadművelet utolsó szakaszában. Az történt ugyanis, 
hogy a hadműveletet győzelmesen megvívott, a „DÉL" hadseregcsoport 
főerőit szétvert, Észak-Erdélyt és csaknem egész Tiszántúlt felszabadí
tott, a hadművészetet igen sok kérdésben gazdagított 2. Ukrán Front 
kénytelen volt tudomásul venni, hogy a megvert ellenség a hadművelet 
utolsó napjaiban hadműveleti sikereket meghaladó eredményeket ért el. 

Az ellenség figyelemre méltó sikereit Nyíregyháza térségében nem
csak a nagyfokú aktivitással, makacssággal, az erők és eszközök nem 
kímélésével, a kiválóan megszervezett tűzrendszerével, páncélelhárításá
val érte el, hanem azzal is, hogy jól kihasználta a 27. hadsereg határo
zatlanságát, a belső és a külső arcvonalon támadó erők rossz együtt
működését. 

A hadműveleti okmányok arra, hogy miért nem tudott a 27. had
sereg áttörni, továbbá, hogy hogyan sikerülhetett az ellenségnek meg
kapaszkodni és végül is arra kényszeríteni a front hadműveleti vezetését, 
hogy feladja Nyíregyházát és környékét — nem adnak választ. 

Az események ismeretében a nyíregyházi balsiker oka mindenek
előtt a tartalékok hiányával magyarázható. A debreceni hadművelet 
egyik sajátossága, hogy a front és a hadseregek hadműveleti felépítése 
is egylépcsős volt és erős tartalékokkal nem rendelkeztek. Ennek nega
tív hatása Nagyvárad elleni és a Nyíregyháza környéki harcokban is 
igen érződött. Nagyváradnál a tartalékok hiányát a frontparancsnok a 
lovas-gépesített csoport manőverével pótolta. Nyíregyházánál azonban 
anár nem volt mivel manőverezni. A gyorscsoportot bekerítették és a 
gyűrűnek kívülről mért csapásokkal való áttörésére a front friss erőket 
nem tudott ütközetbe vetni. 

A tartalékképzést a front parancsnoka a 7. hadsereg átcsoportosí
tásával igyekezett megvalósítani. A hadsereget — mint láttuk — Nagy
várad északnyugat térségében összpontosították. Ebből arra lehet követ
keztetni, hogy alkalmazását a Debrecen—Nyíregyháza irányában tervez
ték. A frontparancsnöknak ezt a szándékát az ellenség Szolnok térsé
géből 10-én indított. ellencsapása meghiúsította. A széles arcvonalon 
főerőivel északra és északnyugatra fordult 53. hadsereg az ellencsapás 
megállítására és felszámolására gyengének mutatkozott. Tartani kellett 
attól, hogy az ellenség páncélos csapataival áttör és megzavarja a Nyír
egyházának fordult erők támadását. Ennek az elhárítására és az ellen
csapás felszámolására ütközetbe kellett vetni a 7. gárdahadsereget, amit 
eredetileg a siker kifejlesztésére szántak Nyíregyháza irányába. így 
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következett be, hogy a város térségiébein tevékenykedő lovas-gépesített 
csoportot és a 27. hadsereget a legkritikusabb helyzetben nern volt mivel 
támogatni, megerősíteni. Az erőkifejtés fokozása a város térségében 
messze elmaradt az ellenség ellenállásának és erőinek növekedése mö
gött. A németek Nagykálló—Ujfehértó szakaszon olyan mértékben erő
sítettek, hogy a hosszú harcokban legyengült 27. hadsereg támadását 
több napra megakasztották és a lovas-gépesített csoportot rendkívül 
nehéz helyzetbe hozták. A 27. hadsereg és a lovas-gépesített csoport erői 
napról napra fogytak, az ellenség erői viszont növekedtek, ami végső 
soron az erőegyensúly eltolódását eredményezte az ellenség javára. 
A szovjet csapatok csapásai szintén nem erősödtek, hanem gyengültek. 
Az ellenségnél viszont ennek is pontosan az ellenkezője történt. Ezért 
hiúsult meg a 27. hadsereg és Plijev csapatainak minden kísérlete októ
ber 23-a és 26-a között. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, 
hogy Wöhler csapatai Észak-Erdélyben nem vívtak nehéz harcokat. A ré-
geni, marosvásárhelyi és a kolozsvári arcvonal áttörése után az ellenség 
megkezdte visszavonulását, csak utóvéd harcokat folytatott. Ennek kö
vetkezményeként Nyíregyháza térségében az összecsapás pillanatában a 
szovjet csapatok gyengébbek, fáradtabbak voltak, mint a német erők. 

Nyíregyháza feladását tehát az erőviszony kedvezőtlen alakulása 
okozta. Ezen a frontparancsnokság nem tudott változtatni. Tartalékai 
nem voltak, erőket az arcvonal más szakaszairól nem lehetett átcsopor
tosítani. A balszárny támadásra készült. Október utolsó napjaiban a 
front törzse már Budapestre tekintett, készült a Duna—Tisza közi tá
madás megindítására. A beérkező friss erőket: a 2. és a 4. gépesített 
hadtesteket erre a hadműveletre tartották vissza. A front tehát azért» 
hogy a Budapest elleni támadáshoz megfelelő erővel rendelkezzen, kény
telen volt lemondani a Nyíregyháza térségében küzdő csapatainak meg
erősítéséről. 

Október 26-án a 2. Ukrán Front parancsnoksága úgy döntött, hogy 
feladja a hídfőt. A lovas-gépesített csoport azt az utasítást kapta, hogy 
összes erőit Nyíregyháza—Nagykálló irányába vesse ütközetbe és. törjön 
ki. A kedvezőtlen körülmények között valóban ez volt az egyetlen he
lyesnek mondható elhatározás. A lovas-gépesített csoport — ha nagy 
áldozatok árán is, de mégis megmaradt —• kitört az ellenséges gyűrűből, 
sorait kiegészítette és november közepén már a Szolnok—Hatvan irány
ban tevékenykedett. 

A hídfő visszaszerzése az ellerîségnek is súlyos emberi és anyagi 
veszteségekbe került. „El kell . . . ismernem — írja Friessner —, hogy 
a harcok során komoly veszteségeket szenvedtünk." Guderiannak októ
ber végén írt levelében válságosnak nevezte a helyzetet. Az elszenve
dett veszteségekre hivatkozva újabb csapatokat és fegyvereket kért. 
Ellenkező esetben lehetetlennek tartotta a Tisza vonalának védelmét.42' 

Ha a 2. Ukrán Front törzsének munkáját tanulmányozzuk, azt ta
pasztaljuk, hogy október 25-e körül fő figyelmét már nem Nyíregyhá
zára, hanem Budapestre, az új hadművelet előkészítésére irányította. 
A budapesti hadászati irány jelentőségét az október 15-i események sem 
csökkentették. A támadás megindítására a hadműveleti helyzet is ked
vezett. A Kecskemét—Budapest irányban a Tiszántúlon szétvert 3. 
(magyar) hadsereg maradványai védtek. Az ellenség szolnoki csoporto
sítását lekötötte a 7. gárdahadsereg, Budapesten pedig ekkor még nem 

42 H. Friessner: i. m. 158. o. A levél szövegét lásd uo. 159—196. o. 
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volt számottevő német erő. Reálisnak látszott tehát az az elképzelés, 
hogy a Duna—Tisza közén indított határozott támadás eredményeként 
a szovjet csapatok 3—4 nap alatt Budapest alá érkeznek és menetből 
mért csapással birtokba veszik a fővárost. Ennek sikere elvágással 
fenyegette nemcsak az Északkelet-Magyarországon gyülekező erőket, 
hanem a Duna—Tisza közére közben már beérkezett, illetve felvonulás
ban levő csapatokat is. 

A szovjet hadvezetés és hadműveleti vezetés tehát minden bizonnyal 
azzal a meggondolással adta fel Nyíregyházát, hogy egy újabb jól sike
rült manőverrel, a főváros birtokbavételével még nagyobb erőket vág
jon el. 

Pusztán az események alapján értékelve a történteket, úgy tűnik, 
hogy Nyíregyháza feladása kissé elsietett lépés volt. Ha a beérkezett 
friss erők egy részét a lovas-gépesített csoport megsegítésére ütközetbe 
vetik és megtartják Nyíregyházát, a német parancsnokságnak nem lett 
volna mivel megakadályozni Budapest birtokbavételét. 

Nyíregyháza megtartása és Csap birtokbavétele a Wohler-csoport 
bekerítését jelentette volna. A „DÉL" hadseregcsoport védelmét a Tisza 
mögött alapvetően az Észak-Erdélyből és Kárpát-Ukrajnából kivont 
erőkkel szervezte meg. Ezekből csoportosított át Budapest térségébe, 
ezekkel folytatta a harcot a Duna—Tisza közén. 

Október 6-a és 20-a között a front főerői a 3. (magyar) és a 6. Német 
Hadsereget szétverték. Ezeknek csak a roncsai vonultak vissza a Tisza 
mögé. Minden alapunk megvan annak a feltételezésére, hogy ha az 
október 25-e körül beérkezett gépesített hadtesteket Nyíregyháza térsé
gében haladéktalanul ütközetbe vetik, a hídfő megtartása és az ellenség 
visszavonulásban levő erőinek bekerítése sikerrel járt volna. Ez esetben 
viszont a Duna—Tisza közén a szovjet csapatok csak minimális ellen
állással találkoznak. A német parancsnokság a Nyíregyháza térségében 
elért sikerekkel számottevő erőket és eszközöket nyert a Budapest ellen 
október 29-én megindított szovjet támadás lefékezésére. Itt hozta vissza 
azokat a magyar hadosztályokat, amelyek Szálasira felesküdve a néme
tek oldalán továbbra is harcoló magyar erők több mint kétharmadát 
alkották. 

Ezért állíthatjuk túlzás nélkül, hogy Nyíregyháza feladása elsietett 
lépés volt. A városnak szovjet kézben való megtartása föltétlen kihatott 
volna a magyarországi hadműveletek menetére és hazánk katonapolitikai 
helyzetére is. 

238 



CAPORETTO 1917 
(Áttörés erdős-hegyes terepen) 

Szabó László 

Már több mint ötven esztendeje, hogy a háborúk gépi korszakának 
első világméretű háborúja megkezdődött. E háború a hadművészet addig 
nem látott méretű fejlődését eredményezte. A hadműveletek nagy szé
lességben és mélységben bontakoztak ki. A szemben álló felek száraz
földön, vízen és levegőben, a technika akkor legkorszerűbb eszközeit 
-alkalmazva küzdöttek a végső győzelemért. 

A háború a termelőerők nagyütemű fejlődése következtében létre
jött haditechnikai eszközök széles körű alkalmazásával kezdődött. Az 
első hónapokban nagyméretű manőverező jellegű hadműveletek bonta
koztak ki, azonban csakhamar új jelenség mutatkozott a hadművészet
ben: az összefüggő állásrendszerekben folyó harctevékenység. Az ellen
séges tűzben a támadó csapatok megtorpantak és kénytelenek voltak 
védelemre berendezkedni. Hiábavaló volt a nagy veszteséggel végre
hajtott lovasroham, a gyalogság szúr ony rohama, a pusztító tűz elől a 
földbe ásva kellett menedéket keresni. 

A mindjobban megmerevedő arcvonalak a háború új, sajátos for
májának, az állásháborúnak létrejöttét jelentették, amely törvénysze
rűen a régi hadviselési módok és az új haditechnikai eszközök közötti 
ellentmondás következtében alakult ki. 

A hadművészet előtt most már kettős feladat állott: egyrészt meg
oldani a védelem szilárdsága fokozásának kérdését, másrészt megtalálni 
a védelem áttörésének módozatait. A háború éveiben a szemben álló 
felek többször kísérelték meg az ellenséges védelem áttörését. E kísér
letek azonban rendszerint eredménytelenek maradtak, vagy pedig csak 
harcászati sikerrel jártak. A támadóknak igen ritkán sikerült a had
műveleti mélységbe kijutni, az előretörés üteme mindvégig lassú maradt. 
A védőnek mindenkor maradt ideje ellenintézkedések megtételére. 

Az áttörésért indított hadműveletek sorában jelentős helyet foglal 
el az 1917. év őszén Felső-Olaszországban végrehajtott caperettoi áttö
rés, ahol a központi hatalmak támadó csapatainak viszonylag rövid idő 
alatt sikerült kijutni a hadműveleti mélységbe és szétverni az olaszok 
hadműveleti tartalékainak jelentős részét. 

E hadművelet erdős-hegyes terepen, illetve magas hegységben zaj
lott le. Tanulmányozása napjainkban sem veszített jelentőségéből és ta
pasztalatai ma is rendkívül hasznosak számunkra. Színtere Olaszország 
északkeleti részén két egymástól különböző területre oszlik.1 Keleti ha-

l A földrajzi neveket a hadművelet lefolyásakor használtak szerint adjuk. 
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tárán a Juli-Alpok északnyugati nyúlványának átlagosan 1400—1600 m 
magas (hegyei emelkednek. Ettől nyugatra a hegyek magassága csökken 
és a síkság határán átlagos magasságuk 400—500 m. A hegyvidéket az. 
Adriai-tengerbe ömlő Isonzó szűk völgye szeli ketté. A völgy a folyó 
felső szakaszán, a Koritnica folyócska torkolatánál kiszélesedik és egy 
kb. három km széles és tíz km hosszú medencét alkot, az ún. flitschi 
medencét. Keleti szélénél fekszik Flitsch városa, míg nyugati legkeske
nyebb szögletében Saga községet találjuk. Az Isonzó itt élesen délkeletre 
fordul és fokozatosan 2—3 km-re szélesedő völgyben folyik Caporetto 
(Karfreit) városától keletre Tolmein irányába. Itt egy nagy kanyart 
alkotva délnyugati irányba folyik tovább. Görznél elhagyja a hegységet, 
majd Ronchitól nyugatra ismét délkeletre fordulva ömlik a tengerbe. 
Alsó folyásánál Ronchitól közvetlenül keletre a doberdói fennsík emel
kedik ki. 

A folyó tolmeni kanyarulatától nyugatra kb. 25—30 km mélységben 
magas hegyekből álló hegytömb emelkedik, legmagasabb csúcsa a Mte 
Matajur (1641 m). Ettől nyugatra a hegytömböt kettévágó Natisone fo
lyócska szúk völgye húzódik észak-déli irányban Robiétól Cividaleig. 
A völgytől nyugat felé a hegyek magassága fokozatosan csökken. 

A hegység vízben szegény, erdőkkel borított, nehezen járható szik
lás terepe a nyugati irányú előretörést nagyon akadályozhatja. Jelentős 
akadályt alkot maga az Isonzó is. Medre kisebb-nagyobb sziklatömbök
kel telített. Meredek partjai, nagy vízsebessége -{2,6 m/mp) az átkelést 
erősen megnehezíti. A hegyvidéket mély szakadékok, lefolyástalan víz
nyelők, barlangok, sziklamezők tagolják. Áthatolni rajta csak a völgyek 
irányában lehet. Ilyen irányként a flitschi -medence (Flitsch—Saga—Mte 
Maggiore—Tarcento), az Isonzó középső folyásának völgye (Tolmein— 
Caporetto—Robic), a Natisone völgye (Robic—-Cividale), a Cosizza és Er-
bezzo völgyek (Tolmein—Woltschach—Cividale), valamint a Judrio 
völgy vehetők figyelembe. 

A hegyvidék jó utakban szegény. A keskeny, átlag 3,5 m széles utak 
éles kanyarulatai és meredek emelkedői (14—22%) a mozgást jelentősen 
akadályozhat j ák. 

A hegyek lábától nyugat felé a bő úthálózattal rendelkező széles 
velencei síkság terül el. Nagyobb akadályt csak az Isonzótól 50—60 
km-re nyugatra folyó Tagliamento alkot, amely az előbbinél lassúbb 
folyású széles folyó. A két folyó közötti síkságon több kisebb-nagyobb 
patak és csatorna található, ezek az előretörést lassíthatják, de jelen
tősebb akadályt nem képeznek. 

Helyzet 1917 őszén az olasz hadszíntéren 

Az olasz hadsereg az 1915 májusi 'hadbalépéstől eltelt időszak alatt' 
tizenegyszer — az ún. „isonzói" csatákban — kísérelte meg az osztrák— 
magyar délnyugati arcvonal áttörését és Trieszt elfoglalását. A véde
lemre berendezkedett osztrák—magyar csapatok minden esetben, súlyos 
veszteséget okozva, meghiúsították az ellenség szándékait, de fokozato
san hátrább szorultak. Az 1917 augusztus-szeptemberi 11. isonzói csatá
ban is még megállították az olaszokat, de az arcvonal középső szaka
szán kénytelenek voltak az Isonzó folyó védelemre kiválóan alkalmas 
terepszakaszáról visszavonulni. A folyón csak a tolmeini hídfő maradt 
szilárdan a kezükben. A csata után a Flitsch—Tolmein—Mte San Gáb
riellé—Duino vonalában megszilárduló arcvonal az osztrák—magyar erők 
számára igen kedvezőtlenül húzódott. 
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A Monarchia rendkívül nehéz helyzetbe került. A délnyugati varc-
vonal erői kimerültek és egy újabb olasz támadás visszaverése kétsé
gessé vált. A helyzeten csak olyan gyors, és az ellenséget megelőző tá
madás segíthetett, amely az olaszok visszaszorítását és kedvező védelmi 
terepszakaszok elfoglalását eredményezi. A támadó hadművelet mielőbbi 
megindítása a Monarchia számára valósággal létkérdéssé vált.2 Ereje 
azonban ehhez már nem volt és így kénytelen — mint a háború során 
már nem egy esetben — ismét német segítséget kérni. 

A német segítség körüli tárgyalások jól mutatják a központi hatal
mak hadvezetésében mindjobban mélyülő ellentéteket. A Monarchia 
csapatainak 1916. nyári súlyos veresége után a hadászati vezetés teljes 
egészében a németek kezébe került. Az 1916. szeptember 6-i megálla
podás értelmében a központi hatalmak valamennyi hadserege feletti 
legfelsőbb irányítást II. Vilmos, illetve a német vezérkar vette át . 
A német hadvezetés természetesen a saját érdekeinek megfelelően ve
zette a hadműveleteket és akaratát rákényszerítette szövetségeseire. 

A Monarchia katonai vezetőinek egy része, de maga IV. Károly is. 
arra törekedett, hogy a Monarchia helyzetét a legfelsőbb vezetésben 
megerősítse. Ezért segítségképpen nem német hadosztályok megjelené
sét kívánták az olasz hadszíntéren, hanem elsősorban csak tüzérséget — 
főleg nehéztüzérséget — szerettek volna kapni.3 Javaslatuk az volt, 
hogy német magasabbegységek váltsák fel a keleti hadszíntéren levő 
osztrák—magyar csapatokat, hogy azokat átcsoportosíthassák az olaszok
elleni támadásra. 

Nem kétséges, hogy egy kizárólag osztrák—magyar csapatokkal vég
rehajtott sikeres hadművelet hozzásegíthette volna az osztrák katonai 
köröket terveik megvalósításához. Ezért igyekezett Károly a németeket 
rábírni a keleten levő osztrák—magyar erők átadására.4 

A nemet hadvezetés azonban erre nem volt hajlandó. Németország
nak a keleti területek — különösen a román olajvidék — megtartása 
sokkal fontosabb volt, ezért nem nélkülözhette a Monarchia ottani csa
patait. A németek felismerték az osztrák terveket és nem voltak hajlan
dók szövetségesük „külön útjához'" hozzájárulni. A hadművelet csak 
német magasabbegységek részvételével indulhatott meg, a sikert a né
met csapatoknak kellett kivívni. Az idő sürgetett — Károly kénytelen 
volt engedni.5 

A tervezett támadáshoz a központi hatalmak hadvezetése 7 német. 
és 8 osztrák—magyar hadosztályból egy új hadsreget (14.) állított fel 
Below német tábornok vezetésével és az Isonzó hadseregcsoporttal együtt 
(1., 2. Isonzó hadsereg) az osztrák—magyar délnyugati arcvonalparancs
nokság alá rendelte.0 

Az olaszok a 11. isonzói csatában sikereket értek el. A védelem át-

2 A világháborúval foglalkozó irodalom ezt úgyszólván egyértelműen meg
állapítja, pl.: ,, . . .nur einen solchen Angriff hielt er für geeignet, die Gefahr, von. 
einem zwölften Ansturm der Italiener durchbrochen zu werden, «radikal» zu be
seitigen." (Österreich—Ungarns letzter Krieg 1914—1918. VI. köt. 494. o.) Lényegében 
hasonlóan foglal állást Krafft von Dellmensingen tábornok a 14. hadsereg akkori 
vezérkari főnöke. L.: „Durchbruch am Isonzó." Berlin, 1926. I. köt. 12. o. 

3 IV. Károly 1917. augusztus 26-i levele II. Vilmoshoz. Idézi Arz: Zur Ge
schichte des Grossen Krieges 1914—1918. Rikola Verlag, Wien, 1924. 171. o. 

4 Arz: uo. 
? Ez IV. Károly 1917. szeptember 5-i leveléből tűnik ki, aki levelének végén 

így ír: ,, . . . Da gingen wieder Hand in Hand Tapferkeit der Truppe und her
vorragendes Geschick in der Führung". (Kiemelés tőlem — Sz. L.) Arz i. m. 174. o. 

6 Krafft von Dellmensingen: i. m. 19. o. (Az ún. „délnyugati arcvonal" a mat 
terminológiánk szerint frontnak felel meg.) 
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törése ugyan most sem sikerült, de az itt támadó 2. és 3. Olasz Hadsereg 
kedvező feltételeket teremtett egy újabb sikeres támadáshoz. Ennek elő
készületei a csata után az antant segítségével azonnal megindultak. 

A központi hatalmak tervezett támadásáról az olasz vezérkar az 
újabb hadművelet előkészítése alatt szerzett tudomást. Bár az osztrák— 
magyar hadsereg szökevény tisztjei a készülő támadás idejét és irányát 
meglehetős pontossággal elárulták, az olasz vezérkar az egymásnak 
ellentmondó felderítő jelentésekből nem tudta a főcsapás várható irá
nyát megállapítani.7 

A készülő támadás felborította az olasz hadvezetés terveit és — az 
előző szándékát feladva —• védelembe akart átmenni. A nyugati hatal
mak azonban ehhez nem járultak hozzá és újabb támadást követeltek.8 

Az olasz hadvezetés, hogy mindkét követelménynek eleget tegyen, fele
más intézkedéseket adott ki. Elhatározásának lényege a védelem volt, 
az arcvonal középső részén levő csapatokat azonban támadó csoportosí
tásban hagyta.0 A védelem előkészített jellegű volt, fa-föld erődökkel 
és beton géppuskafészkekkel, sziklába épített támpontokkal megerő
sítve. Erejét a természetes akadályok és a mélységben a békeidőszakban 
épített állandó erődök is növelték. Megszervezésére egy hónap állt az 
olaszok rendelkezésére. 

A 2. Olasz Hadsereg erőit és eszközeit a jobbszárnyon csoportosítva, 
kétlépcsős hadműveleti felépítésben védett a Rombon hegytől .(Flitsch-
től közvetlenül északra) a Wippach folyóig (Görztől délre 5 km) terjedő 
60 km széles arcvonalon. Az első lépcső hat hadtest 18 hadosztályából 
és egy dandárból állott, a második lépcső (hadseregtartalék) bárom had
test (6 hadosztály) erejű volt. A hadtestek harcrendje általában egy, a 
hadosztályoké egy-két lépcsőben épült fel, szélességi kiterjedésük 6—25, 
illetve 4—12 km volt. A hadsereg jobbszárnyán levő csapatok támadó 
csoportosításban maradva rendezkedtek be védelemre, a balszárny had
test három hadosztálya széles arcvonalon folytatott védelmet. A hadse
reg közepe mögött a hadászati tartalékból három hadosztályt és egy 
dandárt összpontosítottak Cividale—Ipplis—Azzida körzetében.10 

A hadsereg védelme két védőövből épült fel, 20—25 km mélységben. 
A 8—10 km mély első védőöv, amelyben az első lépcső hadtestek védtek, 
három nem összefüggő állásból állott.11 Ezek mindegyike több lövész
árokkal és támponttal volt kiépítve. Az első védőöv mögött 3—4 km-re 
levő 8—10 km mélységű, támpontrendszerű második védőövben, a had
sereg második lépcső (hadseregtartalék) helyezkedett el. 

A védőállásokat az uralgó magaslatokon és a gerinceken választották 
meg, a völgyeket önálló támpontokkal és oldalozó tűzzel zárták le. 

A 3. Olasz Hadsereg a Wippaehtól a tengerig 13 km szélességben, 
egylépcsős hadműveleti felépítésben rendezkedett be védelemre. Az első 
lépcső három hadtestből (hét hadosztály) állott, a hadseregtartalék két 
hadosztálya a balszárny mögött 25—30 km-re helyezkedett el. A hadsereg 

7 Greiner: Az 1917. évi karfreiti áttörés. Magyar Katonai Szemle. (A továb
biakban MKSZ) 1932. évi 11. sz. 12. o. 

B Az antant a nagyobb nyomaték érdekében az olaszoknál levő 99 és a szál
lítás alatt álló 102 db francia—angol közepes és nehéz löveget visszarendelte. 
,, . . . mert ezeket támadásra és nem védelmi célra küldték". (Czékus: Az 1914— 
1918. évi világháború összefoglaló történelme. Stádium, Budapest, 1930. 407. o.) 

9 Greiner: i. m. 13. o. 
10 Segato: L'Italia nella Guerra Mondiale. Milano, 1927. I. köt. 452., 456. o. 
U Az olasz védelemre vonatkozó adatokat lásd: Krauss: ,.Das Wunder von 

Karfreit." Berlin. 1937., illetve Rommel: „Infanterie greift an." Potsdam, 1937., 
valamint Krafft von Dellmensingen i. m. 
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mögött a hadászati tartalékból négy hadosztály csoportosult a perem-
vonaltól 30—45 km távolságra.12 A védelem itt csak egy védőövből állott, 
de több mint százezer tonna cementet és tüskésdrótot használtak fel 
megerődítésére. 

A támadó hadművelet elgondolása és megszervezése 
A központi hatalmak hadvezetése a tervezett hadművelet céljaként 

a 2. és 3. Olasz Hadsereg, valamint a balról csatlakozó önálló 12. hadtest 
erőinek visszaszorítását határozta meg.13 Ezzel együtt a Félla-völgy és a 
Tagliamento bal partjának birtokbavételét tervezte. Ehhez a délnyugati 
arcvonal három hadseregével (37 hadosztály) és a karinthiai arcvonal egy 
hadseregének három hadosztályával akart csapást mérni az olasz erőkre. 

A hadművelet főirányát Tolmein—Cividale, illetve Flitsch—Tarcento 
irányában határozták meg.14 Ennek megfelelően a délnyugati arcvonalnak 
főcsapását a jobbszárnyon mérve, közelebbi feladatként birtokba kellett 
vennie a síkságot szegélyező hegyeket és az Isonzó alsó folyásának vona
lát, további feladatként ki kellett jutnia a Tagliamento terepszakaszára.15 

A délnyugati arcvonal hadseregei a hadműveleti csoportosítás első 
lépcsőjében helyezkedtek el. 

A főirányban Flitsch—Tolmein terepszakaszáról a 14. hadsereg, a 
másodrendű Görz—Palmanova irányban az Isonzó hadseregcsoport (1., 2. 
hadsereg) csapatainak kellett támadniuk. Az arcvonalparan'csnokság az 
erők hiánya miatt külön tartalékot nem képezett, hanem a helyzetnek 
megfelelően manőverezhetett a hadseregtartalékok hadosztályaival. 

Az egylépcsős felépítést a rendelkezésre álló erők és eszközök elég
telensége tette szükségessé. Ugyanakkor a hadműveleti magasabbegységek 
ilyen elhelyezése lehetővé tette, hogy az arcvonal azonnal a támadás kez
detén fejthesse ki a legnagyobb erőt. A cél a gyors áttörés után az olaszok 
visszaszorítása és a síkságra való mielőbbi kiérés volt. Ezt a hadseregek 
ilyen csoportosítása biztosítani tudta. 

A legfontosabb feladatot tehát az új 14. hadsereg kapta azzal, hogy 
a főirányban Flitsch—Tolmein terepszakaszán törje át az ellenség védel
mét, verje szét a szemben álló 2. Olasz Hadsereg erőit, közelebbi feladat
ként vegye birtokba Gemona—Cividale terepszakaszát, további feladat
ként érje el a Tagliamentót.10 A hadsereg közelebbi feladatának mély
sége 30—40, a továbbié 70—80 km volt. 

A 14. hadsereg parancsnoka a helyzetet értékelve felismerte, hogy a 
feladat sikeres végrehajtása az Isonzótól nyugatra levő hegy tömb gyors 
birtokbavételétől függ, ezért elhatározta, hogy az ellenség védelmét az 
Isonzó völgyében töri át, majd a támadást a Natisone, Cosizza, Erbezzo 
völgyekben továbbfejlesztve, a hegytömböt megkerüli. A hadsereg főcsa
pását a balszánnyon a tolmeini hídfőből az Isonzó völgyében és a folyótól 
nyugatra párhuzamosan emelkedő Kolowrat hegység gerincén szándéko
zott mérni Tolmein—Caporetto—Robic, majd a továbbiakban a völgyek
ben Cividale, illetve Azzida irányába. 

A támadásra a hadsereg négy hadteste az erők és eszközök zömét a 
balszárnyon összpontosítva, egylépcsős hadműveleti felépítésiben készült 

12 Az olasz hadászati tartalékok gyenge harcértékű hadosztályokból állottak 
igen kevés tüzérséggel. MKSZ 1935. évi 9. sz. 289. o. 

13 „ziel der Operation ist, die Italiener. . . über den Tagliamento zurück
zuwerfen." (Krafft von Dellmensingen: i. m. I. köt. 30. o. 

14 Österreich—Ungarns letzter Krieg. VI. köt. 495. o. 
15 uo . 499. o. 
16 Krauss: i. m. 43. o. 
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íel,17 a hadseregtartalék három hadosztálya a balszárny mögött állott. 
A főcsapás irányában Mrzli—Selo terepszakaszán a 3. német, a 15. oszt
rák—magyar hadtest, valamiint az ún. Berrer-esoport (51. német hadtest) 
összesen 8 hadosztálya csoportosult. Feladatuk, hogy Tolmein és Selo 
között 6 km-es szakaszon törjék át az ellenség védelmét, majd a táma
dást az Isonzó völgyében és a Kolowrat hegység gerincén Caporetto 
irányába kifejlesztve, közelebbi feladatként vegyék birtokba az ellenség 
első védőövét. A továbbiakban egymással együttműködve a völgyek 
irányában kellett továbbtámadniuk a második védőöv birtokbavételéért. 

A kisegítő csapást az ún. Krauss-csoport (az 1. osztrák—magyar had
test) négy hadosztálya mérte a (hadsereg jobbszárnyán. Féladata a védelem 
áttörése volt a flitsohi .medence teljes szélességében (3 km-es szakaszon). 
A továbbiakban Flitsch—Saga irányába támadva közelebbi feladatként 
birtokba kellett vennie az ellenség első védőövét. Ezt követően Tarcento, 
illetve Gemona irányába előretörve ki kellett jutnia az ellenség balszár
nyánák oldalába és egy hadosztállyal a Fella-völgy felé támadva a 10. 
hadsereg hadosztályaival együttműködve, biztosítani kellett észak felől a 
14. hadsereget.18 

A hadsereg hadtesteinek harcrendje kétlépcsős, a hadosztályoké a 
helyzettől függően egy-két lépcsős volt, erős tartalékkal.19 Az ezredek az 
erdős-hegyes terep követelményei szerint egy-három lépcsőben támadtak. 

A támadási sávok szélességét és a feladatok mélységét tekintve a dél
nyugati arcvonal magasabbegységeinél az alábbi helyzet alakult ki : 

Megnevezés 
Támadási sáv 

szélessége 
(km) 

Közelebbi 
feladat 

További 
feladat Megnevezés 

Támadási sáv 
szélessége 

(km) mélysége (km) 

Hadsereg 20 — 3 2 5 — 40 35 — 80* 

Hadtest 1,2 — 16 5* — 1 5 20 — 30 

Hadosztály 1,2— 5 4 — 5 10 km-ig 

* Egyben a hadmüvelet mélysége is. 

17 A 14. hadsereg magasabbegységei: 
1. osztrák—magyar hadtest (Krauss-csoport), 
Osztrák—magyar hegyi hadosztály (Edelweis-Division), 
22. osztrák—magyar gyaloghadosztály, 

55. osztrák—magyar gyaloghadosztály, 
Német vadászhadosztály. 

3. bajor hadtest (Stein-csoport), 
50. osztrák—magyar gyaloghadosztály, 
12. német gyaloghadosztály, 

117. német gyaloghadosztály, 
Alpenkorps (tob. egy hadosztály erejű). 

51. német hadtest (Berrer-osoport), 
26. és 200. német gyaloghadosztály, 

15. osztrák—magyar hadtest (Scotti-csoport), 
l. osztrák—magyar gyaloghadosztály, 
5. német gyaloghadosztály, 

Hadseregtartalék 
4., 13., 33. osztrák—magyar gyaloghadosztály, 

(Krafft von Dellmensingen: i. m. 197—209. o.) 
18 Alfred Krauss: Das Wunder von Karfreit. Berlin, 1937. 43. o. 
19 A Krauss-csoport áttörési szakaszán támadó 22. osztrák—magyar gyalog

hadosztály háromlépcsős harcrendben támadott. (Krafft von Dellmensingen: i. m. 
részletes térképmelléklete.) 
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A hadseregek feladatainál levő nagy eltérés abból adódott, hogy. az: 
Isonzó hadseregcsoport hadseregei alacsony harcértékük következtében 
mélyebb feladatot teljesíteni nem tudtak. 

Az erőfölény az arcvonal teljes szélességében az olaszok oldalán volt, 
azonban a főirányban, illetve a 14. hadsereg áttörési szakaszán a központi 
hatalmaknak sikerült fölényt kialakítani.20 A 14. hadsereg támadási sáv
jának erőviszonyait az alábbi táblázat szemlélteti.21 

Erőviszonyok a főirányban 

Megnevezés 

A 14. HDS. sávjában Az áttörési szakaszon 

Megnevezés Közp. 
hat. Olaszok Erővi

szony 
Közp. 
hat . Olaszok Erővi

szony 

Arcvonal hossza 32 km 9 km 

Hadosztály 15 8 1, 9:1 8 3 2,6:1 

Lg., av. db 1922 1188 1,6:1 1237 552 2,3:1 

A hadművelet előkészítése22 

A központi hatalmak hadvezetése a hadművelet kezdetét október 
22-re tűzte ki. A 14. hadsereg összpontosítása szeptember 10-én kezdődött 
a klagenfurti és laibachi medencék területén. A szükséges erőket és esz
közöket a nyugati, keleti és a román hadszíntérről indították útba. A vas
úti szálítások végrehajtását harminc napra tervezték. A szállítmányok 
százezer darab vasúti kocsit igényeltek. A harminc nap alatt 2400 százten
gelyes szerelvény nyolc vasúti vonalon szállította az élőerőt és a szükséges 
felszerelést. Ezenkívül több tábori vasutat és drótkötélpályát építettek. Az. 
összpontosítási körletek átlagos távolsága a megindulási körletektől 80 
km volt. Az erők és eszközök előrevonásához mind a klagenfurti, mind a 
laibachi medencékből két-két hegyi útvonal állott a hadsereg rendelkezé
sére. Az utak az állandó esőzés miatt igen rossz állapotban voltak. Az 
útjavítási, karbantartási munkára 83 ezer főt (80%-ban hadifoglyokat) 
alkalmaztak. A kijelölt menetvonalakon gondosan szervezték meg a forga
lomszabályozást. Az ellenséges légi felderítés miatt a csapatok csak é j 
szaka meneteltek, nappal minden forgalom szünetelt. 

20 Az arcvonal tel jes szélességben (73 km) ké t olasz hadse reg és a hadásza t i 
t a r t a lék , összesen 41 gyalog- és 2 lovashadosz tá ly állott . A ve lük szemben ál ló 
dé lnyuga t i a rcvonal ereje összesen 37 hadosz tá ly volt. (Itt f igyelembe kell venn i 
a 2. és 3. I sonzó-hadsereg igen a lacsony feltöltöttségét.) 

21 Csak a 2. Olasz Hadseregnek egyedül összesen 3563 lövege (ebből 1134 nehéz) 
volt a támadó 14. és 2. Isonzó-hadsereg 3021 lövegével szemben. Az olasz tüzérség 
zöme (elsősorban a nehéz lövegek) a 27. hadtest, illetve a 2. és 6. hadtest kör
letében volt, lőiránnyal a Bainsizza fennsík felé. Az olaszok helytelen helyzet
értékelése és hadműveleti felépítése miatt ez a tüzérség a támadás alatt nem tudta 
támogatni a gyalogságot, így az áttörési szakaszok tüzérségi erőviszonyainál csak 
a 4. olasz hadtest 552 lövegét vehettük figyelembe. 

A tüzérségre vonatkozó adatokat lásd: Segato: JVItalia nella Guerra Mon
diale, Milano, 1927. I. köt. 459. o., illetve Riedl: Tüzérség a világháborúban. MKSZ 
1931. évi 2. sz. 

22 Az előkészítésre vonatkozóan részletesen lásd Czékus, illetve Greiner i. m.„ 
valamint Krafft von Dellmensingen I. kötetét. 
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A gyalogság előrevonását a rossz időjárás, valamint az utak állapota 
miatt csak október 22-én sikerült befejezni, ezért a támadás kezdetét 
október 24-re halasztották. 

Nagy nehézséggel járt a nehéz hegyi terepen a tüzérség előrevonása 
is, amely szintén október 22-én fejeződött be. A lövegek nagy részét kézi
erővel kellett a magasan fekvő tüzelőállásokba felvontatni. 

A hadművelet előkészítésének egyik legfontosabb feladata a támadás, 
tüzérségi biztosítása volt. A mélyen tagozott védelem jól kiépített lövész--
árkai, tüzelőállásai és fedezékei rombolásának, lefogásának egyedüli esz
köze ebben az .időben a tüzérség volt, amelynek eredményes működésé
től függött legnagyobbrészt a hadművelet sikere. Ezért növekedett meg 
hatalmas mértékiben a tüzérségi tűz jelentősége az első világháború alatt,. 
és a szembenálló felek a lövegek számának mind nagyobb növelésére 
törekedtek.23 A tüzérség csősűrűsége az áttörési szakaszokon állandóan 
növekedett és 1917 végére elérte a 150—160 löveget arcvonal-kilométe
renként. A katonai vezetők az áttörés legbiztosabb módjának az ellen
séges állások teljes elpusztítását tartották, hogy a támadó gyalogság ne: 
ütközhessen számottevő ellenállásba. Ez az elgondolás vezetett a hosszú 
tüzérségi előkészítésihez, amikor a támadó tüzérség napokon keresztül 
megszakítás nélkül lőtte az áttörés kiszemelt arcvonalszakaszát.24 Ez a: 
módszer az óriási lőszerpazarlás mellett,25 a meglepetés teljes elveszté
sével járt, mert a hosszú előkészítés elárulta a támadás főirányát és a. 
védő félnek időt adott, hogy tartalékait oda összpontosíthassa. 

A központi hatalmak hadvezetése számára a tervezett hadművelet 
tüzérségi előkészítésének ilyen módszere elfogadhatatlan volt. A oélt csak 
a meglepő^, gyors áttörés biztosíthatta, tehát a tüzérségi előkészítés nem 
tarthatott napokig. Legcélszerűbb volt az átörési szakaszokon- létrehozott 
nagy csősűrűséggel, rövid ideig tartó, meglepő tüzérségi tűz, amely et az 
összes lövegek a legnagyobb tűzgyorsasággal lőnek. 

A 14. hadsereg főirányában, Tolmeinnál átlag 140, a flitschi irány
ban 100 löveg- és aknavetősűrűséget hoztak létre arcvonal-kilométeren
ként és a hadművelethez kb. 1,5 millió db lőszert biztosítottak.26 

Az előkészítés időtartamát a főirányban 2 órában, a másik irányban 
2,5 órában határozták meg. A flitschi irányban a tüzérségi tűz mellett gáz 
alkalmazását is tervezték. 

A tarackokat és aknavetőket a hadosztály tüzércsoportokban alkal
mazták. Az ágyús osztályokból hadsereg-tüzércsoportot képeztek. A mély
ségben vívott harc időszakára a hadosztályoknak kísérő tüzérségként 
— egy-egy hatüteges hegyi tüzérezredet (24 löveg) rendeltek alá, mert az 
ágyúk és tarackok a nehéz hegyi terepen nem tudtak gyorsan állást vál
toztatni és támogatni az előretörő csapatokat.27 

Gondosan szervezték meg a felderítést is. Fő formája a légi felderítés 
volt, mert az ellenség védelmének földi felderítése a sűrű erdők és a be 

23 A tüzérség s z á m a r á n y a a fegyveres e rőn belül az á t lagos 16%-ról 33,5%-ra 
növekede t t a h á b o r ú n é g y éve a la t t . (Schmoll : Had i t echn ika i a lap i smere tek . B u d a 
pest , 1930. II. köt. 58. o.) 

24 Az 1916. évi S o m m e csa t ában a tüzérségi előkészítés i d ő t a r t a m a 7 n a p , 
1917 őszén Malmaisonná l 6 n a p volt. (Schmoll : uo. 61. o.) 

25 A francia tüzérség a Sommená l 7 n a p alat t több min t 2,5 millió db lőszer t 
haszná l t el . Ez a s zám az e lőbb emlí te t t v e r d u n i t á m a d á s n á l négy mil l ióra növe 
kede t t . (Schmoll : uo.) 

26 Gre ine r : i. m . (MKSZ :1932. évi 11. sz. 8. o.), i l letve lásd ehhez még a 21. sz.. 
jegyzetet , ö s szehason l í t á su l : a n y u g a t i a rcvona lon a f ranc iák nagyje len tőségű 
ma lma i son i t á m a d á s á n á l 1917. ok tóber 23-án a tüzé r ség csősűrűsége 160 db volt . 
egy a rcvona lk i lométe ren . {Schmoll: i. m. II. 63. o.) 

27 Czékus : i. m. 414. o. 
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nem látható holtterek miatt akadályokba ütközött. A német légierő sikeres 
tevékenysége következtében, az olaszok teljes harcászati mélységét sike
rült felderíteni.28 Ugyanakkor a német vadászrepülők sikeresen akadá
lyozták az olasz légi felderítést.29 

A csapatok légi oltalmazását is a német légierő kapta feladatul. 
A vadászrepülőkön kívül a csapatokat az arcvonal teljes szélességében' 
142 légvédelmi löveg is oltalmazta.30 A lövegek zömét a síkságon támadó 
Isonzó hadseregcsoportnál alkalmazták, mert az olasz légierő tevékeny
sége ebből az irányból volt legvalószínűbb. A légvédelmi lövegek elsősor
ban a magasabbegységek harcálláspontjait és az utánszállítási utakat biz
tosították. Ezenkívül az alegységeknél géppuskákat jelöltek ki az olasz 
repülőgépek elhárítására. 

Nagy gondot fordítottak a hadművelet műszaki biztosítására. Igen 
jól szervezték meg a műszaki erők együttműködését — különösen az első 
időszakban — a tüzérséggel és a gyalogsággal. A terep sajátosságainak 
megfelelően az elöl lévő egységekhez műszaki robbantó alegységeket, a 
kísérő tüzérséghez gyalogos és műszaki erőket osztottak be a lövegek 
el őr esegí tésére.31 

Gondosan szervezték meg a hadművelet álcázását. A német magasabb
egységeket kerülő utakon szállították az összpontosítási körletbe. Az 
igénybe vett vasútvonalaik közül három vonalon megtévesztő szállítmá
nyokat irányították az arcvonal déli szárnyára. A 14. hadsereg parancs
noka ugyanakkor feltűnő utazást tett Dél-Tirolban. Német alegységek az 
arcvonal teljes szélességében különböző pontokon vállalkozásokat hajtot
tak végre. A szükséges szemrevételezéseket a német tisztek az osztrák— 
magyar hadsereg egyenruhájában végezték. A támadó német hadosztályo
kat a megindulási körletből csak a támadás előtti este vonták előre a 
megindulási állásba.32 

Az anyagi biztosítást nem tudták a kellő módon megszervezni. A csa
patokat — a 14. hadsereg kivételével — a támadás kezdetéig sem élő
erővel, sem a szükséges anyagokkal nem tudták teljes imértékig feltölteni. 
Az Isonzó hadseregcsoport sok hadosztályának állománya csak 50%-os 
volt. Végeredményben a délnyugati arcvonal a következő erőkkel és esz
közökkel kezdte meg a hadműveletet: harminchét hadosztály, 3975 löveg 
és aknavető, 81 műszaki század (ebből hat hidász) és 68 ezer ló. A gép
kocsik szállítótere mindössze hatezer tonnát tett ki. A csapatok mozgé
konyságának foka alacsony volt.33 

A hadművelet első időszaka: a védelem áttörése 
(október 24—27.) 

Október 24-én a flitschi medencében 02.00-tól 06.00-ig 1000 db gáz-
lövedékkel vegyicsapást hajtottak végre az olaszok első és második állá
sára. A meglepő támadás, melynek hatását a ködös-párás időjárás még 
jobbam fokozta, nagy veszteséget okozott a gázvédőeszközökkel el nem 

28 Kraff t von Del lmes ingen: i. m. I. köt . 27. o. 
29 A német vadászrepülők tevékenységét lásd Greiner: i. m. 7. o. 
30 Riedl: i. m. 
31 A 14. hadsereg első lépcső hadosztályai általában 2—3 műszaki századdal 

rendelkeztek. Krafft von Dellmensingen: i. m. I. köt. 197. oldalon levő hadrend 
szerint. 

32 Gre ine r : i. m. 9. o. 
33 Az anyagi biztosításra vonatkozóan részletes adatokat közöl Greiner: i. rn. 

8—9. o., illetve Bálványi: Következetesség és alkalmazkodás c. tanulmánya. (MKSZ 
1941. 1. sz. 48., 50. o.) 
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látott olasz csapatokban. 06.00-kor (Flitschnél 06.30-kor) megkezdődött a 
tüzérségi előkészítés az olasz tüzérség tüzelőállásaira. 07.00-kor az akna
vetők megkezdték az első árikok és támpontok lövését. 07—08-ig (az 1. 
hadtestnél 09.00-ig) a tüzérségi előkészítés kiterjedt az első és második 

-, állás teljes mélységére, valamint a völgyeket oldalazó támpontokra. 
A tüzérségi előkészítés alatt a gyalogság megkezdte előremozgását a 

rohamvonalig és a tolmeini hídfőből 08-kor (Flitschnél 09-kor) megindí
totta a rohamot. Az áttörési szakasz közepén és a jabbszárnyon támadó 
hadosztályok az Isonzó völgyében levő állásokat három óra alatt áttörték 
és kijutottak az első védőöv mögé. Az esti érákban elfoglalták Caporettót, 
majd Robic, illetve a Natisone völgy irányába támadva a nap végére 
elérték a második védőövet. Az áttörési szakasz balszárnyán a nehéz 
hegyi terepen támadó hadosztályok csak éjfélre vették birtokba a har
madik állást. A tőlük balra támadó hadtest erre az időre a második állást 
foglalta el és több helyen betört a harmadik állásiba. A flitsehi meden
cében támadó Krauss-csoport a gáztámadás sikerét kihasználva három 
óra alatt elfoglalta az olaszok első és második állását, majd előretörését 
Saga irányába folytatva estig áttörte az első védőövet és birtokba vette 
Sagát. A nap végére a hadsereg hadtestei — a feladatát csak másnap 
délre teljesítő balszárny 15. hadtest kivételével — végrehajtották a köze
lebbi feladatot. 

A hadművelet második napján az olasz hadseregtartalékok Robic— 
Caporetto, illetve Luico—Caporetto irányában ellencsapásokat hajtottak 
végre, azonban részenkénti harcbavetésük következtében ezek eredmény
telenek .maradtak.34 A nap folyamán megkezdődött a 2. Olasz Hadsereg 
felbomlása. A támadó csapatok folytatták a siker kifejlesztéstét és a nap 
végére több helyen betörték a második védőövbe, illetve kedvező terep
szakaszokat foglaltak el a védőöv előtt. A Krauss-csoport jobbszárnya 
bekerítette az olaszok Rombon hegyi csoportját és ezzel megkönnyítette a 
10. hadsereg csapatainak előretörését. 

A hadseregparancsnak a csapatok harmadik napi feladatául a máso
dik védőöv birtokbavételét és a visszavonuló ellenség üldözését rendelte 
el. Az előnyomulást a lemaradt tüzérség bevárása nélkül is folytatni 
kellett, tekintettel arra, hogy az olaszok erre az időre már nem rendel
keztek számottevő tüzérséggel.35 A 2. Olasz Hadsereg katonái, lövegeiket, 
fegyverzetüket, felszerelésüket elhagyva, rendfokozatukat letépve, igen 
sokan polgári ruhába öltözve menekültek a síkság felé és csak néhány 
helyen fejtettek ki ellenállást a második védőövben.36 

A 14. hadsereg balszárny hadtestei a további feladatot teljesítve a 
nap folyamán birtokba vették a második védőövet és ezzel az áttörést 
végrehajtották. A hadtestek a továbbiakban a közeli hadműveleti mély
ségben a völgyekben három összetartó irányban Cividale felé törtek előre. 
A 13. gyaloghadosztály a hadsereg tartalékából a Natisone völgyben ke
rült előrevonásra a 3. hadtest mögött. A Krauss-csoport egy hadosztálya a 
jobbszárnyon Resiutta felé tört előre. A csoport balszárnyát a hadsereg-

34 Az olasz hadveze tés az á t törés megh iús í t á sá ra a másod ik n a p o n m á r a 
h a d á s z a t i t a r ta lékból ké t hadosz tá ly t a 2. hadse r egnek a lárendel t , ezenkívül a 
.3. hadsereg tő l is tervezet t ké t hadoszá ly t e lvonni . 

A hadse reg ta r t a lékhoz hasonlóan ezek is r észenkén t k e r ü l t e k ha rcbave té s r e 
é s szé tver ték őket. Krafft von Del lmens ingen : i. m. 457. o, 

35 Gre iner : i. m. 29. o. 
36 Krafft von De l lmens ingen : i. m. I. kö t . 173. o. 

3 Hadtör t . Közi. 249 



parancsnok erősítette meg egy hadosztály átalárendelésével,37 hogy meg
gyorsítsa az előretörést a hadsereg közelebbi feladata terepszakaszának 
mielőbbi eléréséért. 

A negyedik napon a 14. hadsereg folytatta a szétvert olasz erők ül
dözését és elfoglalta Cividalet, a síkság kapuját. A magasabbegységek 
25—40 km mélységben a nap végére általában elérték a hadsereg köze
lebbi feladatának terepszakaszát. A jobbszárnyon támadó Krauss-csoport 
lemaradva csak a síkságot szegélyező hegyek egy részét tudta elfoglalni, 
Tarcento és Gemona birtokbavétele nem sikerült. 

* * * 
A másodrendű irányban az arcvonal másik két hadserege szintén 

megindította a támadást. Nagyobb eredményt csak a 2. Isonzó hadsereg 
ért el, amely a 14. hadsereg balszárnyához csatlakozva a nehéz hegyi te
repen négy nap alatt 15 km-t tört előre. A gyenge 1. Isonzó hadsereg az 
előkészített állásokban szívósan védekező 3. Olasz Hadsereggel szemben 
számottevő eredményt nem ért el. 

A hadművelet harmadik napján a 14. tadsereg sikeres előretörése 
következtében a 3. Olasz Hadsereg is kénytelen volt visszavonulni, így az 
Isonzó hadseregcsoport előtt is megnyílt az út. A í2. hadsereg az Isonzón 
átkelve elfoglalta a fontos Korada magaslatot, míg az 1. hadsereg hídfőt 
foglalt a folyó alsó folyásánál. A hadseregcsoport csapatai a negyedik nap 
(október 27.) végére 5—15 km-t előretörve elérték a közelebbi feladat te
repszakaszát. 

A hadművelet második időszaka: 
előretörés a Tagliamentóig (október 28—31.) 

A váratlanul kibontakozó nagy siker következtében az osztrák—ma
gyar hadvezetés az eredeti elhatározást megváltoztatva, új hadműveleti 
célként a Piave és azon túl a Brenta folyó elérését tűzte ki. Ennek érde
kében a délnyugati arcvonalparancsnokság a 14. hadsereg eddigi délnyu
gati irányú előretörését megállította és már október 26-án este a hadse
reget nyugati irányú támadásra utasította azzal a feladattal, hogy keljen 
át a Tagliamenton és folytassa tovább a támadást.33 

A 14. hadsereg parancsnoka azonban 'felismerte, hogy a 3. Olasz Had
sereg bekerítése is lehetővé válik, ha a támadás az eredeti irányban 
folytatódik tovább. Maga az arcvonalparancsnokság is felismerte ezt és 
október 27-én már parancsot adott a támadás továbbfolytatására Cod-
roipo irányába.39 

A 14. hadsereg törzse október 29-én Cividaleba települt előre. Elöl
járóival és a szomszédokkal való összeköttetése megszakadt.40 A hadse
reg ebben a helyzetben is továbbfolytatta az üldözést, azonban annak 
ütemét megfelelő gyorscsapatok (gk. gyalogság, lovasság, kerékpárosok) 
hiánya miatt tovább fokozni nem volt képes/1' A vízi akadályok leküzdé-

37 A n i . német hadtest (Stein-soport) jobbszárnyán támadó 50. osztrák— 
magyar gyaloghadosztály 1917. október 26-ával lépett a Krauss-asoport alárendelt
ségébe. (Krauss: i. m. 81. o.) 

38 Gre ine r : i. m. 33. o. 
39 Öster re ich—Ungarns le tz ter Krieg. VI. köt . 565. o. 
40 Uo. 579—580. o. 
41 Az előretörés alatt kerültek napfényre a lovasság helytelen alkalmazásának 

hibái. A hátaslovakat a tüzérségnek adták át vontatás céljára. Ott elpusztultak, 
a lovasság viszont nem tudta őket a kellő helyen használni. (Erdős: Lovastapasz
talatok a világháborúban, MKSZ 1941. 5. sz. 74. o.) 
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séhez nem rendelkezett kellő átkelési eszközökkel. A napok óta harcoló 
csapatokon a fáradtság jelei mutatkoztak és lőszerhiány lépett fel. A 
tartalékok, valamint a szükséges eszközök előrevonása az utak állapota, 
valamint a forgalomszabályozás megszervezésének elhanyagolása miatt 
nem vált lehetővé42 

Október 29-től a hadsereg magasabbegységei megkezdték a harcot 
a Tagliamento átjáróiért, azonban azokat éppen a gyorscsapatok hiánya 
miatt birtokba venni nem tudták. Az olaszok a hidakat felrobbantva 
megakadályozták az átkelést. Legjelentősebb volt az előretörés Madrisio, 
illetve Latisana irányában, ahol a 3. Olasz Hadsereg bekerítése csak 
rövid idő kérdése volt. 

Ekkor azonban a 14. Ihadsereg délnyugat felé előretörő hadosztályai 
az Isonzó hadseregcsoport nyugat felé támadó csapataiba ütköztek. Az 
ellentétes intézkedések következtében a három hadsereg hadosztályai 
összekeveredtek és csak október 31-én tudták azokat rendezni. A 3. 
Olasz Hadsereg számára lehetővé vált, hogy erői zömét kivonja a be
kerítésből és visszavonuljon a Tagliamento nyugati partjára.43 

Október 31-én a központi hatalmak csapatai megkísérelték a me
netből való átkelést, ez azonban az eszközök hiánya, valamint a meg
erősödött olasz ellenállás miatt nem sikerült. 

Az átkelés csak november 2-án kezdődhetett meg. Ez lehetőséget 
adott az olasz csapatoknak a Piavehoz való rendezett visszavonulásra, 
ahol a nyugati parton. a közben beérkező antant hadosztályok segítsé
gével szilárd védelmet építettek ki. A központi hatalmak erői több si
kertelen átkelési kísérlet után a keleti parton rendezkedtek be véde
lemre. A német hadosztályokat visszaszállították a nyugati hadszíntérre, 
az arcvonal megmerevedett, ismét kezdetét vette a hosszantartó állás
harc. 

Eredmények, következtetések 

A hadművelet célját, az arcvonal megrövidítését sikerült megvaló
sítani, sőt a támadás nem várt eredményeket is hozott. Az osztrák— 
magyar csapatok a Tagliamenton túl a Piave mentén rendezkedhettek 

42 Kraff t van Del lmens ingen : i. m. 136., 179. o. 
43 A délnyugati arcvonalparancsnokság október 27-én este kiadott intézkedé

sében hangsúlyozta, hogy ,, . . . Codroipotól nyugatra fekvő Tagliamento átjárói
nak gyors elfoglalása lehetővé teszi az ellenség visszavonulásának elvágását. Ebből 
kifolyólag a 14. hadsereg balszárnya U dinen át Codroipo irányában nyomuljon 
elő. Boroevics hadseregcsoportjának Udine-Cervignanon át való előnyomulására 
annak idején a helyzet szerint következnek a további parancsok". (Czékus. i. m. 
422. o.) 

A való helyzetet csak a 14. hadsereg elől levő parancsnoka ismerte, aki a 
kapott intézkedést úgy értelmezte, hogy meg kell akadályoznia az olaszok vissza
vonulását, ezért a parancson túlmenően tovább folytatta támadását Latisana felé. 
Elhatározásában a német legfelsőbb hadvezetéstől kapott távirat is megerősítette. 
(Bálványi: i. m. 49. o.) A 14. hadsereg támadásához — annak balszárnyán —> 
a 2. hadsereg néhány hadosztálya is csatlakozott. 

A messze lemaradt arcvonalparancsnokság — amelynek semmiféle össze
köttetése nem volt előre —, a helyzetet nem ismerve, október 30-án ismét a táma
dásnak a Tagliamenton át nyugati irányba való folytatását rendelte el. (Czékus: 
i. m. 428. o.) 

Az október 30-án kiadott intézkedés következtében a 14. és a 2. hadsereg belső 
szárnyai keresztezték egymást és az idő az olaszok megsemmisítése helyett a 
csapatok rendezésével telt el. 

3* 251 



Moruzzo 

111 ho. 

MILS. 

x.. Isonzó 
HDS. 

-Bertiola~' ^ ~ ' \ @4 Î  
* / - — • - / Morteqliano 

Y >ď s^-tSBF^-- ® Palmanova 

/ x*F/am6ri/zzo '«v» ^ 

\ / / - * - ^ . _ VHho 

_• / Rivignano " r »s 

&^hJsorizo 
CervignanoyJi__lß^ § 

.4 délnyugati arcvonal hadosztályainak irányai 1917. október 29—3L 

252 



be védelemre. A zsákmányolt anyagok, valamint a gazdag velencei sík
ság tartalékai lehetővé tették a csapatok harcképességének feljavítását. 

A sikeres támadás eredményeként menet közben megváltoztatott 
feladatokat csak részben sikerült végrehajtani. A támadó csapatok ki
jutottak ugyan a hadműveleti mélységbe, de tartalékok — elsősorban 
gyorscsapatok — és a szükséges átkelési eszközök hiánya miatt a sikert 
továbbfejleszteni nem tudták. 

Az osztrák—magyar hadvezetés a hadművelet főirányát helyesen 
választotta meg. A Caporetto—Cividale irányába mért főcsapás biztosí
totta a síkságra való rövid idő alatti Kijutást. A hadtestek irányok sze
rinti támadása megfelelt a hegyi terep sajátosságainak. A folyóvölgyek
ben több irányban folytatott támadás egyrészt részekre darabolta az 
olasz erőket, másrészt megosztotta tartalékaikat. 

A vezetés csak a hadművelet első időszakában működött jól, a ké
sőbbiek során a 'hadműveleti vezetés nem követte a csapatokat és az 
összeköttetés megszakadt. A második időszakban a magasabb parancs
nokságok —' a 14. hadsereget kivéve — teljesen tájékozatlanok voltak, 
ennek tudható be, hogy a 3. Olasz Hadsereg bekerítése és megsemmisí
tése nem sikerült. 

Az osztrák—magyar hadműveleti vezetésből jól tükröződik az a 
német elmélet, hogy a hadvezetésnek elsősorban a hadműveletek jó 
előkészítése, megszervezése és kellő időben való megindítása a feladata, 
mert a továbbiakban minden alá van rendelve a harc mechanizmusá
nak. Ez az elmélet uralkodott az 1914 szeptemberi sikertelen nyugati 
hadjáratban is és most is súlyos hibák forrása lett. 

A magasabb osztrák—magyar parancsnokságok nem követték a tá
madást, hanem megmaradtak eredeti helyükön.44 A támadás alatt a csa
patoktól való távolságuk gyorsan növekedett, és ezt a rendelkezésre 
álló híreszközökkel áthidalni nem tudták. így történt meg, hogy a had
művelet legkritikusabb időszakában az irányítás kiesett a kezükből. 
Ennek tudható be a kiadott parancsokhoz való merev ragaszkodás, 
amely egyáltalán nem vette figyelembe a nelyzet gyors változásait. J e 
lentősen gátolta a siker kifejlesztését a csapatok alá és fölérendeltségé
nek bonyolultsága. A (hadműveletben részt vevő négy hadsereg (a karin-
thiai 10. hadsereggel együtt) felett öt különböző parancsnokság rendel
kezett/15 

Nem mozdította elő a hadművelet sikeres befejezését az sem, hogy 
a két szövetséges hadsereg magasabbegységeit egymásnak kölcsönösen 
alárendelték és nem szabályozták pontosan a parancsnoklási viszonyo
kat.46 Lényegében a hadművelet második időszakában „ a hadműve
leti sáv és a sokfejűség győzött a merész kezdeményezés minden fellob
banása fölött".47 

Az egylépcsős hadműveleti felépítés megfelelt a hadseregek elé tű
zött feladatnak és lehetővé tette az áttörés gyors végrehajtását. A t á 
madás napi 10 km-es átlagos üteme a síkságra való kiérés után ala-

44 Kraff t von D e l l m e n s i n g e n : i. m. I I . köt . 159. o. 
45 Bá lvány i : i. m. 51. o. 
46 Jellemző példája ennek Boroevics tábornoknak, az Isonzó hadseregcsoport 

parancsnokának az intézkedése, aki megparancsolta hadseregparancsnokainak, 
hogy az eredetileg kijelölt sávokat tartsák be és az azokban talált német hadosz
tályok felett a parancsnokságot vegyék át. (Czékus: i. m. 429. o.) 

47 B á l v á n y i : i. m . 51. o. *" 
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csonynak bizonyult. A hadműveleti tartalékok előrevonasának rossz 
megszervezése miatt a csapás erejét éppen a legfontosabb időszakban 
nem tudták fokozni. A forgalomszabályozás az előkészítés időszakában 
jól működött, az áttörés után azonban sem a hadseregtartalékok előre-
vonását, sem a gyors utánszállítást nem tudta biztosítani.48 

A jól megszervezett hadműveleti álcázás következtében az olasz 
felderítés a támadás kezdetéig nem tudta a főcsapás irányát megálla
pítani. 

A támadó csapatok a hegyi háború addigi elméletével ellentétben 
az ellenség védelmét nem az uralgó magaslatok csúcsain és gerincein, 
hanem a völgyekben törték át, így megfosztották a védőket a szabad 
manőverezés lehetőségétől/'9 Ez a módszer nagymennyiségű tüzérséget 
és jól szervezett együttműködést követelt. 

A 14. hadseregnél a közelebbi feladat terepszakaszának eléréséig jól 
szervezték meg a fegyvernemek közötti együttműködést, de a másik 
két hadseregnél ezen a téren nagy hiányosságok adódtak. 

A harcrendek felépítése megfelelt a kitűzött feladatoknak és az 
erdős-hegyes terep követelményeinek. Helyes volt a hadtesttartalékok
nak közvetlenül a támadó csapatok mögött történő előrevonása. Ennek 
következtében az ellenség zárótüze aránylag kevés veszteséget okozott. 
A jobbszárnyon áttört 1. hadtest az első időszakban összesen kétezer 
főt veszített (nem egészen 5%). A hadtest áttörési szakaszán támadó 22. 
hadosztály vesztesége ugyanakkor 83 halott és 503 sebesült volt.50 

Az olasz hadvezetés a helyzetet nem értékelte helyesen és intézke
dései nem biztosították a védelem kellő megszervezését. Ennek követ
keztében az olaszok súlyos vereséget szenvedtek. A 2. Olasz Hadsereg 
teljesen megsemmisült. A teljes veszteség tízezer halott, harmincezer 
sebesült, közel háromszázezer fogoly, valamint 4884 löveg és aknavető 
volt. A 2. és 3. hadsereg kb. négyszázezer főnyi szökevényét csak hosz-
szú idő után, messze a hátországban sikerült összeszedni.51 

A hadműveleti vezetés a rendelkezésre álló tartalékokat szétforgá
csolva, részenként alkalmazta. A második időszakban már sikeresebben 
tevékenykedett. Jól szervezte meg a 3. hadsereg visszavonulását a Tag-
liamento jobbpartjára és helyes intézkedéseket adott ki a Piave menti 
védelem megszervezésére. 

A harcászati vezetés igen rossz volt. Az olasz vedelem rövid idő 
alatt szétesett. A csapatok ellenállóképessége rohamosan csökkent. Az 
összeköttetés és együttműködés teljesen felbomlott. A magasabbegysé
gek parancsnokai nem ismerték saját csapataik helyzetét. Jellemző pél
dául, hogy a 19. hadosztálynak október 24-én a reggeli órákban történő 
megsemmisítéséről a 10 km-rel hátrább levő hadtestparancsnok még 
délután sem tudott semmit. Az együttműködés hiányára jellemző, hogy 
s. 7. hadtest parancsnoka tétlenül nézte a szomszédos 4. hadtest meg-

48 Krafft von Del lmens ingen: i. m. I. köt- 136. o. 
49 A hegyi háborúban addig az az elv uralkodott, hogy a magaslat birtoklása 

döntő. Az 1915. évi Harcászati Szabályzat meghatározta: „A harccsoportosításnál 
tekintetbe veendő, hogy a magaslatok birtoka a cselekvés szabadságát biztosítja 
és rendszerint döntő is. (1915. évi Gyalogsági Harcászati Szabályzat, 721. pont.) 

50 K r a u s s : i. m. 106. o. 
51 Uo. 105. o. 
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semmisítését és semmit sem tett annak megsegítésére. Nagyon rossz 
volt az együttműködés a fegyvernemek között is.52 

Végeredményben 1917 őszén az olasz hadsereget igen nagy vereség 
érte, amit még súlyosbít az, hogy lényegében nálánál gyengébb ellen
féltől szenvedte el. A caporettói 'hadműveletet értékelve megáUapíťhat-
juk, hogy méreteit és eredményeit tekintve az első világháború erdős
hegyes terepen lefolytatott hadműveletei között az első helyet foglalja 
el és eseményei sok tekintetben ma is figyelemre méltóak és tanulsá
gosak. 

52 Capello tábornok, a 2. Olasz Hadsereg parancsnoka visszaemlékezéseiből 
értesülünk,; hogy az olasz gyalogság támogatása a tüzérség által igen mérsékelt 
volt. Az olasz ütegek nem kis része a félderítéstől való félelmében egyetlen lövést 
sem adott le. Példaként megemlíti, hogy a Casa Adrielétől északra álló két 105 
mm-es üteg október 24-én 11 óráig nem kezdte meg a tüzet. (Közli a MKSZ 1932. 
1. sz. 34-35. o.) 
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A BRESZT-LITOVSZKI BÉKETÁRGYALÁSOK 
ÉS A HADIFOGOLYCSERE* 

(1917. december 22—1918. október 31.) 

Józsa Antal 

1916Jbam, amikor a iháborus kimerültség és az egyre növekvő for
radalmi mozgalom a hadviselő feleket — elsősorban a központi hatal
makat, köztük pedig főleg Ausztria—Magyarországot — az imperialista 
jellegű „megegyezéses" béke elérésére késztette, hozzákezdtek a hadse
reg leszerelési tervének kidolgozásához. Terveket készítettek a hadi
foglyok kicserélésére vonatkozóan is. Ausztria—Magyarország szem
pontjából ennek komoly politikai, gazdasági és nem utolsó sorban kato
nai jelentősége volt, mivel több mint 2 110 000 katonája esett orosz fog
ságba — ímegközelítően annyi ember, amennyit 1914 szeptemberéig ösz-
szesen mozgósítottak és a frontokra irányítottak. 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme után közvetle
nül, 1917 december elején, Breszt-Litovszkban megindult fegyverszüneti 
tárgyalásokon — amelyről az antant hatalmak távol maradtak s csak az 
orosz, német, osztrák—magyar, bolgár és török megbízottak vettek 
részt — a harcoló feleket majdan elválasztó demarkációs vonalra vo
natkozó rendelkezések kidolgozása során már érintették a hadifoglyok-
kicserélésének problémáját is.1 

Konkrét megállapodás is született, amelyet az 1917. december 15-ért 
aláírt fegyverszüneti szerződéshez mellékeltek. Az okmány szerint a 
felek megegyeztek abban, hogy a közeljövőben Petrográdon egy vegyes 
bizottság kezd munkához. Ennek a bizottságnak volt a feladata, hogy 
konkréten és részleteiben kidolgozza a polgári foglyok, a rokkant, a be
teg és idős hadifoglyok kicserélésére alapul szolgáló egyezményeket,, 
továbbá a még hadifogságban maradó katonák helyzetének megjavítá
sára, a fegyverszünet nyújtotta lehetőségek között a gazdasági és kul
turális kapcsolatok, valamint a posta-összeköttetés helyreállítására vo
natkozó megállapodások szövegét. A bizottságnak felhatalmazása volt 
arra is, hogy a kidolgozott megállapodásokat az érintett országok kor
mánya nevében aláírja.2 

Anglia, Franciaország, az Amerikai Egyesült Államok és Olaszország' 
imperialista köreinek ellenállása miatt — mivel a központi hatalmak 

* Részletek a szerző készülő művéből. (Lásd: HK 1981. 2. sz., 1:963. 2. sz.) 
1 Haus-, Hof- und Staatsarchiv (továbbiakban Staatsarchiv), Ministerium des; 

Ässern. Politisches Archiv. Liasse Krieg 25/t. Karton 957. 84—100. lap. Országos 
Levéltár (továbbiakban OL) Filmtár W 219. 

2 /loKyMeHTM BHeiIIHeS nOAHTHKH C C C P . T . I . MoCKBa, 1 9 5 7 , 52 . C. a 
A petrográdi vegyes bizottság tárgyalásairól részletesebben. Hadtörténelmi Közle
mények (továbbiakban HK) 1963. 2. sz. 111—131. 
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elleni háborút tovább kívánták folytatni — gyakorlatilag csak külön
béke megkötésére irányuló tárgyalásokra kerülhetet sor. 

A béketárgyalások 1917. december 22-én indultak meg a breszt-
litovszki várban, amely ekkor a német megszálló csapatok kezében volt, 
A II. összoroszországi szovjet kongresszus békedekrétumának a világ, 
közvéleményére, s nem utolsó sorban Németország és Ausztria—Ma
gyarország dolgozóira gyakorolt hatása olyan nagy volt, hogy a központi, 

.hatalmak képviselői kénytelenek voltak — ha formálisan is — elfo-
.gadni az „annexió és hadisarc nélküli béke'; koncepcióját. Alkalmazá
sát azonban attól tették függővé, hogy ehhez az antant hatalmak is 
csatlakoznak. Lényegét tekintve tehát megmaradtak az imperialista, 
„megegyezéses" békéről- vallott elképzeléseik mellett, s csak taktikai, 
engedményeket tettek. 1-918. január elején az orosz csapatok jelentős, 
része felbomlott, 'megkezdődött a leszerelés, az állásokban elhelyezett. 
erők megfogyatkoztak, helyenként a lövészárkok teljesen kiürültek. 
Tömegesen 'hagyták ott az arcvonalat a katonák többségét alkotó agrár
proletárok, szegény- és középparasztok, akik megcsömörölve a háború
tól, siettek haza, hogy személyesen is jelen lehessenek a földesúri föl
dek felosztásánál. Sokan közülük hitelt adtak a német és o s z t r á k -
magyar tisztek által terjesztett újságoknak és röplapoknak, amelyekben 
arról igyekeztek őket meggyőzni, hogy nyugodtan hazamehetnek, mert 
a német és osztrák—magyar csapatok nem fognak támadni. Ez azonban, 
csak félrevezetés volt. Mihelyt a keleti fronton az erőviszonyok a köz
ponti hatalmak javára változtak meg — annak ellenére, hogy még no
vemberben jelentős élőerőt és fegyverzetet vontak el keletről a francia
országi front támogatására —, változás állott be a tárgyalások hang
nemében is. Az erőfölény többek között abban nyilvánult meg, hogy a 
német hadvezetőség érvényt tudott szerezni a csapatok körében — a 
barátkozások alatt tapasztalható forradalmi erjedés ellenére — utasí
tásainak és parancsainak. 

Hoffmann tábornok, aki a tárgyalásokon a német hadvezetőséget 
képviselte, 1918. január 12-én — a katonai fölény tudatában — nyíltan 
ultimátumszerű területi követelésekkel lépett fel. Szavai, melyek a sajtó 
útján hamar ismertté váltak, nagyarányú tiltakozási mozgalmat váltot
tak ki Ausztria—Magyarországon. Az éhség és a központi hatalmak 
hódító céljainak nyílt beismerése indította el a többszázezer munkást 
megmozgató januári sztrájkhullámot, amely Ausztriából kiindulva át
terjedt Magyarországra és Németországra is. Cattaróban 1918. február 
1-én a Monarchia haditengerészetének több egysége fellázadt. Követél
ték a lenini békedekrétumban megfbgalmazott „annexió és hadisarc: 
nélküli béke" azonnali megkötését. 

A januári sztrájkok leszerelése után, amelyben különleges szerep 
jutott a jobboldali szociáldemokratáknak, a központi hatalmak kormá
nyainak helyzete valamelyest — ha időlegesen is — stabilizálódott. 

Ilyen körülmények között folytak a breszt-litovszki béketárgya
lások. 

A hadifoglyok kicserélésének kérdését érdemben a német, osztrák— 
magyar, bolgár, török és az orosz delegációk plenáris ülésein, részletei
ben pedig a jogi bizottság tanácskozásain tárgyalták meg. 

Az érintett felek között fennálló ellentétek körvonalai, melyeknek 
elég mély politikai, gazdasági és katonai gyökerei voltak, már a tárgya
lások előtt kibontakoztak. 

A háború folyamán a hadviselő felek a történelemben eddig példa 
nélkül álló mértékben használták fel a fogságba esett ellenséges kato-
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nák •miiľLióiniak munkaerejét. 1917 tavaszán Oroszonszlágban az üzemek 
munkásainak több mint 20%-át, a déli árugabonatermelő kormányzó
ságokban a nagybirtokok munkaerejének 20—30%-át a hadifoglyok tet
ték ki. Az orosz ipari termelésnek csökkenése 1917-ben ugrásszerűen 
következett be. A nagyipar össztermelése 1917-ben 1916-hoz viszonyítva 
50°/o-kal volt kevesebb.3 Csökkent a széntermelés is. A meglevő készle
teket vagonok, mozdonyok hiányában nem lehetett rendeltetési helyükre 
szállítani. A moszkvai iparvidéken 1918. április l-ig fűtőanyag és nyers
vas hiányában az üzemek 38%-a bezárta kapuit. 1917. február 1-től 1918. 
február l-ig a munkások száma 60%-kal csökkent/1 

Az iparban, a bányászatban, a vasútépítéseknél és az erdőírtások-
nál a munkanélküliség általánossá vált. Súlyosbította a helyzetet a tő
kések szabotálása, bár ez ellen a szovjetek az októberi forradalom után 
mind határozottabban léptek fel. Beindították — ahol erre lehetőség 
nyílt — a tőkések által leállított üzemeket, ellenőrzésük alá vonták a 
termelést, ezt később fokozatosan követte az egyes iparágak államosí
tása. 

A háborús termelésről a békés termelésre való átállás minden ál
lamban nagy megrázkódtatásokkal jár. így történt ez Oroszországban 
is. A forradalom győzelme eredményeként hatalomra került munkás
osztály és a vele szövetséges dolgozó parasztság azonban az átállás ter
heit a lehetőségekhez képest a tőkés osztályra hárította át.5 Ezzel szem
ben a kapitalista államokban a teher főleg a dolgozó rétegek vállát 
nyomta 

A hadifoglyoknak a termelésbe való bevonása a háború első évei
ben uralkodó munkaerőhiánnyal függött össze. Amilyen mértékben 
csökkent a termelés, illetve tértek haza — szökve vagy a hadsereg le
szerelése következtében — a katonák milliói, olyan mértékben váltak 
szükségtelenné a hadifogoly munkások az iparban és mezőgazdaságban 
egyaránt. A munkanélkül maradt helyi munkások, s azok is, akiket a 
kenyérkereseti források elvesztése fenyegetett, érdekelve voltak a fog
lyok kényszermunkájának megszüntetésében, mozgásszabadságuk visz-
szaadásában, s annak biztosításában, hogy minél előbb hazatérhessenek. 

Az orosz sajtó az októberi fegyveres felkelés előtt szinte pártállásra 
való tekintet nélkül foglalkozott a munkanélküliség kérdésével. 1917 
augusztusában a Munkaügyi Minisztérium egy értekezletet hívott össze. 
A tanácskozás célja az volt, hogy megtalálják a módját annak, hogy a 
gyárakban és üzemekben dolgozó hadifoglyokat a munkanélkülivé vált 
orosz munkásokkal váltsák fel.6 Az így felszabadult munkaerőt a me
zőgazdaságban — főleg Dél-Oroszországban —, a közlekedésben és a fű
tőanyagiparban szándékoztak foglalkoztatni. A tanácskozás résztvevői 
a hadifoglyok elosztását — a Munkaügyi Minisztériumban összponto
sítva az ügyintézést — tartották célszerűnek.7 1917 nyarán és őszén a fog
lyok tízezrei indultak Ukrajnába és Dél-Oroszországba munkát keresni.8 

A munkanélküliség növekvő veszélyére hívja fel a figyelmet 1917 
november elején E. Satan „Hadifoglyok és a munkanélküliség" című 

3 A . A . C H J O P O B : 3KOHQMH<leCKHe npejnOCMAKH COIJHaAHCTHWeCKOH peBOAIOUHH B P O C C H H . 
HcTopHH CCCP. 1957, Ns 4. 27. c. 

4 A. O. HyÖapbHH: BpeCTCKHH MHp. MoCKBa, 1964, 90. c. 
5 K. CaMOHAOBa: CoBpeweHHaa 6e3pa6oTHija H 6opb6a c Heß. ľTexporpaj. 1918, 74—88. c. 
6 HoBaa !KH3Hb. rieTporpaA Ne 106. 20 aBrvcra (2 ceHTflöpa) 1917. r. 5. c. (I KoAOHHa). 
7 Uo. 
£vKriegsarchiv. Wien. Fe ldak ten . K. u. k. 2. Op. A r m e e k o m m a n d o , 516. F a s e 

'263. fol. (Tagesber icht . . . 23. XII. 1917.) 
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•cikkében. „Ha a munkanélküliség oly nagy mértékben bontakozik ki a 
szemünk előtt — írja többek között — most, amikor a hadsereget csak 
elenyésző részben szerelték le, amikor az ipari kezdeményezést úgy-
ahogy támogatják, és mi lesz ezu tán . . . Ha a városiakat kiegészítik 
majd a frontról a munkanélküliek milliói, nem nyilvánvaló-e, hogy a 
munkásosztály összes vívmányait nagy és igen lényegbevágó veszély fe
nyegeti."9 A továbbiakban a szerző élesen bírálja a Munkaügyi Minisz
tériumot, s az általa hozott határozatokban csak félmegoldást jelentő 
intézkedéseket. „Szükséges, természetesen nem azonnal, hanem fokoza
tosan és következetesen a hadifoglyok eltávolítása gazdasági életünkből, 
mivel a munkanélküliség elleni harcnak ez az egyik gyakorlati érte
lemben vett legcélszerűbb útja."10 

A Munkaügyi Népbiztosság11 az októberi fegyveres felkelés után 
néhány héttel a gyors ütemben növekvő munkanélküliségre való tekin
tettel javaslattal fordult a Fővezérkar Főadminisztrációjához, hogy a 
haditermelésben dolgozó hadifoglyokat váltsák fel orosz munkanélkü
liekkel. Az erre vonatkozó rendelkezést a tárcaközi bizottság közölte az 
a r ra illetékes szervekkel.12 Ám a hadifoglyok elbocsátása kiterjedt a 
nem katonai célokat szolgáló termelési ágakra is. Ezt bizonyítják a 
moszkvai forradalmi hadifogolyszervezethez érkezett levelek, amelyek
ben íróik a munka beszüntetéséről, illetve az üzemekből való elbocsá
tásról tesznek említést.13 A hadifoglyok ekkor alakuló szervezetei igye
keztek tagjaik számára — ha munkanélkülivé váltak — megfelelő meg
élhetési lehetőséget kiharcolni. Ennek következtében a szervezett fog
lyok egy része továbbra is az üzemekben maradt. 

A tőkések az elbocsátásokkal — különösen az Uraiban — mepró-
bálták szembeállítani a helyi munkásokat a hadifoglyokkal. Kísérleteik 
azonban többnyire kudarcba fulladtak, megtörtek a helyi munkások és 
hadifoglyok között már régebben, a közösen vívott sztrájkharcok folya
mán kialakult szolidaritásuk erején. Azok a hadifoglyok, akik 1917 fo
lyamán — egyénileg, illetve csoportosan — beléptek a bolsevik pártba, 
az orosz forradalommal szimpatizálók tömegeinek támogatásával gyűlé
seket szerveztek, amelyeken felfedték a tőkések igazi céljait, s meg
győzték a hadifoglyokat, hogy helyzetük javítása, a mielőbbi béke meg
kötése, mely lehetővé teszi az annyira óhajtott hazatérésüket, csakis az 
oroszországi munkásokkal vállvetve vívott harcban születhet meg. 

P. F. Sjöstrand, a Svéd Vöröskereszt megbízottja 1918 elején kelt 
jelentésében a kazanyi hadifoglyok helyzetét ismertetve írja, hogy amíg 
a foglyok nagy része dolgozott, jól ment a soruk, a táborban alig akadt 
200 ember, s ezek szintén kényelmesen éltek. „Abban a pillanatban, 
mihelyt az orosz katonák hazatértek, kiszorították foglyainkat munka
helyeikről és a tábornak naponta »50 katonát kellet befogadnia, így a 
tábor népessége az alig 200 főről több mint 1600 főre nőtt és egy hét 

9 TOAOC peBOAioijHH. Oaecca, Ns 98, 4. Hosi6pn 1917. r. 
10 UO. 
11 A közleményben nem Népbiztosság szerepel, hanem Minisztérium. 
12 Ta3eTa BpeiaeHHoro paôone-KpecTbHHCKoro OpaBHTeAbcTBa. FleTporpaa, 1917, Na 23. , 2 /15/ 

XII. 1917. r. 
13 A vityebszki kormányzóságban például 63 erdőmunkán dolgozó hadifoglyot 

— felsőbb utasításra — 1917. december 15-én elbocsátottak. Ezek valamennyien vlsz-
szakerültek a táborba. Marxizmus—Leninizmus Intézet Központi Pártarchívuma. 
17. fond, 11. leltár. 7. ő. e. 2. lap. 
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alatt eléri a 2000 főt, vagy még többet. Ennek következtében az általá
nos 'helyzet rohamosan romlott."14 

A bolsevikokkal nem szimpatizáló Lovas Mihály hadnagy írja val
lomásában, hogy az októberi forradalom hozta meg a hadifoglyok sza
badságát, s örömmel fogadták. Ám az öröm csak addig tartott, amíg a 
hazatérő orosz katonák el nem zavarták a munkahelyekről a hadifog
lyokat, a táborok viszont élelmiszerhiány miatt nem tudták őket be
fogadni.13 

Azokon a vidékeken, ahol a bolsevikok befolyása még gyenge volt 
és a szovjetekben eszerek és mensevikek vitték a vezető szerepet, a 
hadifoglyok helyzete kétségtelenül romlott. A hatóságok kevés segítséget 
nyújtottak. A bolsevikok sokat tettek a foglyok érdekében, a lehető
ségekhez képest javították a táborok élelmezését, amely azonos szín
vonalon állott a helyi lakosság ellátásával. A munkát kereső hadifog
lyokat igazolványokkal látták el. Például Orenburgban 1918 áprilisáig 
25 000 hadifogoly kapott utazási igazolványt.16 

Jelentős hadifogoly munkaerő szabadult fel a nagybirtokok felosz
tása után is. A gazdag parasztoknál dolgozó hadifoglyok nagy része 
megszökött. Miután a gazda hazatért, a közép- és kisparaszti portákon 
alkalmazott foglyokra sem volt tovább szükség. 

1918-ban a Munkaügyi Népbiztosság statisztikusai a volt Munkaügyi 
Minisztérium és a Népbiztosság munkaügyi osztályaihoz minden hónap 
1-én 1915 január és 1918. április 1. között hadifoglyokkal dolgoztató 
vállalatoktól és tárcáktól beérkező jelentések alapján táblázatot (lásd a 
következő oldalon) állított össze a hadifogoly munkaerő alkalmazásáról.17 

Az 1915-re és az 1918 elejére vonatkozó adatok nem teljesek. 1918 áprili
sában ugyanis Moszkva el volt vágva a határvidékektől. Ily módon az 
Uraiból18 és a Donyec-medencéből a fémiparban és a szénbányászatban 
alkalmazott hadifoglyokról nem érkeztek adatok. A dolgozó hadifoglyok 
száma 1918 áprilisában 5718 főnél magasabb lehetett. A Donyec-meden-
cében 1918 decemberétől folyó harcok alatt a bányákban szünetelt a 
munka.IU A harkovi dán konzul 1918. március '27-én kelt jelentésében 
beszámol arról, hogy a központi és helyi szervek minden állami és 
magántulajdonban levő gyárból és mezőgazdasági birtokról elbocsátották 
a hadifoglyokat, hogy munkaalkalmat biztosítsanak a kenyérkereseti lehe
tőségtől megfosztott helyi munkásoknak és a frontról hazatért katonák
nak.^ 

A Munkaügyi Népbiztosság munkaerőpiac osztályának tevékenysé
géről 1918 nyarán készült jelentése szerint 1917. október 1-től 1918 
január l-ig a hadifoglyok munkaerejének felhasználása 90%-kal csök
kent, mivel megszűntek a katonai célokat szolgáló útépítések és erődí-

14 Had tö r t éne lmi Intézet Levél tára ( továbbiakban HIL) Első Vi l ágháborús 
g y ű j t e m é n y 3389. cs. 64. pali . 5. i. 1. o. (német nye lvű másolat) . 

lö HIL HM Ein. l / a . osztály, 1. tétel , 602.890/1918. alapsz. 23. 1. 
16 Kr iegsarch iv , KM 10/Kgt. Abt. Nr . 54 152/19118. HIL Első v i lágháborús g y ű j 

t e m é n y 199. es. fol. n. 
17 A . AHHKCT: KoAH>iecTBo BoeHHonAeHHWx Ha Bceíí TeppmropHH POCCHH. CTaTHCTHKa Tpyfla 

HapoaHbiň KoMHccapiiaT Tpy^a. 1918. Ni 2—3. 31—32. c. 
18 1917 augusz tusa és novembere közöt t az urá l i fémipar i üzemekben 46750 h a 

difogoly m u n k a e r e j e szabadul t fel. A t á b o r o k b a n novemberben 40 000 fogoly élt é s 
m á s vá l la la toknál még 25 000 e m b e r dolgozott. (Pár t levél tá r . Szverdlovszk. 41. fond, 
1. le l tár , 607. ő. e. 92. lap.) 

19 HIL Első v i lágháborús gyű j t emény 3389. cs. 20. pali . 2. o. 
20 Kr iegsarchiv , KM 10/Kkf. Abt. Nr. 37178/1918. 
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Oroszország területén felhasznált hadifogoly munkaerő (1915—1918. április 1.) 
(„Sztatyisztyika truda" 1918. 2 - 3 . sz. alapján) 

Hadifoglyokat a lkalmaíó tárcák megnevezése 
H a d i f o g l y o k m u n k á n 

Hadifoglyokat a lkalmaíó tárcák megnevezése 
1915-ben 

1916. 
április 1. 

1917. 
ápri l is 1. 

1917. 
július 1. 

1917. x 
ok tóber 1. 

1918. 
j anár 1. 

1918. 
ápril is 1. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Kereskedelmi és ipari tárca : 
a) Minisz tér ium i rányí tása alá tartozó vál la la tok 
b) Kincs tá r i bánya ipa rban , k ikötőkben, erdő- és 

tőzegk i te rmelésbén 

140 000 185 500 

14 500 

360 876 

62 847 

285 876 

90 627 

214 573 

90 627 

7 066 

63 129*) 

3 994 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Belügyi tárca : 
Zemsztvo- és város i m u n k á k - 24 976 41080 - 11 7528) 4 306 281 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Földművelésügyi tárca: 
Állami Méntelep, Állami J a v a k Igazgatósága, 
Áttelepülési Igazgatóság 

- 17 530 - 3 839 10 893°) 1935 211 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Élelmezésügyi tárca: 
Mezőgazdasági munkákon - 270 710 421690 421 690 431690 4 3963) 285) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Közlekedési tárca: 
a) Vasútépí téseken 
b) Vasutak üzemeltetésénél 
a ) U t a k o n és v íz iu takon 

- 63 8382) 
64 4612) 
75 6102) 
23 925 

56 990 
64 518 

6 
63 838 6 190 987 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Hadügyi és tengerészeti tárca: 
a) I n t e n d á n s i Hiva ta l had i t echn ika i és a Tüzér

ségi Főparancsnokság üzemeiben 
b) Táborépí tő Igazgatóság üzemeiben 
c) F r o n t m u n k á n 

-
72118 38 151 

8 677 
551000 

46 849 
29 852 72118 8 092 317 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

140 0001) 648 792 1 648 317 1 000 241') 895 491 95 394 5 718 

1) Nem teljes ada tok . 
2) Zöme >a m u r m a n s z k i vasú t épí tkezésén dolgozott . ' 
3). Beszámí to t t ák a voronyezs i ko rmányzóságban fog

lalkoztatot t hadifoglyokat , de ar ró l , hogy hol dolgoznak, 
n e m vol tak ada tok . 

4) A Donyec-imedencében ta r tózkodó hadifoglyok száma. 
5) Csak a voronyezs i k o r m á n y z ó s á g adata i t t a r ta lmazza . 
6) A 16 kormányzóságo t magában foglaló moszkva i 

ka tona i körzet 1917. szep tember 1-i helyzetét tükröző 
k imuta tásbó l . 

7) A Fővezé rka r Főadminisz t rác ió ja szer int kü lönböző 
m u n k a h e l y e k e h 1917. augusz tus 1-én 1 636 300 hadifogoly 
dolgozott . (Golosz Revoljucii 1917. No. 98. 4/XI.) 



tési munkálatok. 1918. április l-ig a még munkán levő foglyoknak fel;-
mondtak és helyüket a frontról hazatért katonák foglalták el.21 

Szovjet-Oroszország sem politikailag, sem gazdaságilag nem volt 
érdekelve a hadifoglyok visszatartásában, munkaerejük további igénybe
vételében, s ezért elsőnek kezdeményezte kicserélésük ügyében indí
tandó tárgyalásokat. A szovjet kormány javasolta először, hogy még a 
béketárgyalások megkezdése előtt a fronton keresztül cseréljék ki a 
rokkant hadifoglyokat, a polgári internáltakat, nőket és a 14 éven aluli 
gyermekeket.-2 A szovjet delegáció javasolta és szorgalmazta a hadi
foglyok helyzetének megjavításával, továbbá a rokkantak és betegek 
kicserélésével foglalkozó petrográdi vegyes bizottság létrehozását.23 

A központi hatalmak uralkodó körei — békeszólamaikkal ellentét
ben — nem törekedtek a béke annexió és hadisarc nélküli megkötésére, 
a breszti béketárgyalásokat csupán eszköznek tekintették imperialista 
céljaik elérésére, s a háborúnak az olasz, francia, balkáni stb. frontokon 
való továbbfolytatására. Utolsó erőfeszítéseket tettek kimerülőben levő 
gazdasági és katonai potenciáljuk kihasználására. Nem szívesen mond
tak le az orosz hadifoglyok olcsó munkaerejéről, felhasználásukkal 
ugyanis jelentős élőerőt szabadítottak fel a hadsereg veszteségeinek pót
lására. Németország számára az orosz hadifoglyok kicserélése előnyte
lennek ígérkezett, mivel Oroszországtól elenyészően kisszámú német 
hadifoglyot kapott volna vissza. A Monarchia szempontjából Oroszor
szágból hazatérő hadifoglyok elsősorban a csapatok részére jelentettek 
pótlást és csak másodsorban munkaerő-tartalékot, különösen akkor, ami
kor a felmentések radikális felülvizsgálását mérlegelték.24 Ugyanakkor 
feltétlenül meg kell említenünk, hogy Oroszországban lényegesen több 
osztrák—magyar hadifogoly volt, mint amennyi orosz Ausztria—Magyar
országon.25 

21 BioAAeTeHb HapoÄHoro KoMHCcapiiaTa Tpyaa 1918, Na 1—4. 73—74. c. 
22 Staa tsarchiv , Minis ter ium des Äussern , Pol i t isches Archiv . Liasse Kr ieg 

70/7. 712—713. fol. 
23 U o . 
24 Magyar minisztertanácsi jegyzőkönyvek az első világháború korából. Buda

pest, 1960. 362—364. o. 
25 N. Zsdanov közli a Központi Hadifogoly- és Menekültügyi Kollégium sta

tisztikai összeállítását, mely szerint Oroszország hadifoglyokban 3 911100 embert vesz
tett. Ebből: 

O r s z á g E g é s z s é g e s 
B e t e g v a g y 

r o k k a n t Meghalt összlétszám 

M a g y a r o r s z á g o n 
A u s z t r i á b a n 
T ö r ö k o r s z á g b a n 
B u l g á r i á b a n 

1 910 154 
1 034 474 

17 527 
2 332 

396 414 
358 495 

293 
119 

78 873 
110 443 

1975 
1 

2 385 441 
1 503 412 

19 795 
2 452 

összesen : | 2 964 487 | 755 321 | 191 292 | 3 911 100 

( H . 2KaaHOB: PyccKHe BoeHHonAeHHwe B MHPOBOH BoÜHe 1914—1918 rr . 1920: 70. c ) . 
Lengyelország és a balti területek egy részének a megszállása után, politikai célok
ból, az idevaló orosz hadifoglyok tekintélyes részét hazaengedték. A Monarchia 
ezenkívül bizonyos számú hadifoglyot Németországnak engedett át. 1918. január 1-én 
az osztrák-magyar kimutatások szerint a Monarchiában 908 000 orosz hadifogoly volt. 
Ebből 248 000 a harcoló csapatok körletében és 660 000 a hátországban dolgozott, 
105 000 élt a táborokban (Österreich-Ungarns letzter Krieg. 1914—1918. VII. köt. 45. o. 
— Ha a felsorolt adatokat összeadjuk, nem 908 000, hanem 913 000 főt kapunk.) A hát-
országbain foglalkoztatottak nagy része, majdnem 400 000 ember a magyar mezőgaz
daságban dolgozott. (HIL HM Ein. l/a. osztály 439/1918.) A Monarchia hadifogoly
nyilvántartásáról majdnem ugyanazt mondhatjuk el, mint az oroszokról. A nyilván-
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Az 1918-ra esedékes pótlásból még hiányzó 600 000 embert a Had
ügyminisztérium Pótlásügyi főnöke részben a hazatérő hadifoglyokból 
szándékozott kiállítani.26 

A hadifoglyok azonnali kicserélése Németországban jelentős munka
erő-veszteséget eredményezett volna, ezért a német szárazföldi csapatok 
vezérkari főnöke 1917 december közepén jegyzéket juttatott el az oszt
rák—magyar Hadsereg-főparancsnoksághoz. „A hadifogolycsere szabályo
zásának az Oroszországgal folytatandó tárgyaláson különös jelentősége,, 
hogy — hangzik a jegyzék — Németország kereken több mint 1 200 000 
hadifogollyal rendelkezik, ebből 650 000 a mező- és erdőgazdaságban, 
230 000 az iparban, 205 000 a megszállt területek üzemeiben dolgozik. 
A maradék — tisztek — munkaképtelen stb. 

Egy egyszerű kétoldalú visszaadás esetén Németország munkaerőben 
körülbelül 1 100 000 embert veszítene. Ez a jelenleg fennálló munkás
hiány mellett egyszerűen lehetetlen és az egész gazdasági élet össze
omlásához vezetne."27 

A Hadsereg-főparancsnokság ebben a kérdésben már néhány héttel 
a jegyzék elküldése előtt tárgyalt a németekkel, akik — mivel gyakor
latilag valamivel több mint 100 000 saját hadifoglyuk visszatérésével 
számolhattak csak — a csere kérdéseivel kapcsolatos tárgyalásokat halo
gatták.28 Bár más indítóokokból, mint Szovjet-Oroszország, a Monarchia 
is érdekelve volt a hadifoglyok mielőbbi kicserélésében, ily módon még; 
a fegyverszüneti szerződés aláírása előtt felvetődött annak a gondolata, 
hogy az osztrák—magyar fél a foglyok kicserélését érintő kérdésekben 
a németektől függetlenül Csernovicban különtárgyalásokat kezd a Nép
biztosok Tanácsának képviselőivel.29 Erre ugyan nem került sor, tanács
kozások azonlban — a németekkel való megegyezés alapján — folytak, 
ám a kompromisszum fejében a német vezérkari főnök komoly ellen
szolgáltatásokat kért a Monarchiától, amelynek katonai helyzetét ked
vezőbb színben igyekezett feltüntetni. 

t a r t á s hasonló nehézségekbe ütközöt t . ,,Ez a m u n k a r o p p a n t nehézségekbe ütközöt t , 
— ír ja Dr. Dobay Gyula —, m e r t a közigazgatás i ha tóságok által vezetet t ny i lván 
ta r t á s tel jesen megbízha ta t l an volt, o lyannyi ra , hogy még a hadi foglyok neve is 
helyte len volt. Ami n e m is lehetet t máskén t , m e r t a hadi foglyokat m e g é r k e z é s ü k k o r 
egyes r endőrök vet ték ny i lván ta r t ásba , ak ik a foglyok nevét ha l lomás u t án í r t ák le , 
t öbbny i re fé l re ismerhete t lenül e l ferdí te t ték." (Dr. Dobay G y u l a : A szegedi had i 
fogoly munkásosz t agok k rón iká ja . Szeged, 1925. 29. o. A Nemzetiközi Vöröskeresz t 
és a Szovjet Központ i Hadifogoly- és Menekü l tügy i Kollégium ada ta i közöt t n a g y 
az el térés . A Svéd Vöröskeresz t szerint 5000 orosz tiszt és 1365 000 k a t o n a esett oszt
r á k - m a g y a r fogságba. (Elsa B r ä n d s t r o m . Un te r Kr iegsgefangenen in Russ land und 
Sibir ien 1914—1920. Berl in, 1922. 8. o.) 

1918. má jus 1-én még az orosz hadifoglyok tömeges kicseré lése előtt a Központ i 
Hadifogoly- és Menekül tügyi Kol légium sta t isz t ikusa szer int ,1 011 512 orosz had i fo
goly ta r tózkodot t a Monarch ia te rü le tén . Ebből egészséges volt 3863 tiszt és 708 959 
legénységi , ia többi be teg vagy r o k k a n t . 
(H3BecTHa IJeHTpaAbHOH KoAAerHH o nAeHHHx H öeMteHijax. 1918. Na 5. c. 4 ) . 

Auszt r ia—Magyarországnak 2 110 000 ka toná ja esett orosz fogságba, ebből a 
Hadügymin i sz té r ium 1 500 000 hazatérésével számolt . Az 1917. végi orosz ada tok sze
r int — a közben kicseré l t r o k k a n t a k a t , a délszláv és cseh légióba je len tkeze t teke t , 
va lamin t az elhalt foglyokat leszámítva — min tegy 1 800 000 o s z t r ák -magya r had i 
fogoly vá r t elszáll í tásra. (Lásd Gömbös Gyula százados expozé já t az 1917. decem
ber 29-én ta r to t t min isz té r iumközi ér tekezle ten. — HIL HM Ein. l/a. osztály. 439. sz. 
— 1918. 1. tétel . 261. alapsz. 3. o.). Németo r szágnak 2082 tisztje és 165 000 ka toná ja 
esett orosz fogságba. 

26 HIL HM Ein. l / a . osztály 439/1918. 1. tétel . 261. alapsz. 
27 Staa tsarchiv . Minis te r ium des Äussern . Pol. Archiv. Liasse Krieg. 70/7. K a r 

ton rot . 1056. 724. fol. — 1917. XU. 21. — (AOK. Op. Gh. Nr. 647.) 
28 S taa tsarchiv . Minis te r ium des Äussren . Pol i t isches Archiv . Liasse Kr ieg . 

70/7. K a r t o n rot. 1056. 713. fol. — 1917. XII. 14. 
29 uo. 
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Ausztria—Magyarországtól munkaerőben kért segítséget: először 
munkásalakulatoknak a nyugati frontra való átvezénylését, másodszor 
olasz hadifoglyoknak az átadását a németországi üzemek és a nyugati 
front részére, harmadszor munkások toborzásának engedélyezését a 
Monarchia területén és azoknak Németországba való kiszállítását.30 

A német vezérkari főnök szükségesnek tartotta, hogy a munkások tobor
zására vonatkozó utóbbi igényét az Oroszországgal kötendő békeszerző
dés szövegébe is bevegyék. Ezzel kapcsolatos javaslatát közölte a német 
birodalmi kancellárral.:il 

A szovjet kormány messzemenően figyelembe vette az Oroszország
ban élő hadifoglyok hazatérési vágyát. A szovjethatalom őszintén és 
következetesen hozzálátott a haditermelésnek békés termelésre való 
átállításához, letörte a tőkések ellenállását, államosította a bankokat, 
a külkereskedelmet, az ipari vállalatokat stb., s Lenin tervei szerint 
megkezdte a szocialista társadalom felépítését. Helyet adott természe
tesen az oroszországi dolgozók ama jogos követelésének, hogy a német 
és osztrák—magyar fogságban levő oroszországi katonák helyzetét azon
nal javítsák meg és hazatérésüket mielőbb tegyék lehetővé. 

A fegyverszüneti bizottság 1917. december 19(6)-án lezajlott ülésen 
Rosenberg német delegátus egy szovjet rádióban elhangzott javaslatra 
— amely a hadifoglyok helyzetének megjavítására irányult — hivat
kozva, a szovjet-orosz küldöttségtől bővebb felvilágosítást kért. A ja
vaslatot a küldöttség nevében Altvater tengernagy ismertette, melynek 
főbb pontjai a következők voltak: 

1. A hadifoglyok, polgári foglyok és menekültek bizottságokat vá
laszthatnak a foglyok felügyeleti hatóságaival való érintkezés gazdasági 
viszonyainak szabályozása és saját belső rendjük megszervezése cél
jából.^ 

2. Javasolta a kényszermunka megszüntetését, s ehhez a következő
ket fűzte még hozzá: 

a) Minden dolgozó hadifogoly bérének azonosnak kell lennie a 
hasonló munkán levő szabad munkások bérével. 

b) Azok a személyek, akik nem akarnak üzemekben dolgozni, 
beoszthatok mezőgazdasági munkára is.33 

c) A hadifogolymunkások és a munkaadók közötti viszonyt egy 
különbizottság szabályozza, melyben a hadifoglyok is képviseltetik 
magukat.34 

d) A hadifoglyok saját képviselőik jelenlétében munkakezdés 
előtt orvosilag megvizsgáltatnak. 

e) A rokkantak vagy a 'munka közben beteggé vált foglyok 
orvosi igazolást kapnak. 

f) Az orvosi igazolással rendelkező foglyoknak a munkaadóval 
szemben kártérítésre van joguk, amelynek nagyságát kétoldalúan 
kell megállapítani.35 

A német küldöttség lényegében elvetette a javaslatot. Von Rosenberg 
a hágai konvencióra hivatkozott, amely szerinte jogilag lehetővé teszi a 
hadifoglyok kényszermunkáját. Hoffmann tábornok elvetette a munka-

30 u o . 724. fo l . 2. O. 
31 Uo. 
32 Staa tsarchiv . Minis ter ium des Äusse rn , Poli t isches Archiv . Liasse Kr ieg 

70/7. Kar ton rot. 1056. 72. fol. (Pokorný a lezredes táv i ra t i je lentése 1917. XII. 19.) 
33 UO. 
34 UO. 2. O. 
35 Uo. 2. O. 
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adók és a hadifogolymunkások viszonyát szabályozó bizottságokban a 
foglyok teljes jogú képviseletének gondolatát.36 Németország tőkései és 
földbirtokosai nem akartak lemondani az olcsó orosz kényszermunkaerő
ről.37 A szovjet küldöttségnek az a törekvése, hogy a központi hatalmak 
a fegyverszünet után a hadiüzemekből vonják ki az orosz hadifoglyokat, 
összefüggött a valamennyi frontot érintő fegyverszünet megkötésének 
és az azonnali általános béketárgyalások megkezdésének célkitűzésével, 
amely a II. összoroszországi szovjet kongresszus békedekrétumában nyert 
erőször megfogalmazást. 

A várható hadifogolycsere a német junkerek mellett különösen 
a magyar nagybirtokosok körében váltott ki nyugtalanságot, akiknek 
birtokain a magyar mezőgazdaságban alkalmazott 400 000 oroszországi 
fogoly legnagyobb hányada dolgozott. Ennek a nyugtalanságnak adott 
hangot a földművelésügyi miniszter a magyar miniszterelnökhöz intézett 
átiratában, amelyben többek között ez áll: 

„A különbéke a mezőgazdaság szempontjából azzal a következ
ménnyel járna, hogy a jelenlegi fő munkaerőt képező orosz hadifog
lyokat elvesztjük. Az ennek következtében beálló hiány pedig más 
hadifoglyokkal nem lesz pótolható. A mezőgazdaságban a hadifoglyok 
legnagyobb része a gazdasági cselédséget helyettesítheti és így ezek 
pótlása legtöbb helyen a legrövidebb ideig sem késhet anélkül, hogy 
az állatállomány gondozásában és a gazdaságok egész sorában ne állja
nak be olyan zavarok, amelynek káros következményei az egész országra 
kiterjednek."38 

A miniszter a 400 000 orosz hadifogoly pótlására, főleg az uradalmak 
részére, a munka megszakítás nélküli folytatása érdekében 280 000 mező
gazdasági munkához értő katona kirendelését kérte.39 A foglyok és a 
katonák kényszermunkájának felhasználása az erősödő mezőgazdasági 
sztrájkok hatásának csökkentését is szolgálta. A magyar nagybirtok 
közvetlen beleszólást kért a hadifogolycsere tárgyalásokba, nem szívesen 
mondott le ugyanis az olcsó munkaerőről.40 

A béketárgyalás első plenáris ülésén, 1917. december 22(9)-én került 
sor a szovjet küldöttség nagy jelentőségű hat pontból álló javaslatának 
ismertetésére.41 A javaslat a megkötendő annexió és hadisarc nélküli 
demokratikus béke alapelveit körvonalazta. A hadifogolycsere szempont
jából az alapelvek 5. pontjának különös jelntősége volt. Ez ugyanis 
kimondta, hogy egyetlen hadviselő ország sem köteles más államnak 
úgynevezett „háborús költségeket" fizetni. A magánszemélyek kártérí
tési igényeit pedig egy közös alapból — amelyet a hadviselő felek ará
nyos járulékaiból hoznak létre — kell kielégíteni.42 

•'!6 Uo. 721—722. fol. 
;i7 Németországban az orosz hadifoglyok 12,8%—20; 65,4%—30; 3,8%—40; 11,6%— 

60; 3%—80; pfening, 3,1%—1 és 0,7%—2 m á r k a nap i fizetést kapot t . 
( H . ÍK^aHoB: PyccKHe BoeHHonAeHHwe B MHPOBOH BOSHC 1914—1918 rr. 76. c ) . 

38 OL Földművelésügyi Minisz tér ium. 128 765. — VI. 1/1917. HIL» HM Ein. l / a . 
oszt. 26940/1917 — 1 tétel 261/e 918 alapsz. másola t . 

39 Uo. 
40 Ausz t r ia -Magyarországon az orosz hadifoglyok 45,8%—8; 33,3%—15; 5,5%—20; 

•7,5%—30; l,3%-40 k ra j cá r t ; 3,3%—1; 3,3%—2, i l letve enné l több k o r o n á t kerese t t n a 
ponta . (H. ÍKaaHoB: PyccKHe BoeHHonAeHHwe B MHPOBOH BOÖHe 1914—1918 rr. 1922. 76. c ) . 

41 MnpHbie neperoBopbi B EpeCT-AnTOBCKe c 22/9 aeKaôpa 1917 r. no 3 MapTa (18 cpespa.va) 
1918 r. T . I. ÜAeHapHbie jace/jamia. 3aceaaHHH noAHTHHecKOH KOMHCCHH. M. 1920. 7—8. c. 
V. P . P a t y o m k i n : A diplomácia tö r téne te (1872—1919) Szikra, Budapes t , 1948. 314. o. 

42 Uo. 
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A december 25(12)-i ülésen a központi hatalmak álláspontját Kühl
mann német külügyminiszter ismertette. Formálisan elfogadhatónak: 
tartotta a szovjet javaslatot, de csak abban az esetben, ha ehhez az. 
antant is csatlakozik. Az utóbbira — vagyis az antant csatlakozására — 
ekkor egyáltalán nem volt kilátás, s a Kühlmann-nyilatkozat az elége
detlenkedő német és osztrák—magyar tömegek megnyugtatását célozta. 
Valójában a német imperialisták agresszív törekvése már ekkor nyilván
valóvá vált. Az említett 5. ponttal kapcsolatban Kühlmann hivatkozott 
a központi hatalmak korábbi nyilatkozataira, amelyekben lehetőnek 
tartották a háborús károk és a hadikiadások megtérítéséről való köl
csönös lemondást. Ugyanakkor megemlítette, hogy emellett a hadviselő 
országokban a fogságba esett katonáik eltartásának és a háborútól szen
vedett lakosság kártérítési költségeit viselniük kell/'3 

A hadifoglyok tartási költségének kérdése a német és osztrák— 
magyar hadvezetőség levelezésében már 1917 májusában felvetődött. 
Ludendorff tábornok az osztrák—magyar Hadsereg-főparancsnokság által 
kidolgozott tervezethez, amely az orosz fronton folyó propaganda irány
elvéül szolgált, s a Monarchia békejavaslatait tartalmazta, lényeges' 
megjegyzéseket fűzött. Az irányelvek 4. és 5. pontjainak más meg
fogalmazást adott. A 4. ponthoz az alábbi megszövegezést javasolta: 
, , . . . 4. Semmi pénzbeli hadikártérítés, csak pénzbeli kártérítés a több 
mint 1 millió hadifogoly eltartásáért. 

Litvániának és Kurlandnak Németországhoz való csatolása, mivel 
a nép élelmezéséhez nagyobb területre van szükségünk."4,4 

Ezenkívül Ludendorff utalt más területek bekebelezésének szándé
kára és a németek lengyelországi célkitűzésére is. 

Igaz, az 1907-es hágai nemzetközi konvenció előírta, hogy a hadi
foglyok tartási költségeit meg kell téríteni. A hadifoglyok tartási költ
ségeinek címén fizetett ténylegesen hadisarcot a vesztett háború után 
Oroszország Japánnak/'"' 

Ebből kiindulva vetette fel a december 25-i ülésen a szovjet kül
döttség nevében A. A. Joffe, hogy a hadisarc nélküli béke elvének 
elfogadásához hozzátartozik minden háborús költség, s a németeknek a 
hadifoglyok eltartására fordított kiadások megtérítésére vonatkozó igénye 
a gyakorlatban „álcázott hadisarccá változhat"/10 

43 MüpHbie neperoBopbi B EpecT-AHToBCKe . . . T . I. ÜAeHapHbie 3actnàH»x. 10. c. 
44 Staa tsarchiv . Minis ter ium des Äusse rn Poli t isches Archiv. Liesse Krieg. 66, 

(F ron tp ropaganda) K a r t o n rot . 971. (Op. geh. 3265) — AOK. L a . Op. Geh. Nr. 3016/20. 
V. 1917.) 

45 Az 1905. szep tember 5-én a lá í r t Po r t smu th - i békeszerződés az a l á b b i a k b a n 
szabályozta a hadifoglyok ta r tás i köl t ségei t : ,,. . . Oroszország és J a p á n k o r m á n y a i 
azt követőleg, hogy a foglyok á t adása befejeződött, lehetőleg l eghamar ább o lyan 
számadás t fognak egyás elé ter jeszteni , amely okmánysze rű l eg igazoltan k imu ta t j a 
a mindke t tő jük által a foglyok gondozásá ra és e l t a r t ásá ra k iadot t köl tségeket fog-
lyule j tésük, vagy m a g u k a t m e g a d á s u k napjá tó l e lha lá lozásuk vagy pedig á t a d á s u k 
napjá ig . Oroszország kötelezi magát , hogy ezen s zámadások kicserélése u t á n a le
he tő l e g h a m a r a b b megtér í t i J a p á n n a k , amikén t a fenntebb kiköt te tet t , azt a kü lön
bözetet , a m i J a p á n ál tal ily módon k iado t t tényleges pénzösszeg és az Oroszország 
által hason lóképpen k iadot t tényleges pénzösszeg közöt t fennál l . " Oroszország a 
kap i ta l i zmus és az imper i a l imus k o r á b a n . (Válogatott d o k u m e n t u m o k ) Olvasókönyv 
a Szovjetunió tör téne te t anu lmányozásához . II. köt. Budapes t , 1958. 459. o.) 

Oroszországnak többször a n n y i ka toná ja esett fogságba, mint J a p á n n a k . P o r t -
A r t h u r egész he lyőrsége megad ta magá t . A foglyok e l t a r t á s ának a költségeit a j a 
p á n fél ha tá roz ta meg, s ez volt a módja annak , hogy a cá r i zmus kisebb preszt ízs
veszteséggel a te rü le tvesz teségeken k ívül hadisarco t is fizessen. (Lásd még G. V. 
Csicserin kü lügyi népb iz tosnak a r v . összoroszországi rendkívü l i kongresszuson el
mondo t t beszámolójá t . (4oKyMeHTM BHeumefi IIOAHTHKH: CCCP. T I. MocKBa, 1957, 671. c.}. 
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December 28(15)-án a politikai bizottság ülésén a központi hatalmak 
békeszerződés-tervezetét a német Kriege ismertette, amelynek 12. pontja 
a hadifoglyok kicserélésével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott. A ter
vezet a rokkant hadifoglyok azonnali kicserélését irányozta elő, a többi 
fogoly kicserélését a közeljövőre időzítette, melynek határidejét a né
met—orosz bizottság határozza meg. Ha az érintett felek a hadifoglyok 
eltartásának költségeit illetően nem tudnak megállapodni, egy olyan 
bizottságnak adják át a kérdés elbírálását, amelynek elnöke valamely 
semleges hatalom képviselője.47 

A hadifoglyok kérdésének rendezésére külön pótszerződés-tervezetet 
dolgoztak ki, melyet a jogi bizottság tárgyalt.48 

A bizottság első ülésén, 1918. január 20-án a német tervezetet 
Kriege ismertette. Mivel ebben az időben a hadiszolgálatra alkalmatlan 
foglyok kicserélésének kérdésével Petrográdon egy külön bizottság fog
lalkozott és több konkrét megállapodást is írt alá, Breszt-Litovszkban 
a hadifogolykérdés általános vonatkozásait vitatták meg. Kriege terve
zete előirányozta a hadifoglyok hazabocsátását, azok kivételével, akik 
nem kívánnak az őket fogságba ejtő állam hozzájárulásával annak terü
letén maradni.49 A hazabocsátott foglyok visszakapják a fogságba esésük 
alkalmával átvett személyi tulajdonukat, a munkabérük ki nem fizetett 
részét és „nem katonai tartalmú írásos dokumentumaikat'".50 

Megfogalmazták a hadifoglyok eltartási költségeinek kölcsönös meg
térítéséről szóló álláspontot is. „Minden szerződő fél kötelezi magát 
— hangzik a tervezet —, hogy megtéríti mindazokat a költségeket, 'ame
lyeket a másik fél a fogságba esett polgárainak eltartására fordított. 
E tekintetben az elszámolás alapjául a tisztek és sorállományúak eltar
tásának átlagértékét veszik alapul, a napok és személyek számának és 
a hadifogság átlagos tartamának megfelelően. 

A fizetés a fogságba ejtő állam valutájában történik, minden 50 00O 
emberként külön-külön tételben, amelyet minden esetben a szabadulást 
követő egy héten belül kell kiegyenlíteni."51 

A német tervezet a béke ratifikációja után egy három tagból álló 
bizottság létrehozását is tervezte, mely a fenti költségek megállapításán 
kívül szabályozza a hadifoglyok hazaszállításának módját, határidejét 
stb. 

A szovjet küldöttség aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy katonai 
szempontokra hivatkozva a hadifoglyoknak olyan dokumentumait is 
visszatarthatják, amelyeknek ilyen jelentőségük nincs is. Elismerte, hogy 
a békeszerződések általában tartalmazzák a hadifoglyok tartási költsé
geinek kölcsönös megtérítését, viszont egy igen fontos momentumra 
hívta fel a figyelmet. Az eddig lefolyt egyetlen háborúban sem használ
ták fel olyan mértékben a hadifoglyok munkaerejét, mint ebben. Abból 
kiindulva, hogy a szabad dolgozó sem kapja meg fizetésével az általa 
megtermelt értéket, a hadifoglyokra, akik ennél jóval alacsonyabb ellen
szolgáltatásért dolgoztak, fokozottabban vonatkozik. Bérük jelentősen 
alatta maradt a normális munkabérnek. Ezért javasolta, hogy általában 
tekintsenek el a foglyok tartásdíjának fizetésétől. A foglyok munka-

47 Uo. 36. o. 
48 EpecT-AHTOBCKaa KOH$epeHijHH. 3aceaaHHH sKOHOiumiecKoft H npaBOBoö KOMHCCHH. MocKBa, 
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erejét felhasználó állam sokkal többet nyert, mint amennyit eltartásukra 
fordított.52 

Szovjet-Oroszországnak a hadifoglyok tartásdíja kérdésében elfoglalt 
álláspontja a Monarchia számára előnyös volt, mivel az orosz hadifog
lyok száma az orosz fogságban levő osztrák-magyar katonáknak vala
mivel több mint a felét tette ki. A szovjet javaslat elfogadása Ausztria— 
Magyarországot jelentős fizetési kötelezettségektől mentesítette volna. 
A németek azonban konokul követelték a foglyok tartási költségeit, s 
hogy a nyílt szakítást elkerüljék, a német és az osztrák—magyar kor
mány között kompromisszumos megegyezés született. A Monarchia köte
lezte magát, hogy támogatja a németek követelését a foglyok tartás
díját illetően, Németország viszont késznek mutatkozott arra, hogy az 
Oroszországtól részére befolyó összegek feléből fedezi Ausztria—Magyar
ország oroszországi fizetési kötelezettségeit, amelyek a hadifoglyok el
tartási költségeiből reá hárultak.53 Az egyezmény azonban holt betű 
maradt, s szerepe a pillanatnyi konfliktus elhárításában gyakorlatilag 
ki is merült.54 A szovjet-orosz és osztrák—magyar gazdasági tárgyalások, 
amelyek ennek a kérdésnek a rendezésére is irányultak, még 1918 őszén 
sem fejeződtek be. 

A szovjet kritikai észrevételekre Kriege a jogi bizottság január 
23(10)-i ülésén válaszolt. Megelégedéssel állapította meg, hogy a szovjet 
küldöttség vezetője elismerte a hadifoglyok tartási költségei megtéríté
sének elvét, viszont nem értett egyet a költségek anullálására irányuló 
javaslatával és az ezt alátámasztó érveivel.55 

Rámutatott, hogy a hadifoglyok nem minden kategóriáját használ
ták fel munkára, így a tiszteket és tiszthelyetteseket sem, akiknek pedig 
az eltartási költségei viszonylag a legmagasabbak voltak. Nem dolgoztak 
a betegek, s a táborokban lakó egészséges foglyok munkaereje sem volt 
teljesen kihasználva. Vitatkozott A. Joffeval a foglyok fizetésének kér
désében, s azzal érvelt, hogy a szabad német munkás munkaképessége 
és munkaintenzitása magasabb az orosz hadifogoly munkás munkainten
zitásánál.56 

A. Joffe módosította a szovjet küldöttség álláspontját és kompro
misszumos javaslatot tett. Mint kiindulási alapot elfogadta a száraz
földi hadviselésről szóló 1907-es hágai konvenciót. Rámutatott azonban, 
hogy az említett nemzetközi egyezmény 17. cikkelye csak a tisztek el
tartására fordított költségek megtérítését írja elő, a legénységi állomá
nyúak eltartási költségeire vonatkozóan nem tartalmaz intézkedéseket.57 

Kriege kénytelen volt elismerni, hogy az eltartási költségek megtérí
tésére vonatkozóan a hágai konvenció csak a tisztekre nézve intézkedik, 
a legénységre vonatkozóan azonban nem. Ezzel kapcsolatban utalt az 
orosz—japán háború után kötött békeszerződésre, melyben valamennyi 
hadifogoly tartási költségeit rendezték.58 Nem említi azonban, hogy az 
utóbbi azt jelentette, hogy Oroszország ilyen burkolt formában fizetett 
Japánnak hadisarcot. 

> 
52 Uo. 106. o. 
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A jogi bizottság január 24(ll)-én tárgyalta a hadifoglyoknak, a pol
gári foglyoknak stb. adandó amnesztia kérdését. A német tervezeten 
határozottan meglátszott az annexió és hadisarc nélküli béke megkötését 
követelő ausztriai, németországi és magyarországi januári forradalmi 
tömegmozgalom hatása, tovább ment el, mint amennyire a német impe
rialista körök eredetileg tervezték. A mozgalom csökkenése és a német 
csapatoknak oroszországi előrenyomulása után a végleges pótszerződés 
szövegéből lényeges pontokat hagytak ki, amely még a tervezetben 
szerepelt. 

Kriege tervezete előírta valamennyi hadifogoly szabadon bocsátását, 
akiket elkövetett cselekményeik miatt bíróilag elítéltek vagy fenyítés 
alatt állnak. Az amnesztia kiterjedt a haditörvények megsértéséért és 
politikai tevékenységért elítélt foglyokra is. A közönséges és állam
ellenes bűncselekményeket elkövetett foglyokat kicserélésükig nem bo
csátották szabadon.59 

A hadifoglyoknak az ellenfél haditermelésében való közreműködése 
ténylegesen a katonai eskü megszegését jelentette, ezért a tervezet az 
alábbiakat írta elő: „Mindkét szerződő fél teljes büntetlenséget biztosít 
azon személyeknek, akik fegyveres erejének kötelékébe tartoznak, azon 
munkákért, melyeket a másik fél hadifoglyaként végeztek."60 

A teryezetben szerepelt a hadműveletek alatt megszállt területek 
lakosainak a megszállás idején végzett politikai tevékenységét érintő 
amnesztia is. 

Mivel a petrográdi tárgyaláson különösen élesen vetődött fel az 
elnyomott nemzetiségek mozgalmaiban való részvételért adandó am
nesztia kérdése, a tervezet ezzel is foglalkozott, és ha formálisan is, 
lehetőnek tartotta az amnesztiát, de ezt az állampolgárság elvesztésével 
s az érintett személyek kiutasításával kötötte össze. 

„Az egyik szerződő fél alattvalói, akik a másik félnek a háború 
folyamán katonapolitikai szolgálatokat tettek és az előzetes békefelté
telek ratifikációjáig vagy annak utána ennek az országnak az alatt
valóivá váltak, nyilatkozatuk alapján fel kell menteni ahhoz az ország
hoz való tartozás alól, amelynek eddig állampolgárai voltak, és teljesen 
felmentetnek a fentebb említett szolgálatokért járó büntetés alól. Ugyan
akkor a helyi hatóságok követelésére ezeknek a személyeknek el kell 
utazniuk annak az országnak a területéről, amely eddig hazájuk 
volt. . ."61 Továbbiakban a tervezetben az érintetteket kötelezték, hogy 
ingatlan vagyonukat 10 éven belül adják el. 

Joffe egyetértett a tervezettel, de hiányolta, hogy az amnesztia nem 
terjed ki a háború folyamán üldözést szenvedetteknek egy olyan körére, 
akik sem egyik, sem a másik fél részére nem tettek szolgálatot, hanem 
tulajdonképpen saját hazájuk jól felfogott érdekében az általános bé
kéért harcoltak. Oroszországbán ezek az emberek már szabadságot élvez
tek, Németországban azonban még börtönben sínylődtek. Az utóbbiak 
közül Karl Liebknecht nevét említette meg. 

Kriege abból a ki nem mondott tényből indult ki, hogy a háború 
folyamán mindkét fél támogatta az ellenfél fogságba esett katonái között 
a fennálló kormányzat ellen irányuló nemzeti és szociális mozgalmakat 
abban a mértékben, amennyire ez háborús célkitűzéseinek megfelelt, az 

59 Uo. 136. o. 
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amnesztia körét igyekezett azokra az esetekre korlátozni, amelyekben 
mindkét fél érdekelt volt, s elzárkózott az amnesztiának az internacio
nalista alapon álló forradalmi munkásmozgalom bebörtönzött tagjaira 
és vezetőire történő kiterjesztésétől. 

A breszt-litovszki béketárgyaláson egy imperialista hatalmak által 
indított háborút készültek lezárni, a. tárgyalóasztalnál azonban a népe
ket és nemzetiségeket összeuszító cárizmus helyett, a hasonló eszközöket 
igénybe vevő központi hatalmakkal szemben az imperialista háborúnak 
polgárháborúvá való változtatását, a világ dolgozóinak nemzetközi szoli
daritását, az általános annexió és hadisarc nélküli demokratikus béke 
megvalósításának célkitűzését zászlajára író szocialista Oroszország kép
viselői jelentek meg, akik nemcsak az imperialista hatalmak érdekében 
végzett közvetlen vagy közvetett tevékenységért, hanem a nemzetközi 
munkásosztály forradalmi békeharcában való részvételéért bebörtönzöt-
tek számára is amnesztiát követelt. 

A központi hatalmak a breszt-litovszki tárgyalások második szaka
szában, amikor agresszív terveiket már egyáltalán nem leplezték, s 
miután a sztrájkmozgalom és a tüntetések hevessége nem utolsósorban 
a szociáldemokrata jobboldal közreműködésével csökkent, Szovjet-Orosz
országgal szemben az ukrán Központi Radát igyekeztek felhasználni. 
1918 janárjában az ukrán nacionalisták sorozatos politikai és katonai 
vereséget szenvedtek. Hatalmuk egyre kisebb területre szorult össze, s 
a munkás- és paraszttömegek az 1917 végén megalakult ukrán-szovjet 
kormányt mind erőteljesebben támogatták. 

A németek, de különösen a Monarchia égető gabonahiányát, ami 
Ausztriában szabályos éhséghez vezetett, az Ukrajnában levő tartalé
kokkal kívánták pótolni, s ehhez jó eszköznek mutatkozott a talaját 
vesztett Központi Rada. 

A Monarchia vezetőit, Czernin külügyminisztert és IV. Károly kör
nyezetét félelemmel töltötte el a németek nyílt agresszivitása, mely a 
tárgyalások megszakadásához vezethettek. Az Ausztriában különösen 
súlyos élelmezési válság adott alkalmat az aggodalomra. IV. Károly 
január 17-én többek között ezt táviratozta Breszt-Litovszkba Czernin-
nek: „Üjból nyomatékosan állítom, hogy a Monarchia és az egész di
nasztia sorsa a mielőbbi breszt-litovszki békekötéstől függ. Ha Bresztben 
nem jön létre a béke, akkor itt a forradalom.. ."G2 

A január 22-i koronatanácson, amelyen a magyar miniszterelnök 
és Arz vezérkari főnök is részt vett, Czernin felhatalmazást kért, hogy 
a németektől függetlenül a Monarchia nevében különbékét köthessen 
Szovjet-Oroszországgal. A külügyminiszter szerint a békeszerződés első
sorban a Monarchia és Oroszország közötti hadiállapot megszűnését 
mondta volna ki. A vezérkari főnöke ennek nem látta gyakorlati értel
mét, mivel a 40 osztrák—magyar hadosztály nem orosz, hanem román 
és ukrán csapatokkal áll szemben. — A szovjet-orosz kormányt támo
gató alakulatok kivonása a frontról ekkor folyamatban volt. — Cél
szerűbbnek tartotta, ha az ukrán nacionalistákkal és a román front 
parancsnokával, Scserbacsev tábornokkal tárgyalnak és nem viszik a 
németekkel törésre a dolgot. 

A Központi Rada már a tárgyalások kezdetén felhasználta a Monar
chia kritikussá vált élelmezési nehézségeit, s követelésekkel állt elő. 
így követelte, hogy Cholm környékét, amely etnikailag zömmel lengyel 
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lakosságú terület, csatolják Ukrajnához. A gabonaszállítások egyik fel
tételeként szerepelt a galíciai ukránok autonómiájának kérdése. Czernin 
a békeszerződésbe ezt nem volt hajlandó bevenni, de késznek mutat
kozott egy titkos jegyzőkönyvet aláírni, melyben az osztrák kormány 
vállalja, hogy Bukovinának és Kelet-Galíciának koronatartománnyá nyil
vánításáról 1318 júliusáig törvényjavaslatot nyújt be a képviselőházba, 
azzal a feltétellel, hogy addig az időpontig Ukrajnából 1 millió tonna 
gabonát kap.03 

Az úgynevezett „Galíciai jegyzőkönyvet", amely a breszti békeszer
ződések ratifikálásának Ausztriában egyik legjelentősebb akadályát ké
pezte, mivel a lengyeleket szembeállította a kormánnyal, majd a jegyző
könyv végrehajtásának halogatásával a galíciai ukránokat is, február 
8-án írták alá és Berlinben helyezték letétbe. 

Az ukránokkal folytatott tárgyalásokon szóba kerültek a hadifog
lyok is. A Rada képviselői kezdetben felhasználták a konjunkturális 
helyzetüket és igyekeztek elutasítani a hadifoglyok tartásdíjának ki
egyenlítésére vonatkozó német igényeket.64 Miután a nacionalisták kato
nai helyzete a szovjet-ukrán csapatok előrenyomulása következtében 
veszélyesen romlott, elfogadták a német tervezetet, de a bolsevikoknak 
azzal a kiegészítésével, hogy csak a nem dolgozó ' hadifoglyok tartásdíját 
•egyenlítik ki. 

A központi hatalmak február 9^én írták alá az ukrán nacionalista 
kormánnyal kötött békeszerződést, amely a hadifoglyok vonatkozásában 
nemigen tért el tartalmában, sőt megszövegezésében sem a Szovjet-
Oroszországgal megvitatott tervezettől.65 

A szovjet küldöttség vezetője, Trockij, miután a németek az ukrá
nokkal aláírt szerződés birtokában még szemérmetlenebb ultimátum
szerű annexiós követelésekkel léptek fel — Lenin utasítása ellenére — 
február 10-én félbeszakította a tárgyalásokat, s elutazott Pétervárra. 
Trockij nem vizsgálta olyan mélyen az ausztria—magyarországi és né
metországi januári tömegmozgalmak erejét és várható hatását, mint 
Lenin. A felszíni jelenségekből túlzott következtetéseket vont le. Arra 
számított, hogy ha a központi hatalmak támadásra szánnák el magukat, 
ez Bécsben és Berlinben a forradalom azonnali kirobbanásához vezetne.66 

Nem számolt azzal a kétségtelen ténnyel, hogy a német és osztrák— 
magyar csapatok fegyelme még nem bomlott fel olyan mértékben, hogy 
a keleti fronton a demobilizáló orosz hadsereggel szemben támadó had
műveletekre ne lett volna még alkalmas. Lenin, aki alaposan elemezte 
a központi hatalmak hátországában lezajlott eseményeket, s felmérte 
a német csapatok tényleges harcértékét, súlyos harcot vívott a német és 
osztrák—magyar támadás megkezdése után a párton belül a trockisták, 
a „baloldali" kommunisták forradalmi frázisai ellen, a Népbiztosok Ta
nácsában és a szovjetekben pedig az antant hatalmak felé kacsingató 
baloldali eszerekkel szemben. Ennek eredményeképpen sikerült az im
perialista támadást a március 3-án breszt-litovszki békediktátum alá
írásával elsősorban diplomáciai eszközökkel feltartóztatni, s a fiatal 
szovjethatalomnak bizonyos lélegzetvételi szünetet biztosítani. 

63 OcBo6oaHTe,\bHaa BOHHa yKpaHHCKoro Hapoaa npoTHB HeMeijKHx oKKynaHToB. /loKyMeHTM 
n MaTepwaAbi. ľloa pea. H . H . ílonoBa. 1937. 11. c. 

64 UO. 12. O. 
65 HIL Első v i l ágháborús gyű j t emény 3385. es. 31. lap . Bővebben : Had tö r t éne l 

m i Köz lemények 1963. 2. sz. 132—133. o. 
66 MnpHbie neperoBopw B BpecT-AnToBCKe. ÜAeHapHbie 3aceaaHHH. MocKBa,1920. 209—210. c. 
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Szovjet-Oroszország területén a német csapatok beszüntették az 
előrenyomulásukat. Ukrajna területén a Központi Rada formális kéré
sére'17 a német és osztrák—magyar csapatok előretörése egészen április 
végéig folytatódott. 

Az 1918. március 3-án aláírt békeszerződés VIII. cikkelye kimondta, 
hogy a hadifoglyokat mindkét részről hazabocsátják. A hadifoglyok ki
cserélését és az amnesztiát a XII. cikkely értelmében külön pótszerződés 
szabályozta.'58 A német—orosz pótszerződés végleges szövege tükrözte 
a jogi bizottságban kialakult álláspontokat. A szerződés szabályozta a 
hadifoglyok és polgári foglyok cseréjét. A cikkely első pontja nem. 
hagyott kétséget a hadifogolykérdésben fennálló osztrák—magyar és 
német ellentéteket illetően, amelynek még az aláírás előtt március 1-én 
lefolyt ülésen Mérey követ a szovjet küldöttség jelenlétében is hangot 
adott.'"1 

Ez azonban nem gátolta meg a Monarchiát, hogy a szerződést alá
írja. Az 1. § elő'rányozta a katonai szolgálatra alkalmatlan foglyok 
hazaszállításának meggyorsítását. Az egészséges hadifoglyok hazaszállí
tását a lehető leggyorsabban, meghatározott időközökben kellet lebonyo
lítani.70 Az utóbbit újabb egyezmény útján szabályozták, s ez a későb
biekben az egészséges foglyok hazaszállítását nagymértékben elhúzta. 

A 3. § megfogalmazásában figyelembe vették a szovjet küldöttség 
kritikai megjegyzéseit és az orosz foglyok tartásdíjának megtérítését 
írta elő, akiknek munkája nem fedezte az erre fordított költségeket.71 

A 4. § előírta, hogy a békeszerződés ratifikációja után egy vegyes 
bizottságot kell alakítani, melyben minden szerződő fél 4—4 tagot de
legál. A bizottság feladata volt a fogolycsere részletkérdéseinek kidol
gozása, a hazatérés rendjének és módjának, valamint a szabadon bocsá
tott foglyok eltartási költségeinek megállapítása.72 

A német osztrák—magyar érdekellentéteket demonstrálta, hogy a 
békeszerződés különálló mellékletét képező orosz—osztrák—magyar pót-
szerződésben a hadifoglyokra vontakozó rendelkezéseket az előbb ismer
tetett német—orosz pótszerződéshez viszonyítva nem azonos módon fo
galmazták meg. Az 1. §-ban Oroszország osztrák—magyar hadifogoly
gondozó misszió felállítását engedélyezte. A 2. § azonos volt a német— 
orosz pótszerződés szövegével. A 3. § azonban eltért az említett pót
szerződés szövegétől. Nem írta elő azt, hogy a csere részleteit szabályozó 
vegyes bizottság csak a szerződés ratifikációja után ülhet össze, hanem 
lehetőséget adott arra, hogy még a ratifikálás előtt közvetlenül az alá
írás után megkezdje a munkáját.7''' A hadifoglyok eltartási költségeiről 
a 4. § csak nagy általánosságokban emlékezett meg, amelyet a nemzet
közi jog alapján kölcsönösen kellett megállapítani. É költségek megálla
pítása azonban 1918 őszéig, a Monarchia felbomlásáig nyitott kérdés-
maradt. 

A breszt-litovsz'ki békeszerződés ratifikálása komoly nehézségekbe 
ütközött, különösen Ausztriában. A képviselőházban várható volt, hogy 
a lengyel képviselők ellene szavaznak, a tömegeknek a rabló békével 

67 OcBoöoaHTeAbHaa Boi'ma yKpanHCKoro Hapoaa npoTHB HeMeijKHx oKKynaHTOB. 1937\ 16—17 c. 
68 Szovjetunió tö r t éne te 1917—1926. Válogatott d o k u m e n t u m o k . T a n k ö n y v K i 

adó, Budapes t , 1961. 212. o. 
69 MifpHbie neperoBopw B EpecT-Am-oBCKe. ÜAeHapHbie aaceaaHHji . . . MocKBa, 1920. 222. c . 
70 /[oKyMeHTbi BHeiimen IIOAHTHKH C C C P . MocKBa, 1957. T . I. 174—175. c. 
71 U o . 175. O. 
72 U o . 175. O. 
73 U o . 190. O. 
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szemben megnyilvánuló állásfoglalása a szociáldemokratákat, s számos 
nemzetiségi képviselőt a szerződés elvetésének álláspontjára késztetett. 
Magyarországon a tavaszi mezőgazdasági munkák miatt húzták-halasz-
tották a béke ratifikálását, mert a nagybirtokosok nem akartak az orosz 
foglyok munkaerejéről máról holnapra lemondani. 1918. március 30-án 
a közös külügyminiszter átiratban értesítette a magyar minisztertanács 
elnökét, hogy az ukrán békeszerződés ratifikálását elhalasztják, s a 
Szovjet-Oroszországgal kötött szerződést előzőleg a császár fogja ratifi
kálni, ezzel kész helyzetet teremtenek, s csak ezután terjesztik majd a 
képviselőház elé,74 hogy a kellemetlennek ígérkező vitát elkerüljék.75 

Szovjet-Oroszország a békeszerződést március 15-én, Németország 
pedig 2'2-én ratifikálta. A német misszió már áprilisban elutazott Moszk
vába. A németek helyzeti előnyüket kihasználva, mivel a Monarchia 
hadifogolymissziója elsősorban a békeszerződés ratifikálásának elhúzó
dása következtében csak két és fél hónapos késéssel érkezett meg, a 
csehszlovák lázadás kirobbanásáig a Svéd Vöröskereszt megbízottjának 
1918. augusztus 29-én kelt jelentése szerint Távol-Keletről és Kelet-
Szibériából sikerült majdnem minden német hadifoglyot kiszállítani. 
1918 nyarán Irkutszkban 900, Kanszkban pedig csak 600 német tiszt 
maradt.76 A német hadifoglyok gyors kivonását elősegítette az is, hogy 
a szovjet kormány által a hadifoglyok szállítására kijelölt vagonpark 
felét ők használták fel, holott a Monarchiának 15-ször több hadifoglya 
várt elszállításra.77 A német bizottságnak azt a törekvését, hogy a szibé
riai német foglyokat mielőbb kiszállítsa, a Szociális Forradalom című 
lap is szóvá tette.78 1918 októberéig mintegy 150 000 orosz és német hadi
foglyot cseréltek ki,79 s a szovjet kormány ellenőrzése alatt álló terü
leten német hadifogoly nemigen maradt. A hivatalos adatok szerint 
1918 áprilisától novemberéig 101 000 német hadifogoly tért haza.80 

A német hadvezetőség minden eszközt megragadott annak érdeké
ben, hogy az orosz hadifogoly munkaerőt visszatartsa. Ez a törekvése 
megnyilvánult az 1918. június 24-én Berlinben megkötött német—szov
jet-orosz egyezményben is, amely a katonai szolgálatra alkalmas foglyok 
cseréjét szabályozta. Az egyezmény I. cikkelye kimondta, hogy a katonai 
szolgálatra alkalmas hadifoglyok „fej-fej és rang-rang ellenében" kerül
nek kicserélésre.81 Miután Németországban tízszer annyi orosz hadifogoly 
volt mint német Oroszországban, a hadvezetőség az orosz hadifogoly
munkaerőnek (J/io részét visszatarthatta. 

A Monarchia hátrányosabb helyzetben volt. A békeszerződés oszt
rák—magyar részről szükséges ratifikációjának elhúzódása miatt április 

74 O L . MK. 1918. 2741. r e s . 2. l a p . 
75 U o . 11. l a p . (1918. I V . 12.) 
76 Kriegsarchiv. KM 10/Kgf. Abt. Nr. 91 197 1918. Big. — HIL Első világháborús; 

gyűjtemény 3389/1. cs. 72. pali. 8. i. (német nyelvű másolat). 
77 Kr iegsarchiv . Fe ldak ten . AOK IG des Gstabes . Op. Abt . 1918. Nr . 130 254: 

KM 10/Kgf. Abt . Nr . 19 930/1918. 
78 Szociális Forradalom. 1918. 1. sz. április 3. 4. o. (Megkezdődik foglyaink ki

cserélése). 
79 Marxizmus—leninizmus Jntézetének Központi Pártarchívumai. Moszkva. 17. 

fond. 11. leltár, 186. ő. e. 10—11. lap. (1918. okt. 16-án Vjatkában kelt német nyelvű je
lentés.) 

80 A Nemzetközi Vöröskereszt; ada ta i szerint 2082 néme t tiszt és 165 000 k a t o n a 
esett orosz fogságba. Az orosz Fővezérkar 1917. szeptember 1-én az időközben el
haltak és kicseréltek leszámításával 143 602 német hadifoglyot tartott nyilván. (Lásd 
HK 1961. 2. sz. 637. o.) Ezek közül 1918 áprilisáig többen a fronton keresztül haza
tértek és nem kerültek bele a 101 000 fő létszámába (a Szovjet Hadsereg Központi 
Állami Archívuma, Moszkva. 28 361. fond. 3. leltár 466. ő. e. 9—10. lap.) 

81 ^oKyiueHTbi BHeuiHefl UOAHTHKH CCCP. T . I. MoCKBa, 1957. 679—680. c. 
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17-én csak Raabl hadbiztos és Marchesetti százados, a Hadsereg-főpa
rancsnokság felderítő osztályának egyik tisztje utazott ki82 néhány más 
személy kíséretében, és Csicserin külügyi népbiztos jóindulatú elnézé
sével83 a petrográdi dán követség állományában kezdtek munkához. Az 
•első hivatalos rokkant hadifogoly-szállítmány elindításáról április 11-én 
értesíti a moszkvai dán főkonzul az osztrák—magyar külügyminiszté
riumot, hangsúlyozva, hogy Ausztria—Magyarországnak is ugyanannyi 
létszámú rokkant hadifogoly-szállítmányt kell Oroszországba küldenie.8'1 

A Monarchia a kölcsönösséget a rokkant hadifogoly-szállítmányoknál 
igyekezett a lehetőségekhez képest fenntartani, viszont amikor az orosz 
rokkant hadifogoly-kontingensek kimerültek, s Oroszországból 80—90° o-
ban egészséges katonai szolgálatra alkalmas hadifoglyokat kezdtek haza
szállítani, a vonatok az átvevő állomásról üresen tértek vissza.85 Érthető 
módon, a németek fogolycsere gyakorlatából kiindulva, a szovjet szervek 
ragaszkodtak az egészséges foglyok „fej-fej" ellenében történő cseré
jéhez,86^ ez került bele az említett júniusi egyezmény szövegébe is. 

IV. Károly 1918. május 15-én ratifikálta a breszt-litovszki béke
szerződést,87 amit hamarosan közöltek Csicserin külügyi népbiztossal. 
Csicserin nyugtázta a közlést és kifejezte reményét, hogy hamarosan 
sor kerül az okmányok kicserélésére is.88 Erre azonban csak több mint 
másfél hónap múltán, július 4-én Berlinben került sor. A parlament 
megkerülése a ratifikációs eljárás alkalmával nagy vihart és tiltakozást 
váltott ki az osztrák képviselőházban.8'1 Seidler osztrák miniszterelnök 
a nem éppen alkotmányos úton való eljárást a hadifoglyok hazahozatala 
meggyorsításának szükségességével indokolta. 

Az Ukrajnával kötött szerződés ratifikálását — miután a német és 
osztrák—magyar csapatok az országot megszállták, majd a Rada szét-
kergetése után a németek bábját, Szkoropadszkij hetmant juttatták hata
lomra — elejtették, s a nagy belpolitikai vihart okozó „galíciai, jegyző
könyvet" az osztrák—magyar külügyminisztérium kérésére július 16-án 
a Monarchia berlini követének jelenlétében elégették.ÍH) Kudarcot vallott 
az Ukrajnából való gabonaszállítás terve is, s a megszálló csapatok 
helyzete a sztrájkok s a kibontakozó partizánmozgalom következtében 
egyre ingatagabbá vált. 

Az osztrák—magyar hadifogoly-misszió Kreycy Ágost vezérőrnagy 
vezetésével július 5-én érkezett Petrográdra. A misszió a csehszlovák 
hadtest lázadása következtében a tervezett 17 helyi kirendeltségből csak 
10-et állíthatott fel,91 s tevékenysége csakis a szovjet csapatok által ellen
őrzött területre korlátozódott. 

82 HIL Első v i lágháborús gyű j temény . 3385. cs. 71. lap . 
83 A Szovjetunió Külpol i t ikai Levél tára . Moszkva, 66. fond. 1. leltár, 1. cs. 8. ü. 

i. 1—2. (Dr. Raalbl hadbiztos 1918. ápri l is 30-án Pe t rog radon kelt Csicserinhez in« 

«1 Uo.l. ü. i. 5. lap. Kr iegsarchiv . KM 10'Kgf. Abt. 1918. Nr. 28 616. 
85 HIL Első v i lágháborús gyű j temény . 3385. cs. 614. lap. (1918. VIII. 22.) 
86 ^oKyiaeHTbi BHeumefi noAHTHKH CCCP. T . I. 678—679. c. 
87 HIL Első v i lágháborús gyű j temény . 3385. cs. 8. lap . 
88 (ZJoKyMeHTM BHeumen noAHTHKH CCCP. T . I . .313. c. 
89 S tenographische Pro tokol le übe r die S i tzungen des Abgeordne tenhauses des 

ö s t e r r e i c h i s c h e n Reichsra tes in J a h r e n 1917—1918, XXII . Session. Bd. III. 69—83. 
3845. o. -

90 Kpax repMaHCKoii oKyynaijHH Ha YKpaHHe. (ľl-o aoKyineHTaM oKKynaHTOß). MocKBa, 1936, 
80. c. 

91 HIL Első v i lágháborús gyűjtemény..3385. cs. 71—73. fol. 
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A misszió fő feladatának tekintette, hogy kivonja a hadifoglyokat 
&. forradalmi elemek befolyása alól, csökkentse a foglyok áramlását a 
Vörös Hadseregbe, s minél gyorsabban szállítsa haza a hadvezetőség 
számára annyira szükséges emberanyagot. 1918 közepén a Monarchia 
utolsó élőerő-tartalékát már csak a hazatérő hadifoglyok s a felgyógyuló 
sebesültek alkották. Az oroszországi hadifoglyok ellátásával kapcsolatos 
pénzügyi kérdéseket megvitató 1918. június 27-én összehívott miniszté
riumközi értekezletről kiadott tájékoztatóban többek között az alábbia
kat olvashatjuk: „A hadsereg nemcsak a délnyugati fronton áll szemben 
egy lényegesen megerősödött ellenféllel, s ez minden erőgyarapodást 
ellensúlyoz majd, mivel Olaszország a nyugati szövetségesek Ausztria— 
Magyarország ellen irányuló megsemmisítő szándékát tapasztalta. Az 
Oroszországból várt hazatérők jelentik a hadsereg utolsó tartalékát. 
A hátország már nem bír el semmilyen erőelvonást anélkül, hogy a 
hadigazdaság össze ne omlana. Az évi újonckontingens csak szerény 
hozzájárulás, s nem fedezi a menettartalékot sem."92 1918 nyarára a 
csapatok élelmezése, ruházattal ós hadianyaggal való ellátása olyan 
katasztrofálissá vált, hogy a fronton levő csapatok létszámának csökken
téséhez is folyamodtak. A hazatérő hadifoglyok mint váltás kerülhettek 
elsősorban számításba. 

A magyar és az osztrák képviselőházban számos interpelláció hang
zott el a hadifoglyok segélyezésének és hazaszállításának kérdésében. 
A Hadügyminisztérium 10. osztálya Vinzenz Molik képviselő szóbeli inter
pellációjára 1918. július 13-án elismerte, „hogy az októberi forradalom 
után a hadifoglyok szabadságot kaptak, ugyanakkor a tisztek külön 
ellátmánya is megszűnt. Erről a Monarchia kormányának kellett gon
doskodnia." A válasz hangsúlyozta, hogy a szovjet kormány jóindulatúan 
kezelte a hadifoglyok helyzetének megjavítását célzó lépéseket s betar
totta a nemzetközi megállapodásokat.93 Az úgynevezett tiszti „gázsi" 
fizetését a bécsi Hadügyminisztérium intézte. Az erre előirányzott össze
get felemelték. 1917 októbere és 1918 márciusa között havonta 4 millió,. 
1918 április és szeptember között 15 millió rubelt irányoztak elő az 
oroszországi hadifoglyok részére.9''' 

Az idézett dokumentum leleplezi az ellenforradalmi korszak szovjet
ellenes kiadványaiban és a kétkötetes Hadifogoly magyarok története című 
monográfiában olvasható állításokat, hogy a tisztek „gázsijának" kifize
tését a szovjet szervek és a szocialista hadifoglyok gátolták volna. 1918 
elején, amikor valóban sok helyen pénz nélkül maradtak a tisztek, a 
járandóságok elmaradása elsősorban a német csapatok balti, majd finn
országi intervenciója miatt állt le néhány hónapra, mert a Svédországon 
át utazó futárok a pénzzel nem jutottak el Petrográdra, s a kérdéses 
összegek a bécsi és koppenhágai bankokban hevertek.95 

A Monarchia rendkívül kis összeget irányzott elő a hadifogoly
misszió részére. 1918. január 1-től október 31-ig a magyar és osztrák 

02 HIL ELső világháborús gyűjtemény. 3389. cs. 27. pali. 2. i. — német nyelvű 
másolat. 

93 Kr iegsarchiv . KM 10/Kgf. Abt. Nr. 56 000/1918. HIL Első v i lágháborús gyűj te 
m é n y . 3389. cs. 9. pal i . 

94 u o . 
95 Uo. A Hadügymin i sz t é r i um osz tá lyának az Ura lkodó Ka tona i I rodá jához 

benyú j to t t előterjesztése a lap ján a m a g y a r és osz t r ák pénzügy i ha tóságok ál tal 1918. 
j a n u á r 1-től jú l ius végéig a hadifogolysegítő akcióra engedélyezet t 66 millió rube l 
ből jú l ius 13-ig csak 31 590 000 rubel t haszná l t ak fel. Vagyis még a felét sem az en
gedélyezet t ke re tnek . , 
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pénzügyminiszter összesen 106 millió rubelt biztosított a foglyok ellá
tására és hazaszállítására.'10 Míg a németek egy hadifoglyuk hazahozata
lára 500 márkát, addig a Monarchia mindössze 132 koronát irányzott 
elő.!>7 

Az osztrák—magyar hadifoglyok előtt világossá vált, hogy a Monar
chia uralkodó körei, akik őket mozgósították és háborúba küldték, nem 
kívánnak róluk megfelelően gondoskodni. Kellő összehasonlítási alapjuk 
is volt, hisz tapasztalták, hogy a németekről a breszti béke után azonnal 
történik gondoskodás, hamar haza is szállítják őket, míg róluk bizony 
megfeledkezett a „haza". A totzkojei tábor például 10 560 osztrák— 
magyar és 620 német hadifogolynak nyújtott hajlékot. E. W.. Lindewald 
dán megbízott 1918. április 12-én kelt jelentésében arról ír, hogy a 
táborban a németek márciusban kaptak segélyt, az osztrák—magyarok 
viszont semmit. A legénység egyáltalán nem kap támogatást, tartalé
kokat nem tudnak képezni, s az élelmezés kilátásai katasztrofálisak.I,á 

A kazanyi táborban a Monarchiából érkező segély elmaradása ki
élezte a németek és az osztrák—magyarok közötti viszonyt. „ . . . sajnos 
tapasztalnom kellett — írja Lindewald —, hogy az osztrák—magyarok 
és a birodalmi németek között gyakran feszült viszony uralkodik. Lép
ten-nyomon tapasztaltam, hogy ennek az elkeseredésnek az oka az 
osztrák—magyaroknak hazájukkal szemben érzett neheztelése az elég
telen segítség miatt, amelyben részesítik őket, és ezt növeli még az. 
irigység is, amely saját és a birodalmi németek helyzetének összehason
lítása alkalmával akaratlanul is adódik."!,í' Számos hasonló tartalmú 
jelentést lehetne még idézni. A német misszió a „szövetséges" hadifog
lyok összeütközésének elkerülése végett lépéseket tett a szovjet ható
ságoknál, hogy a német hadifoglyokat különítsék el az osztrák—magya
roktól, akik között a forradalmi mozgalom kedvezőbb talajra talált, s 
külön részlegekbe vagy táborokba összpontosítsák őket. 

A szovjet kormány a breszt-litovszki tárgyalások kezdetén kész volt 
vállalni az orosz fogságba esett német, osztrák—magyar, török és bolgár 
katonák eltartását, a németek azonban a területi követelések mellett 
a hadifoglyok tartásdíja címén hadisarcot követeltek a fiatal munkás
paraszt államtól. „Ez az ultimátum a következő: vagy további háború, 
vagy annexiós béke, azaz béke olyan feltételekkel, hogy mi visszaadjuk 
az általunk elfoglalt területet, a németek megtartanak minden általuk 
elfoglalt területet és (a hadifoglyok tartásköltsége leple alatt) hadisarcot 
vetnek ki ránk, mintegy 3 milliárd rubelt kitevő hadisarcot, amit néhány 
év alatt részletekben fizetnénk meg."1*' — írta Lenin 1918 januárjában 
a breszti különbékéről szóló téziseiben. A március 3-án aláírt szerződés 
ennél jóval súlyosabb feltételeket szabott. A német csapatok megszállták 
a balti köztársaságot, Belorusszia és — az osztrák—magyarokkal karöltve 
— Ukrajna területét, zsákmányul ejtették az orosz csapatok hadianya
gának tekintélyes hányadát. A német imperialisták mohóságának ostora 
közvetve az osztrák—magyar hadifoglyok hátán csattant. Szovjet-Orosz-

06 HIL Első v i l ágháborús gyű j temény . 3385. cs. 3. l ap . 
97 Uo. A Közös Minisz ter tanács a hadifoglyok e l lá tására szükséges rube lk iu ta 

lási ügye t augusz tus 24-én min t 3. nap i rend i ponto t tűzte nap i r endre . (Staatsarchiv, 
Min is te r ium des Äusse rn . Pol i t i sches Archiv . K a r t o n rot . 627. 1,088. fol. — OL Fi lm
tá r W. 218.) 

98 Kr iegsarchiv . KM' 10/Kgf. Abt . Nr. 36063. Big. 10. HIL Első v i l á g h á b o r ú s 
gyű j t emény . 3389. cs. 8. pall . 19. i. 

99 Uo. 
100 Len in : Művei. Szikra, Budapes t , 1952. 26. köt. 461. o. 
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ország kormánya, miután erőszakkal arra kötelezték, hogy viselje a 
központi hatalmak fogságába került saját polgárainak eltartási költsé
geit, s ez a lényegét tekintve az osztrák—magyar és szovjet-orosz pót-
szerZjődésből is következett, nem volt köteles vállalni tovább a hadi
foglyok eltartásának finanszírozását, különösen akkor, amikor azok nagy 
részét kivonták a termelésből és zsúfolt táborokban várták a hazaszál
lítást. Erre annál is inkább nem volt kötelezhető, mivel a Monarchiának 
kereken 2110 000 katonája esett orosz fogságba, Oroszországnak pedig 
mindössze 1 503 000 embere adta meg magát az osztrák—magyar csapa
toknak. A békekötésig Oroszország 600 000-rel több osztrák—magyar 
hadifogoly tartási költségét fedezte. A költségek rendezése az osztrák— 
magyar féllel a Monarchiának 1918 őszén bekövetkezett felbomlásáig 
nem történt meg. Hasonlóképpen papíron maradt az osztrák—magyar— 
szovjet-orosz vegyes bizottság által a hadifogolycsere technikai részle
teire vonatkozó 1918. október 11-én aláírt megállapodása is.101 Miután 
a breszt-lltovszki békeszerződés az Oroszország területén élő osztrák— 
magyar hadifoglyok eltartásáért a Monarchiát teszi felelőssé, nem helyt
álló az említett ellenforradalmi kiadványok burkolt vagy nyíltan ki
mondott állítása, hogy a hadifoglyok helyzetének romlásáért a felelősség 
a szovjethatalmat terheli. A magyar, a német és az osztrák burzsoá 
történetírásban mondhatni általános az a tendencia, hogy az osztrák— 
magyar, s közülük is elsősorban a magyar hadifoglyok belépését a Vörös 
Hadseregbe a foglyok élelmezésének, ruházati és más jellegű ellátásá
nak romlásával magyarázzák, amelyet állítólag a szovjet szervek szánt
szándékkal idéztek volna elő. Annak ellenére, hogy a Monarchia a béke
szerződés értelmében a fennálló tartozásait nem rendezte, a szovjet 
kormány a gazdasági bomlás, az éhség s a polgárháború körülményei 
között a lehetőségekhez mérten gondoskodott a hadifoglyokról, termé
szetesen elsősorban a legénységről, akikről imperialista kormányuk kü
lönösen megfeledkezett. 

A hadifogoly-szállítmányok a németek által megszállt területeken 
keresztül érkeztek Ausztria—Magyarországra. Ezért a hazaszállításban 
a német katonai hatóságoknak jelentős szerepe volt. A németek nem 
kívántak saját hátországukból orosz hadifogoly munkásokat a termelés
ből kivonni, s ezért ragaszkodtak ahhoz, hogy az átvevő állomásokon 
mindig kellő számú orosz cserefogoly álljon készenlétben az osztrák— 
magyar foglyokból álló szállítmányok átvételénél.102 Mivel a demarkációs 
vonalat is a németek őrizték, gyakoriak voltak az olyan esetek, amikor 
a tömegével szökve érkező osztrák—magyar foglyokat a forradalmi moz
galom terjedésének megakadályozása céljából feltartóztatták, vagy vissza
kergették. Ez csak tovább növelte a hazai kizsákmányolók elleni gyűlö
letet. „Nagy volt a békevágy a hadifoglyok körében — írja Kun Béla 
—, de még nagyobb volt a békeillúziók tömege. Haza, haza, nem, nem 
kell többet fegyver — ez volt a hangulat igen széles tömegekben. Köz
ben azonban segítségünkre sietett a császári és királyi ostobaság, amely 
a forradalomtól való jogos félelmében szabotálta a foglyok hazaszállí
tását, sőt az egyenként visszaszökő hadifoglyokat is visszakergette a 
lövészárkoknál még meglevő drótsövények elől."103 

101 Szovjetunió Külügyi Levél tára , Moszkva, 66. fond. 1. lel tár , 1. cs. 5. ü. i. 
7—13. lap . 

-102 Kr iegsarchiv . KM 10/Kgf. Abt. 1918. Nr. 5i 345. 
103 Szamue ly Tibor, Riadó, Budapes t , 1927. 18—19. o. (Kun Béla : Emlékezés 

S z a m u e l y Tiborna.) 
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A központi hatalmak által a hadifoglyok hazatérése és helyzetük 
javítása elé gördített akadályoknak nagy forradalmasító hatását az ellen
forradalmi beállítottságú Stessel Ernő ezredes is elismeri. A kraszno
jarszki hadifogolytáborról szóló feljegyzéseiben erről az alábbiakat írja: 
„. . .közben májusban visszajött néhány fogoly, kik szökve eljutottak 
Szmolenszkig, de ott állítólag a németek nem engedték át a határon, 
és hogy éhen ne vesszenek, visszatértek a régi táborba. Ily eset növelte 
az elkeseredést. »Nem akarnak hazaengedni« — mondták az emberek, 
míg az internacionalisták az így háborgó kedélyeket felhasználva, saját 
gárdájukba való belépésre buzdították a legénységet."104 

Hamar tudottá vált, hogy a hazatérő hadifoglyok nem kerülnek 
véglegesen családjukhoz, hanem a hadvezetőség a további katonai erő
feszítések érdekében ágyútöltelékként ismét a frontra dobja őket. A haza
térő és csalódott, volt hadifoglyok voltak a mozgatói az 1918 első felé
ben kirobbantott judenburgi, rumburgi, sajószegcsői, pécsi105 és kragu-
jeváci106 katonai lázadásoknak. A munkanélküliség közepette a nyomo
rúságos táborokban igen sok hadifogoly inkább vállalta a nélkülözést, 
amelyben a helyi orosz lakosságnak is része volt, mintsem hazatérve 
imperialista célokért az olasz és balkáni fronton vérezzen. Csak egy 
jellemző levélből idézünk, amelyet az ufai kormányzóságbeli zlatouszti 
fogolytáborból írt 1918. március 17-én Tóth Sándor és Márton Mihály 
a „Nemzetközi Szocialista" petrográdi szerkesztőségéhez: „ . . . Elvtársakat 
még felkérjük azzal, hogy az esetleges szeparál(t) béke megkötése esetén 
mi, kik nem akarunk még egyszer frontra menni, mihez tartsuk magun
kat, mert eltökélt szándékunk nem hazamenni . . ."107 A foglyok húzó-
dozása a hazatéréstől olyan nagyfokú volt, hogy a német és osztrák— 
magyar csapatok által megszállt Ukrajnában is tízezrével húzódtak 
meg. Hazakényszerítésük kényes jogi problémát okozott a Monarchia 
hadvezetőségének. Katonaszökevényeknek tekintették őket, de az Ukraj
nával kötött békeszerződés, amelyet még nem is ratifikáltak, jogilag 
nem tette lehetővé a velük szemben alkalmazott erőszakot. A döntő 
azonban nem a jogi meggondolás volt, hisz ezzel a rekvirálásoknál,, 
a sztrájkok és a partizánmozgalom elfojtásánál a megszállók egyáltalán 
nem számoltak, hanem a Hadügyminisztériumnak az az elvi álláspontja,, 
hogy hazahozatalukkal nem kívánták szaporítani a politikailag elége
detlen elemeket. Azokat, akik később hazatérnek, haditörvényszék elé 
szándékoztak állítani, viszont a német megszálló csapatok ellen nyíltan 
fellépő hadifoglyokat letartóztatták. Korabeli jelentések szerint egyedül 
á poltavai kormányzóságban 8000 hadifoglyot végeztek ki108 a német és 

10í stessel (Szelényi) Ernő: Hadifoglyok élete Szibériában. Krasznojarszki fo
golytábor. Budapest, 1925. 160. o. 

105 Magyar Munkásmozgalom Történészek válogatott dokumentumai. Szikra„ 
Budapest, 1956. 5. iköt. 205—206. o. 

106 OL ME 1918. XVI. tétel 6570. res . — néme t nye lven . 
107 Marxizmus-Leninizmus Intézet Központi Pártarchivuma 17 fond. 11. leltár, 

ő. o. 175. lap. Meg kell említenünk, hogy éppen a zlatouszti magyar hadifoglyok 
közül került ki az az internacionalista osztag, amely 1918 május végén és június 
első napjaiban a csehszlovák és orosz ellenforradalmi csapatok első csapását fel
fogta, s a frontot a Podvojszkij által erre a szakaszra irányított erősítés beérkezé
séig elvérezve ugyan, de tartotta. 

108 Az Októberi Forradalom Központi Állami Levéltára Moszkva. 393. fond. 4. 
leltár, 26. ő. e. 253—257. lap. L. még: Stessel Ernő: Hadifoglyok élete Szibériában. 
Krasznojarszki hadifogolytábor. Budapest, 1925. 191. o. 
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osztrák—magyar csapatok imperialistaellenes, internacionalista magatar
tásuk és tevékenységük miatt. Ezek a hadifoglyok kijelentették, hogy 
„csak egy esetben hajlandók fegyvert fogni — a burzsoázia ellen".10* 

A Penzában megjelenő Világszabadság című magyar internaciona
lista lap írja: „hogy az egészséges hadifoglyok mennyire sietnek a fran
cia frontra a hazulról jövő barátságos hírek után, annak élénk bizonyí
téka az a körülmény, hogy mióta a hadifoglyok kicserélését intéző 
bizottság [Moszkvában van, Moszkva város, amelyik eddig túl volt zsú
folva hadifoglyokkal, teljesen árván maradt. Itt-ott lézeng csak egy-egy 
átutazó hadifogoly a moszkvai állomáson. 

A nagy tömeg elvándorolt messze Szibéria közepébe, Irkutszkba és 
Krasznojarszkba s nemigen sietnek jelentkezni Mirbach grófnál kegyes 
felvételre a hazautazó transzportokba."110 

Az osztrák—magyar hadifoglyok hazatéréstől való húzódozásának 
igen bonyolult okai voltak. A cseh, a szlovák és a délszláv hadifoglyok 
nemcsak a front tüzérségi pergőtüzétől féltek, hanem tartottak a nem
zetiségek, a nemzetiségi mozgalmak elleni megtorlástól is. A csehszlovák 
hadtest ellenforradalmi tiszti csoportja többek között azzal ijesztgette 
a legionistakat, hogy a fegyverek elrendelt leadása után a bolsevikok 
kiszolgáltatják őket a Monarchiának, ahol hadbíróság vár rájuk. 

Ehhez az is alapul szolgált, hogy a hazatérő hadifoglyok közül mint
egy 10 OOO ellen indítottak eljárást internacionalista tevékenység vagy 
az Oszták—Magyar Monarchia egysége ellen irányuló antantbarát nacio
nalista szervezetekben, fegyveres alakulatokban való részvétel címén.111 

Erős visszatetszést szült a szovjet közvéleményben, hogy a Monar
chia Németországhoz hasonlóan visszatartja az orosz foglyokat. Ezért 
a petrográdi osztrák—magyar misszió igen kényes helyzetbe került és 
sürgette, hogy a Hadügyminisztérium tartsa be a kölcsönösség elvét. 
Érvek mindig akadtak, az aratási munkák, az ukrajnai vasutassztrájk, 
majd az az abszurd elgondolás, hogy a hazatérő foglyok veszélyesen 
megnövelhetik Oroszország katonai potenciálját.112 Végül nagy nehezen 
a Hadügyminisztérium augusztus 24-én elrendelte 23 000 nagyorosz hadi
fogoly kivonását a munkahelyekről. Az orosz hadifoglyok szökésének 
elkerülése végett az osztrák—magyar hatóságok eltitkolták előlük a hadi
foglyok kölcsönös kicseréléséről szóló egyezményeket. 

A breszt-litovszki béke aláírása idején kereken 1 millió oroszországi 
hadifogoly élt a Monarchia területén. Ennek csak egy kis hányada került 
hazaszállításra, részben Szovjet-Oroszországba, részben — főleg a tisztek. 
és a kozákok — a Krasznov tábornok uralma alatt álló Don-vidékre, 
valamint Ukrajnába és Finnországba. 1918. október 27-én a polgári 
demokratikus forradalom előestéjén még mindig 1178 tiszti és 818 778 
legénységi orosz hadifogoly várt .elszállításra.113 

109 Uo. 254. o. 
110 Vi lágszabadság. Penza , 1918. má jus 19. 
n i Max Ronge vezé rő rnagy szer int az 1918 ok tóber 21-ig haza té r t 4500 tiszt é s 

660 000 legénység közül kb . 10 000-et minős í te t tek pol i t ikai lag „ a g g á l y o s n a k " és 
. . gyanúsnak" vagy indí to t tak ellene bün te tő e l járás t . (Max Ronge : Kr iegs- u n d In 
dus t r iesp ionage . Zwölf J a h r e Kundschaf t sd iens t . Zürich—Leipzig—Wien. 1930. 328— 
329. o. 

112 Kr iegsarchiv . KM 10/Kgf. Abt. 1918. Nr . 70 454. (— a pe t rográd i h a d i f o g o l y 
misszió Í191S. augusz tus 19-én kelt távi ra ta . ) 

113 Kr iegsarchiv . KM 10/Kgf. Abt. 1918. Nr. 97 717 Big. 1. — HIL Első v i l á g h á 
b o r ú s gyű j t emény . 3385. cs. 61. fol. 
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Kimutatás az 1918 Őszéig az orosz és román fogságból hazatért osztrák-magyar katonákról* 
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Ezzel szemben 1918 áprilisától a Monarchia széteséséig és a breszt-
litovszki szerződésnek Szovjet-Oroszország részéről november 13-án be
következett felmondásáig a szovjet adatok szerint 675 718 osztrák—ma
gyar hadifogoly114 tért haza. Ha ehhez még hozzáadunk néhány ezret, 
vagyis azoknak a körülbelüli számát, akik még a német és az osztrák— 
magyar intervenció előtt tértek haza, akkor kitűnik, hogy az Orosz
országból hazatért hadifoglyok száma 1918 november elején az egész 
volt Osztrák—Magyar Monarchia területén meghaladta a 700 000 főt. 
A korabeli osztrák—magyar kimutatások szerint, amelyeket — mivel 
több ezer hazatérő hadifogoly kivonta magát a nyilvántartás alól — 
nem tekinthetünk teljeseknek, a közös hadsereg állományából 358 035 
legénységi, a magyar honvédség állományából 142 209 fő, az osztrák 
Landwehr állományából szeptember 15-ig 167163 ember tért haza, 
összesen 670 092 fő.115 A mellékelt részletesebb kimutatások alapján 
készült táblázatból megállapítható, hogy a legtöbb hadifogoly 1918 április 
és június közötti időben tért haza. A csehszlovák hadtest lázadása után 
az antant ellenőrzése alá vette a transzszibériai vasútvonalat és meg
gátolta a központi hatalmak élőerő utánpótlását jelentő hadifoglyok 
százezreinek elszállítását. Ezekre nemcsak a Monarchia, hanem köz
vetve a német hadvezetőség is számított.116 A Habsburg JMonarchia szét
esésének pillanatában a likvidáló Hadügyminisztérium szerint reálisan 
még 650 000 osztrák—magyar hadifogoly hazatérésével lehet számolni — 
Ázsiai-Oroszországból 500 000-rel és Európai-Oroszországból 150 000-rel.117 

A Szibériában rekedt hadifogolytömegek hazatérésére csak Kolcsak 
uralmának leverése után nyílt lehetőség. 

A hadifoglyok kicserélése ügyében kötött egyezmények befolyásolták 
az Oroszországban levő osztrák—magyar és német hadifoglyok létszá
mának alakulását. Jelentős részük kész volt a szovjethatalmat fegyverrel 
is támogatni. Számuk és a hadifoglyok összlétszámához viszonyított 
arányuk állandóan növekedett, különösen az OK(b)P Külföldi Csoportjai 
Föderációjának szervező és felvilágosító munkája nyomán, amelynek 
elnöke Kun Béla volt. 

A hadifoglyok tömeges hazatértével viszont csökkent az a bázis, 
amelyből az internacionalista alakulatok és a Vörös Hadsereg azon egy
ségei pótlást nyerhettek, amelyeknek állományában volt hadifoglyok is 
harcoltak. Emelkedett viszont Németországban, de különösen az Oszt
rák—Magyar Monarchiában azoknak a katonaruhába bújtatott munká
soknak, parasztoknak és értelmiségieknek a száma, akik szemtanúi vagy 
aktív részesei voltak az oroszországi forradalmi eseményeknek. Ezeknek 
jelentős szerep jutott az 1918-ban kibontakozó sztrájkmozgalmak, poli
tikai tüntetések, földfoglalások, katonalázadások kezdeményezésében. 
Azok, akik Oroszországban elsajátították a leninizmust, hazatérve tömö
rítették a munkásmozgalom baloldali elemeit, hogy megteremtsék a 
leninista párt megalakulásának feltételeit. Az OSZD(b)MP Központi 

114 A Szovjet Had se r eg Központ i Ál lami Levél tá ra . 28 361. íond . 3 lel tár . 466 
ő. e. 9—10. lap. 

115 HIL Első v i l ágháborús gyű j t emény . 3389. cs. 44. pal i . (A k i m u t a t á s b a a ro 
m á n fogságból szabadul t 10—12 Ö00 hadifogoly is be lett számítva.) 

116 Erich Ludendor f f: Meine Kr i egse rnne rungen 1914—1918. Berl in. 1920. 527. O. 
117 Kr iegsarchiv . KM 10/Kgf. Abt. 1918. Nr. 987/7. Big. 3. HIL Első v i l ágháborús 

gyű j t emény . 3385. cs. 59., 61. lap . 
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Bizottsága 1918. január 19-i (február 1-i) ülésén Lenin felszólalásában 
komoly reményeket fűzött a hadifoglyok hazatéréséhez, amelytől más 
fontos tényezők mellett a németországi, a magyarországi és az ausztriai 
forradalmi mozgalom fellendülését várta. „A béketárgyalások elhúzódá
sával lehetővé tesszük a lövészárok-barátkozás folytatását — hangoztatta 
felszólalásában Lenin —/ azonnal kicserélhetjük a hadifoglyokat s ezzel 
óriási tömegű olyan embert dobunk át Németországba, akik a gyakor
latban látták forradalmunkat, akik okultak belőle, s ezek könnyebben 
dolgozhatnak a forradalom élesztésén Németországban."118 

118 Lenin: Művei 26. köt. Szikra, Budapst, 1952. 530, &. 
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A NEMZETŐRSÉG ÉS A HONVÉDSÉG 
FELFEGYVERZÉSÉRE IRÄNYULÓ ERŐFESZÍTÉSEK 

1848 NYARÁN 

Urbán Aladár 

Az 1848-as magyar forradalomnak első pillanattól fontos problé
mája a hadügyi kérdés. Ezen belül az egyik legnagyobb gond — meg
bízható és megfelelően képzett tisztek hiánya mellett — a haderő 
számára szükséges fegyverzet biztosítása. Ez a probléma nemcsak az 
1848 nyarán összeült népképviseleti országgyűlésnek a 200 000 főnyi 
hadsereg felállításáról szóló határozata után keletkezett, hanem jóval 
korábban, még a pozsonyi országgyűlés időszakában. Az 1848. évi XXII. 
törvénycikk — amelyik a nemzetőrség felállításáról rendelkezett — 
már szükségszerűen hozta magával a feladatot: nemcsak fegyvergyár, 
de megfelelően fejlett nehézipar nélkül álló országban kellett gondos
kodni többszázezer, talán félmillió nemzetőr fegyverzetéről. 

A feladat tehát nem volt könnyű. Megoldására az első felelős ma
gyar minisztériumnak — ha eltekintünk a magánosok és kereskedők 
kezén levő néhány, valamint a megyei fegyvertárakban porosodó na
gyobb mennyiségű, de korszerűtlen fegyvertől —, a következő lehető
ségek álltak rendelkezésére: a) az országban levő katonai fegyvertárak
ból, továbbá a bécsi központi raktárakból vagy az állami fegyvergyá
rakból biztosítani — a bécsi központi tüzérségi szertár útján — a szük
séges fegyvereket; b) a bécsi hadügyminisztérium mellőzésével, közvet
lenül kapcsolatba lépni az örökös tartományokban levő más, esetleg 
külföldi (angol, francia, belga, porosz) fegyvergyárakkal; c) berendez
kedni a hazai fegyvergyártásra akár a fővárosban, akár a felső-ma
gyarországi, akár a krassói nyersanyagbázis és a már meglevő nehéz
ipari üzemek felhasználásával. 

A bécsi hadügyminisztérium útján történő fegyverszerzés eleve nem 
ígért sok sikert. Ha el is tekintünk az osztrák kprmány első pillanattól 
tapasztalható ellenséges politikájától, pusztán a hadseregnek háborús 
létszámra való emelése, az olasz háború és az osztrák nemzetőrség 
ugyancsak kielégítetlen fegyverigénye, ezt az uitat nem tette járhatóvá. 
Maradt tehát a külföldi fegyvervásárlás és a hazai fegyvergyártás kí
sérlete. Az alábbiakban az ezzel kapcsolatos ismereteket kívánjuk rend
szerezni és új levéltári anyagokkal* kiegészíteni. 

* Az 1848/49-es minisztérium levéltárából felhasznált iratok jelzetének rövi
dítései: 

Mein. Miniszterelnökség elnöki iratok 
HNI Miniszterelnökség, hadügyi és nemzetőri iratok 
ONöHt Országos Nemzetőrségi Haditanács iratai 
HM Hadügyminisztérium, általános iratok 
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1. 

A kormány az első pillanattól kezdve törekedett arra, hogy magán
vállalatoktól vásároljon fegyvert, valamint arra, hogy megteremtse a 
hazai fegyvergyártás feltételeit. Mindehhez természetesen megfelelő 
szakemberre volt szükség. Addig is azonban, amíg a kormány nem 
találja meg a megfelelő katonai személyt, Batthyány miniszterelnök 
még Pozsonyban, gondoskodott ideiglenes megoldásról. Április elején 
megbízta Pálffy Móric grófot az „országos felfegyverkezés" tisztének 
ideiglenes ellátásával, s azonnal kiküldte fegyverek vásárlására. A meg
bízatást tőle május elején Bécsben Marziani György alzeredes, a 48. 
gyalogezred 3. zászlóaljának volt parancsnoka vette át.1 

Marzianinak azonban a minisztérium nagyobb szerepet szánt. Ezért 
május 5-én a Bécsben tartózkodó miniszterelnök — mivel a magyar 
kormány még nem rendelkezett az országban állomásozó sorkatonaság 
felett — arra kérte a külügyminisztert: eszközölje ki, hogy az alezredest 
áthelyezzék a magyar hadügyminisztériumba.2 Eszterházy külügymi
niszter megkeresésére Latour osztrák hadügyminiszter május 10-én 
közölte, hogy az áthelyezés ellen nincs kifogása és a megfelelő intéz
kedések megtételére már utasította a budai főhadparancsnokságot.3 

Batthyány, amint értesült a fejleményekről, azonnal kérte a külügy
minisztertől, hogy nevezett alezredest „kire itt (ti. Pesten) a nemzet
őrség részére fegyver készíttetésénél, s annak felfegyverzésénél igen 
nagy szükség van", utasítsa, hogy mihamarabb térjen vissza Pestre/' 
A jelek szerint Marziani alezredes május 27—28-án érkezett vissza a 
fővárosba, ahol rövidesein mint f egy ver főfelügyelő nyert a hadügymi
nisztériumban alkalmazást.5 

Érdekes, hogy Marziani kikérésénél a miniszterelnök csak a nem
zetőrség szükségleteit emlegeti, de megérkezése után már mint „a ma
gyarországi nemzetőrség és hadsereg felfegyverzése tárgyában" alkal
mazott személy szerepel.6 Nyilván a feladatkör szélesedése tette indo
kolttá, hogy az alezredest ne a nemzetőrségi haditanácshoz (mint az ere
detileg magától értetődő lett volna), hanem a hadügyminisztériumhoz 
osszák be. Bár Marziani itt rövidesen osztályfőnöki beosztást kapott, 
tevékenységének zöme tulajdonképpen a hadügyminisztériumhoz köz
vetlenül nem tartozó, hanem a miniszterelnök irányítása alatt álló 
Országos Nemzetőrségi Haditanács által szervezett nemzetőrség és hon-

HM/b. Hadügymin i sz t é r ium, b e a d v á n y o k 
HM bizt . Hadügymin i sz t é r ium, biztosságos osztály i r a tok 
BM ein. Be lügymin isz té r ium, elnöki osztály 
BflVt r end . oszt. jel . Be lügyminisz té r ium, rendőr i osztály jelentései 
KüM Külügymin i sz té r ium, á l ta lános i r a tok 
KüM ein. Külügymin i sz té r ium, elnöki i r a tok 
P M ein. Pénzügymin i sz t é r ium, elnöki i r a tok 
Közi. ein. K ö z m u n k a - és Közlekedésügyi Minisztér ium, 

elnöki i r a tok 
F IK ipa r i oszt. Földművelésügyi- , Ipar - és Kereskede lemügyi 

Minisztér ium, ipar i osztály 
Kossu th Miscell. Kossuth-Miscel lanen 
1 Mindezt Pálffy Móric május 10-én Ba t thyányhoz intézet t leveléből tud juk 

L á s d : Mein. 1848:598. 
2 KÜM 1848:194. 
3 KÜM 1848:374., HMI 1848:242. 
4 KüM ein. 1848:18. 
5 HNI 1848:231., 331., 360. — Ezredesi k inevezése : Közlöny 1848: jún . 16/8/ 30. p . 

L á s d m é g : HM/b. 1848:2107., HM/k. 1948:441.; Nádor i min . 1848:1510. 
6 HNI 1848:360. 
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védség felfegyverzésére irányult. így személye (illetve osztálya) volt 
az első szervezeti összekötő kapocs a nemzetőrségi haditanács és a 
hadügyminisztérium között. (Nyilván ez a kettősség fejeződött ki abban 
a gyakorlatban is, hogy a fegyverfőfelügyelő osztálya volt az egyetlen, 
amelynek iratai központi iktatószám nélkül, csak osztály iktatószámmal 
és ,jfff. oszt." betűjelzéssel kerültek kiadásra.)7 

* 

A hadügyminisztérium új munkatársának tehát — mint ez az előz
ményekből kitűnik —. hatáskörébe tartozott mind a fegyverbeszerzés, 
mind a fegyvergyártás ellenőrzése, illetve annak szakmai irányítása, 
A jelek azt mutatják, hogy a kormány — amely mindkét irányban 
tett már megfelelő lépéseket —, elsősorban a pesti fegyvergyár szer
vezése és üzembehelyezése körül várt Marzianitól gyors segítséget. 

A minisztérium a fegyvergyártás szervezése terén április 19-én 
tette az első lépéseket. A Pesti Hírlap hivatalos rovatában megjelent 
közlemény a nemzetőrség felfegyverzése érdekében „a Magyarországon 
és kapcsolt részekben bármily nemű fegyvergyártással foglalkozó gyár
tulajdonosok, gyárosok és kézművesek"-hez fordul, hogy minél előbb 
jelentkezzenek a miniszterelnöknél — „mint a nemzetőrség jelenlegi 
főkormányzójánál" — kardok és lőfegyverek „minta és árszabály sze
rinti" szállítására.8 

A pesti fegyvergyár felállításának előzményei azonban korábbra 
nyúlnak vissza. Széchenyi István már április 6-án közölte Pozsonyból 
keit bizalmas levelében Kovács Lajossal, hogy a hengermalom mellett 
működő gépgyárat tüstént fegyvergyárrá fogják átalakítani. S Fehr 
Vilmossal, a Pesti Hengermalom Társaság igazgatójával történt meg
beszélés alapján — tudomásuk szerint Széchenyi kezdeményezésére, de 
a kormány hozzájárulásával — megkezdődtek az előkészítő munkála
tok.9 A miniszitérium Pestre érkezése után, április 21-én a Pesti Gép
gyár Társulat feljegyzést juttatott el a kormányhoz,10 amelyben vázolta 
a nemzeti fegyvergyártás szükségét és előnyeit a külföldi fegyvervá-
sárilásökkal szemben. Az emlékirat nyíltan felajánlja a jelenlegi fel
szerelésével is alkalmas pesti gépgyárat, s költségvetést mellékel, amely 
szerint az üzem 350 000 pft-os beruházással korszerű, napi (24 órás 
termeléssel) kb. 600 fegyvert előállító fegyvergyárrá fejleszthető. Még 

7 Az Országos Levéltárban (továbbiakban OL), az 1848/49-es minisztérium levél
tárában az osztály iratai önálló sorozatként nincsenek meg. Másutt fekvő tisztá-
zatokból azonban jól megállapítható. Lásd: pl. HNI 1848:656.; ONöHt 1848:957—958., 
1984., 2896—2897., 4029.; HM 1848:7084. (Időnként Mészáros Lázár is aláírt ilyen fff-
jelű kiadványokat. Lásd pl. Pesti közig. 1848:156.; BM ein. 1848:676.) — Az osztály 
személyzetére lásd: Az első magyar ministerium . . . név- és lakkönyve. Pest, 1848. 
62—63. pp. 

8 Pesti Hirlap (továbbiakban PH) 1948. április 22/37/359. p. 
9 Lásd Károlyi Árpád: Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. 

Budapest, 1921. I. 116. p., és Széchenyi naplójának április 5., 7., 22—23., 25-i be
jegyzéseit (uo. 290—292., 301—304. pp.); Kovács Lajos: Széchenyi közéletének három 
utolsó éve. Budapest, 1889. II. 98—99. pp.; Bakó Imre: A magyar állami „Országos 
Fegyvergyár" működése 1848—49-ben. Budapest, 1942. 11—12. pp.; Bártfai Szabó 
László: Adatok Széchenyi István és kora történetéhez. Budapest, 1943. n . 670—671. 
pp. (Széchenyi április 22-i naplóbejegyzései egyébként meggyőznek arról is, hogy 
személyében is érdekelve volt a gépgyár fellendítésében.) — Időközben megjelent 
Spirá György: 1848 Széchenyije és Széchenyi 1848-a c. munkája (Budapest, 1964.), 
amely szintén foglalkozik a fegyvergyártás kérdéseivel. Lásd i. m. 163—165. pp. 

10 Lásd „Jegyzetek Pesten felállítandó fegyvergyár iránt". PM ein. 1848:197. 
(Clark A., Fehr Vilmos és Dobbs Vilmos aláírásával.) 
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egy hétig tartó tárgyalások után — mivel a minisztérium a jelek sze
rint nem volt hajlandó a kért előleget maradéktalanul megadni — 
végül április 29-én Batthyány a kormány nevében aláírta a „Pesti Gép
es Vasöntőgyár Társaság"-gal a fegyvergyártásról szóló szerződést.11 

A szerződésben a kormány vállalta, hogy hat hónapon át — havi 
egyenlő részletekben — 210 000 pft kamatmentes kölcsönt nyújt a gép
gyárnak.12 Egyidejűleg megrendelt a fegyvergyárnál 100 000 darab minta 
szerint készült és a szokásos módon kipróbált szuronyos lőfegyvert. 
A gépgyár igazgatósága kötelezte magát, hogy haladéktalanul felállítja 
a fegyvergyárat, külföldi (angol, belga, német) technikusokat és fegy
vermestereket hozat, s november 15-től napi 500 fegyvert fog előállítani 
a kívánt formában és minőségben. A szerződés 2. pontja arra is köte
lezte a társaságot, hogy a felszerelési munkálatokat meggyorsítva minél 
előbb lásson hozzá vas puskacsövek készítéséhez. A 3. pont pedig a 
régi, elavult fegyverek átalakítását is a szervezés alatt álló gyár., kez
deti feladatául jelölte meg. 

A szerződés a fegyvergyárat az ipar- és kereskedelemügyi minisz
térium felügyelete alá helyezte. így Klauzál Gábor gondja .lett, hogy 
gondoskodjék a fegyverek formájának és átvételi árának a szerződés
ben előírt meghatározásáról. Ez ügyben május 21-én átiratban fordult 
Batthyányhoz, aki őt az akkor még Bécsben tartózkodó Marzianihoz 
utasította.13 Klauzál május 26-án pedig jelentest tett a fegyvergyárban 
tartott vizsgálatának eredményéről.1 ' Megállapítása szerint ott még 
semmi sem történt a régi fegyvereknek a szerződésben előírt átalakí
tására, mivel ezeket nem szolgáltatták ki a gyár vezetőinek. De a más 
irányú előkészületek is rosszul állnak — hangsúlyozza Klauzál —, egy
részt azért, mert a minisztérium által megígért mintafegyvert nem 
kapták meg, másrészt azért, mert a fegyver rendszerének (ti., hogy 
gyutacsos vagy lőkupakos zárral legyen-e ellátva) kérdése még eldön
tetlen.15 Klauzál sürgős intézkedéseket javasolt a miniszterelnöknek: 
1. a pesti és budai nemzetőrség javításra szoruló fegyvereit haladék
talanul át kell adni; 2. a fegyver és a szurony formáját mielőbb dönt
sék el és a gyár kapja meg a mintafegyvert; 3. Batthyány, mint a nem
zetőrség felfegyverzéséért felelős személy, gondoskodjék a fegyverek 
átvételi árának meghatározásáról. 

Batthyány két nap leforgása alatt intézkedett. Utasította a hadügy
minisztert a nemzetőrség javításra szoruló fegyvereinek beszedésére, 
Marziani t a mintafegyver benyújtására, s közölte Klauzállal, hogy a 

11 A kétnyelvű szerződést lásd HNI 1848:75.; Széchenyi naplójának április 28— 
29—i bejegyzései szerint már majdnem felborult a szerződés, amikor váratlanul 
aláírták. 

12 Batthyány még a szerződés napján utasította Kossuthot, hogy a nemzet
őrség felfegyverzésére havi 60 000 pft-ot tartson készen. Ebből havonta 35 000 pft-ot 
a fegyvergyár kap, 25 000 pft felett pedig a miniszterelnök rendelkezik. Lásd HNI 
1848:75.; PM ein. 1848:264.; utóbbit közli: Kossuth Lajos összes Munkái (továbbiak
ban KÖM) XII. Budapest, 1957. 86—87. pp. 

13 HNI 1848:231. — A jelek szerint Marziani is részt vett a fegyvergyári szer
ződés előkészítésében, lásd Széchenyi április 28-i naplóbejegyzését. (A Manziani 
név nyilván a közreadó Károlyi Arpád olvasási hibája vagy sajtóhiba.) 

11 HNI 1848:331. — A kérdést az aznap tartott minisztertanács is valószínűleg 
megtárgyalta. 

15 Állítólag már meg akartak 5000 db fegyverszerszámot rendelni Bécsben, 
amikor értesítést kaptak Marzianitól, hogy lőkupakosak, (csappantyúsak) lesznek 
a fegyverek, s most ez újabb késedelmet jelentett. — Széchenyi május 10-én je
gyezte fel naplójában, hogy Ottingen közlése szerint Marziani tiltakozott — nyil
ván Bécsből — a hengeres fegyverek (gewalzte Gewehre) ellen. 
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fegyvergyártó! a lőfegyvereket (szuronnyal együtt) 15 ptf-ért fogják 
átvenni.10 Nem tudjuk, hogy a használt fegyverek átadása milyen tem
póban történt.17 A mintafegyver mindenesetre még június elején sem 
került át a gyárba. Széchenyi ezért június 13-án figyelmeztette az ipar
ügyi minisztert, hogy a gépgyár így sem a puskaágyak, sem a zárak 
(lakatok) ügyében nem tud intézkedni, s a felelősség a mulasztókat 
fogja terhelni.18 

A huzavona az éber szemmel figyelő fővárosi közvéleménynek is 
szemet szúrt. A sajtó is szóvá tette az eredménytelenséget: „A pesti 
hengermalom 2 hónap után annyira vivé, hogy ócska fegyvereket fol
tozhat" — írta a Jelenkor. A cikk szerzője hangsúlyozza: ha ez így 
megy, az ott készült puskákat már a kozákok fogják használni . . ,19 

A radikálisok véleménye szerint azért, hogy az „országos fegyvergyár
ban . . . a dolgok sok tekintetben csehül állnak", elsősorban Fehr Vil
mos „műnökigazgató" a felelős.20 Széchenyi a Március Tizenötödike 
agitáció ja miatt már lámpavason látja függeni kedvenc igazgatóját. 
A fegyvergyár ügyében azután sürgős értekezletet hívtak egybe Klauzál
nál.21 Időközben a gyár igazgatósága további előleget próbált a kor
mánytól "kicsikarni,22 s ekkor Klauzál újból megszemlélte az ott folyó 
munkálatokat. Július 19-én kelt jelentésében23 elmondja, hogy a gyár
ban 400 munkás dolgozik már,24 s érkeztek külföldi alkatrészek is. De 
nincs puskacső és még mindig nincs elég puskaműves sem. Mindezek 
alapján Batthyány nem volt hajlandó eltérni az eredeti egyezségtől, s 
az ország pénzügyi helyzetére hivatkozva augusztus 10-én elutasította 
a kérelmet.25 (A jelek szerint azonban Kossuth — a fegyvergyárban 
tett látogatás után — augusztus 31-én 60 000 pft rendkívüli hitel kifi
zetésére adott utasítást.)26 

16 F IK ipar i oszt. 1848—2—7/a.; HNI 1848:331. 
17 A Nemzeti 1848. június 21/35/136. p. közölte, hogy a pesti gépgyár meg

kezdte a rossz í egy verek kijavítását, valamint azt a téves hírt is, hogy a gyár 
augusztus 1-től napi 500 fegyvert készít. 

18 Közi. ein. 1848:182.; FIK ipari oszt. 1848—2—36. (Klauzál levele mellett Trefort 
Június 15-i válasza arról, hogy a mintafegyvert előző nap megkapta a gyár. Közli: 
Bártfai Szabó László: i. m. II. 693. p. — A késedelemért Marzianit terheli a fele
lősség, akinek — naplója szerint — június 17-én Széchenyi egyenesen feltette a 
kérdést: „Sie sind gegen uns?" — Batthyány vakon bízott Marzianiban (Lásd BM 
rend. oszt. jel. 1848. augusztus 7. — Hajnik Pál jelentése Szemeréhez), akinek ellen
séges tevékenységére fény derült a fegyver államosítása után: Marczius Tizen
ötödike (továbbiakban MT), 1848. november 15/209,839. p.; Mérei Gyula: Magyar 
iparfejlődés 1790—1848. Budapest, 1951. 386., 391. pp. 

19 Je l enkor ( tovább iakban Jel) 1848. jún ius 24/74/301. p . 
20 Népe lem ( tovább iakban Nel) 1848. jú l ius 26/22/87—88. p . 
21 Lásd Széchenyi július 9—10. és 12-i naplóbejegyzéseit, Széchenyi vitáját Csá-

nyival a fegyvergyár lassú javítómunkája miatt lásd a napló július 13-i bejegyzé
sét és Bártfai Szabó: i. m. II. 701—702. pp. — A Fehr elleni felháborodás a munká
sok között is megmozdulásra vezetett. Lásd BM rend. oszt. jel. 1848. július 24., 
Nel 1848. július 26. (22), 87—88. pp. (Károlyi Arpád nagy igyekezettel védi Fehrt, de az 
események később igazolták a baloldal gyanúját, mert az osztrákok Pestre történt 
bevonulása után Fehr maga dicsekedett a szabotázzsal. Lásd Lahner 1849. május 
26-án kelt jelentését, Kossuth Miscell.) 

22 A jú l ius 17-én kel t b e a d v á n y t lásd FIK ipa r i oszt. 1848—2—78. 
23 HNI 1848:759. (A gyá ra t jú l ius 25-én N y á r y és P a t a y is megszemlé l ték — 

írja naplójában Széchenyi.) 
24 A Radica l lap ( továbbiakban RÍ) 1848. jú l ius 4/26/102. p . 506 főnyi m u n k á s 

l é t s zámró l tudósí t . 
25 FIK ipar i oszt. 1848—2—78.; HNI 1848:759. 
26 Széchenyi levele Fehr Vilmoshoz, 1848. augusztus 14. Lásd Bátrfai Szabó: 

1. m. II. 708. p.; Széchenyi naplójának augusztus 14-i bejegyzése; KÖM XII. 87. p. 
(Sinkovics István jegyzete a 68. sz. irathoz.) — A gyár megszemlélése után Kossuth
nak az volt a véleménye, hogy „September és kivált október végével már saját 
gyáraink is dolgoznak . . ." KÖM XII. 728. p. 
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Ismeretes, hogy a fegyvergyár komoly tevékenységet csak a hat
hónapos felkészülési idő leteltével, november 14-én bekövetkezett álla
mosítása után fejtett ki.27 Addig — az ira talc tanúbizonysága szerint — 
legalábbis szeptember végéig inkább csak a régi fegyverek javítása ill. 
átalakítása folyt.28 Üj fegyverek ezidőtájt csak a katonai fegyvertárak
ban talált csövek (vagy szétszedett lőfegyverek anyagának) felhasz
nálásával készültek — amelyeknek lefoglalását Klauzál maga is aján
lotta július 19-én Batthyányhoz intézett jelentésében. Augusztus—szep
tember során Eszékről 2956, a temesvári fegyvertárból kb. 12 000 pus
kacső került ki, amelyet tudomásunk szerint Pestre szállítottak.29 Ez a 
mennyiség meghaladta a fegyvergyár kapacitását, így Marziani — a 
miniszterelnök felhatalmazására — Czigler Sándor pesti lakatosmes
terrel is szerződést kötött 1000 darab, ezekből a csövekből készítendő 
szuronyos, lőkupakos fegyver előállítására.30 A vállalkozó szeptember 
20-ától kötelezte magát a munka megkezdésére, de a jelek szerint ezek
ben a válságos napokban elállott a szerződéstől, mert Marziani szep
tember 24-én kelt jelentése szerint még hozzá sem fogott a munká
hoz .. .31 

Mivel az újonnan beszerzett fegyverek többsége csappantyús (lő
kupakos) volt, gondoskodni kellett az ehhez szükséges csappantyú (\ő-
kupak) és a katonai raktárakból kikerülő nagyszámú, továbbá a kovás 
fegyverekből időközben átalakított gyutacsos fegyverekhez szükséges 
gyutacs készítéséről is. Ez azonban nem volt könnyű dolog, mert az 
országban eddig ilyen üzem nem volt, s a birodalomban is csak két 
helyen gyártották: Bécsújhelyen az állami fegyvergyárban gyutacsot, 
Prágában, a Sellier és Bellot gyárban pedig csappantyút készítettek. 
Bár az osztrák hadügyminisztériummal jelentős csereakciót sikerült 
augusztusban lebonyolítani, a kormány (az egyre fokozódó délvidéki 
harctevékenység miatt) nem tehette magát ettől függővé. Ezért már 
június során különböző személyekkel folytatott tárgyalásokat a gyu
tacsgyártás megszervezéséről, végül azonban visszautasítva az ajánla
tokat úgy döntött, hogy a szükséges gyárat állami erőből állítja fel.3? 

Ezzel az elhatározással függ valószínűleg össze, hogy Görgey Artúr, az 
5. honvédzászlóalj századosa Batthyány megbízásából július közepén 
Bécsbe, majd egy hónap múlva Prágába utazott, utóbbi esetben már 
bevallottan az ottani lőkupakgyár tanulmányozására.33 Görgey maga 
is beszámol erről emlékirataiban, g elmondja, hogy hazatérése után 
javaslatot nyújtott be a tervezett csappantyú és gyutacsgyár felállí-

27 Lásd e r re Bakó I m r e idézett , kevéssé i smer t t a n u l m á n y á n k ívü l : Horvá th 
Mihály : Magyaro r szág függetlenségi h a r c z á n a k tö r t éne te 1848 és 1849-ben. Genf,. 
1865. II. 46—47. p . ; Gelich R ichá rd : Magyarország függetlenségi ha rcza 1848—49-ben. 
Budapes t , (8182.) I. 275—277. p . ; Méred: Magyar iparfe j lődés . 385—387., 391. pp . 

28 Lásd pl. a „Pes t i gyárépí tészet i és vasöntői igazga tóság" elveszett k i m u t a 
tásá t augusz tus 17-ről „iá buda i fegyver tárból á tvet t cy l inder fegyverek, karabélyok: 
és b a g n é t o k " számáról . HM ált. ir . ik t . kve . 1848:5215., továbbá uo. 7432. 

29 Temesvár: BM ein. 1848:502., 829.; Eszék: HM 1848:5519. (Aradon is volt 600 
cső, lásd HM 1848:7164.) — Marziani k i m u t a t á s a szer in t a Temesvár ró l és Eszékről 
felszállított 14 063 cső közül 9779 volt haszná lha tó , lásd ONöHt 1848:4029. 

30 ONöHt 1848:2896., 3847., 4029.; a szerződés szer in t he t i 50 db-ot — 12 f o r i n t 
jával — kel let t volna szál l í tania. 

31 HM 1848:7084. 
32 FIK ipar i oszt. 1848—2—31., 54., 55. — A c s a p p a n t y ú g y á r t á s á n a k szükséges

ségére m á r Pálffy Móric felhívta a f igyelmet, lásd Bár t fa l Szabó L. i. m. II. 673. P-
33 HNI 1848:641.; FIK ipar i oszt. 1848—2—82. (Prágai ú t j á ra Görgeyt e lk ísér te 

Jan ig Káro ly szakér tő , ak inek k o r á b b a n bemuta to t t lőkupaikjait ia leg jobbnak ta lá l 
ták.) — A c s a p p a n t y ú ügyében szakér tőnek P r á g á b a való k ikü ldésé t Baldacci j a v a 
solta még j ú n i u s e le jén: HM/b. 1848:392. 
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tására.34 A jelek szerint Görgeyék a prágai gyártól elfogadható felté
telek mellett kaptak ajánlatot egy magyarországi fióküzem létesítésére, 
is augusztus végén Kossuth is sürgősen megvalósítandónak tartotta a 
vállalkozást.35 A szeptemberi fordulat azonban ezt a tervet is keresztül
húzta, s a fontos feladatot más formában kellett megoldani. 

A pesti fegyvergyár működéséről szólva meg kell még említenünk 
a hadi kaszák gyártását is. A nevezetes június 6-i minisztertanács 
ugyanis megbízta a hadügyminisztert, hogy „100 000 kaszát védelmi 
fegyverré alakíttasson",36 amelynek kivitelezésében a fegyvergyárnak 
is részt kellett vállalnia. A kaszákat azonban nem a gyár készítette, 
hanem a kormány más vasgyáraktól, illetve a kereskedők útján sze
rezte be. Marziani egy kimutatása szerint július hónapban a budai 
Pochorilla 55 000, Schopper 12 400, a pesti Jurenák vaskereskedő 1100 
kaszát szállított.37 Csupán a kaszanyedek gyártása és azok felszerelése 
folyt a fegyvergyárban, de abból július hónapban itt csak 8000 darab 
készült, míg a pest-budai céhek ugyanakkor 60 000 darabot szállítottak.38 

A teljesség kedvéért meg kell említenünk, bogy a vidéki vasgyárak 
vezetői is felfigyeltek a konjunktúrára, s hajlandónak mutatkoztak 
fegyvergyártásra. Elsőnek május végén Ung megye közölte, hogy a 
megyében levő felsőremetei vasgyár igazgatója, Pondelicsek Béla haj
landó 14 nap alatt átállani fegyvergyártásra, s kötelezettséget vállalni 
havi 600 fegyver gyártására, ha legalább 10 000 darabot rendelnek 
tőle.3'J Batthyány utasítására Marziani ezredes tárgyalásokat is kezdett 
a felsőremetei vasgyárral, de a szerződés aláírása — a gyárigazgató 
visszalépése miatt — végül is elmaradt, s csak az elkészült fegyverek 
átvételében egyeztek meg.40 

A gömöri alispán is jelezte, hogy Schlosser Ernő gyáros — akivel 
a megye a nemzetőrség felfegyverzésére hat rézágyú és 8000 puska gyár
tására szerződött — szintén hajlandó volna rövid idő alatt napi 2—300 
darab fegyver előállítására berendezkedni, ha nagyobb mennyiséget 
rendelnének nála.41 Friedler és Alexis kassai fegyverművesek egy Kas
sán létesítendő gyárra tettek ajánlatot. Batthyány késznek mutatkozott 
velük 50 000 darab, rövid idő alatt szállítandó fegyverre szerződést 
kötni, de tudomásunk szerint ebből sem lett semmi.42 A resicai vasmű
ről is csak annyit tudunk, hogy Asbóth Adolf, a bányakerületi nemzet

sz Görgey Arthur: Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. 
években. Budapest, 1911. I. 2. p. (A javaslat ismeretlen, nyilván a fegyverfőfelügyelő> 
hiányzó irattárával veszett el.) 

35 KÖM XII. 840—841., 865. p p . — A későbbi f e j l eményekre lásd Mére i : i. m. 
388. p . ; KÖM XIII . 824. p . 

36 HM/b. 1848:321.; KÖM XII . 229—230. pp . 
37 KüM ein. 1848:752. — Ferdinánd szász-koburg-gothai herceg vasgyárával is-

folytak tárgyalások 40 000 kasza szállítására: HM bizt. 1848—102—83., 84. 
38 Marziani idézett kimutatása: KüM ein. 1848:752. Ebből az is kiderül, hogy 

a RÍ 1848 július 4/26/102. p. alatti cikke, amely 20 000 elkészült és 40 000 készülő ka
száról ír, ez nem a fegyvertárak produkciójára vonatkozik. 

39 HNI 1848:644; BM rend . oszt. je l . 1848—1—100 
40 HNI 1848:524., 593., 637., 656. {a tá rgya lások 10 000 fegyver gyá r t á sá ró l fo ly 

t ak ) ; lásd még RÍ 1848. jú l ius 8/30/119. p . — Pondel icsek ősszel szállított fegyvereke t , 
lásd Mérei: Magyar iparfejlődés, 389. p. 

41 Közlöny 1848. július 5/26/103. p. (A levél írója szerint a gömöri vasgyárosok, 
legalább 100 000 forint, segélyt várnak a kormánytól, enélkül nem állítják át gépei
ket fegyvergyártásra.) 

42 FIK ipar i oszt. 1848—2—44., 90.; lásd még HNI ir . ikt kve . 1848:667.; M é r e i : 
i. m. 388. p . 
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•őrség kapitányának utasítására hat vaságyút és 5000 lándzsát készített 
a megyei nemzetőrség számára.*13 

Géczy Péter — akit áprilisban a felső-magyarországi bányavidék 
biztosaként küldtek ki az ottani arany- és ezüstkészletek számbavéte
lére —, május elején felhívta a figyelmet a napóleoni háborúk alatt 
Liptó megyében még működött, de 1813-ban leállított hradeki fegyver
gyárrá/''» A kérdéssel az iparügyi, a hadügyi és a pénzügyminisztérium 
is foglalkozott, s augusztusban döntés is született a gyártelep megte
kintéséről, de a vállalkozásból végül semmi sem lett.45 Nem járt — 
legalábbis egyelőre nem — sikerrel a Kossuth által ajánlott Tibely 
breznóbányai gyárossal szuronyok készítésére kötött szerződés sem/'G 

A Kossuth kezdeményezésére augusztus végén — szeptember elején 
kibontakozó nagyvonalú szervező munka, amely Besztercebánya és 
Kassa központtal akarta a felső-magyarországi bányavidék vasműveit 
a fegyvergyártás szolgálatába állítani/'7 az általunk tárgyalt időszakban 
nem hozhatta meg gyümölcseit. Később pedig az osztrák csapatok elő
renyomulása keresztezte • ezeket a terveket. 

2. 

Miként a fegyvergyár felállításának terve, a külföldi fegyvervásárlá
sára tett lépések is korábbiak a kormány hivatalba lépésénél. Ezt bi
zonyítja, hogy április 12-én Kossuth első pénzügyminiszteri rendelke
zésével a pozsonyi kincstári felügyelőséget utasítja, hogy fizesse ki a 
nemzetőrség felfegyverzésére Batthyány által vásárolt 1750 darab fegy
vert/'8 Ezek a fegyverek valószínűleg Bécsből származtak. S nyilván nem 
kell messze keresnünk annak az 5000 fegyvernek forrását sem, amelyre a 
kormány Batthyánynak április 19-én a nádorhoz intézett levele szerint már 
leszerződött/'9 Ez Pálffy Móric tevékenységének eredménye volt, aki április 
29-én (a fegyvergyári szerződés aláírása napján!) az örökös tartományok
ban 50 000 fegyver rendelésére kapott felhatalmazást —, ha azok hat 
hét múltán megkezdik a szállításit, s a lekötött mennyiséget egy éven 
belül leszállítják.50 Pálffy azután május 10-ig — ideiglenes megbízása 

« ONöHt 1848:1326. (Az esetleges árugyártásról szóló tárgyalásokra lásd HM 
ált. ir. ikt. kve. 1848:4204., 5695.) 

44 FIK ipar i oszt. 1848—2—1. 
45 A h r a d e k i fegyvergyár ra l kapcso la tos je len tések és te rveze tek: FIK ipar i 

oszt . 1848—2—20., 29., 49., 56.» 64., 66., 72., 81. — H r a d e k szerepel szep temberben Kos
s u t h egy te rveze tében is, lásd KÖM XII. 904. p . 

40 KÖM XII . p . , Mére i : i. m . 391—392. p . — Kossu th m á s i k a j án la t á t lásd KÖM 
XII . 457. p . 

47 KÖM XII. 904—905. pp . T rangous Lajos, a pénzügymin i sz té r ium bányásza t i 
-osztálya igazgatójának, a terv részletes feldolgozójának elképzelése szerint Diós
győr, Munkács, Rohonc, Hradek és Mencéf is belekapcsolódtak volna ebbe a mun
kába. A terv alapjait az Eisenbach Gáspár sziléziai gyártulajdonossal szeptember 
9-én kötött szerződés adta. (Lásd i. m. jegyzeteit.) Trangous számára „egy lő- és 
más egyéb fegyvergyár alakítására" szeptember 23-án 25 000 pft-ot utaltak, lásd 
PM ein. ir. ikt. ikve. 1848:1813. 

48 KÖM XII. 26. p. (A jelek szerint az eredetileg Batthyány zsebéből fizetett 
fegyvereket valószínűleg a pozsonyi ideiglenes nemzetőrség számára szerezhették 
be.) 

49 A levél — s a mellette levő szerződésmásolat — nem ismert. Kivonatát 
lásd Mein. ir. ikt. kve. 1848:62. A szerződés hírét közölte a sajtó is: PH 1848. április 
26/39/368. p.; közli Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának 
történetéhez. 1848—1849. Pest, 1868. I. 62. p. 

50 B a t t h y á n y levele Pálffy Mórichoz, 1848. ápri l is 29. HNI 1848:82. Az utas í tás 
hardszuronyos (vágószuronyos) fegyverek vásárlására szól. 
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lejártáig — összesen csak 440 puskát vett át véglegesen, 7000 fegyverre 
szerződést kötött, s újabb 13 000 darab szállítására folytatott tárgya
lásokat.51 

A kormány egyidejűleg megpróbált nagyobb mennyiségű fegyvert 
szerezni Angliából is. A gondolatot a nádor vetette fel imég április 
<3-tán egy Batthyányhoz írott levelében, amelyben rámutatott, hogy a 
katonai fegyvertárakban levő puskák vagy a sorkatonaságnak kelle
nek, vagy használhatatlanok, ezért külföldről, elsősorban Angliából 
tartaná kívánatosnak a szükséges fegyverek megszerzését.52 A gondolat 
Batthyánytól sem volt idegen, s Blackwell feljegyzései szerint április 
21-én Pesten tárgyalásokat is folytattak arról, hogy miként lehetne 
Angliából 100 000 darab fegyvert szerezni Magyarország számára.53 

Miután Blackwell tanácsaival egyidejűleg azt is közölte, hogy ő sem 
közvetlenül, sem közvetve nem vehet ebben az akcióban részt, egyelőre 
mi sem történt.54 A miniszterelnök azonban Palmerston ismert, a füg
getlen magyar kormány iránt tanúsított tartózkodó magatartásának 
ismeretében sem mondott le az angol segítségről. Május 16-án kelt, az 
előző napi minisztertanács nagyfontosságú döntésedről tájékoztatva a 
[külügyminisztert, egyben utasította: tegye meg a megfelelő lépéseket, 
„miszerint az angol kormány Magyarország jelen helyzetében, ennek 
számára nagyobb számú fegyvert engedjen á t . . ,"55 

Az angol fegyverekre — legalább egyelőre — nem sok kilátás volt. 
így érthető, hogy a kormány türelmetlenül várta a tudósítást Marziani 
bécsi küldetéséről, tárgyalásainak eredményeiről. A május 26-i minisz
tertanács döntést is hozott: a miniszterelnök utasítsa Pulszky Ferenc 
külügyi államtitkárt, hogy „adjon sietve értesítést, hogy Marziani ezre
des (!) azóta, mióta Mészáros hadügyminiszter Bécsből eljött, a fegy
ver beszerzésére nézve mi lépéseket tett, s általában ezen ügy jelenleg 
mi stádiumban van?"56 Pulszky jelentését azonban feleslegessé tette 
Marziani gyors hazatérése. 

51 Mein. 1848:598. — Az átvett 440 puskát (à 9 pft) 1500 db-ból — amely feltehe
tőleg a sietve lekötött 5000 db-os szállítmány egy részlete volt — választották ki. 
Mivel a szállító (J. H. Hausmann, bécsi fegyverkereskedő) a részletes átvételi vizs
gálat ellen tiltakozott, a szerződést Batthyány utasítására felbontották; lásd HNI 
1848:153. — Az osztrák kormány részéről a fegyvervásárlás útjába támasztott aka
dályokra lásd Pálffy Móric levelét Széchenyihez 1848. április 18. Bártfai Szabó L.: 
i. m. II. 673. p. 

52 Mein. ir . ik t . k v e . 1848:62. — A levél elveszett, csak az ik t a tókönyv bőséges 
bejegyzéséből ismerjük tartalmát. A jelek szerint egyidejűleg kelt az ugyancsak 
április 6-án a miniszteri bizottmányhoz intézett levéllel, amelyben a nádor közli, 
hogy a nemzetőrség számára esetleg külföldön történő fegyvervásárlásokra felhívta 
már a miniszterelnök figyelmét. 

53 Lásd Horváth Jenő: Blackwell . . . Budapesti Szemle, 1929. V. 272. p. Had
történelmi Közlemények (továbbiakban HK) 1932. 102. p. — Blackwell jelentése. 
Ponsonbyhoz, 1848. április 25.; lásd Haraszti Éva: Az angol külpolitika a magyar 
szabadságharc ellen. Budapest, 1951. 297. p. 

54 A sajtó már április közepén olyan hírt közölt, hogy Angliából rendeltek 
fegyvereket; lásd PH 1848. április 19/34/348. p.; a Márczius Tizenötödikében pedig 
,,egy öreg nemzetőr" sürgette, hogy Angliából Fiúmén keresztül (egy lovasezred 
fedezete alatt) szállítsanak fegyvereket, lásd MT 1848. május 16/53/213. p. 

55 KüM ein. 1848:6.; közli T h i m József: Az 1848/49. évi dé lmagyaro r szág i szerb 
felikelés tör téne te . Budapes t , 1930. II . 235. p . — B a t t h y á n y még augusz tusban sem 
adta fel a reményét az angol segítségben. Augusztus 8-án utasította Pulszkyt, hogy 
próbáljon a külügyminisztérium az angol kormánytól röppentyűket s hozzá egy 
szakértő tisztet is szerezni. KüM ein. 1848:971.; Mein. 1848:481. 

56 A minisztertanácsi ülés jkv-ét KÖM XII. köt. nem közli. Kivonatát lásd 
HM/b. 1848:319. — Batthyány levelét, Pulszky válaszát: KüM ein. 1848:92., Mein. 
1848:235. 
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Marziani már június 2-án benyújtotta kimutatását a hadügymi
niszternek arról, hogy az általa kötött szerződések alapján az év végéig 
milyen fegyverkészletek várhatók.57 A szerződéseket — egy kivétellel 
— bécsi kereskedőkkel, illetve gépgyárosokkal kötötték meg. Ezek sze
rint a kimutatásiban szereplő nyolc cég 25 OOO fegyvert, 5300 puskaszer
számot (zárat) és 10 000 „körömvasat" (a régi kováspuskáknak gyuta-
csossá való átalakításához szükséges alkatrészt) kellett, hogy szállítson. 

Az 1848. év végéig leszállításra kerülő tételek megoszlása a követ
kező: 
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57 HM bizt. 1848—102—52. A k i m u t a t á s á tke rü l t a pénzügymin i sz té r iumba s egy 
máso la ta i smer t a kü lügymin i sz t é r ium i r a t a n y a g á b a n : KüM ein. 1848:661. — A b r . 
Thyssenbar t ixta l kötöt t szerződésre lásd KüM ein. 1848:210. — A Heindorf íe r Dánie l 
bécsi gépgyárossa l folytatot t t á rgya lások n y o m a i r a : HNI ir. ik t . kve . 1848:669. 
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Elég egy pillantást vetni az első kimutatásra, hogy megállapíthas
suk: a 25 000 fegyverből a tervezet szerint 1848-ban csak mintegy 13 000 
darab került volna átadásira, mivel Frühwirt a 4000-ből csak 2200-at, 
Specker a 12 000 darabból 5000-et, Thyssenbarth & Bohlinger pedig a 
6000-ből 2900 darabot vállaltak szállítani az év végéig. — Marziani 
egyidejűleg azt is közölte, hogy Frühwirt, Doják; Pfannkuche és Olbrich 
vállalta, hogy hetenkint szállítanak. Ezért a fegyferfőfelügyelő azt ja
vasolta, ihogy ezeket, de a többi szállítót is a külügyminisztérium mel
lett működő bécsi illetményhivatal útján fizessék.58 

Az átadásnak ez a szerződésben kikötött üteme azonban csak terv 
maradt. Marziani reklamációjára ugyanis azt (közölte Zsedényi Eduárd 
július 22-én a pénzügyminisztériummal, hogy „a kebelbéli díjazó hiva
tal" még semmiféle kifizetést nem eszközölhetett, mivel a szerződött 
felek nem tartják magukat a megállapodáshoz, s ők (tudniillik a kül
ügyminisztérium) még egyetlen fegyvert nem kaptak.59 Időközökben 
azonban párhuzamosan tárgyalások folyhattak a határidők módosításá
ról, mert július 26-án a pénzügyminisztérium közölte a külügyminisz
tériummal, hogy a szállítók haladékot kaptak: a júliusban esedékes 
volt tételeket augusztusban szállítsák le.60 Ennek megfelelően a mó
dosult szállításokról (illetve kifizetésekről) Marziani július 31-én új 
kimutatást közölt a pénzügyminisztérium útján a bécsi illetmény hiva
tallal.61 

A kimutatásból Frühwirt 1849-re is átnyúló szállításai esetében nem 
lehet megállapítani, hogy a december 31-ig leszállítandó mennyiség 
ebben a második nyilvántartásban azért kisebb-e, mert május—június
ban szerződés szerint szállított, vagy azért, mert az 1848-foan szállí
tandó mennyiséget csökkentették. Az azonban világos, hogy sem Do
ják, sem Schmidt nem tartották be a szerződést (ami kb. 500 fegyver 
kiesését jelentette), Specker a szerződésnek megfelelően júliusig nem 
szállított, Thyssenbarth pedig újabban csak augusztusra vállalta a szál
lítások megkezdését. A második kimutatásban új a sziléziai Vürbent-
halból Eisenbach neve, akivel az év végéig 20 000 vágószurony szállí
tására kötöttek szerződést, s a breznóbányai Tybely, aki az egyezség 
szerint annyi szuronyt ad, „amennyit lehet". Az új ütemezés megvaló
sulását nem tudjuk pontosan követni, mert a fegyverfőfelügyelői osz
tály iratai — mint ismeretes — hiányoznak, s az iktatókönyv bejegy
zései alapján nehéz pontos képet nyerni az I. M. Müller szállítmányozó 
által Pestre továbbított fegyverekről.02 Emellett a szállításokat zavar
hatta, hogy — a jelek szerint — még a szeptemberi végleges tilalom 
előtt, az osztrák kormány átmenetileg augusztus végén is akadályozta 
a Magyarországra irányuló fegyverszállítást.63 Viszont arról is tu
dunk, hogy Pfannkuche Gusztáv bécsi gépgyáros szeptemberben aján
latot tett, hogy az általa szállított hengeres (gyutacsos) puskalakatokat 

58 HM bizt. 1848—102—52. Mivel az átvétel Bécsben ( tu la jdonképpen a kü lügy 
minisztérium útján) történt, a továbbszállítást is meg kellett szervezni. Marziani 
említett jelentésében közölte is, hogy a szállítmányozást illetően az I. M. Müller 
bécsi speditőr céggel egyezett meg. 

59 KüM ein. 1848:661—662. 
60 KÜM ein. 1848:752. 
61 KüM ein. 1848:752. — Az ezekkel kapcsolatos árazási, illetve kifizetési prob

lémákra „a kebelbéli díjazó hivatal" észrevételeit lásd KüM ein. 1848:867., 1122., 
1360. 

62 Egyetlen feljegyzés ismeretes a HM sorozatból: HM 1848:6071.; lásd még az 
ikt. kv-ben pl. az 1848:6210—6212., 7431., 7435. számokat. 

63 Lásd HM ált. ir. ikt . kve . 1848:5514.; PM ein. ir. ikt . kve . 1848:1780. 
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(fegyverzárakat) a szokott áron és minőségben nagyobb mennyiségben 
is hajlandó szállítani. . fi6 

Az örökös tartományokból való fegyverszállítók között érthetetlen 
módon nem szerepel Marziani egyik kimutatásában sem A. V. Lebeda 
prágai fegyvergyára (ikais. könig. landesprivilegierte Gewehrfabrik),, 
holott a jelek szerint kapcsolatban állott a magyar kormánnyal. Július 
4-én ugyanis már intézkedés történik, hogy a pénzügyminisztérium 
utaljon Lebedának" előleget, s július 16-án pedig Batthyány arra fi
gyelmezteti Kossuthot, hogy a Prágából a napokban érkező „fegyver 
részletek" kifizetésére tartson készen vagy 12 000 forintot.155 Az iktató
könyv szűkszavú bejegyzései szerint a Lebeda-gyár eddigelé nem is
mert szállítmányait is Müller „küldesz" továbbította Magyarországra.66 

(Itt kívánunk emlékeztetni, hogy Prágában kapcsolata volt a kormány
nak a Sellier és Bellot lőkupakgyárral is, amely Görgeyék augusztusi 
látogatása eredményeként 20 millió csappantyú szállításáról tárgyalt.)67 

Mindezek az erőfeszítések, bármily széles körűek is, nem biztosít
hatták volna szeptemberre az önvédelmi harc fegyverszükségletét. 
A fenti szerződések alapján júniustól szeptember végéig a legjobb eset
ben (beleértve a Lebeda cég ismeretlen, de feltételezhetően nem nagy 
szállítmányait), kb. 5000 darab fegyvert eredményezhettek, amelyet a 
délvidéki „kis háború" felszívott volna — s hol volt akkor imóg a 
cséphadarós-kaszás nemzetőrség több százezres tömege? Hogy az 1848 
szeptember—októberében felállított új honvédzászlóaljaknak mégis ju
tott fegyver, mégpedig korszerű fegyver, az jelentősen annak volt kö
szönhető, hogy a kormány az örökös tartományok határain túl, Bel
giumban és Angliában is vásárolt fegyvereket. 

Az angliai fegyverszerzés gondolata, láttuk, már igen korán fel
vetődött. Blackwell tájékoztatása azonban a jelek szerint nem lehetett 
kielégítő, mert ez irányban mi sem történt. Pázmándy Dénes és Szalay 
László frankfurti küldetése azután új lehetőségeket tárt fel. A küldöt
tek már május 27-én kelt, a minisztériumhoz intézett beszámolójukban 
jelezték, hogy ajánlatot kaptak: egy kereskedő hajlandó Magyarország 
számára két-három hónap alatt 10 000 puskát szállítani.68 Végleges dön
tés azonban csak az országgyűlés megnyitására hazautazott Pázmándy 
megérkezése után született. Ekkor került sor Sztankó Soma honvéd 
főhadnagy (a miniszterelnök nemzetőrségi ügyekkel foglalkozó elnöki 

64 KüM. ein. 1848:1475. — It t k íván juk megjegyezni , hogy bá r ezt sehol sem 
szögezik le ha tá rozo t t an (s Bakó I m r e idézett műve is megkerü l i a ké rdés t ) , mégis 
valószínű, éppen ezen szá l l í tmányok a lapján, hogy a pest i fegyvergyár gyutacsos 
fegyvereket gyár to t t — Marz ian i minden t i l takozása el lenére. (A HNI 1848:785. sz. 
is Bécsből szál l í tandó , ,gyu tacs laka tok"- ró l beszél. Hogy Doják és P f a n n k u c h e 
gyutacsos p u s k á k h o z „ h e n g e r e s fegyversze rszámot" száll í tottak, lásd KüM ein. 
8148:1360.) 

65 H N I i r . i k t . k v e . 1848:659.; O N ö H t 1848:2783. 
86 L á s d j a . H M á l t . i r . i k t . k v e . 1848:5114., 5501., 6217. (A g y á r g y a l o g s á g i f e g y 

ve reke t szállított, mer t i lyen ár jegyzéket kü ldö t t P e s t r e : HM ált. ir . ikt . kve . 1843: 
5510.) . , . , „ . . 

07 Lásd KÖM XII. 840. p . — A jelek szerint azonban csak 2 mill iót szállítot
t a k : HM ált. i r . ikt . kve . 1848:7606. A k o r m á n y ezér t szep temberben felvásárol ta a 
pesti f egyverke reskedőkné l t a lá lha tó c sappan tyú készle teket is, lásd F IK ipar t 
oszt. 1848—2—75.; ONöHt 1848:4245. 

68 BM ein. 1848:279. (A beszámoló kü lönösen a f rancia min ta u t án uutncnvuii. 
készül t fegyverek k ivá lóságát hangsúlyozta . ) 
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titkára) belgiumd küldetésére, akit Batthyány július 1-én egyelőre' 
10 000 fegyver vásárlásával bízott meg.60 Sztankó főhadnagy azonnal 
útnak indult, tárgyalt a belga hadügyminiszterrel (aki a 10 000 puska 
helyett ágyúkat lett volna hajlandó átengedni), s Lüttich-ben talált. 
megfelelő fegyvereket. Majd Londonba ment, és ott is tájékozódott. 
Gyors és eredményes útjára jellemző, hogy időközben megérkezett 
tudósítása alapján július 19-én Batthyány már elküldte fölhatalmazá
sát az angol fegyverek megvételére.70 Sztankó ez .alatt visszatért Brüsz-
szelbe, s július 20-án átadta az első belga fegyverküldernényt (1190 da
rab puskát) a szállítmányozónak.71 

Sztankó főhadnagy Marziani szervezéséhez viszonyítva káprázatos • 
eredményeket ért el. Wodianer és fia „álladalmd bankárok" számára 
(akiknek aviso-j a alapján a brüsszeli Trumpet bankház Sztankó ren
delkezésére állott), a magyar pénzügyminisztérium július 12.—augusz
tus 19. között 212 000 pft-ot utalt ki (az előirányzott 160 000 helyett),, 
s ebből az augusztus 9—16. közötti héten 94 000 pft-ot!72 Eredményeként 
augusztus közepéig Sztankó 9000 fegyvert vásárolt, s jelezte: még 5000 
darabot vehet, ha a maradék 20.000 pft-jához kap még 40 000-et. Egy
idejűleg közölte, hogy hetenként még újabb 1000 darab fegyvert küld
het, ha erre 12—12 000 pft-ot kap, továbbá vehetne 20 000 kovás fegy
vert is, ha erre volna a minisztériumnak még 200 000 forintja.73 

Batthyány megkeresésére Kossuth azonnal gondoskodott mind a sürgő
sen szükséges 40 000, mind a heti 12 000 pft utalványozásáról.74 Àz ütem 
szeptemberben még fokozódott, mert — mint a pénzügyminisztérium 
augusztus 31-i jelentése közölte —, a Sztankó számára utalványozott 
összeget heti 32 000 forintra emelték.73 Eredménye nem is maradt el. 
Sztankó pontos kimutatása szerint július 20.—október 5. között (20 al-

69 Lásd Sztankó Soma: Adatok az 1848-dik év eseményeihez. Pest, 1868. 5. p.. 
Lásd még HNI ir. ikt. kve. 1848:600., 704.; BM ein. 1848:520.; RÍ 1848. július 5/27/108. p. 
(A lap úgy tudja, hogy Sztankó megbízatása 40—50 000 ifegyverre szól.) — Sztankó 
főhadnagynak valószínűleg még július 1-én útnak kellett indulnia, mert vissza
emlékezései szerint útlevelét július 3-án már Bécsben láttamoztatta. 

70 HNI ir. ikt. kve. 1848:671.; július 26-án a Bécsen át Innsbrui^cba utazó 
Batthyány szóbelileg utasította Pulszkyt: közölje Wodianer Mórral, a magyar kor
mány fegyvervásárlásait finanszírozó bankárral, hogy Sztanikónak Lüttichben vagy 
Londonban történő fegyvervásárlásaira 80 000 pft-ig nyisson hitelt. Lásd KüM ein. 
1848:707. 

71 Sztankó: i. m. 6—7. pp. — A fegyverek augusztus 7-én érkeztek Pestre, lásd 
BM rend. oszt. jel. Hajnik Pál — Szemere Bertalanhoz, 1848. augusztus 8-án. (Lásd 
még HM ált. ir. ikt. kve. 1848:4502.) A Népelem így kiált fel; „Valahára megérkez
tek a fegyverek . . . (ti. Belgiumból) . . . Omne initium durum . . ." Nel 1848. augusz
tus 8/33/131. p. 

72 Sz tankó pénzügye i re lásd Mein. 1848:498., 557.; HNI 1848:763., 811.; ONöHt 
1848:3299—3301., KÖM XII . 730., 752—753. pp . — K o s s u t h n a k a fegyvervásár lás f inan
szírozásához magánkölcsönök szerzésére tett lépéseit lásd KüM ein. 1848:755.; közli 
KÖM XII. 630—633. pp.; továbbá KüM ein. 1848:986., 1042., 1195. (Eredménye: Ferdi
nánd szász-koburg-gothai hercegtől 130 000 pft kamatmentes kölcsön 1848. december 
15-ig, amelyből 50 000 pft-ot azonnal Sztankó számára utaltak, a többi a külügy
minisztérium díjazó hivatalához került •— ugyancsak a fegyvervásárlások fedezé
sére.) 

73 B a t t h y á n y — Kossuthhoz , 1848. augusz tus 14. Mein. 1848:498.; közli KÖM XII . 
730. p . 

74 Mein. 1848:498.; közli KÖM XII. 730. p. , Mein. 1848:557.; közli KÖM XII. 752.. 
p. (Kossuth a 200 000 pft utalványozására nem vállalkozhatott azonnal, csak három., 
hét múltán.) 

75 ONöHt 1848:3301.; PM ein. 1848:1497. 
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kálómmal) 24 355 darab puskát és 3 812 000 gyutacsot küldött Bécsen át 
haza — a kiutalt 305 208 pft ellenében.76 

Ezek között a fegyverek között akadt angol is,77 bár többsége Lüt-
tichből származott. Az első belga szállítmánynak nagy volt a sikere a 
szakértők körében. Annál nagyobb nyugtalanságot okozott, hogy a foly
tatás elakadt. Batthyány augusztus 14-én jelezte is ezt Pulszkynak: 
„A Sztankó Soma által részünkre megvásárolt fegyverekből mindeddig 
az első szállítmánynál több ide még nem érkezvén — felszólítom önt,1 

hogy a dolognak miben létére szorgalmas figyelmét fordítsa, a netalán 
előgördített akadályokat erélyesen mozdítsa e l . . ."'8 Augusztus 19-én 
pedig a gőzhajózási társaságot figyelmeztette, hogy a 'külföldön vásárolt 
fegyverek Pestre szállítása lassan folyik, ügyeljenek tehát arra, hogy 
ezeket ne hevertessék a bécsi raktárakban.70 Azok, akik okozói voltak 
a késedelemnek, szeptemberben — a jelek szerint —tovább fokozták 
tevékenységüket. így történhetett, hogy szeptember 13-án a miniszter
elnöki megbízatás ismételt elvállalása után — Batthyánynak Wodianer-
hez kellett hasonló ügyben fordulnia. Sztankó Soma ugyanis legutóbb 
azt jelentette, hogy 15 000 fegyvert indított útnak Bécsbe, de abból a 
szállítmányból csak 10 000 darab érkezett meg Pestre.80 Mindez nem 
tartott sokáig, mert szeptember végén az osztrák belügyminisztérium 
teljesen megtiltotta a fegyverkivitelt Magyarországra.81 így az időköz
ben még Londonból és Lüttichből érkező szállítmányok már Bécsben 
rekedtek.8-

Sztankó legjelentősebb szállításai augusztus legvégén, főleg azon
ban szeptember során érkeztek Bécsbe. Ha feltételezzük, hogy szep
tember utolsó hetében már nem engedték azokat tovább, úgy valószínű 
— a szállítások volumenének ismeretében —, hogy legalább 7—8000 
fegyvert tartóztattak fel, amelyek nem, vagy csak késve és csempész-
úton kerültek be az országba.83 így a Marziani-féle fegyvervásárlá-

76 így egy pusika 12 forintba került (és a szállítás költségei) — jegyzi meg 
Sztankó: i. m. 7. p. — (Sztankó gyutacsról beszél, holott az általa szállított fegy
verekhez csappantyú kellett!) — Itt kívánjuk megjegyezni, hogy ezek az eredmé
nyek magukért beszélnek és bizonyítanak Sztankó becsületessége mellett, miként 
ezt bizonyítja szerény, katonásan rövid beszámolója is. Ezért nem értjük, hogy 
Farkas Lajos—Radó Géza: Kossuth és a szabadságharc hadiipara c. cikkükben mire 
alapozzák állításukat, hogy a Bécsből és Belgiumból vásárolt, „kifizetett fegyverek 
jó része elveszett a Batthyány által kiküldött áruló, szabotőr és sikkasztó tisztek 
kezén"? Lásd Századok, 1952. 3—4. sz. 691. p. 

77 „Az angol fegyver megérkezett, 3500 db, remélem, hogy holnap azon 1300-
zal együtt, melly még itt van, le fogom Pestre küldhetni" — írta augusztus 28-án 
Pulszky Batthyánynak. Láád Mein. 1848:789. — Itt említjük meg, hogy a külügy
minisztérium egyik augusztus 25-én az osztrák belügyminisztériumhoz intézett jegy
zéke 10 000 db, Wodianer által Londonban rendelt fegyverről beszél — de ennek 
mibenlétét nem sikerült megállapítani. Lásd KÜM ein. 1848:1072., 1127. 

78 KÜM ein. 1848:956.; Mein. 1848:498. — A jelek szerint a belga fegyverek má
sodig szállítmánya augusztus 19-én érkezhetett Pestre, lásd ONöHt 1848:3897. 

'!• Mein. 1848:518. 
80 Mein. 1848:605. 
8í Pulszky — Wodianernak, Bécs, 1848. október 2. KÜM. ein. 1848:1548. Pulszky 

kéri Wodianert, hogy értesítse Sztankó Somát és gondoskodjék az ezután befutó 
fegyverek elraktározásáról. 

82 A szállítások ütemére (s az október 2. után érkezett küldeményekre) lásd 
az OL 1526. utáni gyűjteményében a Wodianer család iratai között lévő „Provi-
zions Rechnung . . ." c. Wien, 1849. január 29-én készült kimutatást, amely 1848. 
augusztus 5. — október 9. között 1041 láda fegyverről ad számot. (Sztankó vásár
lásai szempontjából nem tekinthetjük kizárólagos forrásértékűnek, mivel pl. a 
Pulszky által jelzett augusztus végi angol fegyverszállítmányoknak nincs nyoma 
benne.) 

S3 Sztankó Soma maga is részt vett később a fegyvergyár számára szükséges 
külföldi gépek becsempészésében. Lásd KÖM XIII. 693. p. 
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sokkal együtt (mai ismereteink szerint) szeptember végéig csak mintegy 
20—22 000 fegyver érkezett volna, ha Kossuth — látva az események 
fejlődését — augusztustól a maga egyéni akcióival erőteljesen nem 
vesz részt a fegyverszerzésben.8'1 

Kossuth kezdeti lépéseit ez ügyben nem Ismerjük. Nem ismerjük 
a körülményeket sem, miként került kapcsolatba Wimmer-rel, aki vál
lalkozott arra, hogy fegyvervásárlásra Londonba utazik, sőt megkísérli 
Palmerston útján kölcsönt szerezni a magyar kormánynak.85 Csak any-
nyit tudunk, hogy nevezett megbízott már augusztus 6-án és 8-án Lon
donból küldte tudósításait Kossuthnak. A pénzügyminiszter augusztus 
15-én kelt válaszából815 tudjuk, hogy Wimmer megvett 22 000 szuronyos 
puskát, amelyeket — mint nehéz és alkalmatlan fegyvereket — előtte 
egy hónappal a szakértő Sztankó Soma nem vásárolt meg. Wimmer 
egyben árjegyzéket is küldött, s Kossuth ebből szeptember l^ig tör
ténő megvételre 7300 fegyvert jelölt ki, s közölte, hogy az érte járó 
110 000 forintot három nap alatt utaltatni fogja.87 Kossuthnak csak az 
volt a kikötése, hogy ezek a fegyverek még október előtt megérkezze
nek, mert addigra már a pesti fegyvergyár is t e rme l . . . Wimmer kül
detésének további eredményeit, a megvásárolt fegyverek hazakerülé
sének útját és idejét nem ismerj ük.87» 

Kossuth másik ismert lépése Szalay László pénzügyminiszteri tit
kárnak — a Hunyadi szabadcsapat későbbi parancsnokának — Bécsbe 
küldése, fegyverszerzés céljából. Mivel addig alig érkeztek számottevő 
mennyiségben fegyverek, Kossuth szükségesnek látta a biztosabb be
szerzés érdekében túlfizetni azokat. Ezért, miután Szalay azt közölte, 
hogy Bécsben lehetőség volna 5000 puskát beszerezni darabonfcint 18 
pft-jával, Kossuth ezt is elfogadhatónak tartotta.88 „Az ár nagy — 
írta augusztus 12-én Pulszkynak —, de fegyverrei szükségünk még na
gyobb".09 

Valószínűleg a Szalay által jelzett lehetőség realizálódott az augusz
tus 20-án A. D. Bastler-rel 4220 darab, részletekben szállított fegy-

84 Kossu th m á r a jú l ius 9-i m i n i s z t e r t a n á c s b a n - leszögezte: „a min i s t e r ium 
n e m j á r t el e ré lyesen a fegyverek szerzésében" . Lásd Széchenyi naplója , i. m. 
I . 347. p . 

85 Lásd Harasz t i É v a : Az angol külpol i t ika , 51. p . ; S inkovics I s tván jegyze té t : 
KÖM XII. 729. p . 

86 Az eredet i n e m i s m e r t ; Horvá th Jenő publ ikációja a l ap ján közli KÖM XII . 
727—729. p . Lásd még Horvá th J e n ő : A m a g y a r k o r m á n y fegyvervásár lása i Angl iá
b a n (1848—1849). HK 1932. 102—104. p p . 

87 Ami nem kis pénzügyi te l jes í tmény, ha f igyelembe vesszük, hogy a 22 000 
szu ronyos és 750 vadászfegyverér t k b . 350 000 pft-ra volt szükség ; Sz t ankónak ezek
b e n a n a p o k b a n 40 000 pft-ot kel let t u ta ln ia , s a min isz te re lnök még 20 000, va la 
m i n t további 200 000 pft-ot vá r t Kossuth tó l f egyverekre . Lásd KÖM XII. 730. p . — 
W i m m e r számára aug. 19-én csak 30 000 pft-ot u ta l t ak (lásd KüM ein. 1848:1042.), a 
h i ányzó 80 000 p ft az lehetet t , amié r t B a t t h y á n y s zemrehányás t tet t Pu l szky ú t j án 
K o s s u t h n a k ; lásd KÖM XII. 866—867. pp . — A pénzügyminisz te r e lnöki ir . ikt . k v - n e k 
bejegyzése szer int Kossu th szep tember 9-én in tézkede t t ia F r y és T r u e m a n cég szá
m á r a az angliai fegyverszál l í tásokér t kif izetendő összegről, i l letve a W o d i a n e r n a k 
u t a l a n d ó 114 font 17 shil l ingről . PM. ein. ir . ikt . kve . 1848:2070. 

87/a. Annyi t t u d u n k még, hogy W i m m e r augusz tus végén v isszaérkezet t Lon
donbó l és je lentkezet t Kossu thná l . Lásd PM ein. 1848:1497. W i m m e r emlí te t t kü lde 
tésére , va lamin t 1849. évi ú j abb megb íza t á sá ra lásd még Wialdapfei Eszter : A füg
ge t len m a g y a r kü lpol i t ika 1848—1849. Budapes t , 1962. 45., 315—318. p p . 

88 A szuronyos , gyutacsos gyalogsági fegyver á r a — Marz ian i és Sz tankó vá 
sár lás i ada ta i a l ap ján — 12—13,5—15,5 pft között mozgott . — A köl tségvetés 1848 
végéig 50 000 fegyverre 1 millió forintot , t ehá t d a r a b o n k é n t 20 pft-ot i r ányzot t elő, 
lásd KÖM XII. 507. p . 

89 KüM ein. 1848:906; KÖM XII . 709—710. pp . tSza lay je len ték te len fegyver
vásá r l á sa i r a lásd KüM ein. 1848:966., 1180.) 
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verre kötött szerződésben.''0 Szeptember végéig ebből (41 600 pft érték
ben) 2425 darab került leszállításra „loco Bécs", amely valószínűleg, 
még eljutott Pestre, mivel a külügyminisztérium által jelzett utolsó 
átadási dátum szeptember 26. volt.91 

Kossuth lépéseit — útjaik elválása, viszonyuk elhidegülése miatt 
— Batthyány nem nézte jó szemmel. Ezért Szalay vállalkozásáról érte
sülve elhatározta, hogy sürgősen kiküldt valakit Bécsbe, aki az új 
lehetőségeket kihasználja s így keresztülhúzza pénzügyminisztere ter
veit. Nem minden él nélkül írta ezért Kossuthnak augusztus 16-án — 
egy nappal közismert éles levélváltásuk után — hogy „Bécsbe biztos 
embert (kiemelés a szerzőtől) kívánnék tüstént -küldeni ki az ott talál
ható fegyvereket azonnal összevásárolja."9- Mikor pedig szeptember 
elején bécsi útja alkalmából arról értesült, hogy Kossuth az ő tudta 
nélkül Angliában vásárol fegyvereket — miközben neki a kért 200 000 
forintra várakoznia kell —, Pulszky útján komoly szemrehányást tett 
Kossuthnak.. . " 

* 

Áttekintésünk végére érve, meg kell még említenünk, hogy a fen
tieken kívül ismerünk más fegyverszerzési kísérleteket, amelyek ered
ménytelenek voltak, vagy amelyeknek kimenetele teljesen ismeretlen, 
így pl. mind a miniszterelnöknél, mind az iparügyi miniszternél je 
lentkeztek ajánlkozók, megbízottak, akik fegyverszerzésre, illetve köz
vetítésre vállalkoztak.9''' Tudjuk Görgey emlékirataiból, hogy őt Szmir-
nába és Konstantinápolyba akarták küldeni fegyvervásárlásra. Tudunk 
arról, hogy Csányi László, a drávamenti tábor kormánybiztosa maga. 
is próbált fegyvert szerezni és Kossuth ezt élénken támogatta.95 

A fegyverszerzés kétségtelenül legeredetibb kísérlete Pulszky névé-, 
hez fűződik. Nevezett augusztus végén, amikor értesült arról, hogy 
Lipcséből az L. G. Ottens cég egy zimonyi kereskedőnek 84 láda (2001 
darab) fegyvert szállít, az osztrák belügyminisztériumtól követelte an
nak feltartóztatását, s készpénzfizetés mellett a magyar kormánynak 
történő átadását.96 Hasonlóképpen járt el az ezzel egyidejűleg Horvát
országon át a szerb felkelőknek szállítani tervezett 1800 (bécsi) mázsa 
kartácsgolyó esetében is.97 Nem rajta múlott, hogy ez nem járt siker
rel . . . 

90 KüM ein. 1848:1188. (itt a szerződés szövege is); KÖM XII. 813., 830—831. pp . 
91 Október 20-ig 63 000 pft került kifizetésre, így a jelek szerint (mivel egy 

fegyver 17 forintba került) a szerződés nem valósult meg maradéktalanul. Lásd az 
egyes szállítmányokat, illetve a kifizetett összeget feltüntető iratokat: KüM ein. 
1848:1188. 

92 Mein. 1848:498., KÖM XII. 730. p . — A biztos e m b e r Piller János nemzetőr i 
őrnagy volt, lásd ONöHt 1848:2783. A vállalkozás sikeréről mit sem tudunk. 

93 KÖM XII. 866—867. pp. Lásd még Pulszky Ferenc: Életem és korom. Buda
pest, 1880. I. 117. p.; a kérdés Batthyány perében is előkerült, lásd Károlyi Arpád: 
Batthyány Lajos főbenjáró pöre. Budapest, 1932. I. 184—185. pp. — Kossuth előző, 
Wimmer által eszközölt londoni fegyvervásárlásáról a kormánynak tudomása volt, 
lásd Széchenyi augusztus 17-i naplóbejegyzését, i. m. I. 376. p. 

9í Lásd HNI 1848:338., HM/k. 1848:495.; Szirmai Pál pl. észak-amerikai kikül
detésre akart vállalkozni: HNI ir. ikt. kve. 1848:688. 

95 PM ein. 1848:1176., 1295. Utóbbi t közli KÖM XII. 411—412. pp . 
96 K ü M ein. 1848:1187.; Mein. 1848:568. Lásd m é g KÜM ein. 1848:1072., 1091., 1127.* 

1255. (Utóbbi kettő Doblho.ff belügyminiszter kitérő válasza.) 
97 BM ein. 1848:817. 
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ADALÉKOK BETHLEN HADSEREGÉNEK 
ERKÖLCSI ARCULATÁHOZ 

Dr. Nagy László, a történelmi tudományok kandidátusa 

A háborúk története arról tanúskodik, hogy a katonák fegyverét, 
fizikai és szellemi erejét annál hatásosabban lehet felhasználni a harc
ban, minél magasabb fokú ia csapatok erkölcsi állapota. A hadseregek 
ütőképességét meghatározó tényezők számbavételénél mindig fontos 
helyet foglalt el — a fegyverzeti ellátottság és a katonai képzettségi 
fok mellett — a hadseregek fegyelmezettségi foka, harc közben tanú
sított szilárdsága, a háború terheinek elviselésével kapcsolatos 'kész
sége és felkészültsége, de különösen a hadsereg erkölcsi állapota, vagyis 
az: mit lehet a hadseregtől követelni, hogy ne kockáztassuk erkölcsi 
szétbomlását? 

A hadseregek erkölcsi állapotát meghatározó tényezők között fon
tos helyet foglal el a katonák fegyelmezettsége és a lakossággal szem
ben tanúsított magatartása. A fegyelmezettséget általában a különböző 
szabályzatokban, utasításokban lefektetett rendelkezések végrehajtásá
nak minőségi foka határozza meg. A fegyelmi rendelkezések előírják 
a katonák magatartását békében és háborúban, különböző speciális 
katonai feladatok végrehajtása esetén —• s több-kevesebb részletesség
gel szabályozzák a katonáknak a polgári lakossággal szemben tanúsí
tandó magatartását is. 

Am a fegyelmi rendelkezések kiadása még önmagában nem biz
tosítja a hadsereg fegyelmezettségét, hanem párosulnia kell a rendel
kezések betartásának rendszeres ellenőrzésével, s a fegyelmi vétségek 
következetes megtorlásával. Csakis ily módon lehet érvényt szerezni 
az utasításokban és szabályzatokban foglalt követelményeknek mind a 
speciális katonai feladatok, mind pedig a polgári lakossággal szemben 
tanúsított magatartás területén. Az ellenőrzés határozottsága mellett 
döntően rányomja' bélyegét egy hadsereg fegyelmi képére az anyagi 
ellátottság színvonala is. Fizetetten, éhező katonaság pl. előbb-utóbb 
rákényszerül a polgári lakosság fosztogatására — bármilyen szigorú 
utasítások tiltsák is azt. Még hamarabb bekövetkezik ez az állapot, ha 
a felső és alsó katonai vezetés nem lép fel kellő eréllyel és szigorral 
a lakosság, elsősorban az elnyomott és kiszolgáltatott néptömegek vé-
delimében. 

Egy hadsereg fegyelmezettsége és a lakossághoz fűződő viszonya 
tehát gazdasági, társadalmi-politikai és katonai tényezőktől függő prob
léma. A gazdasági alap fejlettsége és szervezettsége, az osztályviszonyok, 
a politikai célkitűzések, a parancsnoki kar vezetési képessége együttesen, 
összességükben alakítják ki bármely társadalmi rendszerben az illető 
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ország hadseregének fegyelmi képét, s a lakossággal szembeni maga
tartását. 

A feudális gazdasági és társadalmi viszonyok között a hadseregek 
fegyelmezettsége általánosságban mindenütt alacsony színvonalú volt. 
A lovagi hadseregek közismert fegyelmezetlenségéhez képest egy lépést 
jelentett előre a zsoldosseregek megjelenése. Ez utóbbiaknál azonban 
a krónikus f ize tétlenség, a hadsereg fenntartáshoz szükséges gazdasági 
alapok hiánya vagy legalábbis nagymérvű elégtelensége erősen negatív 
irányba hatott fegyelmi téren. A XVII. század első felében Európában 
a hadseregek belső berendezése, fegyelme, szelleme, élelmezése és egyéb 
anyagi ellátása valamennyi államban a rendetlenségnek és fejetlenség
nek többé-kevésbé nagyobb vagy kisebb fokát mutatta. A seregek leg
többjénél súlyos visszaélések, általános erkölcsi lazaság tapasztalható, 
s a szigorú, gyakran drákói kegyetlenségű haditörvények csak keveset 
segítettek a bajokon. 

A XVII. századi európai hadseregek általános jellemvonásaitól ter
mészetesen nem volt mentes Bethlen Gábor hadserege sem. Történet
írásunk és hadtörténetírásunk a valóságtól rugaszkodna el, ha Bethlen 
seregét kiragadva korának általános viszonyaiból, valamiféle mai, ön
tudatos szocialista fegyelmezettséggel rendelkező seregnek igyekezne 
beállítani. Ugyanakkor kötelességünk, hogy rámutassunk azokra a kü
lönbségekre is, amelyek Bethlen seregét megkülönböztették a harminc
éves háború zsoldosseregeitől. 

Egy közelmúltban megjelent tanulmány, amelynek írója nagyobb 
elfogultsággal mint tudományos pontossággal bírálva az egész magyar 
marxista hadtörténetírást, többek között meglehetősen bántó általánosí
tással felrója azt is, hogy tudatosan elhallgatta a Habsburgok ellen 
harcoló hadseregek fegyelmi negatívumait és e függetlenségi küzdelmek 
lakosságra rótt terheit.1 

Ez a megállapítás így egyfelől pontatlan, másrészt olyan kérdés 
hangsúlyozásának hiányát kéri számon, ami magától értetődő és köz
tudott. Az kétségtelen, hogy volt a történetírásban a személyi kultusz 
idején bizonyos megszépítő tendencia haladó hagyományaink vonatko
zásában, amit egyesek inkább, mások kevésbé vettek figyelembe. Ami 
azonban konkrétan a hajdúk magatartásának ábrázolását illeti, bőven 
találhatott volna adatot hadtörténetírásunk kritikusa negatívumaik be
mutatására is — ha ítéletmondása előtt el is olvassa figyelmesen a 
hajdúk Habsburg-ellenes harcaival foglalkozó hadtörténeti irodalmat.2 

1 Lásd Borús J.: Hadtörténet és társadalomtörténet. Történelmi Szemle, 1964. 
2. sz. „Történetírásunk a hajdú és a kuruc felkeléseknek . . . ia dogmatikus szem
lélete idején, a katonaság és a hadakozás által előidézett pusztításokról egysze
rűen nem vett tudomást, illetve csak az ellenség által elkövetett pusztításokat, 
vagy a saját seregek által az ellenségnek okozott károkat vette figyelembe. Arról 
szó sem esett, hogy a saját honvédő hadsereg katonái és hadműveletei is súlyos 
tehertételeket jelentett a lakosságnak, s hogy például, a »nemzeti ügy bajnokai
nak» tekintett hajdúk gyakran az ellenséggel, az idegen zsoldosokkal azonos mó
don kegyetlenkedtek azzal a néppel, melynek »legjobb fiai és védelmezői» voltak". 
stb. i. m. 487. o. (Kiemelés tőlem — NL). 

2 így pl. ,,A Bocskai szabadságharc katonai története" c. munkámat (Akadé
miai Kiadó, 1961.), amelynek a következő lapoldalain talált volna adatokat a haj
dúk magatartásának negatívumaira: 92—96., 137—138., 163., 171—176., 201., 316., 355— 
358. oldalak. Ugyanígy szerepelnek hasonló adatok „A császári hadsereg támadása 
a Bocskai szabadságharc ellen 1604. őszén" (Hadtörténelmi Közlemények —. továb
biakban HK — 1955. 3—4. sz.), valamint „A társadalom állásfoglalásának hatása a 
Bocskai szabadságharc hadműveleteire." (HK 1957. 3—4. sz.) c. tanulmányokban isi 
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Az pedig, hogy a hadseregek fenntartása nemcsak háborúban, hanem 
békében is „súlyos tehertételeket jelentett a lakosságnak" — annyira 
közismert tény, amit talán nem is szükséges külön kiemelni és kihang
súlyozni történeti és hadtörténeti munkákban. 

A tanulmány írója különben kategorikus sommás elmarasztaló íté
lettel elintézi Bethlen hadseregének fegyelmi helyzetét, s a lakossággal 
szemben tanúsított magatartását is: „Mégis ezek az állítólag fegyelmezett 
hadak 1619-ben kirabolták a szepesi protestáns lelkészeket, és Pozsony
ban is hódító, rablósereg módján viselkedtek."3 Állításának bizonyítá
sára hivatkozik Szekfű Gyula: Bethlen Gábor c. munkájára, Lukinich 
Imre: Bethlen Gábor és Pozsony városa c. tanulmányára, valamint 
Weber Samu: Ujabb adalékok Szepes megye történetéhez című írására. 

Pusztán forráskritikai szempontból nem érdektelen megnézni, hogyan 
támasztják alá a hivatkozott helyek a Bethlen 'hadseregéről kimondott 
negatív ítéletet. 

Szekfű Gyula a szóban forgó művében a következőképpen foglalja 
össze Bethlen seregének fegyelmi helyzetét: „Az is bizonyos, hogy kato
náit szigorúan tartotta és rendszabásaival már a támadás előtt gondos
kodott arról, hogy legalább az első hetekben élelmük és fizetésük legyen. 
De a katonai kihágás az akkori hadviselés lényegéhez tartozott, s még 
Bethlen sem volt elég erős a rendszerré vált kihágások megszünteté
sére."11 Ugyanakkor másik helyen Szekfű kiemeli, hogy a fegyelem terén 
Bethlen a hadseregét „ . . . kiemelte a harmincéves háború erkölcsi ferťo-
jébőV'P 

Tovább vizsgálva az idézett forrásokat, Lukinich Imre tanulmányá
ban ismerteti a pozsonyi polgároknak 1620. októberében Bethlenhez kül
dött panaszlevelét, amelyben leírják azokat a kihágásokat, amiket Beth
len katonái a fejedelem távollétében, Pozsony ellenséges ostroma idején 
elkövettek. A panaszlevél — még, ha a jellegéből eredő túlzásokat nem is 
számítjuk le — nem tartalmaz kirívó, konkrét fegyelmezetlenségeket, ha
nem olyanokat, ami kiváltképpen ellenséges ostrom idején ebben a kor
ban mindenütt előfordult. A panaszlevél ismertetése után különben Lu
kinich a következőképpen foglal állást: „Ismerve a fejedelem egyéniségét 
és szigorú felfogását a katonai fegyelemről, kétségtelen, hogy a tanács
tól felpanaszolt kihágásokra és kártételekre nézve elrendelte a vizsgálatot, 
sőt a polgárság óhajtásának megfelelően bizonyára külön katonai bíró
ságot is állított fel a város területén felmerülő panaszok haladéktalan 
elbírálására."6 Más helyen így foglalja össze Bethlen csapatainak pozsonyi 
szereplését: „S jóllehet, különösen Bethen Gábor távollétekor, katonai ki
hágások még előfordultak, egészben véve a város nyugodtabb közéletét 
a fejedelmi intézkedések kellően biztosították."7 (Kiemelés tőlem — NL.) 

A harmadik idézett forrás Weber Samu meglehetősen alacsony tudo
mányos értékű kompillációja. A megjelölt helyen a következő adatok ol
vashatók: „1619. szeptember 12-én Fejő Péter, Bethlen Gábor századosa 
a prépostságot Jászon kifosztotta és Majtényi püspököt fogságba ejtette, 
kit nagy összegen kellett kiváltani."8 Ehhez az adathoz csupán annyit 
kell hozzáfűznünk, hogy az eset valójában szeptember 1-én történt, ami-

3 Borús J.: i. m. 487. o. 
4 Szekfű Gy.: Be th len Gábor . Budapes t , 1929. 119. o. 
5 Uo. 189. O. M i n o 
6 Lukinich I.: Be th len Gábor és Pozsony városa . Századok, 1921—22. 191—192. o . 
7 u o . 21. o. 
8 Weber S.: Ujabb ada lékok Szepes megye tö r téne téhez . Budapes t , 1905. 9á— 

94. o. 
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kor Bethlen még Erdélyben volt, nem Bethlen katonái hajtották végre, 
hanem a Hernád melletti nemesifjak és hajdúk, az akciót nem Fejő 
Péter, hanem Fáy Péter vezette, aki sohasem volt Bethlen századosa.0 

Ezután megjegyzi még Weber, hogy szeptember 30-a után Bethlen kato
nái Ó-Lesznára is elkalandoztak, ahol „szörnyű" kilengéseket követtek el, 
mert: „Szegény Leibitzer lelkész fejéről még a selyemsapkát is lerántot
ták, libáit, tyúkjait, galambjait és nagyobb házi állatait részint levágták, 
részint magukkal vitték a táborba."10 Anélkül, hogy a legkisebb mérték
ben is helyeselnénk a selyemsapka és baromfiak elvitelét, meg kell álla
pítanunk, hogy Weber egy oldallal előbb részletesen ismerteti azokat a 
valóban súlyos rablásokat és pusztításokat, melyeket Lőcse és Késmárk 
városok polgárai kölcsönösen elkövettek egymás ellen, s amelyek mellett 
minden túlzás nélkül eltörpül Leibitzer lelkész selyemsapkájának, illetve 
libáinak és galambjainak elvitele —, de amelyet a Weberre támaszkodó 
tanulmányíró nem vett.figyelembe.11 

A megjelölt források tehát nem igazolják az idézett kategorikus íté
letet Bethlen seregének fegyelmi helyzetéről. Az ilyen és ehhez hasonló 
tendenciózus, egyoldalú beállítások semmiképpen sem helyeselhetők mar
xista igényű történeti munkában, kritikában. 

Ahhoz, hogy valóban helytálló ítéletet mondhassunk Bethlen seregé
nek fegyelmi helyzetéről, a hadseregnek a társadalomhoz fűződő kapcso
latairól, sokkal elemzőbben kell megvizsgálnunk a problémát, sokkal 
szélesebben kell figyelembe vennünk a korabeli forrásokat. 

Elöljáróban utalni kívánunk rá, hogy hadserege fegyelmét maga Beth
len sem tartotta mintaszerűnek. Egyik levelében feleségének panaszolja: 
„ . . . gondom, fáradságom, nyughatatlanságom, testem töredelme elég va
gyon, mint ilyen nagy és egyenetlen, engedetlen hadnak ki csak egyedül 
vagyok gondviselő."1- Szigorúan fellépett a fegyelem és rend érdekében, 
s noha tekintélye meglehetősen nagy volt a hadseregben is,13 ennek elle
nére a gazdasági és társadalmi körülményekből adódó alapvető hiányos
ságokat nem tudta megszüntetni, hanem csak mérsékelni, motiválni, ami 
azonban már önmagában is jelentős eredménynek számított. 

A történeti és hadtörténeti irodalom általában helyesen értékelte és 
méltányolta Bethlen erőfeszítéseit és az ebből fakadó pozitívumokat. 

9 Lásd Sepsi Laczkó M.: Krónikája. (Erdélyi Történelmi Adatok, III. köt. 218. 
o.). Bethlen éppen ez esettel kapcsolatban írta 1619. szeptember 30-án Lőcséről 
Illésházy Gáspárnak: „Mint viselték magokat az Szécsy uram hadai, kegyelmed 
írásából értem, kin mennyit busulak, én azt kegyelmednek meg nem írhatom, mert 
bizony non in eum finem vöttem vala fel ezt az expeditiót, hogy szegény Bocskai 
fejedelem idejében történt módok szerint dúlnának az hadak szabadosan; de az 
meddig én Debreczent értem, addig mindenütt való vásárok meglőttenek és oly 
nagy emberektől és oly nemes emberektől történtének az nagy dúlások, kin min
den ember csudálkozhatik." „Én az én hadaim felől felelek életemig, hogy nem 
hogy szent egyházat, de sem udvarházat, sem parasztházat shul fel nem vertek és 
ételen kiül semmit el nem vöttenek . . ." stb. — Kiemelés tőlem — NL — (Magyar 
Történelmi Tár — továbbiakban MTT —, XXVII, köt. 8. o.) 

10 Weber S.: i. m. 93. o. 
H Lásd i. m. 92—92. o. 
12 Bethlen Gábor 1621. július 26-i levele Károlyi Zsuzsannához. (Történelmi 

Tár, 1879. 212. o.) 
13 Bethlen tekintélyére jellemző adatot közöl öccsének Bethlen Istvánnak 1621. 

július 6-án kelt levele a nagyszebeni tanácshoz. Ebben válaszol a szebeniek kérel
mére, melyben aziránt folyamodtak, hasson oda a kormányzó, hogy a szebeni pol
gármesternek és a királybírónak ne kellessék kimenni Magyarországra a fejede
lemhez. Bethlen István idézett levelében kifejti, hogy teljesítené a szebeniek ké
relmét „ . . . ha az őfelsége haragját én is szinte úgy nem rettegném, mint akár
mely ő felsége szolgája." (Román Népköztársaság, Kolozsvár, Erdélyi Nemzeti 
Múzeum. Oklevelek törzsgyűjteménye.) ' 
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Wr aknái, Pázmány Péterről és koráról írt munkájában kiemelte, hogy 
Bethlennek: „Szándéka volt megkímélni a szegény kimerült népet, s mel
lőzni a közfölkelést, mely csekély, rosszul fegyverzett és gyakorlatlan 
csapatokat szolgáltatott."14 Angyal Dávid rámutatott, hogy a fejedelem: 
„Fegyelmet tartott, amennyire akkor lehetséges volt; eléggé intette kato
náit a jámbor életre."15 

Gyalókay Bethlenről írt tanulmányában már részletesebben elemezte 
hadseregének fegyelmi helyzetét. Kiemelte, hogy a fejedelem a rendesen 
fizetett zsoldos hadakat inkább ráncba tudta szedni, mint az ímmel-ámmal 
kiálló, s minden kínálkozó alkalommal el is párolgó felkelőket, akik a 
katonai fegyelmet bizony alig-alig ismerték, s nem is igen akarták ma
gukat annak alávetni. Bethlen pedig jól tudta, hogy fegyelmezetlen had
dal semmiféle nagyobb hadivállalathoz nem foghat. Igyekezett is minden 
eszközzel szigorú fegyelmet teremteni. Megkívánta a tisztek példamuta
tását, az alárendeltek szigorú fegyelemben tartását, szabályozta a csapa
tok és szekerek járását, a táborbaszállás rendjét stb. Fáradozásának azon
ban nem volt teljes sikere, mert a fegyelem terén mindvégig nagyon sok 
volt a kívánnivaló. Sok volt a hivatása magaslatán nem álló tiszt, akik 
rossz példát mutattak, s áruló is elég akadt — fejezi be jellemzését Beth
len seregérői.16 

Breit, noha sokszor túlzottan szigorú kritikával illeti Bethlen had
vezéri ténykedését, a hadsereg fegyelmi helyzetével kapcsolatban mégis 
kiemeli, hogy „ . . . a közvélemény fölháborítása céljából az ellenfél Beth
len Gábor és hadserege ellen kígyót-békát kiáltott".17 

Wittman Tibor Bethlen fegyelmezési ténykedésével kapcsolatban rá
mutatott, hogy minden kihágásért a tiszteket tette felelőssé.18 Benczédi 
László az 1954-ben megjelent hadtörténelmi tankönyvben kiemelte, hogy 
Bethlen szabályzatai „ . . . nemcsak írott betűk voltak; ha kellett, a gya
korlatban is érvényt szerzett nekik. Első hadjárata idején pl. három tisz
tét akasztatta fel a lakosság bántalmazása miatt. Bethlen katonai sikerei
nek egyik fő oka hadseregének fegyelmezettsége volt."® (Kiemelés tőlem 
— NL.) 

Ez a néhány kiemelt példa a Bethlennel foglalkozó nagy történeti és 
hadtörténeti irodalomból rámutat arra, hogy Bethlen hadseregének fe
gyelmi helyzetét általában pozitívan ítélték meg — de nem hallgatták 
el a negatív vonásokat sem. A történeti irodalomban néhány éve folyó 
vita kapcsán azonban felmerült már olyan nézet is, amely túlzottan elő
térbe állítja a negatívumokat, s fegyelmezetlenebbnek, pusztítóbbnak 
tekinti a Habsburg-ellenes seregek katonáit a császári idegen zsoldo
soknál.20 

14 Frankói (Franki) V: P á z m á n y Pé t e r és ko ra . Pes t , 1868. I. köt . 548. o. 
15 Angyal D: A m a g y a r nemzet tö r t éne te . VI. köt . Budapes t , 1898. 414. o. 
16 Gyalókay J: Beth len Gábor mint hadvezér . HK. 1929. 298—299.0. 
17 Doberdól Bánlaky (Breit) J: A m a g y a r nemze t had tö r t éne lme . XV. köt . 

Budapes t , ifl4n. 479. n. 
18 wittman T: Beth len Gábor mint hadszervezeő. Budapes t , 1952. 25. o. 
19 Had tö r t éne lem Jegyzet a Honvéd A k a d é m i a számára . I. köt . Budapes t , 

1954. 933. n . 
20 R. Várkonyi Ágnes pé ldául a köve tkezőke t í r ja „A nemzet , a haza fo

ga lma a tö rök ha rcok és a Habsburg-e l lenes küzde lmek ide jén" c. t a n u l m á n y á 
b a n : ,,A hajdúk prédaéhesebbek az idegen hadaknál; mivel kevesebb zsoldot 
kapnak, többet rabolnak, égetnek, pusztítanak, mint a vallon és német zsoldo
sok." (A magya r nac iona l izmus tör téne te . Kossu th Könyvkiadó , Budapes t , 1964. 
.57. o.) A ha jdúk Bethlen hadse regének is t ek in té lyes részét a lko t ták . 
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Mindezek felvetik annak szükségességét, hogy a korabeli források 
mind szélesebb vizsgálatával vegyük elemzés alá Bethlen hadseregének 
fegyelmi helyzetét. 

Ennek keretében tekintsük át, milyen szabályzatok, rendelkezések 
születtek Bethlen uralkodása idején a hadsereg fegyelmezésére és milyen 
képet kapunk ezek eredményéről a korabeli források tükrében. 

* * * 

Közvetlenül Bethlen fejedelemmé választása után az erdélyi ország
gyűlés máris hozott fegyelmi rendelkezéseket. A hadnagyoknak és kapi
tányoknak szigorúan elrendelték, hogy „fejők fennállásáig kötelesek a 
fejedelemnek szolgálni". Ugyanakkor határozat született a székelyek ka
tonai szolgálatával kapcsolatban is, hogy azok csakis a fejedelem paran
csára kötelesek táborba szállani.21 Ezek az intézkedések elsősorban Beth
len fejedelmi hatalmának megszilárdítását szolgálták a hadseregen belüL 
Ugyanakkor a szász universités 1613. december 13-i feltételeinek katonai 
vonatkozásai — noha a hadsereg fegyelmi helyzetének megszilárdítása 
irányába is hatottak — elsősorban a szászok privilegizált helyzetét kíván
ták biztosítani, mikor kimondták: „Mikor az székeleknek történik az 
hadba, avagy másutt is, az fejedelem ő nagysága parancsolatjából való 
menések, akkor az magok nemzetségén, nem az szászságon menjenek.'* 
Ha mégis a szászok területén vonulnak át, saját költségeken éljenek, se
hol kárt ne tegyenek, s erre a kapitányok és hadnagyok szigorúan ügyel
jenek.22 

Az 1614. évi márciusi törvények már az egész ország lakosságának 
védelmében intézkednek a hadak kártétele ellen. Természetesen elsősor
ban az uralkodó osztály védelmét szolgálják, amikor elrendelik: „Végez
tük egyenlő akaratból, hogy ennek utánna semmi féle had nemes ember 
és pap házára, se majorjára, feje, jószága, tisztessége vesztése alatt ne mer
jen szállani, és az paraszt embertől is semmit pénz nélkül el ne vegyen."23 

Bethlen 1614 februárjában, Szebenben bocsátotta ki első hadiszabály
zatát, amelyben a legfontosabb fegyelmi tennivalókat kívánta összefog
lalni. Elsősorban is minden „felső, közép és alsó renden" levő fizetett 
katonájának kötelességévé teszi, hogy „az mi becsületünket szemek előtt 
viselvén" az egymást közt való veszekedést, verekedést, szitkozódást „há
rom pálca" büntetésének terhe alatt elkerüljék. Urakat, nemeseket, szé
kelyeket, szászokat és senki idegen embert se szidjon, vagy fenyegessen 
senki, sérelmét törvény által keresse, mert különben „megpálcáztatík". 

Amelyik katona bajtársára kardot ránt, a fél kezét vágják le érte,, 
ha pedig társa vérét ontja, halállal bűnhődjék. Fejvesztés terhe alatt 
tilos a kijelölt szálláshely helyett önhatalmúlag másikat elfoglalni, vagy 
a szállásosztókat megtámadni. 

Bethlen szigorúan fellépett a polgári lakossággal szemben erősza
koskodó katonák ellen, s elrendelte: „Senki Gazdgyát meg ne vagdalja,, 
mert meghal érte, meg ne verje, mert megveretik érette, erőszakot sen
kin ne cselekedjék senki, mert meghal érette. Ereje felett való gazdálko
dásra senki gazdáját ne erőltesse, ne itassa akarattya ellen, házát, kam
ráját fel ne rontsa, marháját el ne vonja, lopja, mert bizonyosan meg-

21 Erdélyi Országgyűlési Emlékek ( továbbiakban EOE) VI. köt . 308. o. 
22 Uo. 387. o. 
23 UO. 420—421. O. 
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büntetik érette, annak érdeme szerint." A szabályzat befejező pontjai a 
fejedelmi őrség rendjét határozzák meg.24 

Az 1616-os év háborús esztendő volt, amikor is Bethlen többször ren
delt el mozgósítást a bécsi udvar felbúj tására támadó Homonnai Drugeth 
György zsoldosai ellen. Az 1616. május 5-én kelt parancsában a lakosság 
szigorú védelmét kiterjesztette a parasztságra is. „Az hadra penig min
den rend olyan készülettel legyen — írta rendelkezésében — és éléssel 
jöjjön, hogy az szegénséget senki ne praedálja és semmi marhájátul, 
élésétül meg ne fossza, mert azt senkinek meg nem engedjük, hanem 
megbüntetjük inkább érette, valaki az ellen cseleködik. Minden embör 
keresztényül éljen, házátul rakott szekereket hozzon."25 

Ez év májusában kiadott tábori szabályzatban a parasztok ellen el
követett kilengések pontos büntetését is meghatározta. Elrendelte, hogy a 
katona „szegény paraszt ember megveréséért három pálczával büntetőd-
jék; ha mi marháját elveszi, visszaadassék; ha penig derekas prédálást 
élésen kívül fehér ruháját és egyéb marháját elveszi, az ilyen praedálá-
sért jelakasztassék; megbizonyosodván mindazáltal, az tisztviselők azon. 
legyenek minden úton, az szegény ember legelsőbben marhájáról conten-
táltassék, annak utánna büntetődjék a bűnös."20 Ezeket a jobbágyság vé
delme irányába ható fegyelmi rendelkezéseket tekintve világosan kell lát
nunk, hogy Bethlen, noha feudális uralkodó volt, s tevékenysége elsősorban 
a feudális uralkodó osztály érdekeit szolgálta, de az abszolút monarchia 
kiépítésére irányuló törekvéseihez fokozottan számbavette az elnyomott 
osztály tagjait is, mint adóalanyt és katonaanyagot, amelyre nagy szük
sége volt hatalmas távlati terveihez. Ezek az intézkedései viszont a 
jobbágyság helyzetére feltétlenül pozitívan hatottak és nyilvánvalóan 
Bethlen és politikájának támogatását eredményezték az elnyomottak részé
ről — ha ez a támogatás nem valamiféle idealizált romantikus lelkesedés 
formájában nyilvánult is meg.27 

Tovább vizsgálva Bethlen 1616. május 20-án kelt szabályzatát, ér té
kes adatokat találunk a hadseregében levő hadbírói intézményre is. E 
szerint ebben az időben Kemény Boldizsár fogarasi kapitány és feje
delmi tanácsos (Kemény János későbbi erdélyi fejedelem apja) töltötte be 
a „fő-hadibíró"-i tisztséget. A főhadbíró jogköréről és feladatairól k i 
mondja a szabályzat, hogy a főhadbírónak: „ . . . arra is hatalom adatik, 
hogy ha valahol valami vétkeket érthet és hallhat táborunkban, és az 
közelebb való tisztviselők elhallgatnák, azoknak büntetését, úgymint pa
raszt, szolga és bizonytalan személyeket fogsággal vagy kezességgel kény
szerítse törvényre állani, nemes embereket pedig citáltassák ad tertium 
diem; mely törvénylátásra ő kegyelme mü hírünkkel bizonyos assessoro-
kat esküttessen és válasszon is mindjárt, a meglátott törvényt pedig an
nak módja szerint exequáltathassa is." 

Drákói szigorúsággal, fejvesztés terhe alatt tiltja a szabályzat a 
paráznaságot és keményen bünteti a lopást, s a katonák közötti vere
kedést is. 

24 Erdé ly i Múzeum. Kolozsvár, 1815. évf. 179—180. o. (Újabban k i a d v a : S z e m e l 
vények a m a g y a r had tö r t éne lem t anu lmányozásához . Budapes t , 1955. I. köt . 211— 
212. o.) 

25 EOE VII. köt . 331. o. 
26 Tör t éne lmi Tár , ( tovább iakban : TT), 1885. 441. o. 
27 A Molnár Erik szerkesztésében megjelent Magyarország tö r téne te I. köt. 

(Bp., 1964.) 245. o ldalán azt o lvasha t juk : , ,Bethlen ereje , szervezőképessége és or 
mel le t te harco ló n é p meggátol ta , hogy a csehek so r sá ra ke rü l jön . " 
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A szökés bűntettének elkövetése esetén a szabályzat a katonák osz

tályhelyzete szerinti különbséget tesz a büntetésben. Nemes embernek 
jószágát, marháját kell elkobozni, az egyházhelyi nemes ember, lófő, da
rabont „parasztá tétetik", a zsoldos darabontot pedig, ahol elfogják, fel 
kell akasztani. 

A szabályzat módot nyújt azonban a halálos ítélet végrehajtása alóli 
mentesülésre is. A fejedelem ugyanis akként rendelkezett: „Ha hol penig 
némely bűnös ember életét ostromra, zászló felvitelére, gyújtással és 
egyéb szerencsepróbálással akarná megváltani, az ilyen minek előtte meg
öletnék, mi nékünk értésünkre adják."28 

Bethlen a szabályzat általános rendelkezésein túlmenőleg külön is 
adott utasításokat az egyes parancsnokoknak a fegyelem megszilárdítá
sára.29 Az országgyűléseken is ismételten törvényeket hoztak a csavargó 
hajdúk elfogására és megbüntetésére. Ugyanakkor a nemesek követelték 
az elszökött és a hadseregbe állt jobbágyok kiadását, még ha azok „ő fel
sége gyalogi közé állottak" is.30 Ebben a kérdésben azonban ütközött a 
rendek és a fejedelem érdeke, s ismerve Bethlen hatalmi helyzetét Er
délyen belül, nem valószínű, hogy a rendek érvényesíteni tudták volna 
törekvésüket. Ezt bizonyítja különben a hadseregbe állt jobbágyok vissza
követelésének többszöri megújítása is az országgyűlési határozatokban. 

Ha már most azt vizsgáljuk, vajon milyen foganatja volt Bethlen 
fegyelmi szabályzatainak, rendelkezéseinek uralkodásának első, 1613-tól 
1619-ig terjedő szakaszában, akkor arra eléggé szemléltető képet kapunk 
az erdélyi országgyűlési rendek 1619 májusi határozatából. Itt ugyanis 
a rendek megállapítják: „Noha nem mondhatjuk kegyelmes urunk, hogy 
Felségednek minden rendbéli udvara népe és minden hadai elég fennyí-
tékben nem volnának, mindazáltal mégis kiváltképpen az hajdú vitézek 
régi szokásokat nem hagyhatván, az országban széllel járnak, csavarog
nak, tolvajolnak és praedálnak, sőt néha derekasan is jószágunkra száll
ván, kéméletlen dúlnak." Ennek megakadályozására elrendelik, hogy ez
után egyetlen katona se járhasson az országban a fejedelem, vagy az 
udvari főkapitány írásbeli engedélye nélkül, s aki ilyennel nem rendel
kezik, azt azonnal le kell tartóztatni.'11 

A rendek idézett határozata arra mutat, hogy Bethlen hadseregének 
zömét szigorú fegyelemben tudta tartani, s kifogás egyedül a hajdúk 
ellen merült fel. Persze ez a kifogás is csak általános, s olyan kilengé
sekre utal, ami meg sem közelíti pl. a magyarországi országgyűlési ren
deknek az idegen zsoldos katonaság ellen sorozatosan felhozott panaszai
ban foglaltakat. 

S ami még nagyon lényeges e kérdéssel kapcsolatban: Bethlen minden 
lehető eszközzel fellépett a katonák lakossággal szembeni fegyelmi vét
ségei ellen, nem úgy, mint pl. Magyarországon az uralkodót képviselő 
és helyettesítő Mátyás főherceg, akinek az volt a válasza a császári 
zsoldosok ellen felhozott panaszokra: Olyan a nyomor, mint až orvos
ság, keserű, de hasznos, mert egészséget hozó. A legfelső katonai és poli
tikai vezetés élesen különböző állásfoglalása a lakossággal szembeni ka-

28 TT 1885. 439—442. o. 
20 Lásd pé ldául Beth len 1616. december 27-én kel t Széchy Ka ta l i nnak í rot t le

velét, me lyben közl i ; kü lön pa rancso t adot t Csukás I s tvánnak , hogy a Csehiben 
v igyázás végett e lhelyezet t gyalogokat a legszigorúbb í egye l emben ta r t sa . (TT 1887. 
S i l . o.) 

30 Lásd EOE VII. köt. 103. O. 
31 EOE VII. köt . 515. O. 
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tonai kilengések elbírálásában a hadseregek magatartását döntő mérték
ben befolyásolta a fegyelemsértések mennyisége és minősége terén. 

Bethlen következetes szigorú fellépése a fegyelmezetlenségek ellen 
azt eredményezte, hogy seregének az ország lakosságával szemben el
követett vétségei korántsem érték el azt a szintet, ami a császári had
sereg magatartását jellemezte.32 

Sokkal nehezebbnek bizonyult azonban a hadsereg fegyelmezésének 
ügye Bethlen Habsburg-ellenes támadó háborúinak időszakában, amikor 
csapatai hatalmas területeken szóródtak szét, s új elemekkel; magyar
országi főúri-, nemesi-, vármegyei csapatokkal, végvári katonákkal egé
szültek ki, nem beszélve a szövetségben harcoló török, tatár s német 
protestáns fejedelmi csapatokról. Ez az időszak új fejezetet nyitott Beth
len hadseregének fegyelmi életében is. 

Amint már elöljáróban szó volt róla, mielőtt Bethlen erdélyi had
serege a királyi Magyarország területére lépett, a magyarországi protes
táns főurak: Rákóczi György, Széchy György, Thurzó Imre főúri ban
dériumokból és zsoldba fogadott hajdúkból álló csapatai megkezdték a 
harccselekményeket e területen. Ezek a csapatok akkor még semmilyen 
vonatkozásban nem tartoztak Bethlen fennhatósága alá, úgy, hogy az 
általuk elkövetett kilengések — melyek közül a legsúlyosabb a kassai 
három jezsuita meggyilkolása volt — semmiképpen nem írhatók Bethlen 
seregének rovására. 

Persze mindez nem jelenti azt, hogy a közvetlenül Bethlen parancs
noksága és vezetése alá tartozó több mint 10 000 főnyi hadoszlop katonái 
nem követtek el semmiféle fegyelmi vétséget. Háborús viszonyok a leg
több esetben a fegyelem, s legfőképpen az ellenőrzés lazulásával járnak. 
A korabeli adatok ilyen fegyelemsértéseket jegyeztek fel 1619 szeptember 
végén Lőcse környékén, ahol Bethlen falvakban elszállásolt katonái kü
lönböző erőszakos cselekményeket műveltek.33 Október közepéről egy 
geledneki birtokos nemes panaszáról tudunk, aki elmondja, hogy Bethlen 
elöljáró hadából a Böjti Benedek parancsnoksága alá tartozó Komáromi 
Gergely „ . . . az ő alattvalóival házamra rohanván, mind lovaimat, ruhái
mat, fegyveremet, pénzemet, mindenemet elvivén és minden fegyveremtől 
megfosztván, csak egy dolmányba hagytak".34 

32 „ A német hadak rablása és dúlása miatt lehetetlen az országban marad
nunk" — írták a magyarországi vármegyei rendek 1603-ban az uralkodónak. — „Vi
rágzó városink, népes falvaink voltak. S ha most a szemünket végigjártatjuk a 
Duna vidékén vagy Felsőmagyarországon, kirabolt s földúlt községeken kívül mást 
nem látunk. S a nép, a mindenéből kifosztott nép az erdőben bujdosik, nem a tö
rök, hanem Felséged hadserege elől." — Kiemelés — NL — (Idézi Takáts S.: Régi 
idők . . . 270. o.) S hogy ez nem a magyar rendek túlzása volt, azt hitelt érdemlően 
bizonyítja a bécsi Udvari Kamara 1601. évi jelentése is, amelyben elismerték, hogy 
a császári idegen zsoldosok több kárt tettek az országnak, mint a törökök: „Die 
ausländische Niationein, als die Wallonen und sünderlich die Franzosen diesen 
Landten und den armen Unterthanen für undleldeichen, grossen und mehrern 
Schaden, Ubertrang, Plunder und Nembung des irigen, sambt allerhandt unsäg
lichen Muetwillens, ja auch Verrath und Verkaufung des Landts und der Festunk 
>~ wie man mit Papa geschehen-gethan und ernisen, als vast von dem Feindt selbst 
nit beschäh, und es derselb nit woll erger machen thäte." (Uo. 22—23. o.) Maga 
Mátyás főherceg sem tagadta az 1602. évi országgyűlésen, hogy az, amit az ország 
védelmére rendelt idegen katonaság elkövet; a napirenden levő rablás, dúlás, asz-
szonyokon tett erőszak, sírfosztogatás, templomrablás hallatlan méreteket öltött — 
s ezután tette meg az idézett, meglehetősen cinikus megjegyzését. (Magyar Ország
gyűlési Emlékek, X. köt. 41—48. o.) Vö. R. Várkonyi Ágnes 20. sz. jegyzetben idé
zett megállapításával az idegen zsoldosok és a hajdúk összehasonlításáról! 

33 Lásd Hain G.: Lőcsei Krón ika . Lőcse, 1910. 154. o. 
34 Ká lnay János 1619. ok tóber 16-i levele Ba r s megyéhez . (TT 1892. 331. o.) 
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Ugyané hónap végén Thurzó Szaniszló írja: egy Pozsony városában 
lakó Jakab Anna nevű özvegyasszony jött hozzá panaszra, elmondván,, 
hogy amikor a pozsonyi hostátba szállottak Bethlen katonái, bizonyos 
számú szarvasmarhájában zsákmányt tettek. Ebből négy ökröt a nagy
szombati mészárosok vásároltak meg a katonáktól annak ellenére, hogy 
ismerték Bethlen parancsát, miszerint: „. . .valahol az szegénység az 6 
marháját megtalálja, megadassék nékiek." Erre hivatkozva Thurzó fel
szólítja a nagyszombati városi tanácsot, hogy azonnal adassa meg tulaj
donosának a katonáktól olcsón megvásárolt zsákmányolt ökröket.35 No
vemberben Geréb András gyalogjai közül néhányan a vásárúti és nya-
rasdi lakosokon 44 forint sarcot és lovakat vettek erőszakkal, amit a 
pozsonyi bíró azonnal Bethlen tudomására is hozott."'0 

Arról is tudunk azonban, hogy a katonák kilengései, fegyelemsértései 
már az első időkben sem maradtak megtorolatlanul, büntetés nélkül. 
Bakó Ferenc hadibiztos már október közepén utasítja Bars vármegyét,. 
hogy mivel Léván nincs tömlöc, azonnal hordassanak oda börtönnek való 
„öreg fát" és készíttessenek fogdát, mert „ . . . az sok dúló, fosztó, az falu
kon és az úton járó embereknek sok károkat tesznek, azokat az ő Felsége 
parancsnolatjából büntetnünk kelletik érdemek szerint, s mint most is 
egy néhány felé kiküttem aféléknek keresésire."''7 Pogrányi György Nagy
szombat városát szólítja fel, hogy „tolvajlókat" fogassa el, s adja Bethlen 
odaérkező embereinek kezére.38 

Bethlen december végén személyesen is fellépett azok ellen a kato
nák ellen, akik téli szállásaikon „ . . . az falukat széljel pénzadásra eről
tetnék és sok egyéb mód nélkül való dolgokkal, sarczoltatásokkal terhel
nék az szegénységet." Pedig, — emlékezteti a katonák parancsnokát — 
„.. . mikor innen kibocsátánk benneteket, serio megparancsoltuk vala 
neked, hogy afféle teherviselésektől és sarczoltatásoktól megótalmazván 
az szegénységet, mireánk oly panaszokat ne bocsátanál." Éppen ezért 
szigorúan megparancsolja, hogy azonnal vizsgálja ki a kiküldött fejedelmi 
vizsgálóbíróval együtt „kik cselekedtenek afféle mód nélkül való dolgo
kat, sarczoltatásokat az szegénységen" s ». . . az akik okainak találtatnak, 
törvény szerint megbüntessed és mi reánk ennek utánna többször afféle 
panaszokat ne bocsáss, mert jó néven nem vesszük tőled."39 

Ismerve Bethlen tekintélyét, biztosra vehetjük, hogy a szigorú fele
lősségrevonás nem maradt el. Azt azonban már kevésbé állíthatnánk, 
hogy a büntetés elejét vette minden további fegyelmezetlenségnek. Erről 
győznek meg különben a következő évekből származó források is. 

35 Thurzó Szaniszló 1619. ok tóber 27-i levele Pozsonyból Nagyszombat v á r o s 
t anácsához . (Csehszlovák Szocialista Köztársaság , tovább iakban ČSSR) T r n a v a v á 
ros lt. Beth len kor i i ra tok. ) 

36 Lásd a városú t i és nya ra sd i b í rók 1619. novemberben kel t levelét a pozso
nyi bíróhoz, s a pozsonyi bíró kel tezés nélkül i e t á r g y b a n í r t levelét Be th lenhez . 
(ČSSR, Brat is lava város lt. Lad. 32. no 7 c , és 12 a.) Többrendbe l i ka tona i fegyel
mezet lenségről számol be Beth len 1619. n o v e m b e r 12-én ír t levelében Rákóczi 
Györgynek , miszer int , .Monaki Miklósnak 300 lovasa, Darhócz inak 132 lovasa, Ma-
tuszlai P á l n a k 146 lovasa Kassán az hópénz t felvevék és Morváig jövének, s ott 
soka t p r é d á l t a k és visszajővén Posonhoz az prédá l t m a r h á k k a l épen mind elszök-
tenek, a b b a n száz meg n e m m a r a d o t t . . . I lyenek u r a m a mos tan i emberek , me lye t 
e lszenvedni nek ik nagy b ü n vo lna" . (Szilágyi S.: Beth len Gábor fejedelem k iada t 
lan pol i t ikai levelei. — tovább iakban Beth len pol. lev. — Budapes t , 1879. 156. o.) 

37 TT 1892. 330—331. o. 
38 Pogrányi György 16i9. október 22-i levele Érsekújvárról Nagyszombat város; 

tanácsához. (ČSSR Trnava városi lt. Bethlen kori iratok.) 
39 Bethlen 1619. december 23-án kelt parancsa valamely közelebbről meg nem 

nevezett alparancsnoka részére. (Bethlen pol. lev. 160. o.) 
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1620 első fele viszonylagos nyugalomban, fegyverszünet között telt 
el. Az apróbb harccselekmények persze nem hiányoztak sem Dunántúlon, 
sem Felső-Magyarországon, nem beszélve arról, hogy Bethlen a fegyver
szünet alatt is küldött segélycsapatokat a harcoló csehek és morvák segít
ségére, akikkel II. Ferdinánd ígérete ellenére sem volt hajlandó fegyver
nyugvásra lépni. 

Katonák fegyelmezetlenségéről érkeztek panaszok ebben az időben a 
nyugalomban levő felső-magyarországi területről. így pl. a körülzárt 
munkácsi vár császárpárti őrségének jegyzőkönyve szerint Bethlen körül
záró serege részéről „lőttének kibeszélhetetlen erőszaktételek is mind 
asszonyállat, mind leánzó rendeken, sőt némelyeket ugyan el is vettenek, 
hitvös uroktól megfosztván." 40 (Ilyen jellegű panasszal viszonylag keve
set találkozunk, aminek okát nem tudni, vajon a paráznaság szigorú bün
tetésében, vagy valami másban kell-e keresnünk, mert azt például tud
juk, hogy Bethlen serege, a nyugat-európai zsoldosseregektől eltérően, 
nem rendelkezett tábori bordélyszolgálattal.)41 Szökés bűntettének elköve
téséről is van tudomásunk. Bártfa város gyalogjai közül szöktek meg 
Kassáról, akiknek felkutatására és méltó megbüntetésére is intézkedés 
történt.42 

A hadak zöme ebben az időben az alsó-magyarországi és dunántúli 
területen tartózkodott. Bethlen már április elején szigorú parancsot kül
dött Thurzó Szaniszló alsó-magyarországi főkapitánynak, hogy a Morva 
mellett táborozó katonák ,, . . . igen severum edictum alatt éljenek pénze
ken, az egész népnek kárt ne tegyenek."43 

A fegyelmi rendelkezések zöme azonban a csehek segítségére küldött 
seregeknek szólt, melyeknek főkapitánya Bornemissza János volt. Thurzó 
Imre, Bethlen egyik legtekintélyesebb magyarországi híve már május 
elején "részletes instrukciót küldött e csapatoknak. Erősen lelkükre kö
tötte, hogy Csehországban úgy viseljék magukat, „hogy mind ő felségé
nek, mind penigh az országnak böcsületire legyen". Felhívta Bornemissza 
figyelmét, hogy a bűncselekményeket elkövetőket „kímélés és halogatás 
nélkül" szigorúan megbüntesse. Mivel a szövetséges csehek, morvák stb. 
Bethlennel és az országgal mindenben egyetértenek, úgy kell őket oltal
mazni, mint magunkat44 — fejezte be felhívását. 

A jótanácsnak azonban egyelőre nem sok foganatja volt, mert Bor
nemissza csapatai már itthon fegyelmi kilengéseket követtek el, sőt ki-

40 Munkács helyőrségének 1620. május 14-én felvett jegyzőkönyve. (Galántai 
gróf Eszterházy Miklós Magyarország nádora. Pest, 1863. I. köt. 130. o.) 

41 A császári hadseregben például a táborral vonuló kéjnők felügyeletét kü
lön katonai tisztséget viselő személy, „Hurenwebel" látta el. Szamosközy István 
a császári sereg álmosddiószegi vereségével kapcsolatban külön kiemeli, hogy 
,, . . . ott mind levágták őket . . . kurvátokkal együtt, kik az gyalog németekkel az 
ü módjok szerint ugyan számosan voltának." (Forrásmegjelöléseket lásd „A Bocs
kai szabadságharc katonai története" c. i. m. 76., 111. o.) A korabeli magyar hadi
törvények a legszigorúbban tiltották nőknek katonai táborba való bemenetelét, 
amelyért az azt elkövető nőszemélyt zsákbavarrottan való vízbedobással büntették. 
Már Báthory István hadi rendtartása kimondta például, hogy: „. . .valakit penig 
tisztátalan személlyel kapnak, mindkettő fejével éri meg." (HK 1890. 671. o.) 

42 Lásd Thököly István 1620. július 13-i levelét Kassáról Bártfa város főbíró
jához. (ČSSR. Bardejov városi lt.) 

43 Bethlen 1620. április 3-án kelt parancsa Thurzó Szaniszlónak. (Bethlen pol. 
lev. 194. o.) Április 11-én pedig parancsot adott Thurzónak, hogy mivel az egyik 
alparancsnok, Bakit Péter ,, . . . ilyen nyilvánvaló ellenségnek mutatja magát ha
zájához, kegyelmedet kérjük sőt obsestáljuk is, szép szóval hivassa magához; de 
ha szintén nem menne is kegyelmedhez, tehát csak kapassa el és kültön külgye 
hozzánk, azonképpen Kőszögi Mártont is, kinek helyében rendeljen más gond
viselőt." (TT 1885. 630. o.) 

44 Lásd Pray: Gabrie l is Bethleni i P r inc ipa tus . Pest , 1816. I. köt . 137—138. o. 
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jelentették, hogy csak akkor vonulnak a csehek segítségére, ha előre 
megkapják fizetésüket. Az engedetlenség Bethlent kemény haragra ger
jesztette! Szigorú edictumot küldött nekik „Mi reánk és az egész magyar 
nemzetre gyalázatot ne hozzatok, confoederatus országunknak szolgálja
tok igaz hűséggel, az rettenetes dúlásnak békét hagyjatok, Kapitánytok
tól és utána Hadnagyitoktól hallgassatok, az közönséges szolgálatra való 
parancsolatoknak engedelmesek legyetek, az magyar vitéz jó hírét, nevét 
meg viseljétek, az mi fejedelmi méltóságunkat, mint az szemetek fényét 
őrizzétek, ellenségünk ellen vitézek és ne oniasz emberek legyetek. . ." 
Felhívta figyelmünket, ha megváltoznak magatartásukban, fizetésüket is 
megkapják, de ha nem, pénzt sem kapnak s „halállal büntetjük meg az 
olyanokat," valakik okot adnak arra"/'5 Egy későbbi, Bornemiszához in
tézett parancsában okát is adja a hadak fegyelmezetlenségének: a pa
rancsnoki erély és példamutatás hiányát. „Ha magad is uram úgy aka
rod viselni az vitézlő nép között, mint egyik közönséges katona a dol
got, úgy elhittük semmi jó rendtartás közöttetek nem lehet." Ha katonái 
nem változnak meg, leváltja őket, s küld helyettük más hadakat „ . . . olya
kat, kik az emberséget megértsék, s hazájukhoz való szereteteket és--az 
magyar jó hírét nevét szemek előtt viseljék".40 

A zászlók alól elszökő katonákra vonatkozóan külön parancsot adott 
Thurzó Szaniszló alsó-magyarországi főkapitánynak, hogy „azokat meg
fogatván, vagy az gyűlésre mi nekünk hozassa, vagy érdemek szerint 
megbüntesse".47 Kassán újabb általános rendeletet bocsátott ki minden 
hada részére, hogy a csapatok „Űr és Nemes, Pap, Skola, házakra, föl
dekre és rétekre erős büntetésnek alatta ne szálljanak, malmok is minden 
bántás nélkül maradjanak." Olyan panaszok érkeztek ugyanis, hogy a 
lovasok „kiváltképpen az hajdúság közül gyűjtött hadak" rávitték lovai
kat a vetésekre és ott károkat okoztak.48 

1620 augusztus végén megindultak a hadműveletek. Rögtön a hada
kozás kezdetén meglehetősen súlyos fegyelmezetlenség történt; Rhédey 
Ferenc váradi kapitány Váradról hozott 5000 főnyi serege a Tiszánál 
fizetetlensége miatt megtagadta a továbbvonulást, ami miatt csak kése
delmesen érkeztek meg Bethlen táborába.49 Panaszok érkeztek a fejede
lemhez a pozsonyi polgároktól is katonáik fegyelmezetlensége miatt, ami
ket távollétében követtek el a városban annak császári ostroma idején, 
;nely eseménnyel már a bevezető részben foglalkoztunk.50 

Nyilvánvalóan ezek a fegyelmezetlenségek is hozzájárultak ahhoz, 
hogy az erdélyi ügyek intézésével megbízott Bethlen István kormányzó 
1620 december végén újabb fegyelmi rendeletet bocsátott ki a nagyrészt 
téli szállásra vonult hadak számára. Ebben szigorúan megparancsolta: 
„Senki búzát, öreg barmot és akármi névvel nevezendő házieszközt el ne 

45 u o . 139—143. o. Május 18-i levelében ezzel kapcso la tban az t ír ja Thurzó 
Szanisz lónak: „Bornemisza Jánossa l fölbocsát tatot t h a d a i n k n a k nagy is tente len-
ségek, vakmerőségek és gonoszságok felől mi t ir jon kegye lmed mi n e k ü n k , leve
léből m e g é r t e t t ü k és az miá n e m kevéssé is búsu l tunk , me ly re nézve im egy igen 
k e m é n y , fenyegető levelet i r t u n k nekiek , ta lám eszekben veszik, magokat , ér tvén 
l eve lünk cont inent iá i t . " (TT 1885. 645. o.) Május 29-én Thurzó I m r é n e k ad p a r a n 
csot Feke te P é t e r és Nagy Lukács k a t o n á i n a k megfenyí tésére . (Bethlen pol. lev. 
211—212. O.) 

46 Be th len 1620. júl ius 23-i levele Bornemisza J á n o s főkapi tányhoz. (Bethlen 
pol . lev. 213. o.) 

47 Bethlen 1620. május 12-i levele Thurzó Szaniszlóhoz. (TT 1885. 643. o.) 
48 Beth len 1620. má jus 20-án kel t rendele te . (ČSSR. Košice város l t . -Schwar -

t zenbach iana 5873. sz.) 
49 Dr. Komáromy A.: Rhédey Fe renc vá rad i k a p i t á n y . HK 1894. 464. o. 
50 Lásd Lukinich I.: Beth len Gábor és Pozsony városa . Századok, 1921—22. 

191. o. 
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merjen prédálni, falukat, falukon levő szentegyházakat, méhest fel ne 
verjen, udvarházakra, prédikátorok házára ne szálljon, szállást tűztől igen 
oltalmazza, vermeket fel ne bontson. Űton járó jövő-menő embereket meg 
ne háborgasson, lovokat el ne vonja, se semminemű marhájukat el ne 
fossza, se ne tolvajoljon, s ne prédáljon, hanem minden ember az fel j ül 
elimitált a éléssel oontentus legyen." Külön felhívta a főkapitányok és 
hadnagyok figyelmét a fegyelem betartására, melynek elmulasztása ese
tén, akkoriban hatalmas összegű büntetést, esetenként 200 forintot (egy 
katona havi zsoldja 3—4 forint volt!) helyezett kilátásba. Űjból kimondta 
a fővesztés büntetését a zászlót elhagyó katonákra.51 

A csehek 1620. november 8-i fehérhegyi veresége következtében Beth
len és az egész Habsburg-ellenes harc ügye ugyancsak nehéz helyzetbe 
került. A külpolitikai helyzet nyomasztóan súlyosnak tűnt. Néhány, nem 
számottevő kisebb protestáns német zsoldosseregen kívül Bethlen egyedül 
állt a küzdőtéren a Habsburg császár és a katolikus Idga csapataival szem
ben. A súlyos külpolitikai helyzet maga után vonta a belpolitikai viszo
nyok rosszabbodását is. Elpártolások, megrettenések követték egymást 
Bethlen legközvetlenebb hívei körében is. 1621 tavaszán a fejedelem 
kénytelen volt visszavonulni, s Alsó-Magyarország tekintélyes része csá
szári kézre került. 

Ilyen nehéz politikai és katonai helyzetben fokozottan lépett előtérbe 
a legszigorúbb fegyelmezés szükségessége. Január 28-án kelt fegyelmi ren
delkezésében a Morva határon parancsnokló Thurzó Imrének szigorúan 
meghagyta, hogy a hadakat ,,jó ordinátioba" hozza „minden kapitánynak 
tisztsége vesztése alatt megparancsolván, hogy kiki alatta valóit zászlók 
alatt megtartsa, cseléddé ne csinálja senki magát. . ." Minden kapitány 
a kijelölt szálláshelyen tartózkodjon „se csatára, se kabolák hajtására, 
zsákmányolására, prédálására élete vesztése alatt hír nélkül ne menjen, 
hadát megoszlani ne engedje, hanem készen találtassék mindenkor a szol
gálatra."52 

Nagyon fontosnak tartotta a parancsnoki tekintély megóvását. Ami
kor hírt kapott arról, hogy az egyik vajda rátámadt parancsnokára, Kasza 
Györgyre, azonnal megparancsolta Thurzó Imrének: „ . . . az istenért, édes 
öcsém, öíesse mindjárt meg kegyelmed az többieknek jelenlétében in 
exemplum, mert ha meg nem büntetünk az árulókban, soha tisztességet 
senki vélek nem vall."53 Védelmébe vette egyik kapitányát, Kovács Pé
tert, akit sokan azért nem kedvelnek „mivel keményen akarná magát 
köztük viselni, a mint az igen kívántatnék minden kapitánytól".54 Amikor 
pedig hírt kapott arról, hogy némely csapatok a fizetés meg nem érke
zése miatt azonnal haza akarnak indulni, noha csak egy nap múlt 
el az esedékes fizetési időpont óta, haragosan üzent nekik: „ . . .meg ne 
induljon senki, mert bizony megeszi az eb némelyiket!" Még főúri kapi
tányának, Illésházy Gáspárnak is nyomatékkal felhívta figyelmét, „ha 
szégyent vallani nem akar", csapatánál tartózkodjon!55 

Április végén és májusban, amikor a császári ellentámadás Buquoi 
tábornagy parancsnoksága alatt sikeresen halad előre s Bethlen kény
telen volt visszavonulni, a fegyelmezetlenségek nagyobb méreteket öltöt
tek. Előfordult olyan eset is, hogy a táborba indított 400 lovasból 100 

51 EOE VII. köt . 553—554. o. 
52 Lásd Bethlen pol . lev. 229. o. 
53 L á s d u o . 232. o . 

54 L á s d u o . 235. o . 
55 L á s d u o . 254. o . 
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érkezett meg rendeltetési helyére, a többi elszéledt.56 Mások elkedvetle
nedve Lengyelországba mentek katonai szolgálatot vállalni, amit pedig 
Bethlen erősen tiltott.57 Sőt májusban Nyitra várának fizetett őrsége fel
lázadt és Littasy István kapitányt kényszerítette a vár átadására, noha az 
ellenség a várat még nem is ostromolta.58 

Az is igaz, hogy Érsekújváron éppen az ellenkezője történt ebben 
az időben. Amikor ugyanis az őrség úgy értesült, hogy parancsnokuk^ 
Thurzó Szaniszló, a császáriak kezére akarja játszani a várat, fölzendült, 
megfenyegette a generálist és követeket küldött Bethlenhez, hogy fejük 
fennállásáig védelmezni fogják a várat, ha az ellenség családjukkal együtt 
halomba is vágja őket.5n 

Június végén Bethlen megindította újabb győzelmes támadását a 
császáriak ellen. A sikerhez elengedhetetlenül szükséges volt, hogy a 
katonák ne csavarogjanak hátul, hanem mind a táborba gyűljön. ír t fele
ségének is, hogy „az oda hátra pusztító hadakat űzzék utánnunk, édes 
szívem, ne csavarogjanak és írass parancsolatot mindenik vármegyére, 
ha valahol afféle hadgyűjtő hadnagyok vármegyékben csavarognak, to
vább őket egy napig se engedjék, „hanem reájuk támadjanak, öljék, fosz-
szák s fogják s várakban vigyék őket, ha vármegyékből ki nem akarnak 
menni; hanem minden hadnagyot igazítsanak utánunk."60 Bethlen a fe
gyelmezetlenség meggátlására és a lakosok védelmére külön oltalom
leveleket is adott ki, mint például július 24^én Érsekújvárról; Berencz, 
Süki, Árkos és Nagyfalu helységeknek, amelyben mentesítést adott ezek 
lakosainak még a katonák beszállásolásától is.61 

Mindezek ellenére fegyelmi vétségek mind a hadszíntér környékén, 
mind a hátországban most is előfordultak.62 Néha nem kímélték még a 
pártján álló főurak birtokait sem, minden szigorú tilalom ellenére. Igaz, 
hogy a büntetés sem maradt el, s Bethlen „szabadságot és plena authori-
tást" adott a kárt szenvedett Illésházy Gáspárnak, „ . . . hogy valakik oda 
általmennek praedálni, mindenütt szabadon kergethesse, fogattashassa 
őket, kiről minket tudósítván és bizonyítán kik legyenek, innen (ti. Ma-
gyarbródról) bizonyos commissádiusinkat bocsátván által és igaz törvény 
szerint megsententiáztatván őket, ugyan ott meg is büntettetjük érdemek 
szerint, valamit a törvény nekik hoz."6:i 

Bethlen azonban nemcsak büntetéssel fegyelmezte katonáit, hanem 
jutalmazásokkal, s jogos, igazságos érdekeik megvédésével is. Nemcsak 
hibáikat látta, hanem erényeiket, nehézségeiket és áldozatkészségüket is. 
„Ilyen rettenetes üdőben nem reménylem, hogy járhassanak az vitézek 
sok orr és ajak, s kézláb megfagyasa nélkül" — írta 1621 januárjában 
Thurzó Imrének.6'' Eperjes városától egyik katonájának ott maradt „kevés 

56 Be th len 1621. ápri l is 28-i levele I l lésházy Gáspárhoz . (TT XXVII. köt, 29. o.) 
87 Beth len 1621. má jus 20-i rendele te Bár t fa város tanácsához . (ČSSR. Bardejov 

városi lt.) 
58 Dr. Komáromy A.: A myi t r a i á ru lás 1621-ben. (HK 1894. 599—612. o.) 
59 Lásd uo. 601. o. 
60 Be th len 1621. j ú n i u s 24-i levele a szikszói táborból feleségéhez. (TT 1882. 

126—127. o.) 
61 Az ol talomlevelet lásd TT 1892. 515. o. 
62 Hain G.: i. m. 157. oldalon írja a köve tkezőke t . 1621. november 16-án 

,, . . . ist H e r r Rakotzy Georg gar spä t ins Gas thaus vor dem Thor a n k o m m e n mit 
150 Rosz, h a b e n sich in die Mayerhöff einlosiret , und pro more ipsorum grossen 
Gewal t geube t . " 

63 Be th len 1621. november 8-i levele I l lésházy Gáspárhoz . (MTT XXVII. köt. 
50. o.) É r d e k e s adato t t u d u n k meg Bethlen 1621. augusz tus 26-án kelt rendeletéből , 
a m i k o r is megparancso l ja Sennyey Bál in tnak , a város i h a d a k vezérének, hogy 
egy m á r le tá rgya l t per t t egyen át a had ib í rósághoz . (TT 1887. 721. o.) 

6-í Lásd Bethlen pol. lev. 232. o. 
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pénzét" követeli egyik levelében.65 Kassa város tanácsát megintette, hogy 
Kútra János és Magyar György nevű gyalogosoktól a kassai gazdák ház
bért követelnek „holott illetlen dolognak láttatik az szolgáló emberen 
házbért venni".66 Tharas István kapitány Bethlen nevében inti Bártfa 
városát, hogy az ott törvénytelenül megfogott és lefegyverzett katonákat 
bocsássák szabadon, adják vissza fegyverüket, „hogy se engemet, se ő 
eelségét ne búsítsuk érette".67 Egyik parancsában Bethlen utasítja Bártfa 
városát, hogy Daróczi Ferenc „vitézlő hívünknek" 400 forintot adjanak „az 
áruló" Akkai György Bártfán lefoglalt javaiból.68 

Alparancsnokai is Bethlent követték a katonákhoz való kapcsolatok 
terén. Thurzó Szaniszló főkapitány például — noha maga is főúr volt —, 
amikor a Bars vármegyei nemesek követelték a lévai katonák azonnali 
megbüntetését, mert „ . . . némelyek az ott lakozó nemességet rút szit
kokkal illetnek" a helybeli parancsnokhoz utasította őket panaszukkal, 
mondván, hogy törvény nélkül csak az egyik fél kérelmére „senkit meg 
nem büntetünk".69 Ormányi István kapitány pedig arra kérte Bártfa 
város tanácsát, hogy az ott „valami vétekért" fogságra vetett „ifjú 
legény" katonának bocsássák meg mostani vétkét, melyet „tudatlanság
ból és balgaságból" cselekedett, s tulajdonítsák azt „ifjúi ostoba bolond
ságnak". Hivatkozott rá, hogy a katona szolgálatban „egész télen és 
tavaszon mind ez ideig jámbor életben és jó erkölcsben viselte magát, 
senki egyebet jámborságánál nem tud hozzá mondani".70 

Érdekes fényt vet a parasztság és a katonaság kapcsolatára, vala
mint Bethlen állásfoglalására e kérdéssel kapcsolatos két levele, amely
ben jobbágyok és katonák összeütközésével foglalkozik. 

Az egyik eset 1621 március elején történt, amikor is az északnyugati 
határszorosok őrzésére rendelt székely katonák szálláscsinálóira az 
egyik faluban „az parasztság zászlóstul" rátámadt. Nem akarták meg
engedni, hogy azok szállást osszanak, „hanem kit megvagdaltanak ben-
nek, kit megfosztottak és 'mindaddig csiripeltenek rajtok, míg az egész 
sereg utánok érkezvén és hirtelen nem tudván mire vélni az dolgot, 
az szállásosztókat ellenek meg kellett oltalmazni, és így lőtt az össze-
veszés közöttek". Bethlen elítélte a parasztok magatartását, hogy a 
védelemre kirendelt katonákra támadtak, de semmiféle retorziót nem 
alkalmazott ellenük, hanem újólag megparancsolta katonáinak, hogy 
csendességben legyenek, „az szegénységet semmi egyébre, sem bor
hozásra, sem pénzre ne erőltessenek, hanem az mit adhat az szegény 
ember, afféle házaiékot, valami abrakot és szénát avagy szalmát, azzal 
elégedjenek meg". A kapitányoknak pedig szigorúan elrendelte, hogy 
kutassák föl a parasztoktól elvett fegyvereket és marhákat, s azokat 
azonnal adassák vissza tulajdonosaiknak.71 

65 Beth len 1622. f eb ruá r 22-i levele Eper jes vá ros ' tanácsához. (TT 1886. 214— 
215. o.) 

66 Bethlen 1622. ápri l is 5-i levele Kassa város t anácsához . (Uo. 222. o.) 
67 Tha ra s I s tván 1621. m á r c i u s 16-i levele Bár t fa vá ros t anácsához . (ČSSR. 

Barde jov vároisi lt.) 
(>s Bethlen 1623. december 14-i levele Bár t fa vá ros t anácsához . (Uo.) 
69 Thurzó Szaniszló 1621. augusz tus 7-i levele B a r s - vá rmegyéhez . (TT 1892. 

517. o.) 
70 o r m á n y i I s tván 1623. augusz tus 10-i levele Bár t fa vá ros t anácsához . (CSSR. 

Barde jov város i lt.) Bó thy Orbán kassa i k a p i t á n y 1624. augusz tus 14-i levelében fel
hívja Bár t fa főbíróját , hogy egy C s u r m á n y Mihály nevű k a t o n á j á n a k e l lopták a 
lovát, ami t a tolvaj ott adot t el a vá rosban . Kér i a tolvaj megfogását és a meg
lopot t k a t o n a m i n d e n k é p p e n i ká r t a l an í t á sá t . (Lásd uo.) 

71 Bethlen 1621. márc ius 5-i levele I l lésházy Gáspárhoz . (MTT XXVII. ko t . 
25—26. o.) 
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Másik esetben viszont, amikor egy Putnoki Miklós nevű katonáját 
az Abaúj megyei Forró faluban a parasztok megölték, szigorú paran
csot adott Kassa város tanácsának, hogy „ . . . mindjárást küldjön ki és-

azokat az gyilkosokat megfogatván, törvény szerint absque mora ked-
vezés nélkül büntesse meg is".72 

Bethlent különösen az 1623-as és 1626-os Habsburg-ellenes háborúi 
idején érte sok vád csapatainak fegyelmezetlensége, kártételei miatt. 
Olyanok is elhangoztak, hogy hadakozásaival és török segélycsapatai
val több mint 200 000 magyar halálát okozta, nem beszélve a hatalmas 
anyagi kárról.73 Bethlen a leghatározottabban visszautasította az élő 
emberekben esett áldozatok ily nagy számát. Hivatkozott arra, hogy 
rajta: „ . . . sohult senki ez napig harczon győzedelmet nem vett, sőt 
igaz lelkiismerettel hitet mernék mondani, hogy a hét esztendőtül fog
ván való hadakozásinkban.. . négyezer magyar fegyver miatt el nem 
veszett hadainkból." Mindkét hadjáratban a török csapatokat is fegyel
mezte — amennyiben módjában .állott. „Nyilván egy töröknek sem volt 
szabad rablani. Ha mikor penig titkon köpönyegek alatt lófaron sze
gény népet sajdéthatták, arra rendeltetett vigyázóink azonnal hírt ad
ván, elvétettük tőlük, magokat válogatás nélkül ölettük, vagdal tattuk,. 
fosztattuk; de magyart egyetlen egyet sem láttunk, sem hallottuk, hogy 
kaptak volna."/4 

A fejedelem, különösen 1626-ban, valóban nagyon keményen meg
fegyelmezte a törököket, úgyannyira, hogy az őket egyáltalán nem szív
lelő Kemény János leírása szerint is magyarországi téli szállásukon 
„ . . . az keresztény falukon, noha mint farkasok az juhok közt oly csu
dáson, de oly szelídséggel quartíroztak, hogy az keresztény hadakat 
meghaladták".75 

Kemény Bethlen magyar csapatainak fegyelmi képéről is közöl ada
tot az 1623-as hadjárat idejéből. Elmondja, hogy amikor Szomolyán váro
sában ebédelt a fejedelem „rettenetes kegyetlen hideg üdőben: az hadak
nak sem 'bészállani, sem kerteket, gyümölcsfákat megégetni nem enged
tetek . . ."7Ö Különben még Lengenfeld szász megbízott is kiemeli 1623 
novemberében írt jelentésében, hogy a császári sereg jobban garázdál
kodik, mint Bethlen serege.77 

Olyanok persze most is akadtak, akik a „hadak neve alatt" a hát
országban dúltak, prédáltak. „Szabadságot adtam reá kegyelmednek"" 
— írja Bethlen Illésházy Gáspárnak —, „fogdostassa őket és rakassa 
trencséni tömleczekben, visszamenvén, ad supplicium hozassanak Szom
batban."70 

Bethlen az Erdélyben otthon maradt haderőt is kemény fegyelem
ben kívánta tartani. Megparancsolta a háromszéki főkapitánynak, hogy 
a székely falvakon lakó csapatok a lakosságnak kárt ne tegyenek, „mert 
valaki gazdájától xnit hatalmasul elveszen, bizonyosan elhigyjék, maga 

72 Bethlen 1624. f eb ruá r 12-i levele Kassa vá ros tanácsához . (TT 1886. 440—441. o . 
73 Eszterházy Miklós 1626. november 8-i levele Bethlenhez. (Gindely A. — 

Acsády I.: Bethlen Gábor és udvara. Budapest, 1890. 192. o.) 
M Bethlen 1626. november 30-i levele Pázmány Péterhez. (Bethlen pol. lev. 

420—421. o.) 
75 Kemény János: önéletírása és válogatott levelei. Budapest, 1959. 131. o. Lásd 

ugyanitt a törökök kemény megfegyelmezéséről is. 
76 L á s d u o . 106. o. 
77 Lásd. Langenfeld 1623. november 20. és december 6-i Bécsből kel tezet t je len

tései t . (TT 1879. 533. o.) 
78 Bethlen 1623. november 10-i levele Illésházy Gáspárhoz. (MTT XXVII. köt. 

60—61. o.) 
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marhájából elégíttetem meg az károsokat".79 Az 1625 májusi gyulafehér
vári országgyűlésen külön törvényt hozott, „ . . . hogy ezután senkinek 
azonkívül, az kinél Felséged levele lészen, ne tartozzanak gazdálkodni, 
hanem ki-ki éljen pénzén és az szegénységet semmire ne erőltesse pénz 
nélkül".«u 

Az 1626-os hadjárat megindulása előtt az elöljáróban küldött hadak 
főhadbiztosának szigorú intelmeket adott Bethlen a hadak fegyelem
ben tartására. „Az istenre kényszerítjük, hogy az hadaknak magok 
viselésére igen szolgalmatosan vigyázzon" — írta utasításában, s így 
folytatta: „és ha mely sereg kiváltképpen Magyarországban az prédá-
láshoz kezdene, senkinek főkapitányunk meg he engedje, hanem ked-
vezés nélkül az olyanokat megbüntesse, törvény szerint halállal."81 

A hadak fegyelmezése még életének utolsó évében is élénken fog
lalkoztatta a fejedelmet. Nagybetegen, egyre jobban közeledve az 'élet 
határmezsgyéjéhez, még egy utolsó részletes fegyelmi utasítást bocsá
tott ki a hadserege részére. 

A szabályzat kiadásának szükségességét azzal indokolja, hogy ki
terjedt birodalmában a szállásokon szétszórt hadaira „némely szófoga
datlan latrok miatt minden felől sok panasz vagyon", s ezenkívül „ő 
színek alatt más sok latrok is az utak állásától, tolvajkodásoktól meg 
nem szűnnek". Ezek ellen, s a panaszok megszüntetése végett bocsátja 
ki erre újabb fegyelmi szabályzatát. 

Az utasításban mindenek előtt leszögezj^ hogy minden kapitány és 
hadnagy köteles a serege között lakni, s onnan csak a fejedelem enge
délyével távozhat el. A kapitány, távolléte idejére olyan hadnagyot 
bízzon meg helyettesítésével, „kinek emberségében, gondviseléséiben és 
kemény voltában maga leginkább megnyughatik". Amikor a kapitány 
engedéllyel eltávozik szálláskörletéből, azon idő alatt minden hadnagy
nak beosztási helyén kell tartózkodnia. A katonák csakis a kapitány 
vagy hadnagy írásbeli engedélyével távozhatnak el szálláskörletükből, 
mely „úti levél"-ben pontosan meg kell jelölni, hova megy és mikorra 
kell szálláshelyére visszatérnie. Visszatérése utáni az úti levelet azon
nal vissza kell adni a parancsnoknak. 

Szigorú fegyelmi büntetések tiltják a „szegény embernek" bármi
nemű megkárosítását. A parancsnok köteles a beérkezett panaszt azon
nal kivizsgálni, az okozott kárt megtéríttetni, s a károkozót ezen felül 
két pálcával megverettetni. Aki dúl, foszt, útonáll, kedvezés nélkül 
karóba kell húzni. Aki nemi erőszakot követ el, vagy szállásán „tisz
tátalan személyt" tart, fejét veszti. Ha pedig a kapitány vagy hadnagy 
az ilyen bűnösöket meg nem keresi, s az előírt büntetéssel meg nem 
bünteti, „maga az kapitán avagy hadnagy öletik meg érette". 

A lakosság fokozott védelmére külön elrendeli, hogy katona a ki
jelölt szállásán „ . . . az szegény ember gazdáját semmire egy szóval 
megmondva ne erőltesse, ne szidja, ne verje, kerté veteményéhez ne 
nyúljon, se rhajor házához, semmi éléséhez, holott csak szállással, 
meleg házzal, és a mit az katona az gazdasszony kezében ad, annak 
elkészítésével tartozik az gazda, egyébbel nem". 

Széna, zab ellopása esetén a tiszt köteles a lopást elkövető katonát 
megkeresni, vele a kárt megtéríteni, s keményen megpálcáztatni. 

79 Bethlen 1624. szep tember 29-i u tas í tása . (Bethelen pol. lev. 409. o.) 
80 EOE VIII. köt. 270. O. 
81 Bethlen 1626. augusztus 25-i utasítása. (Török-magyarkori államokmánytár 

I. köt. 468. o.) 
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A tisztnek halálbüntetés terhe alatt tilos seregébe idegen csavargó 
legényeket befogadni. Ahol ilyen található, azonnal le kell tartóztatni 
és minden marhájával együtt a fejedelemhez behozni. 

A kapitányok kötelesek a szálláskörletükhöz közel tevékenykedő 
idegen „latrok" ellen is fellépni, azokat elfogni és karóba vonatni.82 

E részletes és szigorú büntetéseket tartalmazó fegyelmi szabályzat 
bepillantást enged Bethlen hadseregének szállásrendjébe, fegyelmi éle
tébe. Rávilágít a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségekre, bűn
tettekre és azok büntetésére is. Ha pontos hatását nem is tudjuk le
mérni, annyit világosan látunk, hogy Bethlen még nagybetegen, élete 
utolsó napjaiban is mindent elkövetett, hogy katonáit rendben, fegye
lemben tartsa. Valóban az volt a hadsereg számára, amit Kemény János 
jegyzett fel róla halálakor: „az vitézlő rendnek jó tanítójuk, s mind 
tükörök, de édesatyjok is."83 

* 

Ez az áttekintés a Bethlen hadseregében születő fegyelmi rendel
kezésekről és azok hatásáról korántsem nyújthatja teljes képét a had
sereg fegyelmi helyzetének. Ehhez sokkal átfogóbban kellene bemutatni 
a katonák harcközbeni magatartását, harcfegyelmét, vagy például az 
anyagi ellátás kérdéseit, az osztályviszonyokat és osztályellentéteket a 
hadseregen belül, amelyek mind a fegyelmi helyzet .alakulását befolyá
solták. Mindezek bemutatására egy rövid tanulmány keretei nem nyúj
tanak módot, mindezekkel az alapvető kérdésekkel azonban foglalkozni 
kívánok egy készülő hosszabb munkámban.84 Ahhoz azonban, hogy nagy 
vonalakban áttekintsünk és némi képet alkossunk Bethlen hadseregé
nek fegyelmi helyzetéről, talán elégséges volt ennyi adat ismertetése 
is. Ezek alapján fel lehet tenni a kérdést: valóban fegyelmezett had
seregnek, tekinthetjük-e Bethlen seregét, vagy pedig csak „állítólag 
fegyelmezett hadak"-nak, amelyek a bevezetőben hivatkozott kritikai 
cikk írója szerint „hódító, rabló sereg módján viselkedtek"? 

Véleménymondás előtt az összehasonlítási alapot kell tisztáznunk. 
Nyilvánvaló, Bethlen hadseregének fegyelmi helyzetét és a társadalom
hoz való viszonyát csakis a kortárs hadseregekével lehet összehasonlí
tani. A hadsereg nem nyugodott kielégítő gazdasági alapokon,85 ami 
jelentős mértékben befolyásolta a fegyelmi állapotot. Úgyszintén a had
sereg meglehetősen heterogén osztály- és területi összetétele sem a 
fegyelmi színvonal emelése irányába hatottak.86 Mindezek a tényezők 

82 EOE VIII. köt. 502—505. O. 
83 Kemény J.: i. m. 149. o. 
84 A készülő m u n k a Beth len Gábor háború iva l és hadseregéve l foglalkozik, 

min tegy 40 ívre tervezet t t e r jede lemben. Je len t a n u l m á n y e m u n k á n a k egyik 
részlete . 

85 Ha csak 20 000 fős hadsereg lé t számot veszünk is a lapul , zsoldel lá tásához kb . 
h a v i 70—80 000, évente c s a k n e m 1000 000 for in tnyi összegre let t vo lna szükség. Ehhez 
Be t h l en n ek s e m m i k é p p e n n e m volt módja , hiszen összes évi á l lami jövedelme 
a legkedvezőbb időszakban is alig ha lad ta túl a félmillió forintot . Ezér t minden
fajta szükségmegoldáshoz kel le t t nyúln ia , hogy a hadse reg e l lá tásá t bizonyos mér 
t é k b e n kielégítse. 

86 Bethlen serege udvari hadakból, erdélyi, majd később magyarországi főúri 
bandériumokból, nemesi felkelésből, vármegyei portális katonaságból, városok által 
kiállított zsoldosokból, nyugati (főként német) zsoldosokból, végvári katonaságból, 
székelyekből, hajdúkból tevődött össze, amihez időnként török-tatár, s német pro
testáns segélyerők csatlakoztak. Osztályszerkezetét tekintve a jobbágyok az udvari 
hadakban, a megyék által kiállított portális katonaságban teljesítettek főként szol
gálatot, de feltalálhatók egyéb kontingensek keretében is. 
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meghatározzák, hogy Bethlen hadseregének fegyelmi helyzetét és a 
lakossághoz való viszonyát csakis a korabeli feudális államok 'had
seregével lehet összehasonlítani, párhuzamba állítani és elbírálni. 

'A XVII. század első felének leghíresebb hadseregei a németalföldi, 
a svéd, a bajor, a Wallenstein által létrehozott seregek, valamint Crom
well „ironside"-] ai voltak. Ezek a (hadseregek fegyverzet, felszerelés, 
anyagi ellátás, katonai képzettség terén általában fölülmúlták Bethlen 
seregét, azonban kegyetlenségük a polgári lakossággal szemben a har
mincéves háborúban — kivéve Cromwell seregét, amelyik különben 
részt sem vett abban —, szinte leírhatatlan volt. Engels írja a harminc
éves háború befejezésével kapcsolatban: „Mire eljött a béke, Német
ország védtelenül, eltiporva, lerongyolódva, véresen feküdt a poron
don . . ."87 A korabeli források még ma is elborzasztó hatású adato
kat közölnek a zsoldosseregek kegyetlenségeiről, amiket legtöbb eset
ben vezéreik sem tiltottak, vagy tehetetlenségből, vagy pedig mert stra
tégiai terveikbe beletartozott egyes területek elpusztítása, lakosságának 
terrorizálása. Az élet- és vagyonbiztonság szinte teljes mértékben meg
szűnt ott, ahová a harmincéves háború zsoldosseregei betették lábu
kat, itőlük egyformán rettegett ellenség és szövetséges, olyan kegyetlen 
pusztításokat hajtottak végre.88 

Ebben az általános európai katonai-fegyelmi légkörben tevékeny
kedett Bethlen Gábor hadserege, mely seregről korántsem lehet azt 
állítani, hogy nem követett el fegyelmi vétségeket (minthogy ezekkel 
bőven foglalkoztunk is e tanulmányban), azonban e fegyelemsértések 
mértéke eltörpül azok mellett, .amiket a kortárs hadseregek saját terü
leten is elkövettek, nem beszélve ellenséges területen tanúsított maga
tartásukról. 

E megállapítás után önként felmerül a kérdés: mi volt, avagy mik 
voltak az okai annak, hogy Bethlen csapatai nem süllyedtek a korabeli, 
zömében zsoldosseregek fegyelmi színvonalára? Mielőtt részletes ok
fejtésbe bocsátkoznánk, annyit elöljáróban le kell szögeznünk, hogy 
semmiképpen nem etnikai, nemzeti sajátosságokban kell az okokat 
keresnünk, mert jó néhány idegen zsoldban harcoló magyar csapat 
nagyon is szomorú „hímevet" szerzett magának ilyen téren! A „magyar 
katona jó híre, neve" — amire Bethlen is többször hivatkozott — első
sorban a török ellen küzdő végvári katonák hősi helytállásából táplál
kozott, aminek híre az ügy egyetemleges érdekei révén szétterjedt Euró
pában. Temesvár, Kőszeg, Eger, Szigetvár, Drégely védőinek hősi helyt
állása váltott ki olyan véleményt, még az eseményeket hideg tárgyilagos
sággal szemlélő velencei követekből is, hogy: „senki sem alkalmasabb, 
ki a töröknek ellenállna, a magyarnál."89 

Bethlen hadserege fegyelmének viszonylagosan kedvező színvonala 
többféle gazdasági, társadalmi, politikai és katonai ok következménye 
volt. Ez a hadsereg egy viszonylagosan szilárd, rendezett gazdasági 
alapon nyugvó állam hadereje volt. Az élelemellátást többnyire min
dig biztosítani tudták, s a zsoldellátás terén, ha voltak is időszakos 
nehézségek, a fizetetlenség soha nem ért el olyan magas fokot és olyan 

87 Engels: A n é m e t pa ra sz thábo rú . Budapes t , 1949. 169. o. 
88 „Elhigyje N a g y s á g o d " — í r t a 1626. szep tember 27-én ia császár i S e n n y e y I s t 

ván Eszterházy Miklósnak — „úgy félek én annak az embernek [t. i. Wallenstein 
császári hadvezérnek] dolgaitól, mint Manszfeldtől vagy tizszer jobban, (gróf Eszter-
házy Miklós Magyarország nádora. II. köt. 370. o.) 

89 Lásd Wertheimer E.: Magyarország állapota a XVI—XVII. században. Száza
dok, 1875. 663. o. 
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krónikus állapotot, mint például a császári seregben. Bethlen minden 
lehető gazdaisági eszközt igénybe vett, hogy hadserege ne zülljön le 
fizetetlen, éhező, lerongyolódott rablóbandává, mint a harmincéves há
ború zsoldos seregei általában. Ez a viszonylagosan rendezett, szerve
zett anyagi bázis pozitívan éreztette hatását a hadsereg fegyelmi hely
zetére.110 

Társadalmi téren Bethlen serege, kiváltképpen 1619 után, .meglehe
tősen heterogén összetételű volt, s egyáltalán nem volt mentes az anta
gonisztikus osztályok osztályellentéteitől. Ezek az osztályellentétek azon
ban Bethlen abszolutisztikus politikája, valamint a különböző osztályok 
érdekeinek bizonyos időleges találkozása miatt nem törtek felszínre 
oly erővel, amely belsőleg szétbomlasztotta volna a hadsereget. Az el
nyomott osztályok hadseregben levő tagjainak antifeudális törekvései 
„.szabad utat" nyerhettek a császári oldalon maradt birtokosok felé, 
ami egyben mintegy biztosító szelepként is szolgált a felhalmozott osz
tályellentétek bizonyos fokú levezetésére. 

Jelentősen befolyásolta a hadsreg fegyelmi helyzetét a viselt háború 
jellege is. Korántsem kívánjuk azt állítani, hogy Bethlen katonái egytől-
egyig a „nemzeti és vallásszabadság" öntudatos, lelkes harcosai lettek 
volna! Nyilvánvalóan számosan közülük megélhetési szükségből, vagy 
zsákmányvágyból, illetve pusztán a kapott parancs teljesítése végett 
mentek a háborúba.91 Ez azonban az éremnek csak az egyik oldala és 
nem is döntő jelentőségű kérdés. A lényeges, az elsődleges az: mi volt 
a háború célkitűzése. A háború célkitűzései visszahatnak .a hadsereg 
erkölcsi, fegyelmi magatartására. Bethlen háborúinak jellegét több té
nyező határozta meg: az első szakaszban védelmi jellegű, országvédő 
háború volt; 1619 után — ha nem is hiányzott a háborús célkitűzések
ből Bethlen dinasztikus elgondolása — azonban ugyanakkor nem tagad
ható a háborúnak az üldözött protestantizmus védelmére irányuló jel
lege sem, továbbá a hazai abszolút monarchia létrehozását célzó ten
denciák, amelyek jelentős tömegek érdekeit, törekvéseit fejezték ki. 
Az a körülmény, hogy Bethlen háborúi nem hódító, rabló jellegű, igaz
ságtalan háborúk voltak, s döntő mértékben hazai területen folytak, 
mérséklőleg hatott a fegyelmi kilengésekre. Bethlen nem kirabolni, 
tönkretenni akarta a magyarországi területet, hanem ott saját nemzeti 
királyságát létrehozni, s ezért fokozott mértékben védte e terület lako
sait, amennyire csak lehetett, a háborús pusztításoktól. 

Szerencsésen hatott a fegyelmi helyzet alakulására maga az a kö
rülmény is, hogy Bethlen egy személyben volt államfő és a hadsereg 
főparancsnoka, hadvezére is. Ily módon egyfelől teljes uralkodói tekin-

90 Bethlen például 1621. február 16-án felháborodottan írja Thurzó Imrének, 
hogy a hadak a fizetéssel egy-két hetet várni nem akarnak, Bocskay egész fe
jedelemségében 3 hópénznél többet az hadaknak idefel nem adott, ez rut dolog." 
A pénzzel „mihelt elérkeznek, azontól által küldöm és megfizetek én magam 
nekik . . ." (Bethlen pol. lev. 2S6. o.) Bethlen háborúit végig kísérik állandó erőfeszí
tései a katonák fizetéséhez szükséges pénz előteremtésére. Lásd e kérdéssel kapcso
latban még „Adalékok Bethlen Gábor honvédelmi politikájához uralkodásának első 
éveiben" c. tanulmányt. (HK 1962. 1. sz. 146. o.) 

91 A fejedelem előbb idézett levelében elkeseredésében maga is szidja katonáit 
hogy ,,. . . minden nyereség az övék, torkig ülnek az prédában stb . . . " (Uo.) 
Az 1623-as hadjárat befejezésével kapcsolatban Kemény János is feljegyzi, hogy 
,,. . . az magyar hadak is megunakozván, s nem anyéra megfáradván, mint megtöl-
tezvén prédával, igen kezdenek vala zúgolódni és békétlenkedni; ki miatt hallottam 
felette nagy búsulással szegény fejedelemnek szájából: csak az egyúttal Isten en
gedné boldog végét dolgának, soha többé, szidva mondotta, az ilyen s ilyen nem
zetével derék dologhoz nem kezdene." (i. m. 103. o.) 
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Ibélyével és súlyával tudott fellépni a fegyelem érdekében, s ugyan
akkor mint az állam gazdasági javai fölött rendelkező személy, erő
teljesebb intézkedéseket tudott tenni a hadsereg anyagi ellátása érde
kében, ami mindig komoly meghatározója a fegyelmi állapotoknak. 
E kérdéshez tartozik az is, hogy a Bethlennel szövetséges magyarországi 
főurak birtokai rendelkeztek olyan fölhalmozott élelmiszerkészletek-
ľkel, ami elősegítette a hadsereg ellátását, továbbá, hogy a zömében 
könnyűlovas haderő mindig könnyebben tudott nagyobb területekről 
élelmiszert beszerezni, s kevésbé élt ki egy adott területet, mint a 
többségükben gyalogságból álló nyugati seregek.92 

Nem hanyagolhatók el Bethlen hadseregének fegyelmi helyzete 
alakulásánál a szubjektív tényezők sem. Így maga az a körülmény, 
hogy Bethlen sűrűn szabályozta és következetesen ellenőrizte a fegyelmi 
állapotokat, s maga személy szerint sem szívlelte a fegyelmezetlenséget, 
E téren felhasználta és továbbfejlesztette azokat a tapasztalatokat, 
amelyeket nagy elődeinek, Báthory Istvánnak, Bocskai Istvánnak hadi
szabályzatai nyújtottak.93 Emellett a hadsereg valláserkölcsi ideológiája, 
ami ha nem is érte el Cromwell seregének fanatikus puritanizmusát, 
de némiképpen szintén bizonyos mérséklő 'hatással volt a fegyelmi 
vétségekre.94 

Mindezek a tényezők összességükben sem mentesíthették Bethlen 
hadseregét a korszak hadseregeinek számos negatív vonásától. Azon
ban mérsékelték azokat, s erős visszatartó erőt jelentettek abba az 
irányba, hogy Bethlen serege ne süllyedjen le a harmincéves háború 
seregeinek igen alacsony erkölcsi, fegyelmi színvonalára. S ezért, ha 
Bethlen seregét a kortárs hadseregekhez hasonlítjuk, bátran nevezhet
jük valóban és nemcsak „állítólag" fegyelmezett seregnek, noha tisztán 
látjuk negatívumait, s nem akarjuk idealizálni a sereg fegyelmi hely
zetét és a lakossághoz fűződő kapcsolatát. 

Ez a hadsereg általában és összegészében engedelmes, hajlékony 
eszköznek bizonyult Bethlen kezében annak a politikának szolgálatá
ban, amely — ha nem is ellentmondástól mentesen —, a társadalmi, 
gazdasági haladást, fejlődést kívánta előrevinni az akkori Magyarország 
és Erdély területén. 

92 Lásd pé ldául Wal lens te in 1626. augusz tus 30-i levelét K a r l von H ar r achhoz . 
jfTadra: Waldste in ' s Br ie íe an Kar l von H a r r a c h . Fon tes R e r u m A u s t r i a c a r u m . 
XLI. 431. o.) Esz terházy Miklós Wallenste in seregével n a g y o n elégedet len volt, hogy 
azok egyál ta lán n e m tud ják el látni m a g u k a t . „. . . ezek a h a d a k és a generá l i s is 
Bo l s t an (Wallenstein) he r ceg az t k í v á n j a " — ír ja 1626. szep tember 18-án feleségének, 
JNTyári Kr i sz t inának — „hogy min t a hollófiókot őke t is mind csak az é n gondvise
lésem ta r t sa és hogy m i n d e n ü t t én legyek vélek is . Lát ja az is ten, hogy ma jd lépni 
sem t u d n a k mások gondviselése né lkül . K ik igen cs in ta lan népek is. Számta l an 
k á r o k a t t e sznek s t b . " (TT 1900. 32. o.) 

93 A hajdúk fegyelmi kilengéseit nagyon elítélte. „. . . az latorságra, prédálásra 
oly szabadságot nekik nem engedek, mint az előtt szoktatták volt őket" — írta 1616. 
szeptember 17-én Rhédey Ferencnek — ,,. . .az latrot bizony én nem szeretem, nem 
is akarok nekik kedvezni, ha élhetek" (Bethlen pol. lev. 80—81. o.) Báthory István 
és Bocskai István hadiszabályzatait lásd HK 1890. 667. skk. és 116. skk. o. 

94 ,,1621. n y a r á n t á b o r á b a n tíz p réd iká to r volt és m i n d e n n a p huszonnyolc h e 
l y e n megü tö t t ék a dobot p réd ikác ió ra és k ö n y ö r g é s r e " — írja Angyal Dávid: (i. m . 
414. 0.) 
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KÜLFÖLD 
HADTÖRTÉNELMI IRODALMÁBÓL 

A SZOVJET HADMŰVÉSZET 
A MAGYARORSZÁGI FELSZABADÍTÓ HADMÜVELETEKBEN* 

(A 2. Ukrán Front tapasztalatai alapján) 

M. Zaharov, a Szovjetunió marsallja 

A német fasiszta csapatoknak Iasi—Kisinyov körzetében történt 
szétverése, valamint Románia és Bulgária felszabadítása után a 2. és. 
3. Ukrán Front — támadó lendületét megtartva — 1944 szeptember 
végére elérte Magyarország és Jugoszlávia határát. 

Magyarország megtartása a német fasiszta parancsnokság számára 
igen nagy jelentőségű volt. Elvesztése megfosztotta volna őt utolsó 
szövetségesétől. Ez az ország a német fasiszta hadsereg utolsó erőssége 
volt a szovjet—német arcvonal déli szárnyán, amely lezárta az Auszt
riába és Németország déli területeihez vezető utakat. 

Magyarország gazdasági j elén tősége sem volt kisebb a fasiszta 
Németország számára. Európában ugyanis itt vannak a leggazdagabb 
bauxit lelőhelyek, az ország évente közel egymillió tonna bauxitércet 
adott a német repülőgépiparnak. A romániai olajmezők elvesztése után 
a nagykanizsai olajmezők szinte egyetlen nyersolajforrása, az ország 
pedig egyik alapvető élelmiszerszállítója volt Németországnak. Hitler 
1944. július 31-én kijelentette, hogy „A magyar területek megtartása 
számunkra olyan életfontosságú, hogy azt nem lehet túlbecsülni".1 

Mindezek megmagyarázzák, hogy a német fasiszta parancsnokság,, 
miért törekedett arra, hogy Magyarországot mindenáron megtartsa. 
Még mielőtt csapataink elérték volna a magyar határt, a németek je
lentős erőket vontak oda az ország belsejéből, és megkezdték egy új 
védelmi terepszakasz gyors kiépítését. Az új arcvonal létrehozására, a 
„Dél-Ukrajna" hadseregcsoport szétzúzása után, Németországból, Fran
ciaországból és a Balkánról a németek Magyarországra irányítottak 
mintegy 22 hadosztálynyi erőt. Ujabb mozgósítás révén jelentősien meg
növelték a magyar hadsereg létszámát is. 

A szovjet csapatokkal szemben a „Dél" hadseregcsoport — Friess-
ner vezérezredes parancsnoksága alatt — és az „F" hadseregcsoport 
részei védték. Ebbe a csoportosításba összesen 32 hadosztály és 5 dan
dár tartozott, amely 3500 löveggel és aknavetővel, valamint 300 harc
kocsival rendelkezett. A „Dél" hadseregcsoportot támogató 4. légiflot-

* A tanulmányt a Voenno-isztoricseszkij zsurnal 1965. évi 2. :számából vettük át. 
1 Hitlers Lagebesprechungen, Protokollfragmente seiner militärischen Kon

ferenzen 1942—1945, Stuttgart, 1962, S. 589. 
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tának kb. 550 repülőgépe volt. Ezenkívül az „A" hadseregcsoport, amely 
a Kárpátokban védekezett, mintegy 20 had osztálynyi erő felett rendel
kezett. Ezek az erők az 1. Német Páncélos és az 1. Magyar Hadsereg, 
magasabbegységei voltak. Szükség esetén ezeket is át lehetett irányítanL 
a 2. Ukrán Front támadási sávjába.. 

A német fasiszták a határ mentén és az ország belsejében több 
védelmi rendszert hoztak létre. Ezek közül az elsőt a határ mentén épí
tették ki, a másodikat a Tisza nyugati partján készítették elő, míg a 
harmadikat a Duna jobbpartján. A harmadik védelmi rendszer lénye
gében Budapest hídfője volt, amely néhány védelmi övből állt. Magát 
a várost is előkészítették védelmi harcokra. Budapest lezárására dél
nyugatról és a nagykanizsai olajmezők védelmére még egy védelmi 
rendszert, az úgynevezett „Margit" vonalat hozták létre. 

A hitlerista stratégák arra számítottak, hogy a szovjet csapatok a 
Romániában végrehajtott nagyarányú támadás után rövid időn belül 
nem tudnak előkészíteni és megkezdeni új hadászati támadó hadmű
veletet a déli szárnyon. Ezért október elején támadó hadműveletet szán
dékoztak végrehajtani abból a célból, hogy elfoglalják a Déli-Kárpá
tokat és ezen a.v szakaszon erős védelmet hozzanak létre. Az arcvonal 
stabilizálása esetién a német parancsnokság arra készült, hogy erőket, 
dobjon át a szovjet—német arcvonal középső részére a varsó—'berlini 
irány lezárására. Ilyenformán tehát a német hadvezetés ismét komoly 
hibát követett el a szovjet hadsereg lehetőségének értékelésében. 

A szovjet parancsnokság annak érdekében, hogy keresztülhúzza a 
fasiszta klikknek a háború elhúzására irányuló számításait, hogy tel
jesen elszigetelje a hitleri Németországot, elhatározta az ellenséges 
csapatok szétzúzását a déli szárnyon és az utolsó csatlós kiléptetését 
a háborúból. A szovjet parancsnokság tehát utasítást adott a 2. Ukrán 
Front csapatainak, hogy késedelem nélkül kezdjenek harctevékenysé
get, ne engedjék az ellenséget lélegzethez jutni. A német fasiszta csa
patok szétzúzása Magyarországon lehetőséget teremtett a támadás k i 
fejlesztésére Bécs—Prága és Németország déli részei felé, és arra kény
szerítette az ellenséget, hogy erőket dobjon át délre a szovjet—német 
arcvonal középső szakaszáról. 

A Budapest—Bécs irányban kifejlesztendő hadművelet sikere érde
kében feltétlenül biztosítani kellett a front szárnyait. Ehhez mindenek
előtt szét kellett verni azokat az ellenséges egységeket, amelyek Erdély
ben és Jugoszláviában tartózkodtak. Ezért — mielőtt a budapesti irány
ban a támadást megkezdték volna —, a szovjet parancsnokság két had
művelet egységes hadászati elgondolás alapján való végrehajtását ha
tározta el: egyiket Magyarország északkeleti térségében — az úgyne
vezett debreceni hadműveletet —, a másikat Belgrád térségében. 

A Magyarország felszabadítására irányuló hadműveletekben ilyen,, 
vagy olyan mértékben három Ukrán Front vett részt. Ebben a cikkben 
csak a 2. Ukrán Front — amelynek törzsfőnöke e sorok szerzője volt —r 
csapatai harctevékenységének legjellemzőbb vonásait vizsgáljuk. 

A támadás megindulása előtt a 2. Ukrán Front, amelynek parancs
noka R. J. Malinovszkij, a Szovjetunió marsallja volt, 40 lövészhad
osztállyal, 3 harckocsi-, 2 gépesített- és 3 lovas hadtesttel rendelkezett. 
A front állományába 750 harckocsi és rohamlöveg, 10 200 ágyú és akna
vető, valamint 110O repülőgép tartozott. Ezenkívül a front hadmű
veleti alárendeltségébe utalták az 1. és a 4. Román Hadsereget is, 
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Ezek az erők — az ellenség Romániában szétvert egységeinek ma
radványait üldözve — 800 km-es arcvonalon bontakoztak szét. Abból 
a célból, hogy Magyarországon végrehajthassa a támadást, a front pa
rancsnokságának új csapásmérő csoportosításokat kellett létrehoznia 
még a folyamatban levő hadművelet idején. Ez igen komoly nehézsé
gekkel járt: a csapatok személyi feltöltését, a szükséges anyagi- és tech
nikai eszközök felhalmozását ugyanis olyan körülmények között kellett 
megvalósítani, amikor azok már hosszabb ideje folytattak támadó had
műveletet, s a hadtáp csapatok is jelentős távolságra le voltak szakadva. 
Ilyen körülmények között mem lehetett megvalósítani azt — amit nor
mális viszonyok között, azaz olyan esetben, amikor a két támadó had
művelet között hadműveleti szünet volt —, hogy teljesen feltöltött csa
pásmérő csoportosításokat hozzanak létre. 

A front parancsnoka, Malinovszkij marsall, figyelembe véve, hogy 
az ellenség hatarmenti védelmi öve nem volt teljesen megszállva és 
műszaki berendezése is igen gyenge volt, elhatározta, hogy a harckocsi-
magasabbegységeket az első hadműveleti lépcsőben alkalmazza. A front 
csapásmérő csoportosításának első lépcsőjében tehát a 6. gárda-harc
kocsihadsereg támadott, amelynek parancsnoka Kravcsenko vezérezre
des volt. Ugyancsak az első hadműveleti lépcsőben került alkalma
zásra Pliev altábornagy lovas-gépesített csoportja is. 

A 2. Ukrán Front csapatai október 6-án mentek át támadásba. 
A főcsapás irányában áttörték az ellenség védelmét és három nap alatt 
mintegy 100 km-t nyomultak előre. A gyorsan mozgó egységek manő
vereivel és azzal, hogy a frontparancsnok az adott helyzetnek meg
felelően változtatta a csapások irányát, szüntelenül rákényszerítette 
saját akaratát az ellenségre és kellemetlen helyzet elé állította. 

A támadásban a harckocsi- és a gépesített egységek játszották a 
döntő szerepet. Az összetartó irányba mért csapásokkal Gorskov és 
Plijev altábornagy lovas-gépesített csoportjai a 6. gárda-harckocsihad
sereggel együttműködve betörtek Debrecenbe és október 20-án elfog
lalták. A debereceni hadműveletben aktívan részt vettek a román csa
patok is. Különösen kitűnt itt a Tudor Vladimirescuról elnevezett 1. 
román önkéntes hadosztály, amely megkapta a „Debreceni" előnevet. 

Az ellenség erdélyi csoportosításának szétzúzásával a 2. Ukrán Front 
október végére befejezte a debreceni hadműveletet. Eredményekép
pen 'csapataink mintegy 275 km-t nyomultak előre, a Tisza alsó folyá
sánál széles arcvonalon átkeltek a folyón és kijutották a Tisza—Duna 
közére. Mindez együttvéve kedvező előfeltételeket teremtett a támadás 
Budapest elleni kifejlesztéséhez. 

Ebből kiindulva a szovjet főparancsnokság elhatározta, hogy a 2. 
Ukrán Front erőinek egy részével felszabadítja Budapestet. Október 
28-án a 2. Ukrán Front parancsnoksága utasítást kapott, hogy másnap 
a 46. hadsereg erőivel — amelyet először megerősítettek egy, majd még 
egy gépesített hadtesttel — kezdje meg a támadást a budapesti irányba. 
Azt a parancsot azonban, hogy Budapestet egy délről mért csapással 
elfoglalják, annak ellenére, hogy a szovjet csapatok gyorsan előretörtek 
a városhoz, nem sikerült megvalósítani. A 46. hadsereg Slemin altá
bornagy parancsnoksága alatt mintegy 110 km-es arcvonalon kezdte 
•meg a támadást, november 4-re a hadsereg arcvonaiszélessége azonban 
már elérte a 220 km-t. Ennek következtében a hadsereg csapásmérő 
ereje jelentékeny mértékben meggyengült. A 46. hadsereg jobb szom
szédja a 7. gárdahadsereg, amelynek parancsnoka Sumiilov vezérezre-
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Az arcvonal helyzete 19̂ 4 
szeptember vegén. 
Az arcvonal helyzete W i 
október végén. 

S Az arcvonal helyzete 19^5 
február közepén 
A fasiszta csapatok bekerí
tése Budapesten. 

A 2. Ukrán Front hadműveleteinek lefolyása a Magyarország 
felszabadításáért vívott harcok idején 



des volt, az ellenség erős ellenállásába ütközött és ezért előrehaladása 
jelentéktelen volt. A 2. és a 4. gárda gépesített hadtest iharci lehetőségei 
szintén alacsonyak voltak, ezért sikereket ők sem tudtak eléírni. 

Ilyenformán tehát annak, hogy csapatainkat Budapest közvetlen 
térségében feltartóztatták, s ily módon a várost november elején nem 
tudták elfoglalni, alapvető oka abban volt, hogy az ehhez szükséges 
erők elégtelenek voltak. A 2. Ukrán Front ebben az időben tartalé
kokkal úgyszólván nem rendelkezett. A 6. gárdahadsereg feltöltés alatt 
állt, így a harccselekményekbe nem tudott bekapcsolódni. Az elmúlt 
súlyos harcok következtében a hadsereg technikája résziben kiegészítés, 
részben pedig javítás alatt volt. A front jobbszárnyának csapatai súlyos 
harcokat vívtak a csehszlovák határ előterében, így onnan sem lehe
tett elvonni mégcsak jelentéktelen mennyiségű erőt sem. 

Miután világossá vált, hogy a 46. hadsereg nem tudja sikereit to
vábbfejleszteni és elfoglalni Magyarország fővárosát, a frontparancs
nok elhatározta, hogy a főerőkifej test a 7. gárdahadsereg szakaszára 
viszi át. Rövid idő alatt ide összpontosították a 6. gárda-harckocsihad
sereget, Plijev tábornok lovas-gépesített csoportját, valamint a 2. és a 4. 
gárda gépesített hadtestet. 

A 7. gárdahadsereg csapása Szolnok térségéből Hatvan irányában, 
lényegében minden hadműveleti szünet nélkül indult meg. Csapataink 
támadása 16 napon keresztül — november 11—26. között folyt. Azon
ban ez alatt az idő alatt a hadsereg csak 60 km-t tudott előrenyomulni. 
Ennek okát abban kell keresni, hogy a támadás nehéz terep- és járha
tatlan útviszonyok között bontakozott ki, valamint abban, hogy az 
ellenség páncélos erői jelentős ellenállást fejtettek ki a hadsereg csa
pásmérő csoportja tevékenységének irányában. Ezek a körülmények 
lehetetlenné tették, hogy gyorsan mozgó csapataink betörjenek a had
műveleti mélységbe és kifejleszthessék sikereiket. A gyorsan mozgó 
csapatok az egész időszak alatt szoros harcászati együttműködésiben 
támadtak az összfegyvernemi egységekkel. A harckocsi- és gépesített 
egységek manőverezése korlátozott volt, mivel kizárólag csak az utak 
mentén tevékenykedhettek, mert azokon kívül a gépkocsiszállítás, de 
különösen a harckocsik mozgása, nem is beszélve a tüzérségről, lehe
tetlen volt. Ezenkívül a támadó csapatok személyi állományán is érző
dött az augusztus óta folytatott támadással járó fáradtság, és komoly 
nehézségeket jelentett a lőszer- és üzemanyagutánpótlás előreszállí-
tása is. 

A 2. Ukrán Front csapatainak novemberben végrehajtott támadó 
tevékenysége kedvező feltételeket teremtett egy átkaroló manőverhez. 
Északkeletről egy olyan irányú csapáshoz, amellyel el lehet szigetelni 
az ellenség budapesti és miskolci csoportosítását, és elvágni azokat az 
utakat, amelyek Budapestről északra és északkeletre vezettek. 

A 2. Ukrán Front kijutása Budapest térségébe jelentős szerepet 
játszott abban, hogy a magyarországi demokratikus erők konszolidálód
tak, aktivizálódott tevékenységük a fasiszta kormány ellen és meggyor
sította a demokratikus kormány létrehozását. 

December 12-én a főparancsnokság parancsot adott az ellenség 
budapesti csoportosításának a 2. és a 3. Ukrán Front csapataival tör
ténő bekerítésére és szétzúzására. 

A 2. Ukrán Front parancsnoka elhatározta, hogy ebben a hadmű
veletben a főcsapást a 7. hadsereg és a 6. gárda-harckocsihadsereg erői
vel méri, amelyeknek Budapestet északról megkerülve Esztergom térsé
gében egyesülniük kellett a Dunán átkelt 3. Ukrán Front csapataival. 
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Tekintettel arra, hogy az ellenség Léva térségében igen jelentős cso
portosítással rendelkezett, komoly gondot kellett fordítani a főcsapás 
biztosítására északról és északnyugatról. 

Abból a célból, hogy megfossza az ellenséget a csoportosításunk 
szárnya elleni csapás lehetőségétől, Malinovszkij marsall elhatározta, 
hogy a 6. gárdahadsereggel északnyugati irányban indít támadást és 
elfoglalja Léva körzetét. Ez a manőver megfosztotta volna az ellen
séget attól, hogy ebből a körzetből jelentős erőkkel csapást mérjen 
déli irányban és veszélyeztesse a csapásmérő szovjet csapatok jobb
szárnyát. A harckocsihadsereg tehát — ugyanúgy, mint a debreceni 
hadműveletben —,- a front első lépcsőjébe került és a hadművelet első 
szakaszában biztosító feladatot látott el. Az volt az elgondolás, hogy 
az összfegyvernemi egységek beérkezése után a harckocsihadsereg át
adja nekik az elfoglalt terepszakaszt és a továbbiakban bekapcsolódik 
— az erőfeszítés növelésére — a főcsapás irányában folyó 'harcba. 

A helyzet gyors változása következtében azonban az eredeti elgon
dolásoktól el kellett térni. Az ellenség ugyanis erős ellenállást fejtett 
ki a 7. gárdahadsereg csapataival szemben, sőt ellencsapásokat is mért, 
ennek következtében a szovjet csapatok néhány szakaszon kénytelenek 
voltak visszavonulni. Ezért a frontparancsnokság elhatározta, hogy a 
6. gárda-harckocsihadsereget délre fordítja, még mielőtt gyalogos egy- . 
ségeink Léva körzetébe érkeztek volna. A csapásmérő csoport biztosí
tását északról a továbbiakban Plijev tábornok lovas-gépesített csoportja 
látta el. 

A 6. gárda-harckocsihadsereg részeivel jobbról «biztosítva magát 
csapást mért az ellenség szárnyaira. Napi 30 km-es támadási ütemmel 
december 26-ra kijutott Esztergom, térségébe és egyesült a 3. Ukrán 
Front csapataival, amelyek délről érkeztek ide. így tehát december 
végére az ellenség 188 ezer főnyi budapesti csoportosítását északról is 
bekerítették. 

December 28-ra az Ideiglenes Nemzeti Kormány, amelyet a Debre
cenben ülésező Ideiglenes Nemzetgyűlés választott meg, megszakította 
diplomáciai kapcsolatait a fasiszta Németországgal és hadat üzent neki. 
A hitleristák elvesztették utolsó csatlósukat. A német fasiszta parancs
nokság azonban mindent elkövetett, hogy Budapestet megtartsa. A be
kerített csapatoknak kategorikusan megtiltotta a kapitulációt. Meg
ígérték nekik, hogy hamarosan felmentik őket. Ennek érdekében a be
kerítés külső arcvonalára gyors ütemben német erőket vontak össze, 
amelyekben jelentős mennyiségű páncélos erők voltak. Az ellenség, 
miután jelentős erőket összpontosított ebben a térségben, január első 
napjaiban egyik ellencsapás után a másikat mérte. A szovjet csapatok 
kénytelenek voltak e jelentős ellencsapásokat visszaverni, aminek kö
vetkeztében a bekerített csoportosítás felszámolása 1945. február 13-ig 
elhúzódott. 

Az első csapást az ellenség öt páncélos és három gyalogos hadosz
tály erőivel január elején mérte a 3. Ukrán Front 4. gárdahadseregé
nek jobbszárnyára. Ezek a csapatok erre az időre- még nem tudtak erő
sen megkapaszkodni az elért terepszakaszon. Számunkra a helyzet igen 
feszültté vált. Hála azonban a szovjet katonák állna ta tosságának és 
hősiességének, valamint a tartalékokkal való ésszerű manőverezésnek, 
a helyzetet hamarosan sikerült visszaállítani. Ennek az ellencsapásnak 
meghiúsításában nagy szerepet játszott a 6. gárda-harckocsihadsereg 
támadása. A 2. Ukrán Front parancsnokának utasítására, a gárda-harc
kocsihadsereg egységei együttműködésben a 7. gárdahadsereg gyalogos 
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egységeivel, január 6-án tüzérségi előkészítés nélkül, az ellenség szá
mára váratlanul, éjszakai' rohammal áttörték az ellenség arcvonalát a 
Garamnál és a Duna balpartján gyors ütemben nyomultak Komárom 
felé. Harckocsi-magasabbegységeink áttörése veszélyeztette a Budapest 
felé előretört ellenséges csoport szárnyát és hadtápját. A 2. Ukrán Front 
csapatai magukra vonva az ellenség erejét, segítettek szomszédjuknak 
az ellenség erős páncélos csoportjának szétzúzásában. N 

A német fasiszta parancsnokság azonban még ezután sem mondott 
le arról a kísérletről, hogy felmentse Budapestet. Még két esetben tett 
kísérletet, hogy megoldja ezt a feladatot, törekvései azonban siker
telenek maradtak. 

Az ellencsapások elhárításával egy időben a bekerítés belső a rc 
vonalán a szovjet csapatok súlyos harcokat vívtak a /bekerített csopor
tosítás 'megsemmisítéséért. A 2. Ukrán Front katonáival együtt pusztí
tották a bekerített ellenséget a 7. román hadtest katonái és tisztjei is. 

Annak érdekében, hogy elkerüljék a felesleges vérontást és meg
óvják Magyarország fővárosát a rombolástól, mindkét szovjet front 
parancsnoka december 29-én ultimátumot juttatott el a bekerített cso
port parancsnokságához, amelyben javasolták a humánus feltételek mel
letti kapitulációt. A hitleristák azonban nemcsak, hogy visszautasítot
ták a kapitulációt, hanem aljasul meg is gyilkolták a szovjet parla
mentereket. Megkezdődött a szörnyű harc a bekerített ellenséggel. 

A Budapestért folyó harcokban széleskörűen alkalmazták az ösz-
szetartó irányokban mért csapásokat, abból a célból, hogy részekre 
vágják, izolálják és megsemmisítsék az egyes házakban és háztömbök
ben levő ellenséges csoportokat. A szovjet katonák házról házra, utcá
ról utcára semmisítették meg az ellenséget. Február 13-án Magyaror
szág fővárosa, Budapest, amely a németek számára jelentős csomópont 
volt Bécshez és Németország déli határaihoz vezető utakon, felszabadult. 
Katonáink a kanálisból emelték ki a magyar főváros utolsó „védel
mezőjét, a bekerített csapatok parancsnokát, von Wildembruch SS 
tábornokot. 

A budapesti hadművelet eredményeképpen Magyarország kilépett 
a Németország oldalán viselt háborúból. Magyarország újjáalakított de
mokratikus kormánya csatlakozott az antihitlerista koalícióhoz, hadat 
üzent Németországnak. A hadművelet folyamán a német parancsnok
ság 37 hadosztályt és 8 dandárt dobott át erre a hadműveleti területre 
más arcvonalszakaszról. Ennek következtében a szovjet hadsereg 1945 
telén végrehajtott hatalmas támadásáig a németek páncélos és gépesí
tett hadosztályainak fele — amelyek ebben az időben a szovjet—német 
arcvonalon tartózkodtak — Budapest térségében volt lekötve. Ez je
lentősen megkönnyítette a szovjet csapatok tevékenységét a varsó— 
berlini hadászati irányban. Az ellenség budapesti csoportosításának 
szétverése megnyitotta a 2. és a 3. Ukrán Front csapatai előtt Auszt
riába, Csehszlovákiába, Dél-Németországba vezető utakat és közelebb 
hozta a hitlerizmus teljes csődjének óráját. 

1945 február közepére a szovjet csapatok Magyarország területének 
mintegy kétharmadát szabadították fel. A még német megszállás alatt 
maradt területek a bécsi támadó hadművelet folyamán szabadultak 
fel. Ezt a hadműveletet a 2. és a 3. Ukrán Front hajtotta végre a ter
vezettnél valamivel későbbi időpontban. Az volt a helyzet, hogy a hit
lerista parancsnokság ellentámadás végrehajtására készült a Balaton 
térségében. Azt tervezte, hogy szétveri a szovjet csapatokat Nyugat-
Magyarországon, visszaállítja helyzetét a Duna vonaláig, aztán páncé-
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los erőinek döntő részét átdobja a berlini irányba. A csapásmérő cso
port állománya 431 000 fő katonát és tisztet számolt, valamint ide tar
tozott 6000 löveg és aknavető, 877 páncélos és rohamlöveg, 900 pán
célozott szállítójármű és 850 repülőgép. Az ellentámadásban a főszere
pet a 6. SS pánoéloshadsereg játszotta, melyet a német parancsnokság 
Ardenn térségéből dobott át ide. 

A szovjet parancsnokság felfedte az ellenség támadó hadművele
tének előkészületét és a maga idejében megtette a megfelelő intézke
déseket. A 3. Ukrán Front sávjában erős védelmet épített ki abból a 
célból, hogy védelmi harcokban kifárassza és elvéreztesse az ellenséges 
csoportosítást és ezután határozott támadásba menjen át a bécsi irányba. 
A feladat megvalósítására azonban egy front ereje nem volt elegendő. 
Ezért szükségessé vált, hogy a 3. Ukrán Frontot jelentős erőkkel erő
sítsék meg a 2. Ukrán Front állományából. (27. hadsereget, 6. gárda
harckocsihadsereget, 3 önálló hadtestet és néhány páncéltörő tüzér egysé
get.) Ugyancsak ide irányították a 2. Ukrán Front 5. légi hadseregének: 
főerőkifejtését is. Ezek voltak tehát azok az okok, amelyek késleltették 
mindkét front bécsi irányú támadásának megindulását, amelyhez pedig: 
mindketten készülődtek közvetlenül a budapesti csoportosítás szét
verése után. 

Magyarország felszabadításáért vívott harcokban a szovjet fegy
veres erők néhány olyan hadműveletet hajtottak végre, amelyekben 
egy front csapatai vettek részt, egyet pedig két front együttes erőfe
szítésével valósítottak meg. Ezek közül mindegyiknek megvannak a. 
maga jellemző vonásai, amelyek gazdagították a szovjet hadművészetet. 
Ezek közül a tapasztalatok közül igen sok a mai napig sem vesztett 
jelentőségéből. Éppen ezért ezek tanulmányozása a jelenlegi időben is 
érdeklődésre tarthat számot. 

A 2. Ukrán Front hadműveletei Magyarországon bonyolult katona
politikai körülmények között valósultak meg, amelyek rugalmas manő
verezést, az erők, eszközök, a helyzet és a lehetőségek mindenoldalú 
szigorú számbavételét követelték. 

A szovjet csapatok jelentéktelen erőfölénnyel rendelkeztek, a be
fejező időszakban pedig harckocsikban kissé alatta is maradtak az 
ellenségnek. Ez azért történhetett így, mert harekocsicsapataink ebben 
az időben főképpen a nyugati irányban voltak csoportosítva, ahol is 
határozott csapásra készültek Berlin ellen. Ugyanakkor a hitleristák 
saját páncélos erőiket Budapest térségébe dobták át. Az elenyésző 
számbeli erőfölény, a helyzetek bonyolultsága a hadműveleti területen, 
csapataink kimerültsége és fáradtsága a hosszú támadás után, a 'had
táp leszakadása, a kedvezőtlen időjárási viszonyok — mindez igen nagy 
erőfeszítést és hozzáértést követelt a csapatoktól és minden fokozatú 
parancsnoktól. 

A nehézségek ellenére a 2. Ukrán Front csapatai határozott táma
dással teljesítették az eléjük állított feladatokat. Ennek igen fontos elő
feltétele volt a szünet nélküli aktív harctevékenység, amely megfosz
totta az ellenséget a lélegzetvételnyi szünetektől és. lehetetlenné tette 
számára, hogy stabilizálja az arcvonalat, megnehezítette csapatainak 
átcsoportosítását ós tartalékok képzését. A védelmi övek áttörését, és 
olyan jelentős folyókon való átkelést, mint a Tisza és a Duna, csapa
taink általában menetből és gyors ütemben hajtották végre. 
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A 2. Ukrán Front Magyarország felszabadítására irányuló hadmű
veleteinek előkészítése már akkor megkezdődött, amikor a szovjet csapa
tok még támadásban voltak Romániában. Ezért ennek a hadműveletnek 
az előkészítése alapvetően különbözött azoktól, amelyeket hadműveleti 
szünetben szerveztek meg. Az adott helyzetben a frontparancsnok és 
törzse kénytelen volt részenként megszervezni csapatainak támadását -L 

olyan sorrendben, ahogy azok beérkeztek a megindulási körletbe és fel^ 
készültek a támadásra. így például a debreceni hadműveletben a 27. 
és a 6. gárda-harckocsihadsereg október 2-án kezdte meg a támadást, 
míg Plijev tábornok lovas-gépesített csoportja és az 53. hadsereg októ
ber 6-án. A gyorsan mozgó magasabbegységek azt a feladatot kapták, 
hogy önállóan törjék át az ellenség védelmét és fejlesszék ki a táma
dást a mélységben. A front csapatainak hadműveleti felépítése egy
lépcsős volt, a parancsnok tartalékát néhány hadosztály képezte. 

A támadás ilyen formájú megszervezését és megindítását a sajátos 
katonapolitikai ós hadászati helyzet tette lehetővé. A hadművelet kez
detén az ellenséges védelem a román—magyar határon hevenyészett 
és támpont jellegű volt. Azok a csapatok, amelyeket az ellenség ide
dobott, még nem tudtak megkapaszkodni. Ugyanakkor, mint már fen
tebb jeleztük, a német fasiszta parancsnokság maga is csapásokat akart 
mérni a 2. Ukrán Front szárnyaira. Annak érdekében, hogy megelőz
zük az ellenséget támadási szándékának megvalósításában és ne ad
junk időt neki erős védelem kiépítésére, szükséges volt, hogy még a 
folyamatban levő hadművelet idején csapásmérő csoportokat létesít
sünk és új hadműveletet kezdjünk a rendelkezésre álló erőkkel, had
műveleti szünet nélkül, nem várva meg a front valamennyi magasabb
egységének beérkezését. A 2. Ukrán Front parancsnoka így is csele
kedett. 

A budapesti hadművelet abban az időben kezdődött, amikor még 
Debrecentől északra folytak a harcok. A front parancsnoka, hogy meg
tartsa saját kezében a kezdeményezést, elhatározta, hogy a 46. hadsereg 
erőivel, két gépesített hadtesttel megerősítve, csapást mér Kecske
mét—Budapest irányába. Határozott támadásával a hadsereg mintegy 
100 km-t tört előre és kijutott Budapest előterébe. Annak oka, hogy 
csapatainknak ebben az időben nem sikerült elfoglalniuk a fővárost, 
főképpen abban van, hogy az ellenségnek sikerült átdobná ide 3 pán
célos és egy gépesített hadosztályt. Ezek előre elkészített védelemre 
támaszkodva feltartóztatták a szovjet harcosok erőfeszítéseit. Ha a 2. 
Ukrán Front csapatainak nem is sikerült elfoglalniuk a várost, a 46. 
hadsereg és a gépesített hadtestek kijutása Budapest előterébe nagy 
szerepet játszott a budapesti hadművelet általános menetében. Ezek
nek az eredményeknek a kiharcolása egy későbbi időpontban a had
seregektől bizonyára jelentősebb erőfeszítést és veszteséget követelt 
volna. 

A főcsapás irányában kifejtett támadással egy időben a front csa
patai aktív harctevékenységet fejtettek ki az arcvonal más szakaszain 
is. A támadás szervezésének ez a bonyolultsága meghozta a hozzá
fűzött reményeket. A megerősített budapesti hídfőn kívül a német fa
siszta parancsnokság nem volt képes egyetlen szakaszon sem erős vé
delmet létrehozni még olyan jelentős természetes akadályoknál sem, 
mint a Tisza ós a Duna. Abból adódóan, hogy a következő támadást 
még a folyamatban levő támadás alatt rövid időn belül kellett meg
szervezni a fronton belül is — sőt a 2. és a 3. Ukrán Front között is 
—, bizonyos erőátcsoportosításokat kellett végrehajtani. Mégpedig abból 
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a célból, hogy az erők és eszközök szükséges csoportosítását hozzák 
létre a főcsapás irányában, valamint az erők növelésére azokon a sza
kaszokon, ahol sikerekre volt kilátás, továbbá azért, hogy visszaverjék 
az ellenség ellencsapásait. 

Az ellenséges parancsnokság szintén jelentős erőátcsoportosításokat 
hajtott végre. Ebből fakadt, hogy a helyzet a hadművelet végrehajtása 
órán szünet nélkül változott, amely azt követelte a minden fokozatú 

parancsnokoktól és törzsektől, hogy legyenek szervezőképesek csapa
taink manővereinek biztosítása érdekében. 

A 2. Ukrán Front harctevékenységét Magyarország térségében a 
sokoldalúság jellemezte. A támadás néhány esetben hevenyészett, né
hány esetben pedig előre elkészített védelmek áttörésével kezdődött. 
Csapataink a hadműveleti mélységben súlyos harcokat vívtak, üldöz
ték az ellenséget és menetből keltek át nagy folyókon. A hevenyészett 
védelmek áttörése menetből, vagy rövid ideig tartó tüzérségi előkészítés 
xitán kezdődött. A támadás széles arcvonalon bontakozott ki, az egy
ségek harcrendje nem volt mély, a front és a hadsereg hadműveleti 
Telepítése pedig egylépcsős volt. A harckocsi- és gépesített magasabb
egységek az összfegyvernemi hadsereggel együttműködve az első lép
csőben támadtak. A harckocsicsapataink alkalmazásának ez a módja 
mint különleges módszer a Nagy Honvédő Háborúban gazdag eredmé
nyeket hozott. Ezeket a tapasztalatokat sikeresen használták fel a Baj-
kálon túli front hingan-mukdeni hadműveletben. 

A támadó csapatok útjába kerülő folyókon az átkelés széles arc
vonalon, előre vetett osztagokkal szervezettszerű szükség átkelőeszkö
zök felhasználásával a sötétség leple alatt, tüzérségi előkészítés nél
kül, váratlanul kezdődött. A folyókhoz érkezett tüzérség kész volt a 
tűz kiváltására. Jelentősebb részét előrevonták közvetlenül a parthoz, 
hogy közvetlen irányzással tudjon tüzelni. Miután az előrevetett osztag 
hídfőt foglalt és a pontonos egységek megérkeztek, az átkelés kom
pokon folytatódott. A hídfők kiszélesítése után úszóhidakat építettek, 
amelyek biztosították nagy erők átdobását. 

Másképpen zajlott le az előre elkészített és teljesen megszállt vé
delmi övek áttörése. Ilyen védelemmel a 2. Ukrán Front csapatai Bu
dapest előterében és a „Margit" vonalnál találkoztak. Ezekben az ese
tekben a lövészcsapatok keskeny szakaszon és mély harcrendben tá
madtak. A hadsereg hadműveleti felépítése kétlépcsős volt. A heve
nyészett védelem áttörésénél a tüzérségi sűrűség alacsony volt (arc
vonalkilométerenként 35—60 löveg és aknavető), a Budapest körzeté
ben végrehajtott áttöréseknél viszont elérte a 200, vagy ennél több 
löveget és aknavetőt. A tüzérségi előkészítés általában tüzérségi tűz
csapások formájában 40—'65 percig tartott, és a támpontokra, valamint a 
tüzérségi állásokra irányult. 

A mélyen lépcsőzött védelem áttörése esetén a harckocsi, a gépe
sített és a lovas magasabbegységeket a siker kifejtésére az áttörésbe 
vetették be. Ezeket gyakran alkalmazták a harcászati mélység rész
beni, vagy teljes áttörésére. Ez akkor vált szükségessé, amikor nem 
rendelkeztek kellő mennyiségű a gyalogságot közvetlenül támogató 
harckocsikkal. A siker kifejlesztésére a hadműveleti mélységben a pán
célos és gépesített egységek mellett felhasználták a második lépcső 
csapatait is és azokat az erőket, amelyeket az arcvonal más szakaszai
ról csoportosítottak át. 

A 2. Ukrán Front csapatai nagy tapasztalatra tettek szert a nagy
városokban vívott küzdelmekhez. A Budapestért folyó harcokban ve-
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zető szerepet a rohamcsapatok vitték, amelyeknek harcát minden űr
méretű »löveg és aknavető, közvetlen irányzású tüzével támogatták. 

A Magyarország területén lezajlott hadműveletekben a szovjet csa
patok jelentős tapasztalatokkal gazdagodtak az ellencsapások elhárítá
sában. Annak érdekében, hogy megállítsák az ellenség erős páncélos 
csoportosításait, az összfegyvernemi csapatok gyorsan megszervezték a 
páncélelhárító védelmet. Ebben az esetben a tüzérség közvetlen irány
zással lőtt, a harckocsi- és gépesített egységek mindenekelőtt a beéke
lődött csoportokra mértek csapást és az első adandó alkalommal táma
dásba mentek át, hogy szétverjék ezeket a csoportokat. Ebben az eset
ben a harctevékenység, a találkozóharc és találkozó ütközet formáját 
vette fel, amelyben döntő jelentőségű volt az erőkkel és eszközökkel 
végrehajtott gyors manőver. Ennek volt köszönhető, hogy a döntő irá
nyokban sikerült az erőfölényt létrehozni és a hadművelet sikerét biz
tosítani. 

A szovjet hadsereg ragyogó győzelmét a budapesti hadműveletben 
a fegyveres erők valamennyi fegyvernemének és fajtájának erőfeszí
tésével értük el. A főszerepet azonban alapvetően a harckocsi- és gépe
sített csapatok játszották, amelyeket mindenekelőtt a főirányban al
kalmaztak, mint a siker kifejlesztésének eszközét. A mélyen felázott 
utak, a sűrű köd, egyáltalán nem kedvezett a csapatoknak. Ezek a 
körülmények arra kényszerítették a gyorsan mozgó imagasabbegysége-
ket, hogy menetoszlopban és főleg az utak mentén tevékenykedjenek 
szigorú álcázással. A harckocsi- és gépesített hadtestek a támadás fo
lyamán gyakran folytattak harcot lakott helységekért és útcsomópon-
tokért, amelyeket az áradások, az átszegdelt terep és a nagymennyi
ségű öntözőcsatornák miatt nem lehetett megkerülni. Ennek következ
tében a harckocsi-magasabbegységek napi átlagos előrehaladása — 
kivéve a 6. gárda-harckocsihadsereg decemberi támadását — meglehe
tősen alacsony volt (napi 12—20 km). A harckocsi- és gépesített had
testek csak 10—15 km-re tudtak elszakadni az összfegyvernemi egysé
gektől. Ez a távolság a támadás folyamán biztosította a harcászati 
együttműködést. Ez abban nyilvánult meg, hogy a gyorscsapatok a 
gyalogság előtt tevékenykedve elfoglalták az ellenség ellenállási gócait,, 
s megtartották azt az összfegyvernemi egységek beérkezéséig, majd 
utána folytatták az előnyomulást. Az összfegyvernemi egységek a ma
guk soraiban biztosították a harckocsicsapatok utánpótlási vonalát és 
szükség esetén közvetlen támogatást nyújtottak számukra. A harckocsi-
és gépesített hadtestek energikus tevékenységükkel az ellenség jelentős 
páncélos erőit kötötték le, azokat megfosztották manőverezési lehető
ségétől és ezzel megkönnyítették az összfegyvernemi egységek más. 
irányban folytatott támadását. 

Nem kevéssel járult hozzá a Magyarország területén végrehajtott 
hadműveletek sikereihez a tüzérség sem. A 2. Ukrán Front tüzérsé
gének tevékenységében jellemző sajátossággal bírt a nagy manővere
zés és — mint már előbb rámutattunk — a különböző űrméretű löve
gek széles körű alkalmazása közvetlen irányzású tüzelésre. A tüzérség 
ilyen formában való alkalmazása lehetőséget adott a lőszerrel való 
takarékoskodásra, amelynek szállítása igen nagy nehézségebe ütközött. 
Az esős időszak feltételei között a harc gyakran az utak mentén és a 
lakott helységekért folyt. Az élőerők, a tűzfegyverek megsemmisítését 
a páncélos ellenlökések elhárítását főképpen a kísérő tüzérség végezte^ 
nyitott tüzelőállásból. 
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A támadás idején nagy figyelmet fordítottak a csapatok páncél
elhárító védelmére. Erős, mozgó páncélelhárító tartalékokat hoztak 
létre. A hadmüvelet kezdetén a tüzérség irányítása általában közpon
tosított volt. A decentralizálás csak a széles arcvonal és az erősen át
szegdelt terep esetében volt megengedett. A mélységben folyó hare 
idején a tüzérségi eszközök egy részét átalárendelték az összfegyvernemi 
parancsnokoknak. 

A szárazföldi csapatok sikereit Magyarország felszabadításáért ví
vott hadműveletekben elősegítette a légierő aktív tevékenysége is. Va
dász légierőnk uralkodott a levegőben és megbízhatóan oltalmazta a 
földi csapatok harcrendjét. A légi ellenséggel vívott szüntelen harcban 
a vadászrepülők szívesen alkalmazták a járőrzést, a repülőtér feletti 
őrszolgálatot és a szabad „vadász" repülést az ellenséges repülőgépekre. 
Az 5. légi hadsereg bombavető- és csatarepülőgépei csapásokat mértek 
az ellenség csapatösszevonásaira és erődítményeire. A bombázók csa
pásokat mértek a mélységben elhelyezkedő célokra, a csatarepülők 
pedig szünet nélkül támogatták és kísérték a gyalogság és a harcko
csik támadását. Az összfegyvernemi egységeknél állandóan tartózkod
tak repülőtisztek, akik mindig tartották a rádióösszeköttetést a repülő
gépekkel. Ez biztosította a csatarepülőgépek, a gyalogság és a harcko
csik együttes csapásait a megnevezett célokra. 

Magyarország felszabadításáért vívott harcokban lehetetlen lett 
volna elérni hatalmas sikereket a csapatok jól szervezett irányítása nél
kül. A támadások gyorsütemű változásai, a harctevékenység manőve
rező jellege megfeszített tevékenységet követelt a parancsnokoktól és 
a törzsektől. Ilyen feltételek között az elhatározások kidolgozásának 
módszerei, a hadműveletek megtervezése nagy rugalmasságot követelt. 

Ha a hadműveletek kezdetén elő is fordult, hogy a csapatok irá
nyítása a parancsnoki harcálláspontról történt, a támadás folyamán a 
frontparancsnok a hadműveleti tisztek kis csoportjával szokás szerint 
a csapatoknál tartózkodott. A frontparancsnok személyesen szervezte 
a gyorscsapatok és a második lépcsők ütközetbevetését, pontosította a 
csapatok helyzetét, új feladatokat állított eléjük a váltakozó helyzetek
nek megfelelően. A hadművelet továbbfejlesztésének irányát minden 
esetben a konkrét helyzet figyelembevételével határozták meg. Ennek 
tanulmányozása után adták ki a szükséges intézkedéseket, amelyek 
biztosították az ellenség határozott szétverését. 

A front parancsnoka nagy jelentőséget tulajdonított az együttmű
ködés megszervezésének a főcsapás irányában. Ám a tüzérség, a harc
kocsicsapatok és a légierő alkalmazásában meglevő központosítás sem
milyen mértékben nem zárta ki az ésszerű kezdeményezés lehetőségét. 
Az ütközetek menetében a hadseregparancsnokoknak és minden foko
zatú parancsnoknak lehetősége nyílott, hogy a harctevékenység formáit 
és módszereit saját elgondolása szerint válassza meg. 

Miután megkapta a csapatok jelentését, a front törzse rövid idő 
alatt áttanulmányozta azokat és elkészítette a szükséges adatokat, amely
nek alapján a frontparancsnok meghozhatta új elhatározását. A front 
törzsének hadműveleti dokumentációja,, a szüntelenül folyó támadások 
feltételei iközött gyakran grafikus jellegű volt. 

Az Összeköttetés alapvető eszköze a támadásban a rádió volt. Emel
lett széleskörűen alkalmazták a vezetékes és a mozgó eszközöket is, 
főleg a Po—2-es repülőgépeket. 
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A szovjet fegyverek erők győzelmét Magyarországon nagyszerű 
harci technikánk ereje — amelyekkel a hátország dolgozói látták el 
hadseregünket —, továbbá tábornokaink, tisztjeink hadművészete és a 
szovjet harcosok hősiessége és bátorsága biztosította. Nagy érdeme van 
ebben a párt- és a Komszomol-szervezeteknek és a politikai szervek
nek. 

A kommunista párt által lelkesített szovjet csapatok tömeges hősies
ségről, magas fokú katonai tudásról tettek tanúbizonyságot, és vala
mennyi eléjük tűzött feladatot becsületesen végrehajtották. 
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V I T A 

A HÁBORÜ LÉNYEGÉRŐL ÉS RENDSZEREZÉSÉRŐL 

A Hadtörténelmi Közlemények 1964. évi 1. számában Otta István 
elvtárs tollából „A háború fogalmának és jellegének néhány kérdésé
ről" címmel vitacikk jelent meg. Bár a dolgozat alapvető mondani
valója a háború lényegére, a marxizmus—leninizmus által már régen 
tisztázott kérdésre vonatkozik, mégis az a meglátásom, hogy napjaink
ban nagyon is aktuális kérdést érint. A helyzet ugyanis az, hogy a 
néptömegek, de még képzettebb értelmiségi rétegek is igen keveset 
foglalkoznak a háború elméleti kérdéseivel. Közép- és felsőfokú tan
intézeteink —r nem kevésbé elméleti folyóirataink — nem foglalkoznak 
rendszeresen és tervszerűen a marxizmus—leninizmusnak a háborúra 
vonatkozó alapvető tanításaival. A tömegek viszonylagos tájékozatlan
sága is 'hozzájárul ahhoz, hogy egyes könyvekben és folyóiratokban 
megjelenhetnek a marxizmus—leninizmusnak a háborúra vonatkozó 
alapvető tételeivel ellentétes tanítások úgy, hogy a tájékozatlanak ezt 
nem veszik észre és így magukat marxista mezbe öltöztetett téves el
méletek terjedhetnek el a tömegek között. Ez pedig megengedhetetlen 
korunk olyan nagyon lényeges kérdésével kapcsolatban, mint a háború. 

I. A HÁBORÜ LÉNYEGÉRŐL 

A háborúra vonatkozó minden polgári (burzsoá) nézetnek az az 
alapvető sajátossága, hogy a háborút néni osiztályjellegű társadalmi je
lenségnek fogja fel. A háború biológiai-, pszichológiai-, etikai stb. el
méletei végső soron mind azonosak abban, hogy a háborút általános 
emberinek (vagy biológiainak) tüntetik fel és minden háború közös 
lényegét az egyszerű fizikai erőszakban látják. A burzsoá szemlélet 
ezzel megreked a háború látszatánál, a közvetlenül érzékelhető for
mánál és a forma kiragadásával akarja elleplezni a lényeget, a belső 
tartalmat. 

A burzsoázia el akarja kendőzni, hogy imi a háborúk valódi oka, 
hogy a háborúk a társadalom egyes osztályainak érdekeiért folynak; 
hogy a háborúk alapvető okait nem biológiai, pszichológiai, illetve föld
rajzi tényezőkben kell keresni, hanem a társadalom osztályszerkezeté
hen. E nézetek elleplezik, hogy a háborúk milyen társadalmi, gazda
sági és politikai célokért folynak, hogy milyen érdekek mozgatják a 
háborúkban részt vevő erőket. A marxizmus—leninizmus éppen azért 
tudta meghatározni a háború lényegét, mert a háborúnak ezt a tár
sadalmi-, osztálytartalmát tárta fel. 

Otta elvtárs helyesen védelmezi a marxizmusnak a háborúra vo
natkozó azon alapvető tételét, hogy a háború a politika folytatása inas, 
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erőszakos eszközökkel. E tételben éppen a háborúnak az a tartalma 
fejeződik ki, hogy a háború az osztálytársadalmak jelensége, osztályok 
közötti viszonyt fejez ki, alapvetően politikai tevékenység. A háború
kat az uralkodó osztályok a kizsákmányolás kiterjesztése, rabszolgák, 
jobbágyok szerzése, a kizsákmányolásnak új munkástömegekre való ki
terjesztése céljából szervezik. 

A háború döntő tartalma tehát az a politika, az a gazdasági cél, 
amit megvalósít, az erőszak csak ennek eszköze, formája. A politikai 
tartalom tehát az erőszakos forma meghatározója és nem fordítva, a 
cél az alapvető és nem az elérésére alkalmazott eszköz.1 Természetesen 
az erőszakos formát — a tartalom elsődlegességének hangsúlyozásával 
— nem szabad lebecsülnünk. Az eszköz, a forma is hat a tartalomra, 
kölcsönhatásban van azzal, de ez a hatás másodlagos. Az a szemlélet 
azonban, amely az erőszakot akarja a háború alapvető tartalmának 
bemutatni, a marxizmusnak a háborúra vonatkozó alapvető sarktételét 
veti el és a polgári társadalomszemlélet felszínes, formalista felfogá
sát teszi magáévá. 

Lényegét tekintve ezt, a polgári társadalom ideológiájára jellemző 
formalista szemléletet képviselik azok a szerzők, akiket Otta elvtárs 
cikkében bírál. A reakcióssá vált modern burzsoá filozófiának az a 
szinte általánosan elfogadott álláspontja, hogy a társadalom konkrét 
eredményeinek bonyolult halmazában nem iehet azonosságot felfe
dezni, ezért nem is lehet azokban általánost, törvényszerűt megállapí
tani. Ezt az álláspontot tükrözi az Otta elvtárs által idézett szerző, 
amikor azt írja, hogy „ . . . aligha volt még háború, melynek okai, kö
rülményei, megvívásának módjai, eszközei, céljai stb. azonosak lettek 
volna . . ."2 

E felfogás tökéletesen jelzi azt a metafizikus szemléletet, amely az 
egyest és az általánost mereven elválasztja egymástól, amely a konk
rét társadalmi jelenségek változatossága miatt nem képes azokban 
meglátni az általánost. Képtelen például meglátni, hogy a sok konk
rét háború — változatossága, körülményeinek különbözősége ellenére 
is — magában hordja az okokban, a lefolyásban, a célokban, a meg-
vívási módokban az általánost, a törvényt. Az osztálytársadalmakban 
a háborúk — minden változatosságuk ellenére — az azokat folytató 
osztályok politikai céljaiért, végső fokon a kizsákmányolás ilyen vagy 
olyan kiterjesztéséért vagy éppen megvédéséért, a nagyobb profitért 
folytak stb. Ugyanakkor a háború megvívásának módjai is társadalmi, 
gazdasági és politikai tényezők által meghatározott törvények szerint 
alakultak. 

A háború alapvető tartalmának, politikai voltának elvetéséből tehát 
szükségszerűen fakad a háború törvényeinek a megtagadása. 

A.háború törvényeinek a feltárásához tartalmi elemzés szükséges, 
s mivel a háború osztályfeategória, alapvető követelmény, hogy a há
borúk vizsgálatában az osztályszemléletet érvényesítsük. A tartalmi 
vizsgálat és az osztályszemlélet elvetése vezet el oda, hogy az Otta 
elvtárs által bírált szerzők azt a felfogást teszik magukévá, hogy „min
den idők minden háborújának volt egy közös tényezője: az erőszak",3 

és ebben látják a háború lényegét. 

1 Lásd Engels: Válogatott katonai írásai. I. köt. Zrínyi Katonai Kiadó, Buda
pest, 1960. 17. o. 

2 Vö. Otta István: A háború fogalmának és jellegének néhány kérdéséről. 
Hadtörténelmi Közlemények (HK) 1964. 1. sz. 115. o. 

3 Uo. 117. o. 
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Otta elvtárs helyesen mutat rá, hogy a háború lenini meghatáro
zásából a háborúknak két általános ismérve fakad: a politika folyta
tása és az erőszakos eszköz. Nyomatékosan alá kell azonban húznunk, 
hogy e két általános ismérv nem egyforma szerepet tölt be a háború
ban. A politikai oldal a háború alapvető tartalma, az erőszakos eszköz 
csak a politikai cél elérésének formája. A politikai tartalom — tehát, 
hogy milyen osztályok, milyen politikai célokért folytatják a háborút 
— .meghatározza az alkalmazott erőszakot. Vagyis az illető osztály által 
folytatott politika jellege dönti el, hogy ez az osztály, imikor és hogyan 
alkalmaz erőszakos — fegyveres — eszközöket célja elérése érdekében. 

A háború lényegének taglalására azért térünk ki részletesen, mert 
az utóbbi időben nemcsak egyes lexikonokban és szakkönyvekben — 
amelyeket Otta elvtárs indokoltan bírál —, hanem számos időszakos 
kiadványban is jelentek meg ezzel kapcsolatban helytelen értelmezések, 
amelyeket viszonylagosan széles körű közönség olvas. E cikkekben egyes 
szerzők a tömegpusztító fegyverek, elsősorban a rakéta-nukleáris fegy
verek nagyfokú mennyiségi és minőségi fejlődéséből azt a következtetést 
vonják le, hogy az új haditechnika hatályon kívül helyezi azt a mar
xista—leninista megállapítást, (hogy a háború a politika folytatása erő
szakos eszközökkel. Ezek a szerzők azzal érvelnek, hogy napjainkban 
a támadó kockára teszi saját létét is, mert egy új világháború az ön
gyilkossággal lenne egyenlő, ezért ma már a háború nem célszerű esz
köze a politika megvalósításának. E gondolatmenetből vonják le azt a 
következtetést, hogy most már nem a politika határozza meg az eszközt, 
hanem az eszköz a politikát. 

Santiago Carillo „Néhány időszerű nemzetközi problémáról" című 
cikkében ezt olvashatjuk: „Annak idején, amikor még nem volt termo
nukleáris fegyver, a háború, Clausewitz kifejezésével élve, nem volt 
más, mint a politika folytatása más eszközökkel, de vajon lehet-e ma 
is minden fenntartás nélkül annak tekinteni? Persze világháborúra 
gondolok. 

. . . Kennedy és az imperialista államok néhány más vezetője ma 
már maga is azt vallja, hogy a háború öngyilkosság lenne számukra, 
s hogy ebben a háborúban nem lennének győztesek. De ha a háború 
nem hozza meg az imperialisták számára a világuralmat, ha csak saját 
pusztulásukhoz vezethet, ezáltal olyan objektív körülmények alakulnak 
ki, amelyek között a világháború az imperialisták számára nem lehet 
politikájuk folytatásának megbízható és hatékony eszköze."4 

Mint látjuk, a szerző azt a kérdést teszi fel, hogy napjainkban lehet-e 
a háborút a politika erőszakos eszközökkel való folytatásának nevezni, 
azonban válaszában arra felel, hogy lehet-e ma a háború a politika 
célszerű eszköze. 

Az a kérdés, hogy a háború erőszakos politika-e, és az, hogy ma 
lehet-e vagy célszerű-e háborút kirobbantani, teljesen más, nem azonos 
kérdés. A szerző tehát logikai hibát követett el, mert mást bizonyított, 
mint amit bizonyítandó kérdésként feltett. Ez a tételek felcserélésén 
alapuló hamis bizonyítás. 

Lényegében hasonló felfogást vall Konrád György a Valóság 1963. 
évi 6. és 1964. évi 1. számában megjelent „A korszerű háború korszerűt
lensége" című cikkében. A tanulmány egyes helyein ilyen megfogalma
zásokat olvashatunk: „ . . . minél inkább növekszik a szemben álló ha
talmak rakéta-nukleáris ereje, annál inkább csökken a pusztító erő 

4 Béke és Szocializmus. 1963. május, 14. o. 

335 



hagyományos értelmében célszerű alkalmazásának lehetősége. Az eszköz; 
szembefordul a céllal, s ha eddig a diplomácia határozta meg á fegy
verkezés mértékét, most a diplomáciának kell a fegyverkezés adott 
szintjéhez igazodni . . . Cél és kockázat hagyományos arányának fel
bomlása következtében új dialektika van kialakulóban diplomácia és 
haditechnika között. Ennek a dialektikának fogalmi rendszere még 
kidolgozatlan, inkább csak praktikus síkon érvényesül, de tegyük hozzá, 
ha választani kell, pillanatnyilag a praxis összemérhetetlenül fontosabb 
a teóriánál. Előbb-utóbb azonban elkerülhetetlenné válik, hogy a .tudo
mányos szocializmusnak a kor új valóságából leszűrt, szabatos doktrí
nája legyen a nukleáris korszak adekvát külpolitikájáról, s magáról a 
háborúról."5 

Az idézett sorok értelme esetleg félremagyarázható, mert az nem-
teljesen egyértelmű és világos. Az olyan kifejezéseket azonban, hogy 
„az eszköz szembefordul a céllal", „a diplomáciának kell a fegyverkezés 
adott szintjéhez igazodni", „új dialektika van kialakulóban diplomácia 
és haditechnika között", mi úgy értelmezzük, hogy szerző szerint eddig 
a politika volt a háború technikai, erőszak oldalának meghatározója, 
most pedig a technikai, az erőszak oldal határozza meg a politikát. 

A fenti sorok tartalmának valóban ilyen értelmét bizonyítja Konrád 
György egy másik cikke, ahol felfogását már sokkal egyértelműbben 
fejti ki. E cikkben ilyen megállapításokat olvashatunk: „Olyan korba 
léptünk, amelyben a lehetséges nagy háború katonai jellege kizáróla
gosan uralkodó, politikai jellege pedig elenyészik. Ilyen körülmények 
között a számunkra idillikus ütközetekről bölcselkedő Carl von Clause-
witz klasszikus tételének — a háború a politika folytatása — változatlan 
fenntartása éppen a benne rejlő valóságtisztelő dialektika megtagadá
sával egyértelmű, s csak abban az esetben jogosult, ha a politikától 
— melynek az atom-világháború folytatása lehetne — megvonnánk az 
ésszerűség minden e lemét . . . " Majd más helyen: „Háború és politika 
mindinkább ellentétes fogalmakká váltak még az imperialista nagyha
talmak gondolatvilágában is."6 

Végül annak illusztrálására, hogy az ilyen és hasonló nézetek ideo
lógiai életünkben nem egyedülállóak, megemlítek még egy véleményt. 
Amikor a Művelődésügyi Minisztériumnak a marxizmus—leninizmus 
oktatói számára 1964 elején rendezett tudományos ülésszakán a jelen 
sorok írója bírálta Konrád György fenti álláspontját, Nyilas József e 
hozzászólásra így reagált: „. . .azzal a tétellel sem értek egyet, hogy a 
háború jelenleg is a politika folytatása katonai eszközökkel,... ugyanis 
a világháború ma már nem tekinthető a politika reális folytatásának 
az imperialista vezető körök számára sem."7 

E megállapításokkal kapcsolatban először is meg kell jegyeznünk: 
a célszereűtlenségből nem következik az, hogy ha az új világháború 
mégis kirobban, akkor ez nem a politika folytatása lesz erőszakos eszkö
zökkel. A marxizmusnak a hqborúra vonatkozó ezen alapvető tételét 
jelenleg sem kell felülvizsgálnunk és elvetnünk. Vagyis a korszerű há
ború jellegét és minőségét az fogja meghatározni, hogy milyen politika 
vezet a háborúra: ez a háború a nemzetközi imperializmus politikajá-

. 5 Valóság, 1963. évi 6. szám. 25., 30. o. 
6 Konrád György: A céljavesztett háború. Kortárs, 1964. 6. sz. 926. és 930. o. 
7 Tájékoztató, 1964. 2. sz. 238. o. A Művelődésügyi Minisztérium marxizmus— 

leninizinus-oktatási osztályának kiadványa. 
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nak lesz a terméke, amely a szocialista világrendszert akarja megsem
misíteni, a kapitalizmus egyeduralmát visszaállítani. 

Katonai doktrínánk egyik sarkalatos tétele, hogy az új világháború 
— ha azt az imperializmus mégis kirobbantja — a két rendszer közötti 
osztályháború lesz, amelyben élethalálharcot fognak vívni. 

Ez a háború az imperializmus részéről ellenforradalmi, reakciós 
és igazságtalan, a szocializmus részéről pedig forradalmi, haladó, az 
egész emberiség érdekeit képviselő igazságos háború lesz. Ilyenformán 
teljességgel érthetetlen, hogyan lehet elképzelni, hogy a háború „poli
tikai jellege elenyészik", hogy a háború nem a politika folytatása lesz? 
Ez a háború osztályok között fog folyni, tehát alapvető tartalmát tekintve 
politikai tevékenység lesz. 

„A háború a politika folytatása erőszakos eszközökkel" — a mar
xizmus—leninizmus háborúra vonatkozó ezen alapvető tételének elisme
rése, érvényességének a korszerű háborúra való kiterjesztése nem jelenti 
azt, hogy megengedhető e tétel dogmatikus értelmezése, megmerevített, a 
konkrét körülményektől független értelmezése. A mai dogmatikusok azt 
állítják: mivel a háború a politika folytatása, értelmetlen a háború ellen 
küzdeni, mert az a szocializmus részéről igazságos lesz. A valóságban 
a szocialista országok politikájából sem igazságtalan, sem igazságos 
háborúra való törekvés nem következik. A szocializmus politikája meg
valósításának nem eszköze a háború. A szocialista országok csak akkor 
folytatnak háborút, ha azt a nemzetközi imperializmus rájuk kény
szeríti. 

Itt tehát két kérdés van felvetve: 1. a szocialista országok politikája 
vezet-e. háborúra? 2. Ha a szocialista országokra az imperializmus 
rákényszeríti a háborút, akkor az részünkről igazságos lesz-e? A mar
xista—leninisták az első kérdésre nemmel, a .másodikra igennel felelnek. 
A dogmatikusok e két kérdést összekeverik. 

A háború politikai voltának elismeréséből nemcsak azt nem lehet 
következtetni, hogy a szocializmusnak törekednie kell az igazságos 
háborúra, hanem azt sem, hogy az imperializmus politikájából származó 
igazságtalan háború elháríthatatlan és ezért értelmetlen az ellene folyó 
harc. 

A nemzetközi munkásosztály mindig harcolt az imperialista háború 
ellen. Amint Lenin írta: „A szocialisták, mint barbár, állati dolgot,, 
mindig elítélték a népek közötti háborúkat."8 Más kérdés természetesen, 
hogy a háború alatt a munkásosztály a háború szülte válságot fel
használta a burzsoázia megdöntésére. Az új világháború elleni küzdelem 
tehát nem a forradalomról való lemondás, hanem a szocializmus követ
kezetes békepolitikájának megvalósítása. 

Másrészt a háború célszerűtlensége nemcsak ma áll fenn. A bur
zsoázia eddig sem tudta mindig erőszakos eszközökkel megvalósítani 
reakciós céljait, mégis belement a számára célszerűtlen háborúba. Jó 
példája ennek az első és a második világháború, amely megmutatta, 
hogy az imperialista burzsoázia nem tudta elérni eredeti célkitűzéseit 
a háborúval, azaz bebizonyosodott, hogy a háború az egyes imperialista 
országok burzsoáziája számára célszerűtlen volt. Az imperializmus ellent
mondásait ugyanis nem lehet megoldani imperialista háborúkkal. A fia
tal Szovjet-Oroszország elleni imperialsta intervenciót nézve is azt látjuk,, 
hogy ez a háború sem volt az imperializmus részére célszerű. Vagyis. 

8 Művei 21. köt . 301. o. 
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az újat, az emberiségnek a szocializmus felé való előrehaladását nem 
lehet fegyveres erőszakkal megakadályozni. 

A mai helyzet tehát nem az, hogy eddig a háború a burzsoázia 
számára mindig célszerű eszköz volt, a rakéta-nukleáris fegyver létre
jöttével pedig célszerűtlenné vált. A változás abban van, hogy eddig 
— amíg a burzsoá társadalom meghatározó szerepet töltött be az em
beriség történetében — a burzsoázáia többé-kevésbé, vagy átmenetileg 
stabilizálni tudta helyzetét célszerűtlen háborúi után is, ma viszont már 
erre nincs meg a lehetősége. Ennek alapvető oka az, hogy az emberiség 
jövőjét ma már egyre inkább a szocialista világrendszer határozza meg. 
Természetesen a világ békeszerető népei számára az imperialista tábor 
által esetleg kirobbantott háború még fokozottabb mértékben célszerűt
len, mert a tömegpusztító fegyverek korában ez a háború az egész 
emberiség számára egy nagy katasztrófát jelentene. Ezért küzdünk 
fokozottabb erővel a háború elkerüléséért. 

Azt kell tehát látnunk, hogy az imperializmus által előkészített 
esetleges világháború politikai céljai lesznek megvalósíthatatlanok és 
alapvetően ebből fakad, hogy az e célok megvalósítására alkalmazott 
eszközök is célszerűtlenek. 

Harmadsorban meg kell jegyeznünk, hogy bár a tömegpusztító fegy
verek fokozottabban kifejezik az imperialista agresszorok háborús ter
veinek célszerűtlenségét, és az imperializmus politikusai alaposabban 
megfontolják, hogy háborút robbantsanak ki, ez nem önmagának az 
erőszak eszközeinek a következménye, hanem alapvetően annak, hogy 
ezekkel az eszközökkel a békeszerető szocialista világrendszer is ren
delkezik. Amint a japán városokra ledobott két amerikai atombomba 
példája is mutatja, a reakciós burzsoázia felhasználta az atomfegyvert 
és ezzel százezreket mészárolt le, holott ez az akció katonailag nem voít 
indokolt és célszerű sem. Alapvetően tehát nem az eszköz határozza meg 
annak alkalmazását vagy nem alkalmazását, hanem a politika, hogy 
kinek a kezében van az a fegyver, milyen politikát folytató osztály ren
delkezik vele. 

A politika és az erőszak, a politika és az erőszak eszközeinek dia
lektikája között tehát — Konrád félfogásával ellentétesen — nem ment 
végbe ma sem alapvető változás. Amint Birjuzov marsall írja: „A Pen
tagon a nukleáris fegyver segítségével remélte végrehajtani politikai 
funkcióit a nemzetközi küzdőtéren. így hozta létre az agresszív politika 
az agresszió rettenetes fegyvereit, az agresszív nukleáris fegyver pedig 
fokozta a szélsőséges jobboldali reakció eszeveszettségét. Ez a politika 
és a nukleáris fegyver dialektikus kapcsolata."9 

Az erőszak és a politika viszonyát elemezve végezetül érdemes még 
megvizsgálni, hogy Konrád György milyen elméleti indoklással próbálja 
bebizonyítani a katonai tényezők elsődlegességét a politikai tényezőkkel 
szemben. Ezt írja: „Szkematikusan: a háború politikai tartalmát az 
adott társadalmak osztályszerkezete, anyagi formáját pedig az adott 
társadalmak termelőerőinek fejlettsége határozza meg. Katonai és poli
tikai tényezőnek a háborúban érvényesülő dialektikája tehát egyértelmű 
a termelőerők és a termelési viszonyok dialektikájával."10 

Az idézetből először is az tűnik ki, hogy a szerző felfogását marxis
tának akarja beállítani, mintha az megfelelne Marxnak a termelőerők 

9 Sz. Birjuzov, a Szovjetunió marsallja: A politika és a nukleáris fegyver. 
Izvesztyij.a, 1963. december 11. 

10 Konrád György: I. m. 926. o. 
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és a termelési viszonyok, valamint az alap és a felépítmény kapcsolatára 
vonatkozó elmeletének. A valóságban ez egyáltalán nincs így. Az idézet
ben Konrád György teljesen összekeveri Marxnak a termelési módra, 
valamint az alapra és a felépítményre vonatkozó tanítását. 

Konrád két tételből indul ki: 1. az osztályszerkezet meghatározza 
a háború politikai tartalmát; 2. a termelőerők meghatározzák a háború 
anyagi formáját. A két kiinduló tétel helyes, azonban ezekből helytelen 
következtetést von le, mert utána a termelőerőket (katonai tényezőket) 
közvetlen kapcsolatba hozza a felépítménnyel (a politikai tényezőkkel), 
mintha a termelőerők közvetlenül meghatároznák a felépítményt. Holott 
közismert, hogy a marxizmus éppen azt mutatta ki, hogy a termelőerők 
csak közvetetten, a termelési viszonyokon <az alapon) keresztül hatnak 
a felépítményre — így többek között a politikára. Konrád tehát a köz
vetettet közvetlenként fogja fel és ezzel súlyos elvi hibát vét: kikap
csolja a termelési viszonyok meghatározó szerepét a háború politikai 
tartalmát illetően. 

Nézzük meg csak közelebbről. Marx a társadalom anyagi folya
matait vizsgálja és megalkotja történelmi felfedezését, a termelési mód 
fogalmát. Kimutatja, hogy történelmileg a termelési módon belül a 
termelőerők határozzák meg a termelési viszonyokat. Amikor azonban 
a társadalmi formációk fejlődését vizsgálja, kimutatja, hogy a társa
dalmi-gazdasági formációk alapját a termelési viszonyok összessége 
alkotja és ez határozza meg a társadalom felépítményét. E felfedezé
sével tehát azt mutatja ki, hogy az egyes társadalmi-gazdasági alakula
tok minőségi különbségeit alapvetően a termelési viszonyok jellege 
határozza meg. Amikor pl. napjainkban szembeállítjuk egymással a 
kapitalizmust és a szocializmust, teljesen nyilvánvaló, hogy a két tár
sadalmi-gazdasági rendszer minőségileg közvetlenül nem a termelőerők 
fejlettségének más volta, hanem éppen a termelési viszonyok alapvető 
•ellentétessége miatt különböznek egymástól. 

Napjaink modern burzsoá filozófiája éppen ezt a lényeges dolgot 
akarja elleplezni. Azt akarja bebizonyítani, hogy a társadalmi problé
mák megoldásához nem a termelési viszonyokat kell átalakítani, hanem 
a termelőerőket kell fejleszteni. Éppen ez a lényege a burzsoá techni-
cizmus elméletének. Véleményem szerint Konrád Györgynek az a fel
fogása, hogy a háború katonai tényezői (az erőszak eszközei) meghatá
rozzák a háború politikai oldalát — lényegében e technicista elmélet 
átültetése a hadügy területére. 

Meg kell itt jegyeznünk, hogy bár Konrád a korszerű háborúra 
vonatkozóan állítja, hogy az elveszti politikai jellegét és egyértelműen 
a katonai erőszak lesz benne a domináló, de ha azt az álláspontot 
foglalja el, hogy a katonai és a politikai viszonya azonos a termelőerők 
és a termelési viszonyok Marx által megállapított kapcsolatával, akkor 
ezt a tételét ki kell hogy terjessze minden háborúra. A termelőerők 
és a termelési viszonyok Marx által feltárt kapcsolata ugyanis olyan 
általános törvény, amely minden társadalmi-gazdasági alakulatra érvé
nyes, így pedig nyilvánvaló, hogy Konrádnak a katonai tényezők meg
határozó szerepére vonatkozó tétele helytelen. 

Feltűnő ugyanakkor, hogy Konrád és a vele hasonló álláspontot 
elfoglalók meg sem említik, hogy a marxizmus—leninizmusnak a hábo
rúra vonatkozó alapvető tétele — a háború a politika folytatása erő
szakos eszközökkel — Lenintől származik. Közismert, hogy Lenin Clau-
sewitz tételét vette át, de csak formailag, mert tartalmát tekintve egé
szen másként értelmezte azt. Lenin a politikát osztályjellegűnek fogta 
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fel. Mégis e tétel bírálói csak Clausewitzet bírálják, mintha ezzel hall
gatólagosan Lenint is megcáfolnák. ___ 

Konrád azt írja, hogy akik más háborúk tapasztalatait „ . . . az atom
világháborúra is kiterjesztenék a politikai tényező elsődlegességét han
goztatva a technika fölött, azok a másfél százados tudományos-műszaki 
forradalom eredményeinek mellőzésével egy szablyával hadakozó porosz 
katonatiszt százötven éve helytálló, időközben azonban szomorúan el
évült stratégiai definícióit fölébe helyezik korunk gyökeresen megvál
tozott, s csak új definíciókkal megközelíthető katonai valóságának."11 

Nem gondoljuk, hogy a marxista—leninista hadtudományi szakem
berek elfogadnák Konrád véleményét azért, mert a karddal hadakozó 
Clausewitz-cel hasonlítják őket össze. Inkább rá kell arra mutatnunk, 
hogy a Konrád által bírált tételt Lenin az imperializmus korában fej
tette ki elég részletesen és alaposan. E tétellel Lenin a marxizmus— 
leninizmusnak a háborúra vonatkozó alapvető tételét indokolta meg 
tudományosan. Kötelességünk tehát rámutatni arra, hogy ez, a marxiz
musnak a háborúra vonatkozó alapvető tétele sem avult el és Konrád 
sem tesz mást, mint már annyian mások is megpróbálták, hogy a „gyöke
resen megváltozott" helyzetre hivatkozva akarja a marxizmusnak egy 
általános igazságát hatályon kívül helyezni. Ez a marxizmus—leninizmus 
nyílt elvetése . . . 

A marxizmus—leninizmus mai elferdítőinek is sajátjuk, hogy a 
polgári ideológiát viszik be a marxizmusba. Korunk opportunistái ezt 
marxista mezben hajtják végre. Amint kimutattuk, Konrád György a 
katonai tényezőknek, a hadietchnikának a politikával szembeni elsőd
legességéről szóló tételével a burzsoá technicizmus elméletét ültette á t 
a hadügy területére. Ugyanakkor e felfogását ő is marxistának akarta 
feltüntetni. 

El kell persze határolnunk magunkat a marxizmus—leninizmus 
általános tételeinek dogmatikus értelmezésétől is. Figyelembe kell ven
nünk, hogy a tömegpusztító fegyverek jelentős hatást gyakorolnak a 
politikára, a politikát folytató osztályok tevékenységére. Ha Konrád 
csak azt állította volna, hogy korunkban az erőszak és a politika dia
lektikáján belül a fegyveres erőszaknak a háború politikai oldalára 
gyakorolt hatása megnövekedett, egyet lehetne vele érteni. Nem lehet 
azonban azt helyeselni, hogy a jelen új körülmények között a politika 
és az eszköz viszonyában az erőszak eszközei töltik be az elsődleges, 
meghatározó szerepet. 

2. A háború rendszerezéséről 

Otta elvtárs cikkében foglalkozik a háború jellegével és ezzel kap
csolatban bizonyos szempontok szerinti csoportosítását adja a háborúk
nak. E kérdés — meglátásom szerint — aktuális jelentőségű. A marxista 
irodalomban és a katonai szakfolyóiratokban gyakran használják a há
borúval kapcsolatban az olyan fogalmakat, mint a háború jellege, típu
sai, fajtái, sajátosságai, formái stb. E fogalmakat azonban korántsem 
egyértelműen alkalmazzák, ami nehezíti az elvileg kifejtett kérdések 
helyes megértését és egységes értelmezését. Ezt nagyrészt elősegítené, 
ha a háborúk rendszerezését egységesen értelmeznénk. 

H U o . 928. O. 
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A háborúk rendszerezését nem önkényes, szubjektív szempontok, 
hanem a háborúk objektív tulajdonságai alapján kell végrehajtanunk. 
A tudományos osztályozásnak (rendszerezésnek) éppen az az alapvető 
kritériuma, hogy egy osztályba (rendbe) az azonos tulajdonságok alapján 
soroljuk be a jelenségeket, folyamatokat,' tárgyakat stb., illetve a külön
böző, eltérő tulajdonságok alapján különböztetjük meg egymástól az 
egyes osztályokat. Ha helyes elvek (szempontok) alapján hajtjuk végre 
az osztályozást, akkor az tudományos lesž. A tudományos osztályozás 
azonos a rendszerezéssel.12 

Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy tudományos osztályo
zásnak csak azt lehet elfogadnunk, amely egy lényeges szempont, tulaj
donság alapján rendszerezi a háborúkat. Nem lehet pl. helyeselni Razin-
nak a hadművészet történetének korszakokra való beosztását, amelyek 
szerinte a következők: 

1. A háború rabszolgatartó korszaka. 
2. A háború feudális korszaka. 
3. A háború manufakturális korszaka. 
4. A háború gépi korszaka. 
Feltűnő, hogy az első két korszakot a társadalmi-gazdasági rend 

szerint különbözteti meg, az utolsó két korszak pedig a hadsereg fegy
verzete szerinti felosztást jelent.13 

Hasonlóan nem lehet helyeselni azt a felfogást sem, amely korunk
ban háromféle háborút különböztet meg: helyi- és világháborút, vala
mint felszabadító háborúkat — népi felkeléseket.14 

A háború első két fajtájának megkülönböztetési szempontja a hábo
rúban részt vevő országok száma, tehát egy mennyiségi megkülönböz
tetés, míg a harmadik fajta háború megkülönböztetési szempontja poli
tikai természetű, a harcban álló felek politikai viszonyai szerinti. 

Mármost a háborúnak —• mint minden jelenségnek — végtelenül 
sok tulajdonsága van. Természetes, hogy az egyes háborúkat nem lehet 
— és nem is szükséges — minden tulajdonságuk szerint osztályozni. Az 
a feladat tehát, hogy kiválasszuk a háború tulajdonságai közül azokat 
a lényegeseket, amelyek a gyakorlati katonai tevékenység számára fon
tosak. A felosztási alapul szolgáló tulajdonságok lehetnek tartalmiak és 
formaiak. A dialektikus materialista osztályozás számára természetesen 
elsődleges a tartalmi jegyek szerinti osztályozás. 

Véleményem szerint a háborúkat a következő fő szempontok szerint 
kell elsősorban osztályoznunk: 

1. A háborút folytató osztályok politikai célja, ennek a társadalmi 
haladáshoz való viszonya szerint. 

2. A háborút folytató osztályok, államok, nemzetek különbözősége 
szerint. 

3. A háborúban részt vevő országok száma szerint. 
4. A fegyveres küzdelmet megvívó hadsereg fegyverzete és ember

anyaga szerint. 
5. A háború időtartama szerint. 
6. A fegyveres erők tevékenysége, mozgása szerint. 
12 Lásd Fogarasi Béla: Logika. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1955. 355." o. 
13 Lásd Razin: A hadművészet története. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1959. 

I. köt. 66—67. o. 
14 N. Sz. Hruscsov: A kommunista világmozgalom újabb győzelmeiért. Nép

szabadság, 1961. január 22. 
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1. A kitűzött politikai cél szerinti felosztás a háború alapvető tar 
talma, lényege, azaz a minőség szerinti megkülönböztetést jelenti. Ezért 
a háborúnak a politikai cél szerinti felosztása az osztályozás döntő szem
pontja. A háborút mint egészet, mint társadalmi jelenséget egyetlen 
minőségként kell értelmeznünk, ennek pedig alapvető meghatározója 
a háború politikai volta. Filozófiai értelemben a folyamatok minősége 
határozza meg azok jellegét. A háborúk politikai célja, az egyetemes 
emberi haladáshoz való viszonya szerinti vizsgálata tehát azt dönti el,, 
hogy milyen a háború jellege. Lenin éppen e minőségi, tartalmi cél 
szerint osztotta fel a háborúkat igazságtalan és igazságos jellegűekre.. 

Ebből nyilvánvaló, hogy helyesen bírálja Otta elvtárs az olyan fel
fogást, amely a háború jellegét a fegyveres küzdelem módjára akarja 
vonatkoztatni,15 hiszen e felfogás éppen azt az álláspontot tükrözi, amely 
a háború lényegének a fegyveres erőszakot akarja beállítani. Ugyanak
kor nem lehet helyeselni Otta elvtárs azon felfogását, amely szerint 
„A jelleg szót annyiféle összefüggésben használhatjuk, ahány lényeges 
ismertetőjegye (felosztási alapja) van a háborúnak."10 A tárgyak és 
folyamatok jellegén minőségüket értjük. Márpedig a háborúnak mint 
társadalmi-politikai jelenségnek a minőségét éppen a politika milyen
sége határozza meg. ezért a jelleg kategóriát — amint tette ezt Lenin — 
csak a háború politikai tartalmára helyes alkalmaznunk. 

Igaz, hogy napjainkban a katonai szakirodalomban és vezető marxista 
politikusok beszédeiben — amint ezt Otta elvtárs is javasolja — gyakran 
használják a jelleg szót a korszerű háború számos tulajdonságára. így 
beszélnek a háború rakéta-nukleáris, manőverező, pusztító stb. jelle
géről. Teljesen világos azonban, hogy ezek a kifejezések kimondottan 
csak a fegyveres küzdelemre, tehát nem a háborúra mint egy társadalmi
politikai jelenség egészére vonatkoznak. így a jelleg szó használata félre
érthető, jobb lenne nem használni. A fogalom használata azonban még 
így sem a háború jellegére vonatkozik. Az én javaslatom az, hogy az. 
itt felsorolt, eddig „jellegnek" nevezett tulajdonságokra helyesebb lenne 
a „sajátosság" kifejezést használni. Azt mondhatjuk pl.: a korszerű 
háború sajátossága, hogy benne a fegyveres küzdelem manőverező jel
legű. Vagyis felfogásom szerint a háborút nem lehet azonosítani a 
fegyveres küzdelemmel. A fegyveres küzdelem elválaszthatatlan a há
borútól, de a háború alapvető tartalma a politikai oldala. A társadalmi 
tevékenység három nagy területe — politikai, gazdasági és ideológiai — 
közül a háború alapvetően a politikai tevékenységhez tartozik. A jelen
ségek minőségét pedig az alapvető tartalom határozza meg. Ez lesz 
tehát a jelleg is. 

Ha mármost a fegyveres küzdelmet vizsgáljuk, amely a politika 
eszköze a háborúban, a háború egészén belül ennek megvan a viszony
lagos önállósága és ezt vizsgálhatom mint önálló minőséget. Ekkor be
szélhetek a fegyveres küzdelem jellegéről, de ez már nem azonos a há
ború jellegével. 

A fegyveres küzdelem pl. közvetlenül katonai célokért folyik, a 
politikai célok csak közvetetten, a közvetlen katonai célokon keresztül 
valósulnak meg. Ež nem jelenti azt, hogy a katonai és a politikai célo
kat egymástól elválaszthatjuk, de azt a hibát sem szabad elkövetnünk, 
hogy a kettőt azonosítjuk. A feladat az, hogy a háború politikai és ka-

15 otta István: I. m. 115. o. 
16 Uo. 
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tonai oldalát dialektikus egységben vizsgáljuk, de sohase feledkezzünk, 
meg a politikai oldal meghatározó szerepéről. Ebben az értelemben lét
jogosult beszélni a háború jellegéről és a fegyveres küzdelem jellegéről. 

2. A háborút folytató államok, osztályok milyensége alapján külön
böző típusú háborúk vannak. Otta elvtárs cikkéből úgy tűnik, mintha 
ő nem különböztetné meg egymástól a háborúk jellegét és típusát. Ez 
pedig zavarra vezethet. Lenin a háborúkat aszerint nevezte különböző 
típusúaknak, hogy milyen politikai viszonyok, osztályok és nemzetek 
között folyt a háború. Igaz, az eszerinti osztályozás is a háborúk tar
talmi megkülönböztetése, de önmagában a politikai viszony még nem 
dönti el a háború jellegét. Szükséges tehát véleményem szerint, hogy 
— az államtípushoz hasonlóan — a politikai viszonyok szerint beszél
jünk a háborúk különböző típusairól is. Két egyenrangú kapitalista 
ország közötti háború pl. a céltól és a körülményektől függően lehet 
az . egyik fél részére igazságos, a másik számára pedig igazságtalan, 
holott azonos — kapitalista — típusú államok közti háború. Sőt elő
fordulhat olyan eset is, hogy egy elnyomott nép háborúja az elnyomók 
ellen nem igazságos a történelmi körülmények folytán (pl. a magyar
országi nemzetiségek harcai 1848—49-ben a forradalmi Magyarország 
ellen). A háború típusa tehát szorosan kapcsolódik a jelleghez, de nem 
azonos vele. 

Véleményem szerint a társadalmi formációk, azon belül a meghatá
rozott osztály- és politikai viszonyok szerint a következőképpen célszerű 
a háborúk típusait megkülönböztetni: 

a) A rabszolgatartó társadalom háborúi (a rabszolgatartó államok 
közti, a rabszolgatartó és más államok közti, a rabszolgák forradalmi 
háborúi); 

b) a feudális társadalmi rend háborúi (a feudális államok közti, a 
feudális és más államok közti, a jobbágyparasztok és a polgárság forra
dalmi osztályháborúi); 

c) a kapitalizmus háborúi ia kapitalista államok közti, kapitalista 
és más típusú államok közti, proletár és polgári demokratikus forradalmi 
háborúk, valamint a kapitalista államok, vagy a megvert burzsoáziának 
a szocializmus elleni osztályháborúi). 

3. A háborúban részt vevő országok száma és területe (azaz meny-
nyiség) szerint a háborúk lehetnek: 

a) helyi háborúk két résztvevő között; 
b) több ország közötti koalíciós, kontinentális háborúk; 
c) koalíciós, "interkontinentális világháborúk. 
4. A fegyveres küzdelmet megvívó hadsereg fegyverzete és ember

anyaga szerint a háborúkat megkülönböztethetjük a fegyverzet, a had
sereg szervezése és feltöltése, valamint a hadsereg nagysága szerint. 

A háborúk fajtáit a fegyverzet szerint a termelőerők állapotának és 
az ezáltal meghatározott társadalmi termelés szervezete határozza meg. 
Ezek szerint a háborúk lehetnék: 

a) Egyéni, individuális fegyverrel megvívott háborúk (egyszerű ko
operáció) ; 

b) a fegyvernemek munkamegosztása alapján megvívott háborúk 
(manufakturális háborúk); 

c) gépi háborúk; 
d) atom- és rakétafegyverrel, automatikusan irányított fegyverekkel 

megvívott háborúk. 
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A hadsereg emberanyaga és szervezete szerint a háborúk lehetnek: 
a) reguláris hadseregek háborúi, amelyek emberanyagát feltölthetik: 

az osztály-hadkötelezettség, személyi függőség, zsoldosrendszer, általános 
hadkötelezettség, önkéntesség stb. alapján; 

b) irreguláris hadseregek háborúi, amelyekben a hadseregek feltöl
tése többnyire önkéntesség alapján történik. 

A hadseregek nagysága, mennyisége szerint a háborúkat megvív
hatják: 

a) kis, elithadseregek és 
b) tömeghadseregek. 
5. A háború időtartama szerint a háborúk lehetnek: 
a) villámháborúk és 
b) tartós, elhúzódó háborúk. 
6. A fegyveres erők tevékenysége, mozgása szerint a háborúk lehet

nek: 
a) állóháborúk és 
b) mozgó, manőverező háborúk. 
A fenti osztályozási szempontok alapján, korunknak az imperialisták 

által esetleg kirobbantott világháborúját a következőképpen jellemez
hetjük: ez a háború jellegét tekintve a szocialista és a velük esetleg 
együtt harcoló más országok részéről igazságos, az imperializmus részéről 
igazságtalan lesz. Típus szerint ez a háború a két ellentétes társadalmi 
rendszer közötti osztályháború lesz, amelyben a szocializmus forradalmi, 
az imperializmus ellenforradalmi háborút fog folytatni. A fegyverzet 
minőségét tekintve e háború sajátossága lesz, hogy atom-nukleáris há
ború, esetleg atomfegyverek nélküli gépi háború lesz, amelyben mindkét 
részről az általános hadkötelezettség alapján feltöltött, reguláris és nem 
reguláris tömeghadseregek vesznek részt. Sajátossága lesz e háborúnak 
a gyors lefolyás, de lehetőség van arra, hogy tartós, elhúzódó háborúvá 
váljék és minden körülmények között jellemezni fogja a nagy mozgé
konyság. 

Dr. Fórizs József 
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S Z E M L E 

I 
A MAGYARORSZÁGI FELSZABADÍTÓ HADMŰVELETEK, 1944—1945 

Szemelvények 
a Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújának története című műből 

(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1964. 140 o.) 

A szovjet Katonai Kiadó 1961-ben kezdte meg annak a hat kötetre 
tervezett munkának a kiadását, amely a Szovjetunió Nagy Honvédő 
Háborújának történetét tárja az olvasó elé. A sorozat egyes köteteinek 
anyagát az SZKP Központi Bizottsága mellett működő Marx—Engels 
Intézet tudományos kollektívája — más társadalomtudományok és a 
hadtudomány ismertebb művelőinek bevonásával ;— állította össze. 

Az 1964 végéig megjelent öt kötet igen értékes szintézise mindazok
nak az eddig megjelent munkáknak, amelyek a Nagy Honvédő Háború 
politikai, gazdasági és katonai kérdéseivel foglalkoznak. Ám e munka 
sokkal több az egyszerű szintézisnél: olyan tudományos mű, amely a 
szakemberek — történészek, katonák és politikusok —• mellett az egy
szerű olvasó számára is érdekes, figyelmet lekötő olvasmány. 

A munka nagy értékét és hasznosságát felismerve, a Zrínyi Katonai 
Kiadó a magyar olvasók számára is hozzáférhetővé teszi. Az elmúlt 

.. évben — a műhöz méltó kiadásban — már két kötetet közre is adott. 
A kiadó külön érdeme, hogy a Vörös Hadsereg hazánk felszabadításáért 
vívott harcának történetét, amelyet a szovjet kiadásban^ a kronológiai 
eseményéknek megfelelően két kötetben helyeztek el,1 összevontan külön 
kiadásban is megjelentette. 

A szovjet szerzői kollektíva a könyv első részében a Vörös Hadsereg 
Magyarország felszabadításáért vívott három hadművelete közül a deb
recenit és a budapestit, a második részében pedig a balatoni védelmi 
harcát, valamint bécsi támadó hadműveletét ismerteti. 

A szerzők a katonai események sokoldalú bemutatása mellett jelen
tős helyet szentelnek hazánk 1944 őszi, illetve 1945 tavaszi belső hely
zete elemzésének is. Bár az itt vázolt történelmi tények és azok érté
kelése a magyar történészek és az olvasók jelentős része előtt sem 
ismeretlenek, mégis örömmel kell fogadnunk, mert a Szovjetunióban 
és más országokban egyaránt sokan ebből fogják megismerni hazánk 
adott időszaka történetének marxista értékelését. (A hatkötetes munka 
kiadása ugyanis már több országban megkezdődött.) 

A magyar történészek és az olvasók nagy tábora számára egyaránt 
értékesek azoknak a katonai eseményeknek a leírása és értékelése, 
amelyek hazánk felszabadításával kapcsolatosak. Jóllehet a könyv el-

l A szóban forgó Szemelvények a Szovjetunió Nagy Honvédő Háborúja IV. köt. ' 
13. fejezetét és az V. köt. 5. fejezetét foglalja magában. 

9 Hadtört. Közi. 345 



olvasása után sokan úgy fogják; érezni, hogy a mű érdeklődésüket nem 
elégítette ki teljesen: még több ténybeli adat és esemény érdekelné őket. 
Ez természetes kívánság, de figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy 
e kiadvány csak kiragadott része egy hatkötetes munkának, amelynek 
célkitűzése bemutatni és értékelni a Szovjetunió Nagy Honvédő Hábo
rúja és a második világháború főbb kérdéseit. Hazánk felszabadítása 
teljes katonai történetének megírása a magyar hadtörténészekre és tör
ténészekre vár. Azt kétségtelenül megállapíthatjuk, hogy ez az első 
olyan szovjet történelmi munka, mely ilyen nagy teret szentel a ma
gyarországi felszabadító harcoknak. 

Az első hadművelet {1944. október 6—28.) tárgyalásánál a szerzők 
kiemelik, hogy a szovjet hadvezetőségnek az előkészítést igen nehéz 
körülmények között kellett megoldania: a 2. Ukrán Front csapatai már 
közel két hónapja támadó hadműveletet folytattak (a iasi—kisinyovi 
hadművelet megkezdésétől), a csapatok feltöltését és átcsoportosítását 
az új hadművelethez menet közben hajtották végre. E hadművelet sajá
tossága volt még az is, hogy a 2. Ukrán Frontnak egy időben három-
ország — Románia, Magyarország és Jugoszlávia — területén kellett 
harcolnia. Ez igen bonyolult politikai előkészítő munkát követelt. 

A hadművelet megkezdése után a szerzők a Plijev altábornagy 
parancsnoksága alatt küzdő lovas-gépesített csoport2 harcát követik 
nyomon. Ez teljesen érthető, hiszen e hadművelet fő súlya ezen a cso
porton nyugodott. Ezekben a harcokban a szovjet csapatok hősi helyt
állást tanúsítottak. Sajnos e résznél a magyar fordításba komoly hiba 
csúszott. A magyar szöveg ugyanis azt mondja, hogy „ . . . a 4. német 
páncélos" hadtest ellenlökésekkel'* kísérletezett (Kiemelés tőlem — MS.) 
Szolnok környékén". 

Az orosz vesztyi ige azonban nem azt jelenti, hogy kísérletezni, 
hanem folytatni, vívni. Hogy ez a fordítási pontatlanság mit jelent, 
illusztrálására csupán annyit jegyzünk meg, hogy a szóban forgó német 
páncélos hadtest ellencsapása nagy nehézségek elé állította a 2. Ukrán 
Front parancsnokságát, függetlenül attól, hogy a debreceni hadművelet 
sikerét lényegében nem befolyásolta. E fordítási hiba annál 'is inkább 
elgondolkodtatóbb, mert a következő oldalon már világosan arról van 
szó — az orosz szövegnek megfelelően —, hogy „Az 53. hadsereg és a 
7. gárdahadsereg október 25-én Szolnok körzetében felszámolta az ellen
csapás következményeit..." (Kiemelés tőlem — MS.) 

A hadművelet katonai eredményeit és jelentőségét tárgyalva a szer
zők kiemelik, hogy „A 2. Ukrán Front csapatai a támadás 23 napja 
alatt 130—275 km mélyen nyomultak előre, majdnem egész hosszában 
elérték a Tiszát, széles arcvonalon átkeltek ťajta és a nyugati parton 
nagy hídfőt vettek birtokba." (36. o.) A hadművelet politikai kihatása 
többek között abban nyilvánult meg, hogy Horthy végképp belátta a 
háború továbbfolytatásának céltalanságát: utasította a Moszkvában tar
tózkodó fegyverszüneti bizottságát, hogy írja alá az előzetes fegyver
szünetet. Erre október 11-én került sor. A mű írói ezt követően — 
Horthy felemás kiugrási kísérletét bírálva — Szálasi uralomra jutásának 
politikai és katonai következményeiről számolnak be. 

2 A Plijev lovas-gépesített csoport állománya két gárda lovas- és egy gépesített 
hadtestből állt. 

3 A Szolnok (körzetében harcbalépő német erők nagyságát figyelembe véve (a 
IV. pc hadtest támadott) nem is ellenlökésről, hanem ellencsapásról kell beszélnünk. 
Ezért véleményem szerint az eredeti szöveg nem pontos, amikor ellenlökésről ad 
számot. 
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A szerzők a budapesti hadművelet (1944. október 29—1945. február 
13.) bemutatása előtt összefoglalják a szovjet—német arcvonal magyar
országi szakaszának helyzetét, ismertetik a szemben álló felek terveit 
és a hadművelet lefolyását. 

Nagy teret szentelnek könyvükben Budapest bekerítéséért folytatott 
harcok leírásának is. A sorokat olvasva szinte megelevenedik az olvasó 
szeme előtt az a hősi küzdelem, amelyet a 3. Ukrán Front csapatai 
vívtak a német fasiszták ellen, amikor azok megkísérelték felmenteni 
a bekerített budapesti csoportosításukat. Ezekben a harcokban a szovjet 
katonák a hősi tettek sorát hajtották .végre. Ezek közül néhánynak a 
rövid történetét is megtaláljuk a könyv lapjain. 

A kiadvány értékét a szerzők azzal is növelik, hogy a szovjet csa
patok budapesti felszabadító harcainak tárgyalása közben — az adott 
lehetőségekhez mérten — bemutatják a magyar fegyveres ellenállási 
mozgalom erőfeszítéseit is. A megbecsülés hangján emlékeznek meg a 
szovjet csapatok oldalán harcolt Budai önkéntes Ezred harcosainak 
hősiességéről és azokról a magyar családokról, akik életüket kockáz
tatva szovjet katonákat rejtegettek. 

A katonai szakemberek számára igen hasznosak és értékesek azok 
a tapasztalatok, amelyek bemutatják, milyen eszközöket alkalmazott a 
szovjet hadvezetés a hosszúra nyúlt utánpótlási vonalak közepette is 
a szükséges utánpótlás biztosítására. Ilyen volt például a Ploestiből 
több száz kilométeres csővezeték kiépítése az üzemanyag továbbítására, 
a Duna felett teherszállítás céljából felszerelt drótkötélpálya, illetve a 
Duna jegére lefektetett csővezeték az üzemanyag biztosítására. 

A könyv első részében képet kapunk még a demokratikus magyar 
államhatalom kiépítéséről, a német fasisztákkal való szembefordulásról 
és az élet megindulásának körülményeiről. A szerzők az 1944 tavaszára 
kialakult katonapolitikai helyzet ismertetése után a német fasiszta 
csapatok balatoni ellentámadásának elhárítását mutatják be. 

Ezekre az elhárító harcokra olyan helyzetben került sor — s katonai 
szempontból ez érdekes körülmény —, amikor a szovjet csapatok is tá
madásra készülődtek. A német fasiszták mindenáron sikereket akartak 
elérni ebben a térségben, s céljaik megvalósítása érdekében hatalmas 
erőket összpontosítottak. A 3. Ukrán Fronttal szemben 431 00O katonát, 
5630 löveget és aknavetőt, 8|77 harckocsit és rohamlöveget, valamint' 
850 repülőgépet vontak össze. Az áttörési szakaszon a harckocsi sűrű
ségük elérte a 43-at arcvonal-kilométerenként. 

A szovjet csapatok ereje ezen az arcvonalszakaszon 407 000 katona 
és tiszt, 6690 löveg és aknavető, 407 harckocsi és rohamlöveg, valamint 
965 repülőgép volt. 

A szerzők ezeknek az adatoknak a közlésével érzékeltetik azt a 
gigászi küzdelmet, amely a Balaton és a Duna közötti szakaszon március 
első felében kialakult. 1945-ben ez volt a szovjet csapatok legsúlyosabb 
védelmi hadművelete —, de egyben utolsó is a Nagy Honvédő Háborúban. 

A szerzők részletesen ismertetik azokat az intézkedéseket, amelyeket 
a szovjet hadvezetés a védelmi hadművelet megszervezését illetően foga
natosított, figyelembe véve az 1943-ban Kurszk térségében megvívott 
védelmi hadművelet tapasztalatait. 

A védelmi harcok március 6-tól 16-ig tartottak. E küzdelemben a 
szovjet csapatok mellett részt vettek a Jugoszláv Népi Felszabadító 
Hadsereg és az 1. Bolgár Hadsereg egységei is. Hősi helytállásukról a 
szerzők részletesen beszámolnak. 
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A 3. Ukrán Front csapatai március 16-án ellentámadásba mentek 
á t és közel háromhetes hősi harc eredményeként kiűzték hazánk terü
letéről a német fasiszta hordákat és magyar csatlósaikat. 

A szovjet szerzői kollektíva bemutatja a 2. Ukrán Front harctevé
kenységét is, amely mindvégig szorosan együttműködve harcolt a 3. Uk
rán Fronttal. 

A Zrínyi Katonai Kiadó tehát hasznos szolgálatot tett a hatkötetes 
munka e két fejezetének külön kötetben való kiadásával. Lehetővé 
tette, hogy szélesebb körben váljon ismertté a Vörös Hadsereg hazánk 
felszabadításáért vívott hősi küzdelme, s ezzel tovább mélyüljön népünk 
hálája és megbecsülése felszabadítóink iránt. 

Dr. Mues Sándor 
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Tóth Sándor: 

A SZOVJET HADSEREG FELSZABADÍTÓ HARCAI 
MAGYARORSZÁGON 

(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1965. 396 o.) 

Magyarországon a felszabadulás után kibontakozó marxista had
történetírás művelőinek élgárdájához tartozó szerző nevét a történeti 
irodalom kedvelőinek már nagy tábora ismeri. Nem véletlenül, hisz 
Tóth Sándor immár tizenhét esztendeje szenvedélyes kutatója és publi
kálója hazánk felszabadításáért vívott harcok történetének. 

A most megjelent 'monográfiája a magyar nép történetének egyik 
legragyogóbb fejezetéről: a magyar szabadságharcot és függetlenséget, 
a demokratikus újjászületést eredményező fegyveres harcok történetéről 
szól. A szerző e művében szenvedélyes hangon szól a Vörös Hadsereg 
közel fél évig tartó drámai küzdelméről, amelyet 1044. október 6-tól 
1945. április 4-ig a fasiszta német hadsereg és a magyar csatlós kormány 
fegyveres erejének szétzúzásáért hazánk területén folytatott. 

Mondanivalóját gazdag tényanyag bizonyító erejével támasztja alá. 
Tóth Sándor első munkájának — A szovjet hadsereg felszabadító had
műveletei hazánkban, amely 1955-ben látott napvilágot — megjelenése 
óta eltelt tíz esztendő során ugyanis nagy mennyiségű hazai és külföldi 
eredetű forrásanyagot, hadműveleti okmányokat, levéltári dokumentu
mokat, könyvészeti feldolgozásokat, naplójegyzeteket, tájékoztató jelen
téseket, memoárokat stb. gyűjtött össze. A szerző ezt a gazdag anyagot 
tudományos igényességgel dolgozza fel a felszabadulásunk 20. évforduló
jának tiszteletére írott művében. 

Könyvével „ . . . a névtelen tízezreknek akar szerény emléket állí
tani . . . , hogy a legszélesebb tömegek ismerjék meg, milyen hősiességgel 
teljesítette internacionalista, felszabadító küldetését hazánkban a szovjet 
hadsereg". Munkája során arra törekedett — vallja a szerző —, hogy 
részletes összefoglalását adja a felszabadulás katonatörténetének, meg
mutatva annak a háború egészében elfoglalt helyét és szerepét. Tóth 
Sándor törekvése megítélésem szerint sikerrel járt. 

A katonaíró Magyarország felszabadításáért vívott hadműveletek 
történetének megírásával maradandó értékű művet alkotott. Munkájával 
egyben méltó emléket is állított annak a hadseregnek, amely leverte 
népünk kezéről az idegen elnyomás zsarnoki bilincsét, megszabadítva 
hazánkat a náci megszállástól és a Horthy-rendszer csendőrszuronyokra 
épült negyedszázados uralmától. 

A második világháború utolsó hónapjainak bonyolult és szerteágazó 
eseményeit a történelmi hűségnek megfelelően, szinte naplószerű pon
tossággal ábrázolja. A harccselekményeket és a velük összefüggő társa-
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da Imi-politikai jelenségeket marxista szemlélettel vizsgálja. A marxiz
mus dialektikus módszerével mutat rá az eseményeket mozgató rugókra. 

A monográfia jól felépített, megfelelően tagolt mű, ily módon 
könnyen áttekinthető. A fejezetek arányai mértéktartóan alakulnak, s 
a bennük tárgyalt kérdések logikai egységgé olvadnak össze. 

A „Magyarország katonapolitikai helyzete 1944 nyarán és őszén" 
címet viselő első fejezetben a szerző — az Európában kialakult politikai 
helyzettel összefüggésben — figyelmet lekötő részletességgel mutatja be 
Magyarország uralkodó köreinek bizonytalan, tétovázó, de zavartságá
ban is következetesen reakciós, szovjetellenes, nemzetáruló politikáját. 

A Vörös Hadsereg 1944 nyarán győzelmesen megvívott hadművele
teinek hatására az európai csatlós kormányok politikájában alapvető 
változások következtek be. Augusztus második felében Románia szembe
fordul a náci Németországgal; szeptember 4-én a finn kormány kér 
fegyverszünetet a szövetségesektől; 9-én Bulgáriában a fegyveres felkelés 
tüzében született Hazafias Front kormánya üzen hadat a fasiszta Német
országnak. „'Egész Európában új erővel lángolt fel az antifasiszta ellen
állási mozgalom. Szlovákiában és Lengyelországban fegyveres felkelés 
kezdődött, Párizst augusztus 25-én felszabadították a francia partizánok. 
Jugoszláviában egész partizánhadsereg harcolt a hitlerista megszállók 
ellen. Olaszországban és Belgiumiban szintén tömegméreteket öltött a 
fegyveres ellenállás" — írja a szerző. 

Ezek a sorsdöntő események válaszút elé állították a magyar ural
kodó köröket is, akik ebben az időben utolsó csatlósként álltak a hitleri 
Németország oldalán. 

A kérdés úgy merült fel: a háborúból való kilépés és a németekkel 
való szembefordulás politikájának útjára lépnek-e — és ezzel megmentik 
az országot a pusztulástól —, vagy tovább kitartanak a német szövetség 
mellett, folytatják a háborút és pusztulásba döntik az országot. 

A határozott állásfoglalás és cselekvés helyett azonban tétovázás, 
félelemmel párosuló fejetlenség és zavart kapkodás lett úrrá soraikban. 
Csupán nép- és szovjetellenességükben maradtak mindvégig követke
zetesek. 

Keresték a kiutat, de éppen kommunistaellenességük és németbarát
ságuk akadályozta meg őket abban, hogy felismerjék a háborúból való 
kilépés egyetlen reális lehetőségét; fegyverszünetet kérjenek a szövetsé
gesektől és szembeforduljanak a németekkel. 

Horthy és a „felelős magyar kormány" cselekedeteit személyes érde
kük és hatalmuk biztosításának hiú reménye határozta meg. Ezért eleve 
az angolszászokkal kötendő külön békekötés járhatatlan útján indultak 
el, s egyre jobban belegabalyodtak a magukszőtte hálóba. 

A szerző művének első fejezetében ismerteti azokat az esztelen, 
minden realitást nélkülöző hiú reményeket és elképzeléseket, amelyek 
.megvalósításával szerették volna átmenteni hatalmukat. Az események 
pontos és részletes leírásával hű képet fest azokról a politikai machiná
ciókról, amelyek 1944 szeptember első napjaitól 1944. október 16-ig a 
hatalomnak a Szálasi kezére történt átjátszásáig végbementek. 

Fellebbenti a kor politikai színpadának függönyét, ledönti a kulisz-
szákat és megmutatja a mögöttük lejátszódó eseményeket; reflektorfény 
elé állítja azokat a íigurákat, kiknek játéka az ország tragédiájához 
vezetett. 

A tények sorával bizonyítja, hogy Horthy és kormánya sohasem 
gondolt komolyan a háborúból való kilépésre és a németekkel való 
szembefordulásra. Ellenkezőleg: a politikai és katonai vezetés között 
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mindvégig teljes egyetértés volt a háborúnak a németek oldalán való 
továbbfolytatása kérdésében. 

Ezen a tényen nem változtatott még az október 15-i kiugrási komédia 
sem, amelynek történetét a .szerző részletesen ismerteti. 

Végül az első fejezetből megismerheti az olvasó, hogy Horthy és 
kormánya, melynek élén Lakatos tábornok állt, Hitler tervének és el
képzelésének megfelelően a háború továbbfolytatása érdekében hogyan 
játszotta át a hatalmat a Szálasi nyilasbanda kezére. 

A magyar uralkodó körök bűnös politikájának következtében a 
szovjet hadvezetés számára nem maradt más választás, minthogy fegy
verrel zúzza szét a Magyarországot megszállva tartó náci hadigépezetet 
é s a magyar csatlós kormány erőszakszervezetét. 

A kötet további fejezetei — a politikai események alakulásával 
összefüggésben — a fegyveres harccselekmények részletes leírását tar
talmazzák. A második fejezet a magyarországi hadműveletek megindu
lásának és a Tiszántúl felszabadításának eseményeit mutatja be. A szerző 
művének harmadik és negyedik fejezetében Budapest bekerítésének, a 
bekerített német csoportosítás felmentésére irányuló kísérletek meghiú
sításának és a bekerített erők felszámolásának, valamint Budapest fel
szabadításának történetét vizsgálja. Az ötödik fejezet pedig a fasiszta 
német hadsereg dunántúli ellentámadásának, a 3. Ukrán Front balatoni 
védelmi hadműveleteinek és hazánk teljes felszabadításának körülmé
nyeit ismerteti. 

Tóth Sándor a hadműveletek megtervezésének, megszervezésének és 
végrehajtásának ismertetése során mind a négy fejezetben világos logi
kával mutat rá a politika és a hadászat dialektikus összefüggésére és 
kölcsönhatására. Megismerteti az olvasóval, hogy a Szovjetunió fel
szabadító politikája által meghatározott célokat a katonai vezetés hogyan 
valósította meg a gyakorlatban, továbbá a budapesti sikerek hogyan 
segítették, milyen hatást gyakoroltak a politikai vezetés tevékenységére. 
A mű értékét csak növeli az a tény, hogy a szerző a magyarországi 
hadműveleteket nem kiragadva, a háború egészétől nem elvonatkoztatva, 
hanem a szovjet fővezérség hadászati tervébe és a harccselekmények 
egészének képébe állítva tárgyalja. 

Ez mindjárt azt is jelzi, hogy a felszabadító hadműveletek részletes 
eseménytörténetének tárgyalásánál a német politikai és katonai vezetés 
hadászati elgondolásaiból indul ki, megmutatva annak lényeges vonásait, 
s benne Magyarország helyzetét és szerepét. A szerző jól ismerte fel, 
hogy az események menetének megértéséhez ez alapkövetelmény, mert 
az ellenfél hadászati célkitűzéseinek ismerete nélkül nem lehet meg
érteni a szovjet hadvezetés hadászati elgondolását sem. Az 1944 má
sodik felére kialakult katonapolitikai helyzet változást idézett elő a 
hitleri hadvezetés hadászati elgondolásában is. Az események alakulása 
ekkor már előrevetítette a náci Németország teljes vereségének árnyé
kát. De a hitleristák még mindig bíztak abban, hogy a szövetségesek 
antifasiszta koalíciójának felbomlasztásával számukra kedvező fordu
latot tudnak elérni a háború menetében. Erre számítva erőik végső 
megfeszítésével folytatták a háborút. Ebből a hadászati elgondolásból 
kiindulva határozták meg Magyarországgal kapcsolatos politikájukat is. 

A szerző rámutat azokra a társadalmi, politikai és gazdasági ténye
zőkre is, amelyek oly fontossá és — túlzás nélkül mondhatjuk — nélkü
lözhetetlenné tették Magyarországot a háborút folytatni akaró náci 
Németország számára. 
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Tények, adatok és dokumentumok bizonyító erejével mutatja meg,, 
hogy a magyar ipar, a magyar mezőgazdaság termelése, a magyar nyers
anyagforrások és az ország embertartaléka mennyire létszükségletté 
vált a fasiszták számára, mikor Németországot a kelet-európai szövet
ségeseinek elvesztése miatt a teljes gazdasági kimerülés és a teljes 
elszigetelődés fenyegette. 

Magyarország földrajzi fekvése folytán hadászati szempontból is 
nélkülözhetetlenné vált a náci hadvezetés számára. Az előretörő szovjet 

•hadsereggel szemben ekkor már csak Magyarország volt déli irányból 
Németország előretolt bástyája. Ezen a területen akarta megállítani, 
vagy legalábbis késleltetni a szovjet hadsereg csapatainak Ausztria és 
Dél-Németország irányába történő előrenyomulását, amelyek e terüle
teken koncentrált hadiipar és nyersanyag-lelőhelyek létét veszélyeztették. 
Mint azt az események igazolták, a náci hadvezetés — Hitler akaratának 
megfelelően — a megszállottak esztelen makacsságával ragaszkodott 
Magyarország megtartásához. Ezért a szovjet hadseregnek rendkívül 
nagy áldozatokat követelő, mintegy fél esztendeig tartó kíméletlen harc
cal kellett kiűzni hazánk területéről a fasiszta fenevadat. 

A Magyarország felszabadításáért folyó harcok három nagy szaka
szát — a debreceni hadművelet néven ismert tiszántúli harcokat; a 
Közép-Magyarország és Budapest felszabadítását eredményező harctevé
kenységet; a balatoni és a dunántúli hadiműveleteket — a szerző rend
kívül gazdag forrásanyag pontos kronológiai elrendezésével ismerteti. 
A hadműveletek hiteles történetének leírását fémjelzik az egyes harc
cselekmények megtervezésének, megszervezésének és előkészítésének, to
vábbá anyagi és technikai biztosításának, valamint a harccselekmények 
lefolyásának a szakszerű bemutatása. A szerző munkájában különösen 
figyelemre méltó, hogy nemcsak bemutatja, leírja az eseményeket, hanem 
elemzi is azokat. Minden lényeges kérdésben állást foglal, levonja a 
következtetéseket és tanulságokat. Rámutat a magyarországi hadműve
letek néhány sajátosságára is. Utal pl. arra, hogy a 2. és 3. Ukrán Front 
a Magyarország területén végrehajtott támadó hadműveletei során mind
végig korlátozott erőfölénnyel rendelkezett a fasiszta erőkkel szemben. 
Sőt harckocsi tekintetében számbelileg gyengébb volt ellenfelénél. Mind
ez csak bonyolította az amúgy is rendkívül nehéz és fontos feladatok 
megoldását. 

A Magyarországon lefolyt támadó hadműveletek sajátossága volt 
az is, hogy azokat — az 1944—1945-ben győzelmesen megvívottak több
ségétől eltérően — hadműveleti szünet beiktatása nélkül hajtották végre. 
A debreceni hadművelet például 1944. október 28-án fejeződött be s 
másnap már a Duna—Tisza közén mért csapással megkezdődött a buda
pesti hadiművelet. A dunántúli védelmi hadműveletekben a 3. Ukrán 
Front 10 napos szakadatlan harcban március 15-én estig megtörte a 
fasiszta támadók lendületét és másnap reggel már ellentámadásba ment 
át. A szerző rámutatott, hogy ez rendkívül magas fokú szervezői kész
séget és vezetői művészetet tételezett fel, hiszen a szovjet hadvezetésnek 
a folyamatban levő hadműveletek vezetése mellett kellett megterveznie, 
előkészítenie és megszerveznie — anyagi és személyi feltételeit is bizto
sítva —• a következő hadműveleteket. Ez az emberfeletti munka viszont 
meghozta gyümölcsét, mert ily módon sikerült a szovjet hadvezetésnek 
kezdettől fogva rákényszeríteni akaratát az ellenségre, hogy az a nagy 
erőfeszítésékkel és óriási veszteségek árán kieroszakalt helyi eredményeit 
sohasem tudta hadműveleti sikerré fejleszteni. A magyarországi had-
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műveletek során a szovjet hadvezetés nem adott lélegzetvételnyi időt 
a német hadvezetésnek arra, hogy sorait rendezze, védelmét kiépítse. 
Ez viszont lehetővé tette — s mint azt a szovjet csapatok magyarországi 
hadműveletei bizonyítják, sikerrel —, hogy az ellenség védelmének, 
áttörésére s majd a sikernek nagy mélységben való gyors kifejlesztésére 
harckocsi- és gépesített magasabbegységeket alkalmazzanak. 

A könyv szerzője rámutat arra is, hogy a hazánk felszabadításáért 
vívott hadműveletekben a széles arcvonalon folyó tevékenység és ebből 
eredően az alacsony sűrűség volt a jellemző. A nagy kiterjedések miatt 
a csapatok az esetek többségében csupán jelentéktelen erőfölényre tudtak 
szert tenni. Az erőfölény biztosítása érdekében mesterien oldották meg 
az erők és eszközök manővereztetését. 

A korábbi védelmi harcoktól eltérő sajátossága volt a szovjet csa
patok utolsó nagy védelmi hadműveletének, a balatoni hadművelet
nek is. A balatoni védelmi hadműveletek a korábbi támadásokban vesz
teséget szenvedett, legyengült, fáradt csapatokkal kellett megvívni. Emiatt 
a nagy erőkkel támadó ellenséges páncélos csapatok ellen a védelem 
kezdeti időszakában viszonylag gyenge erőkkel kellett harcolni. Az erők 
és eszközök megfelelő sűrűségét a védelmi harccselekmények során más 
arcvonalszakaszokról elvont erők átcsoportosításával, a tartalékok gyors 
és mesteri manővereztetésével sikerült biztosítani. 

Rendkívül tanulságosak a városharcok tapasztalatai is. A szovjet 
csapatok parancsnokai a magyarországi harcokban szinte művészi tö
kélyre emelték e sajátos harctevékenység megszervezésének, előkészí
tésének és megvívásának eljárásait. 

A szovjet hadsereg hősi harcainak ismertetése során méltó módon 
emlékezik meg a szerző a hazánk felszabadításában részt vett bolgár, 
román és jugoszláv csapatok harctevékenységéről is. 

Az események ismertetése során rövid összefoglaló képet nyújt a 
magyarországi partizáncsoportok harcának történetéről is. Bár hazánk
ban az 1944 végén kibontakozó partizánmozgalom közvetlen katonai 
eredményei nem befolyásolták különösen a hadihelyzet alakulását — 
jelentősége inkább politikai és erkölcsi hatásában van —, tevékenysége 
mégis elválaszthatatlanul összeforrt népünk felszabadulásának történe
tével. Tóth Sándor könyvében — a partizánakciók ismertetése mellett 
— meleg szavakkal emlékezik meg azokról a hősökről, akik életüket 
és vérüket nem kímélve vállalták a harcot a fasizmus ellen. 

A felszabadító harccselekmények leírásával párhuzamosan, a szerző 
helyesen mutatja meg a másik fél helyzetének alakulását is. Munká
jában különösen érdekes és új az, ahogyan bemutatja a magyar fasiszta 
hadseregben végbement bomlási folyamatot. Az e kérdésnél ismert 
részadatokat sok új, eddig ismeretlen adattal és tényanyaggal egészíti 
ki. A horthysta hadsereg felbomlásának körülményeit a társadalmi
politikai és katonai eseményekkel összefüggésben vizsgálja. Kimutatja 
e folyamat objektív szükségszerűségét és a háború menetére gyakorolt 
hatását. 

A szerző a magyarországi harccselekmények — rendkívül esemény
dús, tényekkel és adatokkal alátámasztva —• szakszerű leírását nagyszerű 
hősi példákkal és társadalompolitikai helyzetképekkel teszi művét olvas
mányossá. 

Tóth Sándor új könyve összefoglalója annak a fél esztendeig tartó 
hősi küzdelemnek, amely végül is népünk szabadságát eredményezte-

Néhány szót a könyv stílusáról. 
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A szerző munkájának tudományos értékét jelentősen növeli a mű 
szép, irodalmi stílusa. A tudományos szakmai nyelv használatával az 
értelmi kifejezés pontosságára törekszik, miközben gondosan ügyel a 
stílus szépségére is. Azt nemcsak a kifejezés formai eszközeként hasz
nálja, hanem árnyalt kifejezésmódjával, változatos szóhasználatával, 
mondanivalójának megelevenítő érzelmi és hangulati aláfestésével pon
tosabb megértését is szolgálja. írásában az összhang tökéletes, nem a 
hangulat, hanem ,az értelem dominál. Kerüli a nehéz, szokványos, aka
démikus kifejezéseket, ugyanakkor a dagályos, semmitmondó szóvirágok 
használatát is. Minden szavának, minden sorának szerepe van mondani
valója kifejezésében. Egyszerű, tiszta és világos mondatfűzésével az 
olvasó tudatában száraz képben élő tudományos művet színes, érdekes 
és élvezetes olvasmánnyá teszi. 

E rövid ismertetőben csupán jellemezni lehet azt a mérhetetlen 
ténygazdagságot, ami a könyv lapjain feltárul. A szerző munkája során 
minden — ez idő szerint hozzáférhető — hazai és külföldi forrásanyagot 
feldolgozott, ami a második világháború történetével, ezen belül Magyar
ország felszabadítását eredményező hadművelete'kkel foglalkozik. Űgy 
vélem, a szerző nem gondol arra, hogy ezzel a könyvével számára be
fejeződött hazánk felszabadításáért vívott hadműveletek történetének 
kutatása. Hiszen a történészek és a katonai szakemberek, akik az elmúlt 
korok háborúinak történetével és a hadtudomány fejlődésének kérdései
vel foglalkoznak, szerte a világon lankadatlan érdeklődéssel kutatják 
a második világháború katonapolitikai kérdéseinek, hadművészetének és 
nagy csatáinak történetét. Ez érthető, hiszen az eddigi eredmények mel
lett még számtalan probléma vár feltárásra és publikálásra. 

Sztana Béla 
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H a j d ú T i b o r : 

AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM 
(Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1963. 211 o.) 

Már a könyv címe is sejteti, hogy a szerző szeretné, ha művét mi
nél több olvasó megismerné. Pontos, tudományos címadás helyett en
gedményt tesz a „köztudatnak", amely az 1918 október végi forradalmat 
nem jellegéről és tartalmáról, hanem a véletlen szülte szimbólumáról 
nevezte el. S ez így jó. Annál is inkább, mivel a borítólap mögött 
népszerű, szépen megírt, ugyanakkor alapos felkészültségről tanúskodó 
tudományos művet találunk. 

Hajdú Tibor nem először érint olyan témakört, amikor a törté
nelmet arról kell vallatni: hogyan változik meg napok, sőt órák alatt 
az ország, egy társadalom képe. Vonzódik a drámai feszültséget maguk
ban hordozó történelmi helyzetek kutatásához, amikor a történelem 
.menete felgyorsul, s történelmi idővel mérve pillanatok alatt valósul 
meg évtizedek vágya, törekvése. 

A szerző az ország életét, a társadalmi t viszonyok megváltozását, 
az osztályok mozgását és összeütközését vizsgálva, bátran nyúl a tör
ténelmi szereplők kiemelkedő, vagy potenciális helyzetüknél fogva 

jelentős szerepet játszó alakjaihoz is. Ettől válik könyve élővé, a kor
társak számára megfoghatóvá és élményszerűvé, az utókor és a tör-
•ténetírás számára pedig igazzá. Sem az osztályok, sem a személyek 
nem eleve — még kevésbé a szerző önkénye szerint — meghatározott 
szerepet játszanak. De Tisza egy cseppnyivel nem válik pozitívabb 
alakká azzal, hogy józanabb perceiben — a körülmények nyomása 
alatt — engedményre hajlamos, mint ahogy a parasztság vagy a mun
kásság történelmi szerepét sem a felgyújtott földesúri kastély fénye 
világítja meg. 

Mindössze néhány nap története elevenedik meg, pár nap esemé
nyeit éljük át, s mégis, mintha a szereplők életének szinte teljes ke
resztmetszete tárulna elénk. Egy-egy jól választott irodalmi jelző oly
kor minden magyarázatnál többet mond. A Nemzeti Tanács és a Ka
tonatanács egymáshoz való viszonyát fejtegetve többek között a követ
kezőket írja: „A Nemzeti Tanács politikusai közül legtöbbet foglalkozott 
a Katonatanáccsal a tömeghangulatot jól isimerő Fényes László és 
Friedrich István, ez a politikai hazárdőr, akinek elszánt, gátlástalan 
kalandor jelleme most az egyszer hasznára vált a forradalom ügyének, 
valamint Kunfi, aki jobb óráiban közelebb érezte magát a forradal
márokhoz, mint a törvénytisztelő Garamihoz." 

A forradalom válasz a döntésre érett kérdésekre. De ezen belül is 
van sorrendiség: vannak kevésbé fontos és alapvető, esetleg a forra-
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dalom egészének sorsát meghatározó oldalak. A történész feladata,, 
hogy elsősorban ezeket keresse — és meg is találja: A szerző nagy 
érdeme, hogy az események menetében, epizódok jelentőségében, a 
szereplők megnyilatkozásaiban nemcsak keresi, hanem meg is találja 
az előrelendítő mozzanatokat. Engels — az erkölcsi erő és tényező sze
repét hangsúlyozva — egyik művében arról ír, hogy a harcban „nem 
a fegyvernek, hanem az embernek kell megnyernie a csatát". Mennyire 
áll ez egy olyan forradalomra, amely szinte vértelen, ahol a fegyver 
jelen van ugyan, de az egyik oldalon egyre kevésbé merik és tudják 
használni, a másik oldalon szükségtelenné válik elsütése, mert az er
kölcsi erő, maga a tömeg akarata kényszerítő erővel dönti el a harcot. 
A kritikus 31-i hajnalt találóan jellemzi a Garamitól vett idézet: ha 
reggelig nem verik le a forradalmat, „akkor reggel a gyárakból a 
városba özönlő munkásság el fogja dönteni a csatát, a forradalom 
melleit". 

Az idézet ugyanakkor élesen világít rá az októberi polgári demok
ratikus forradalom egyik legjellemzőbb sajátosságára: a vezető testület 
fékentartó, az események után kullogó magatartására. A szerző a leg-
plasztikusabb eszközökkel érzékelteti, hogy a forradalom népforrada
lom volt, a munkásosztály és parasztság, a katonatömegek forradalma. 
Meggyőzően bizonyítja be az ellenforradalom történetírásával (és bí
ráival) vitázva, hogy a történtekért nem a Nemzeti Tanács, nem a leg
haladóbb törekvést képviselő szociáldemokraták, a volt uralkodó osz
tály józan és előrelátó alakjai „felelősek", hanem a nép. A szerző eb
ben a kérdésben sem marad meg a memoárok sokszor szubjektív — fő
leg utólagos — gondolatoktól fűtött beismerő sorainál, hanem óráról 
órára, az események bizonyító tükrében elénk tárja, amit ugyancsak 
Garami, így fejezett ki: „Mi terveztünk, a tömegek, elsősorban a fegy
verben álló tömegek, végeztek." De talán éppen ezen a ponton kissé 
igazságtalan is Hajdú Tibor. A kullogásnak a vezérek általi erős ön
hangsúlyozása többnyire az ellenforradalom „vádja" elleni védekezésben 
született, kétségkívül igaz október 30-ig, de nem fedi egészen a 30—31-i 
helyzetet. 

A forradalomban a politika a párnázott ajtók mögül az utcára 
kerül, az osztályösszeütközések a nyílt színen játszódnak le: változa
tossá, sokszínűvé válik a küzdelem. A szerző sikeresen elkerüli az 
egyoldalúságot, s valóban a forradalom egészének történetét nyújtja. 
Pedig az uralkodó osztály ravasz manőverei, a dolgozó osztályok tö
megmegmozdulásai, a fegyveres felkelés kérdései önmagukban is csá
bító részletei a forradalomnak. A történelem azonban megmarad össze
függéseiben és mindvégig izgalmasan lüktet. 

Erős oldalként jelentkezik az uralkodó osztályon belüli politikai 
manőverek ábrázolása. Kétségkívül közrejátszik ebben a memoáriro
dalom alapos ismerete, de a szerző nüanszokra érzékeny tolla is. Az 
uralkodó osztály válsága október 29-én a Hadik-kormány kinevezését 
eredményezi. Hadik a forradalmi hullám megtörésével kísérletezik: 
támaszt keres a hatalomban mindeddig nem osztozó, ellenforradalmi 
beállítottságú, kispolgári politikusokban. S kiket talál? „Egyrészt a 
gazdag parasztságot — írja és jellemzi a helyzetet Hajdú —, a föld
művelésügyi miniszternek jelölt Nagyatádi Szabó István személyén ke
resztül, aki okos, elvtelen, minden, a módos gazdák szániára hasznos 
kompromisszumot elfogadó képviselőjük volt. Másrészt a klerikális 
szellemű, kisebb reformokkal és jutalmakkal kielégíthető kispolgársá-
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got Rakovszky néppártjának, s azon belül is a kevésbé szalonképes, de 
álhazafias heccek és tüntetések szervezésében annál otthonosabb Huszár 
Károly-féle csoportnak előtérbe állításával." 

Gondosan mérlegeli a jelenségeket — megmozdulásokat, nyilat
kozatokat —, az eseményekre gyakorolt tényleges befolyásukat. Nem 
a késve megjelent újságcikk nyomán méri a forradalom előrehaladását. 
Ellenkezőleg: rámutat arra, hogy a forradalminak tűnő nagyhangú 
frázisok mint váltak groteszk anakronizmussá a gyorsan cselekvő, a 
valódi hajtóerőt képviselő tömegmegmozdulások fényében. Bizarr gon
dolatokat kelt a késői olvasóban a forradalom győzelmének reggelén 
megjelenő Népszava, amely jövő időben beszél arról, hogy a reakció 
kimúlása rövidesen várható. 

Hajdú Tibor öt fejezetbe sűríti mondanivalóját. Hosszabb lélegzetű 
bevezetője találóan viseli „A harag vetése" címet. Időben és témában 
mélyen visszanyúl: quintesszenciáját adja a forradalom okainak. Vizs
gálódását kiterjeszti a gazdasági változásokra, a háborúra, az uralkodó 
osztály politikájára, a néptömegekben érő elhatározásokra, mindarra, 
ami közvetlenül vagy közvetve közrejátszik az érlelésben. Ahol szük
séges, a monarchia viszonyaira függeszti tekintetét, egyes ok és okozati 
összefüggések megértéséhez elég a Kárpát-medencében széttekinteni, de 
a harag vetését — helyesen — mindvégig az egész országban nyomon 
követi. S talán éppen ebből fakad hiányérzetünk, amikor is a forra
dalmi eseményeket méltató négy fejezetben — lényegében — hiába 
keressük a Budapesten kívül történteket. Más szóval: az őszirózsás 
forradalom a főváros forradalmává szűkül. Igaz: a forradalom szíve, 
imotorja,. a csatát eldöntő események színhelye Budapest volt; október 
31-re elsősorban a munkásság tett pontot. De mint ahogy a harag 
vetésének idején is tevékeny volt a „vidék" — munkásságával, paraszt
ságával, egész társadalmával —, úgy a forradalomban is hallatta sza
vát. Egy csipetnyi — ha szabad ezzel a kifejezéssel élni — a főváros
ban is jelen v o l t . . . bakaruhában. Arról nem is beszélve, hogy a forra
dalom teljes győzelmét — október 31-én — a vidék „csatlakozása" 
tetőzte be. S ez a „csatlakozás" nemcsak ünnepi szónoklatok áradatát, 
hanem politikai egyetértést, az új hatalom elismerését, támogatását 
jelentette. Hogy más volt — súlyban és mélységben —, az természetes, 
de súlyának és mélységének megfelelően helyet kellett volna szorítani. 

1918 októbere a késve érkezett forradalmak sorába tartozott. A fel
gyülemlett és igazságtételre váró problémák — sok tekintetben — 
most terhesebbek voltak belső ellentmondásaikkal, mint korábban; a 
változott viszonyok — az imperializmus kora, a vesztes világháború, 
Oroszország szocialista forradalma stb. — rajta hagyták jegyüket a 
munkások szülte, mégis a burzsoáziát hatalomra segítő forradalmon. 
Hajdú Tibor gondosan elemzi a belső ellentmondásokat, amelyek sok
féle formában jelentkeznek. Felfedésük önmagában is magyarázat szá
mos kérdésre. 

A néptömegek sokkal többet szerettek volna elérni, mint aminek 
kivívására az adott pillanatban képesek voltak. A forradalom vezérkara 
viszont még azt az ütemet is sokallta, amelyet az események diktáltak. 
„Az első nagy kérdés — írja erről a szerző —, mely szembeállította 
a forradalmi népet a forradalom kormányával, a függetlenség volt. 
A Nemzeti Tanács megelégedett volna azzal, hogy Magyarország és 
Ausztria között, a király személyében, perszonálunió álljon f e n n . . . — 
majd így folytatja: — Az utca pedig a köztársaságot éltette. Már 31-én 
reggel „ismeretlen kezektől" kiragasztott színes plakátok virítottak a 
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falakon Petőfi republikánus versével: „Itt a nyilam! Mibe lőjem?' 
Királyi szék áll e lő t tem. . . " Nyilvánvaló, 'hogy a pillanatnyi félmegol
dás tovább feszítette a húrt, s változott viszonyok között, előbb-utóbb, 
egész megoldásra kellett jutni. 

„A forradalom Janus-aircára .torz fényt vetettek a felcsapó lángok." 
— Találóan illik ez a fogalmazás a forradalom ellentmondásainak egy 
másik csoportjára. . Mivel a polgári magántulajdon rendje nem vál
tozott, a „rend fenntartására" sereglett munkások a tőkés gyárának, 
biztonságának védelmére vállalkoztak, s „a burzsoázia fizette a költ
ségeket, csak ne kelljen bőrét a vásárra vinni". Ugyancsak találó az. 
egy mondatba sűrített szerzői konklúzió: „A forradalomnak rendet kel
lett teremtenie; de más fényben láthatnánk ezt, ha maga nyitja fel 
az élelmiszerraktárakat, s szembetűnő az ellentét a Lehel téri foszto
gatókkal (akiket ott helyben agyonlőttek — írja korábban a szerző), s 
a katonaszökevényeket könyörtelenül legyilkoló Lukachichcsal való el
bánás között." (Akit viszont civilben a kormány segített megszökni.) 

A megoldott problémák kétségkívül segítették a burzsoá .rend kon
szolidációját, de csakhamar előtérbe kerültek a megoldatlan, s a bur
zsoázia számára megoldhatatlan kérdések. Valódi konszolidációról ezért 
szó sem lehetett: a forradalom — és a társadalom — ellentmondásai 
sokkal mélyebbek voltak. Hajdú Tibor, könyvének utolsó oldalain 
mintegy előrevetíti a történelem várható alakulását, amikor ezeket, 
írja: „Ahogy a szirmait elvető virágban ott duzzad már a gyümölcs 
húsa is, a régi feudális-polgári ellentétek feloldásával új ellentétek lép
tek előtérbe: a tőke és a munka ellentéte, a magyar uralkodó osztá
lyok ellentéte az elnyomott szláv és román népekkel." 

De ez már a forradalom történetének új fejezete. Reméljük, mi
előbb olvassuk. 

Hetes Tibor 
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Szentesi E d e : 

TALÄLKOZÓHARCOK ÉS TALÁLKOZÓ ÜTKÖZETEK 
(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1965. 228 o.) 

A Zrínyi Katonai Kiadó gondozásában jelent meg a közelmúltban 
Szentesi Ede: Találkozóharcok és találkozó ütközetek című munkája. 
A rnű a jövő fegyveres harcának jellegzetes és gyakran ismétlődő 
jelenségének, a találkozó összecsapásoknak elméleti és gyakorlati kér
déseit ismerteti. A szerző a problémakört — hazai katonai irodalmunk
ban először — fejlődésében vizsgálja, történelmi példákkal illusztrálva, 
világos és logikus felépítésben foglalja össze. 

Szentesi Ede abból az alapvető tételből indul ki, hogy a korszerű 
háborúban, a tömegpusztító eszközök alkalmazásának feltételei között, 
a szárazföldi erők nagyon gyakran találkozóharcok és találkozó ütkö
zetek formájában vívják meg harcukat. 

E harc sikerének egyik döntő tényezője a menetrend célszerű fel
építése. Már az ókor híres hadvezérei is különös gondot fordítottak az 
olyan menetrend megszervezésére (biztosítás, felderítés), amely a leg
optimálisabban biztosítja egy váratlan..összecsapás esetén a kezdemé
nyezés megragadását, annak megtartását és a harc győzelmes befeje
zését. A találkozóharc követelményeinek megfelelő menetrend különö
sen sokat fejlődött a X. századbeli arab, később a mongol, majd a 
XIV., XV. századbeli moszkvai, illetve huszita (táborita) seregek had
járataiban. A Nagy Honvédő Háború példái is azt mutatják, hogy a 
menetrend célszerű felépítése nagy szerepet játszik a találkozóharc 
sikeres megvívásában. 

A találkozó összecsap ás ok tehát, a koroktól függően, hol gyakrab
ban, hol ritkábban — de mindig előfordultak a hadjáratokban. így 
történelmünkben a két Hunyadi, Zrínyi és Rákóczi csapatainak tevé
kenysége is esetenként magán viselte a találkozóharc jellegzetes 
vonásait. 

Különösen szép példa a sikeres találkozó ütközet megvívására a 
napóleoni időkből a Tidon és Trebbia folyók körzetében lezajlott ütkö
zet, amely a Szuvorov vezette orosz—osztrák seregek győzelmével ért 
véget, s amelyben a menetrend okos felépítése, a csapatok helyes 
harcba vetése és vezetése a nagy hadvezér lángeszét dicséra. 

Az elmélet kialakulása azonban sokáig váratott imagára. Csak a 
XIX. század végén, illetve a XX. század elején kezdtek foglalkozni 
a katonai teoretikusok az elmélet megfogalmazásiával. Schlichting po
rosz, Nyeznamov, Andogszkij orosz tábornokok nevéhez fűződik az el
mélet alapjainak lerakása. Ez utóbbi orosz tábornok könyvét a szovjet 
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hadtudomány haladó hagyatékként kezelte, s felhasználta a szovjet 
hadművészet továbbfejlesztésében is. 

A szerző könyvének II. fejezetében a két világháború közötti idő
szakot elemzi. Az imperialista nagyhatalmak felkészültek a háborúra. 
A két koalíció (a központi hatalmak és az antant) úgy vélte, hogy 
a felhalmozott hadianyag elegendő lesz a háború gyors befejezéséhe/. 
Az ellenfél erőinek lebecsülése, a saját erők túlértékelése, a korszer-,' 
támadó eszközök 'hiánya volt az oka annak, hogy az első világháború 
állás jellegűvé vált, s következésképpen csak a háború kezdeti idősza
kában bontakoztak ki találkozóharcok. A szerző meggyőzően bizonyítja 
azt a tételt, mely szerint a manőverező harctevékenység velejárója a 
találkozóharc — illetve a manőverek hiányában az ilyen harctevékeny
ség csak ritka jelensége a harcmezőnek. 

A második világháborúban a találkozóharcok elmélete és meg
vívásának módszerei majdnem kizárólag a szovjet—német arcvonalon 
lezajlott harcok és ütközetek során fejlődött tovább. Jellegzetes példák: 
a jahromai, prohorovkai stb. találkozó ütközetek, s más találkozóharcok 
során nyomon követhetjük a fejlődést, azokat a jelentős új elveket, 
amelyek végső fokon a korszerű találkozó összecsapások elméletének 
kialakulásához vezettek. 

Szentesi . Ede a találkozó összecsapások korszerű elméletének leg
fontosabb kérdéseit a mű III. fejezetében tisztázza. Bár a katonai teo
retikusok nagy többsége szerint az atom viszonyai között találkozóhar
cokra és találkozó ütközetekre gyakran kerül sor, mégis vannak olyan 
szélsőséges felfogásúak, akik ezt tagadják, vagy ellenkezőleg: „talál
kozó hadműveletek" láncolataként képzelik el a korszerű háborút. 
A szerző az ilyen nézetek tarthatatlanságát a bennük rejlő ellentmon
dások, logikai törések megmutatásával, világos és ésszerű érveléssel 
cáfolja meg. Egyúttal ismerteti azt a reális, tényekkel számoló, józan 
előrelátáson alapuló álláspontot, amely szerint a jövőben a hadműve
letek manőverező jellegéből kiindulva a találkozó összecsapások gya
koribbak lesznek — jóllehet a fő harcmód továbbra is a támadás marad. 

A korszerű viszonyok között kibontakozó találkozóharcokkal kap
csolatban a szerző részletesen elemzi — szovjet és amerikai katonai 
elméletek alapján — a menet megszervezése, felépítése, az erők alkal
mazása, a rakétacsapatok és a tüzérség, a légierő és a légideszantok, 
az előrevetett osztagpk problémáit. Mindezek mellett kitér a felderítés 
megszervezésére, az együttműködés kérdéseire, a vezetés szerepére és 
feladataira is. 

A korszerű harc, de különösen a találkozóharc eredményes meg
vívásában rendkívül nagy szerepe van a jól végzett politikai nevelő-
munkának, a párt- és a KlSZ-szerveknek, valamint a politikai mun
kások tevékenységének. A szerző a végkövetkeztetésben különösen 
hangsúlyozza a politikai munka jelentőségét, mert elsősorban ez bizto
sítja a személyi állomány magas erkölcsi-politikai állapotát, s a leg
nagyobb áldozatvállalást a győzelem érdekében. 

A könyv ismeretei alapján tisztjeink nemcsak a találkozó jellegű 
összecsapások, hanem a korszerű harc egyéb problémáiról is tiszta képet 
alkothatnak maguknak, s ez elméleti és gyakorlati tudásuk fejleszté

sééhez nagy segítséget nyújt. 
Csonka György 
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L. I. J a k o v 1 e v : 

KÜLORSZÁGOK DOLGOZÓINAK INTERNACIONALISTA 
SZOLIDARITÁSA SZOVJET-OROSZORSZÁG NÉPEIVEL 

(1917—1922) 
(„Nauka" Kiadó, Moszkva, 1964. 264 p., orosz nyelvű) 

Korunkban, amikor a nemzetközi munkásmozgalom egysége, az 
internacionalizmus, a munkások, parasztok és értelmiségiek szolidari
tása egyre fontosabb tényezővé válik a világpolitikában, a szociális 
.haladás, a béke és a nemzeti függetlenség híveinek a táborában növekvő 
érdeklődéssel fogadnak minden olyan művet, amely a proletár inter
nacionalizmus gyakorlati megnyilvánulásaival foglalkozik. A szerző 
nem elégszik meg azzal, hogy a világ dolgozóinak a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalmat győzelemre vivő oroszországi munkások és pa
rasztok ügye iránt megnyilvánuló érdeklődésének, együttérzésének, az 
általuk nyújtott gazdasági, politikai és katonai segítségnek a példáit 
felsorolja, hanem műve első fejezetében végigvezeti az olvasót a pro
letár internacionalizmus elve és gyakorlata kialakulásának történetén — a 
nemzetközi munkásmozgalom kezdetétől az imperializmus korszakáig. 

A könyv második fejezetében a világ dolgozóinak az egymás iránt 
érzett szolidaritásával foglalkozik, amely a háború elleni harc idején 
igen jelentős tényező volt. Külön kiemeli Leninnek és a bolsevikoknak 
a szerepét a II. Internacionálé megalkuvó vezetői árulásának leleple
zésében. A bolsevikok a szociáls ovinizmussal — a »háború kezdetétől 
fogva — a következetes proletár internacionalizmust állították szembe. 
A nemzetközi munkásmozgalom forradalmi erőinek összefogásán mun
kálkodtak az imperialista háború ellen. 

Meleg szavakkal emlékezik meg a szerző — idézve Kun Bélának 
1917. április 12-én kelt levelét az OSZDMP tomszki bizottságához — 
azokról a külföldi állampolgárokról, volt hadifoglyokról, akik lelkesen 
üdvözölték az orosz forradalmat és aktívan támogatták a szocia-. 
lizmusért és a békéért folyó harcot az októberi forradalom barikádjain. 

Jakovlev művének harmadik fejezetében a legnagyobb terjedelmet 
az internacionalisták szervezésének, a Vörös Hadsereg soraiban vívott 
harcainak szenteli. Bár nem törekszik arra, hogy a hadműveletekről 
és ezekben az internacionalisták szerepéről összefüggő képet rajzol
jon, számos új epizóddal, hőstettel bővíti az olvasó ismeretét. Különösen 
a magyarokról: Varga Gyuláról, Winnermann Lajosról, Szamuely Tibor
ról, Kun Béláról, dr. Münnich Ferencről, Zalka Mátéról, Sziklai Sán
dorról, Kellner Sándorról, Gavró Lajosról emlékezik meg meleg sza
vakkal, tevékenységük, harcaik több, eddig ismeretlen oldalának be
mutatásával teszi gazdagabbá a témáról szóló irodalmat. A számtalan 
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érdekes epizód a végén egy egységes egésszé forr össze, mint a 'polgár
háború éveiben a proletárszolidaritás megnyilvánulásának naplója^ 
példatára. Előnye a könwnek. hogy az eddigi feldolgozások többségé
vel szemben — amikor egyes nemzetek fiainak a tevékenységét taglal
ták — összefüggésben igyekszik bemutatni az angol, a cseh, a kítnai, 
a német, a bolgár, a román, a magyar stb. internacionalisták szerepét 
és hősiességét. 

Az említett fejezeten belül külön rész foglalkozik a világ munkás
osztályának a szovjetellenes intervenció elleni harcával. Érzékelteti,, 
hogyan lett a dolgozó tömegek harci jelszava: „El a kezekkel Orosz
országtól!" 

A mű befejezésében a szerző idézi Liszkai (László) volt magyar 
hadifogoly tisztnek kivégzése előtt tett nyilatkozatát, amely hű képet 
nyújt egy, a forradalmi mozgalomtól távol álló értelmiségi megtett útjá
ról a Vörös Hadseregig, az orosz forradalom ügyének önfeláldozó szol
gálatáig. 

Bevezetőjében a szerző szerényen első népszerű összefoglalásnak 
tekinti művét, amely az internacionalista szolidaritás témakörében ala
pul szolgálhat újabb és elmélyültebb feldolgozásokhoz. 

Magyar nyelvű kiadása feltétlenül érdeklődésre számíthat. 
Józsa Antal 
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TÖRTÉNELEMTANÍTÁS 

A Történelemtanítás az általános és középiskolai történelemtaná
rok (módszertani lapja — először 1955 májusában látott napvilágot. Az 
1956-os évfolyam első három száma „Történelem- és Földrajztanítás" 
címen szerepelt, majd kiadása körülbelül másfél évig szünetelt. 1958 
óta rendszeresen jelenik meg, évente hatszor, két ív terjedelemben. 

A folyóirat megindulásakor a szerkesztő bizottság így körvonalazta 
elképzeléseit: „Most már lapunk megindulásával megvan a lehetősé
günk ahhoz, hogy szakcikkek révén közvetlen segítséget nyújtsunk a 
történelemtanítás tartalmi problémáinak megoldásához, felvessünk, vé
leményt mondjunk, tanácsot, javaslatot kérjünk és adjunk módszer
tani kérdésekben, ezeket megvitassuk. . . Folyóiratunk csak akkor tudja 
betölteni feladatát, csak akkor fog megfelelni annak a jogos igénynek, 
amit tanáraink vele szemben támasztanak, ha a gyakorló tanárok széles 
és állandóan szélesedő körére támaszkodhat.'' 

A lap az elmúlt tíz évben teljesítette az így kitűzött feladatokat. 
A megjelent mintegy 427 önálló közleményből 37 a szaktudomány újabb 
eredményeit ismertette, 284 módszertani cikk, 106 könyv-, illetve folyó
iratszemle volt. A Történelemtanítás módszertani jellegét állandó 
rovatai is tükrözik. Ezek: a „Módszertan", „Továbbképzés", „Vita", 
„Horizont", „Tapasztalatok", „ötletek", „Szemle", „A történelemtanítás 
hírei", „Ifjúságunk példaképei" című rovatok. 

Az 1964—65-ös tanévtől kezdve a folyóirat szerkesztését az Országos 
Pedagógiai Intézet Történelem Tanszékének vezetésével új szerkesztő 
bizottság végzi, mely fontosnak tartja, hogy a lap cikkei, közleményei 
„még közelebb kerüljenek a tanári gyakorlat mindennapos problémái
hoz, természetesen nem az elvi, általánosító igény feladásával, hanem 
a gyakorlatban gyökerező és a gyakorlatért művelt elmélet megerősí
tésével, végképp száműzve az üres absztrakciókat, az öncélú rendsze
rezéseket, a meddő, skolasztikus vitákat". 

Bár a Történelemtanítás, mint módszertani lap, a hadtörténé
szeknek közvetlen segítséget nemigen nyújthat, ismerete omégsem feles
leges. A történettudomány munkája elsősorban az iskolákban realizáló
dik. A kutató számára tehát nem lehet közömbös, mire és hogyan 
használják fel eredményeit, és azt is tudnia kell, milyen újabb igények
kel lép fel a tanítási gyakorlat a tudomány irányában. Ezt a funkciót 
a Történelemtanítás hivatott betölteni, összekötő kapocs lehet az elmé
let és gyakorlat között. 

A bemutatott folyóiratot különös haszonnal forgathatják a Had
történelmi Közleményeknek azok a katona olvasói, akik az oktatással 
közvetlenül is kapcsolatban vannak. Rendkívül fontos ugyanis, hogy 
a honvédség keretein belül fokozottan építsenek az általános és közép-
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iskolákban kialakult nevelési-oktatási módszerekre és felhasználják 
azokat saját munkájukban. 

Mindezek alapján a Hadtörténelmi Közlemények olvasóinak szí
ves figyelmébe ajánljuk lapunkat. Előfizetési díj egy évre 14,40 Ft. 
Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest, V., József 
nádor tér 1.) 'és bármely postahivatalnál. Gsekkszámlaszám: egyéni: 
61256, közületi: 61066 (vagy átutalás az MNB—8. sz. folyószámlájára) 

Dr. Szebenyi Péter, 
a szerkesztő bizottság tagja 
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MAGYAR GEODÉZIAI IRODALOM 
1498—1960. BIBLIOGRÁFIA 

(Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1964. 396 o.) 

A magyar geodéziai és térképészeti irodalom új színfolttal gyara
podott. A dr. Bendefy László szerkesztésében -nemrég megjelent „Ma
gyar Geodéziai Irodalom 1498—1960" című anotációs munka a magyar 
szakírók által hazánkban és külföldön megjelent általános és magyar 
vonatkozású geodéziai és kartográfiai tanulmányok részletes bibliográfiai 
adatait tartalmazza. 

A mű szerkesztője és munkatársai sok éves munkával összegyűjtött 
adatanyaga 1250 szerző csaknem 4400 művének címét tartalmazza — 
ezek közül kb. 3400 tanulmány rövid tartalmi kivonatát is közli. Az 
adatgyűjtés során körülbelül 270 folyóiratot is átnéztek. Az összegyűj
tött hatalmas adatanyagnak nyomdai előkészítésén, egységes stílusának 
kialakításán a szerkesztő még több évet dolgozott. 

A könyv tartalmi felosztása a következő: 
1. Bibliográfiák, 2. Régi magyar geodéziai irodalom, 3. Tan- és 

kézikönyvek, 4. Számítási segédeszközök, 5. Geodéziai szervek és mun
kálataik, 6. Földmérési törvények, utasítások, rendeletek, 7. Geodéziai 
kiképzés, 8. Életrajzok, munkásságméltatás, nekrológok, 9. A geodézia 
története, 10. Hibaelmélet, kiegyenlítőszámítás, 11. Elméleti geodézia, 
12. Földrajzi helymeghatározás, 13. Földi vetületek, 14. Geodéziai mű
szerek, eszközök, 15. Hosszmérés, 16. Szögmérés, 17. Háromszögelés, 18; 
Sokszögelés, 19. Szintezés, 20. Trigonometriai és bar ©metrikus magas
ságmérés, 21. Részletes felmérés, 22. Városmérés, 23. Országhatár fel
mérése, 24. Területszámítás, 25. Földnyilvántartás, 26. Ipari geodézia, 
27. Bányászati felmérések, 28. Erdészeti felmérések, 29. Fotogrammetria, 
30. Térképezés, térképsokszorosítás, térképtári szolgálat, 31. Geodézia 
és gazdaságosság, geodéziai munkák díjazása, geodéziai normák, 32. 
A magyarországi geodéziai folyóiratok. Névmutató. 

A tisztek és a parancsnokok, továbbá a szakterületen dolgozó ka
tonák térképészeti ismereteinek bővítéséhez és elmélyítéséhez ez a 
nagyszabású, jól átgondolt és helyesen felépített kiadvány nagyban 
hozzájárul. Az említett tartalmi felsorolásból bár nem tűnik ki, de 
lényegileg benne vannak a magyar katonai térképezéssel kapcsolatos, 
azt fejtegető vagy ismertető tanulmányok adatai is. 

A kiadvány részletesen feltünteti a szerzők nevét, a tanulmányok 
címét, megjelenési helyét, évét. Ily módon az egyes témakörökhöz az 
olvasó számára kész forrásanyag áll rendelkezésre. Megtalálhatók it t 
a múlt évszázadokra vonatkozó térképezéseket, a régi felméréseket, 
pénzügyi-adózási és katonai célból készített térképeket ismertető tanul-
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mányok mellett az új, a modern térképeinkre vonatkozó feldolgozások 
bibliográfiai adatai is. 

A katonai térképészeti továbbképzés szempontjából is hasznosan 
felhasználhatjuk ezt a könyvet, mert az egyes szakcsoportoknál fel
sorolt tanulmányok között több ezer olyan is van, melyről csak akkor 
szereznénk tudomást, ha hosszú éveket töltenénk a különféle könyv
tárakban és mindazt átnéznénk, amit a szerkesztő és számos munka
társa sok éven át összegyűjtött. 

Szerénytelenség nélkül megállapíthatjuk, hogy egy embernek több 
évtizedes munkája sem tudna biztosítani annyi forrásanyagot, amit 
ez a könyv nyújt. Éppen ezért ezt a művet a hasonló jellegű feldolgo
zások között nemcsak hazai, de nemzetközi vonatkozásban is számot
tevőnek tekinthetjük. Az angol, francia, német, olasz és orosz nyelvű 
előszó és bevezetés a külföldi olvasó számára is elősegíti és megköny-
nyíti a könyv használatát. 

Dr. Gazdag László 
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AQ, 1963. 87. köt. 1. sz. 128—131. p. 
[Az angol katonai repülés fejlődése.] 

Bond, Brian: Richard Burdon Haidane 
at the War Office, 1905—1912. — AQ, 
1963. 86. köt. 1. sz. 33—43. p. 
[Richard Burdon Haldane, brit had
ügyminiszter tevékenységéről 1905-
től 1912-ig.] 

Popov, V. I.: Anglijszkaja diplomatija i 
Vosztocsnüj pakt. — NNI, 1963. 3. sz. 

49—65. p. 

Berger, Walter: Geschichte und Wehr
gesinnung. — Tr, 1963. 4. sz. 272— 
273. p. 
[Az erkölcsi tényező szerepe a haza 
védelmében. Ausztria történetének 
példája.] 

Schindl, Raimund: Von der Schutz
grenze zum Grenzschutz. — S, 1963. 
8. sz. 9—10. p. 
[A régi osztrák katonai határőr
vidék.] 

Prickler, Harald: Eine Burg der Grenz
wächter in Oberwart? — BH, 1963. 
3. sz. 140—142. p. 
[A burgenlandi határőrvidék védel
mi rendszere a 13.—14. században.] 

Lhotky, Alphons: Quellenkunde zur 
mittelalterlichen Geschichte Öster
reichs. — MÖG, 1963. XIX. Erg. Bd. 
XII., 496 p. 
[Források Ausztria középkori törté
netéhez.] 

Literaturübersicht zur Gescichte des 
Prinzen Eugen und seiner Zeit. 
[Zgst, v.] Militärwissenschaftliche 
Abteilung des BMfLV. — ÖMZ, 1963. 
5. sz. 312—314. p. 
[Jenő, szavojai herceg és kora tör
ténetéhez irodalmi áttekintés. A 
bibliográfiát összeáll, az osztrák 
honvédelmi minisztérium hadtudo
mányi osztálya.] 

Zeittafel. — ÖMZ, 1963. 5. sz. 315. p. 
[Időrendi tábla Jenő, szavojai her
ceg életére vonatkozóan.] 

[Az angol diplomácia szerepe a Ke
letű egyezmény létrejöttének meg
hiúsításában.] 

Davenport, T. R. H.: The South African 
rebellion, 1914. — EHR, 1963. 78. köt. 
306. sz. 73—94. p. 
[A dél-afrikai felikelés 1914-ben.] 

Mirosnikov, L. I.: „Germanszkaja ugro-
za" Indii i anglijszkaja ékszpanszija 
v Iráne v 1914—1920 godah. — NNA, 
1963. 6. SZ. 55—72. p. 
[Német veszély Indiában és angol 
terjeszkedés Iránban 1914 és 1920 
között.] 

Mocsul'szkij, N. F.: Politicseszkaja bor'-
ba v Anglii v szvjazi sz vvedeniem 
vszeobsesej voinszkoj povinnoszti v 
1939 godu. — VI, 1963. 10. sz. 95— 
103. p. 
[Politikai harc Angliában az általá
nos hadkötelezettség bevezetésével 
kapcsolatban, 1939-ben.] 

Saunders, M. G.: Zwei grossen briti
schen Soldaten zum Gedächtnis. 
Übers, v. Joachim Röseler. — WR, 
1963. 8. sz. 467—471. p. 
[Két nagy brit katona emlékezetére' 
Lord Alanbrooke és lord Cunnin
gham, a második világháború brit 
hadvezérei.] 

Eugenio von Savoy. — BI, 1963. 4. sz. 
[6-9. p.] 
[Jenő, szavojai herceg.] 

Kiszling, Rudolf: Prinz Eugen von Sa
voyen als Feldherr. — ÖMZ, 1963. 
5. sz. 253—259. p. 
[Jenő, szavojai herceg, mint hadve
zér.] 

Hummelberger, Walter: Prinz Eugen 
von Savoyen. — Tr, 1963. 5. sz. 349— 
353. p. 
[Savoyai Jenő herceg születésének 
300. évfordulójára.] 

Hummelberger, Walter: Das kaiser
liche Heer zur Zeit Prinz Eugens. 
— ÖMZ, 1963. 5. sz. 271—282. p. 
[A császári hadsereg Jenő, szavojai 
herceg korában.] 

Gall, Franz: Das äusserliche Bild der 
kaiserlichen Armee zur Zeit des 
Prinzen Eugen. — ÖMZ, 1963. 5. sz. 
282—287. p. 
[Hogyan festett a császári hadsereg 
Jenő, szavojai herceg korában.] 

Horváth Miklós: Prinz Eugen und seine 
Zeit in der gegenwärtigen ungari
schen Auffassung. — ÖMZ, 1963. 5. 
sz. 294—297. p. 
[Jenő, szavojai herceg és kora a mai 
magyar történetfelfogásban.] 

Braubach, Max: Die Geheimpolitik des 
Prinzen Eugen von Savoyen. — 
ÖMZ, 1963. 5. sz. 259—267. p. 
[Jenő, szavojai herceg titkos politi
kája.] 
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Zimmermann, J ü r g : P r inz Eugen von 
Savoyen . (18. Október 1663 bis 20/21. 
Apri l 1736). Z u m 300. Gebur t s t age des 
F e l d h e r r n und S t aa t smannes . — 
ASM, 1963. 10. SZ. 619—620. p . 
[Jenő, szavojai herceg . A hadvezér 
és ál lamférf i szüle tésének 300. év
fordulójára . ] 

Kaether, E r n s t : P r inz Eugen von Savo
y e n (geb. a m 18. Oktober 1663). — 
WR, 1963. 10. SZ. 568—574. p . 
[Jenő, szavojai he rceg szüle tésének 
300. évfordulójára . ] 

Bücheier: P r i n z Eugen von Savoyen. 
Ein Solda ten leben für Österre ich 
u n d Eu ropa . — PKI , 1963. 5. sz. 26— 
27. p . 
[Jenő, szavoja i herceg szüle tésének 
300. évfordulójára . ] 

Allmayer-Beck, J o h a n n Chr i s toph : 
P r inz E u g e n s Erbe . — Zu se inem 300. 
Gebur t s t ag am 18. Oktober 1963. — 
ÖMZ, 1963. 5. SZ. 267—270. p . 
[Jenő, szavojai he rceg öröksége.] 

Pebal, K u r t : Die Quel len zu P r inz Eu 
gen im Kr iegsarch iv Wien. — ÖMZ, 
1963. 5. sz. 300—303. p . 
[Jenő, szavojai he rceg re vona tkozó 
fo r rások a bécsi Hadi levél tárban. ] 

Rabensteiner, Wolf: P r inz Eugen und 
die L a n d k a r t e n seiner Zeit. — ÖMZ, 
1963. 5. sz . 304—310. p . 
[Jenő, szavoja i he rceg és k o r á n a k 
térképei . ] 

Jedlička, L u d w i g : Gedäohtn iss tä t ten an 
P r inz Eugen in Österre ich. — ÖMZ, 
1963. 5. sz. 287—294. p . 
[Jenő, szavojai he rceg emlékhe lye i 
Auszt r iában. ] 

Erinnerungen an P r inz Eugen in I ta l ien. 
— ÖMZ, 1963. 5. sz. 297—299. p. / 
[Emlékek Jenő , szavojai he rcegre 
Olaszországban. Képanyag . ] 

Ingrim, Robe r t : Von Eugen zu de 
Gaul le . — ÖMZ, 1963. 5. sz. 270— 
271. p . 
[Jenő, szavojai hercegtő l de Gaul le 
ig-] 

Adolph—Auffenberg—Komarów, H. : 
FMLt Graf Had iks Überfal l auf Ber l in 
(1757). — S, 1963. 21. sz . 11. p . 
[Hadik A n d r á s ra j taü tése Ber l inen 
1757-ben.] 

Matte, Robe r t G.: Bu lga r i a : u n h a p p y 
satel l i te . — MR, 1963. 7. sz. 59—65. p . 
[Bulgár ia küzde lmes múlt ja .] 

Tivcsev, P e t ö r : Za ucsaszt ieto na böl-
gar i vöv bizant i j szkata vojszka prez 
pe r ióda na bizant i jszkoto igo (1018— 
1185. g.) — IP, 1963. 1. sz. 79—93. p . 
[Bolgárok részvétele a bizánci had 
se regben a b izánci u r a l o m idején, 
1018—1185.] 

Adolph—Auf f enberg—Komarów, H. : Ein 
b e d e u t e n d e r Soldat u n d Ge leh r t e r : 
FZM F r a n z Rit ter von Haus l aub . — 
5, 1963. 3. sz. 11. p . 
[Franz v o n Haus laub , je lentős oszt
r á k k a t o n a és t udós . Szüle tésének 
165. évfordulója.] 

Harmuth, Adolf: Die mil i tär ische Ope
ra t ionen 1848—49 im b u r g e n l ä n d i -
schen R a u m . — BH, 1963. l. sz. 
15—29. p . 
[Katonai h a d m ű v e l e t e k 1848—49-ben 
B u r g e n l a n d területén.] 

Stampfer, N o r b e r t : 1863 — das Gebur t s 
j a h r de r Gebirgsar t i l le r ie Öster re ichs . 
— S, 1963. 3. sz. 9., 4. sz. 9., 5. sz . l t . , 
6. sz. 10. p . 
[1863 — az osz t rák hegy i tüzérség 
szüle tésnapja . ] 

Adolph—Auffenberg—Komarôw, H. : Ra-
de tzkys i ta l ienischer Feldzug. — S, 
1963. 5. sz. 11. p . 
[Radetzky i tál iai had já ra ta . ] 

Adolph—Auffenberg—Komarów, H. : 
Vizeadmira l F r h r . v. Tegetthoff als 
M a r i n e o b e r k o m m a n d a n t . — S, 1963. 
4. sz. 11. p . 
[Wilhelm von Tegetthoff m i n t ten
gerész főparancsnok . ] 

Fellner, F r i t z : Die Ha l tung Österreich— 
U n g a r n s w ä h r e n d de r Konferenz 
von Algeciras 1906. — MÖG, 1963. 
LXXI. köt . 462—477. p . 
[Ausztr ia—Magyarország m a g a t a r 
tása az algecirasi konferenc ia alatt .] 

Urrisk, Ot to : ,,Er liess schlagen eine 
B r ü c k e n . . . " — Die t echn ischen 
T r u p p e n Öster re ich—Ungarns . — S, 
1963. 23. sz. 11., 24. sz. 11. p . 
[Ausztr ia—Magyarország műszak i 
csapatai . ] 

Die M ü i t ä r a k a d e m i e Wr. Neus tad t h a t 
w i e d e r e inen Genera l z u m Kom
m a n d a n t e n . — S, 1963. 2. sz. 9. p . 
[Emlékezés a Wiener Neus tad t - i 
o sz t r ák k a t o n a i a k a d é m i a p a r a n c s 
nokai ra . ] 

Steinbock, E r w i n : Das ös ter re ichische 
B u n d e s h e e r 1920—1938. Teil 2.: 1933— 
1938. — Fg, 1962. 6. sz. 203—208., 1963. 
1. SZ. 26—30., 2. sz. 63—68., 3. sz. 96— 
103., 4. SZ. 129—132., 5. sz. 164—170. p . 
[Az osz t rák hadse reg 1920. és 1938. 
közöt t . 2. rész. J.933—1938.] 

Kalinkov, Aszen: Voennoto naszled-
sztvo n a Vaszil Levszki . — VISz, 
1963. 1. sz. 71—86. p . 
[Vaszil Levszki ka tona i hagya téka . ] 

Mitev, J o n o : D o k u m e n t ! za v toro to p re -
b i v a n e n a Georgi Rakovszk i v 
Odesza. — VISz, 1963. 1. sz. 101— 
107. p . 
[ D o k u m e n t u m o k Georgi Rakovszki 
m á s o d i k odesszai lá togatásáról . ] 
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Orehov, A. M.: 85-letíe oszvobozsdeni ja 
Bolgari i ot tu reckogo jga. — VI, 
1963. 7. SZ. 163—164. p . 
[Bulgaria tö rök iga alól való felsza
bad í t á sának 85. évfordulója.] 

Nojkov, Szt i l i jan: Oszemdeszet i pe ta -
t a godisnina ot podpiszvaneto na 
Szansztefanszki ja mi ren dogover . — 
VISz, 1963. 1. sz. 108—118. p . 

Novy, Rost is lav: S t r i b r ske vojenstvi v 
dobe p redhus i t ské . (Studie k dej i
n á m mes t ského p redhus i t ského vo
jenstvi .) — HV, 1963. 3. SZ. 412— 
444. p . 
[Str ibro t e rü l e t ének hadügye a 
husz i t izmus előtti időszakban.) 

Töpfer, B e r n h a r d : F ragen der huss i t i -
schen revo lu t ionären Bewegung . — 
ZG, 1963. 1. sz. 146—167. p . 
[A fo r rada lmi huszi ta mozga lom 
kérdései . ] 

Blaskovic, Jozef: K de j inám tu recke j 
okupác ie na S lovensku . — HS, 1963. 
VII. köt. 95—116. p . 
[Adalék a tö rök hódol tság tö r t éne té 
hez Szlovákiában, 1543—1687.] 

Blaskovic, Jozef: Pad l i Turc i na P o -
n i k y . . . — P r o r o d a a Spolocnost , 
1963. 12. sz. 36—41. p . 
[Érsekújvár 1663. évi elfoglalása a 
t ö rökök által.] 

Pichlik, Ka re l : Vzpoury navrá t i lcu z 
r u ského zajeti na Slovensku v kve t 
nú a ee rvnu 1918. — HC, 1963.. 4. sz. 
580—598. p . 
[Az orosz hadifogságból haza t é rők 
lázongásai Sz lovákiában 1918 má jus 
—júniusában.] 

Hajek, Milos — Novotny, Josef: La po
l i t ique et l 'Armée de la Tchéco-

Lebedev, N. I . : Imper ia l i sz t icseszkaja 
agreszszija prot iv Egipta v 1956 godu. 
— VI, 1963. 9. SZ. 66—81. p . 

Bossuat, A n d r é : Le P a r l e m e n t de P a n s 
p e n d a n t l 'occupat ion anglaise. — 
RH, 1963. 229. köt . 1. SZ. 19—40. p . 
[A párizsi p a r l a m e n t az angol meg
szál lás a la t t (1420—1436.)] 

Tribout de Morembert, H. : Les Gouver 
neu r s Mili taires de Metz. — RHA, 
1963. 3. sz. 31—38. p . 
[Metz ka tona i k o r m á n y z ó i , 1564— 
1963.] 

Clair-Louis, J e a n : La G u e r r e des A m o u -

[A S a n Stefano-i békeszerződés a l á 
í r á s á n a k 85. évfordulója.] 

Sztoimenov, Sz to jan : Iz dejnoszt ta na 
B K P v zascsi ta i p o d k r e p a na isz-
panszka t a republ ika (1936—1939 r.) — 
IP, 1963. 2. sz. 85—92. p . 
[A Bolgár K o m m u n i s t a P á r t t evé
kenységé rő l a spanyol köz t á r sa ság 
megvédéséé r t és segítségéért (1936— 
1939.] 

Slovaquie devan t la crise de Munich . 
— RHDGM, 1963. 52. sz. 1—20. p . 
[Csehszlovákia poli t ikája és h a d s e 
rege a m ü n c h e n i válság előtt.] 

Fichelle, Alf red: La crise in t e rne de la 
Tchécos lovaquie (septembre 1938 — 
m a r s 1939.) — RHDGM, 1963. 52. SZ. 
21—38. p . 
[Csehszlovákia belső válsága 1938. 
s zep tember 29—1939. márc ius 15.] 

Koval, H u g o : Nekol ik poznámek k e 
knize J. Navrá t i l a a J. D o m a n s k é h o 
„Boj KSC o l idovou a r m á d u 1945— 
1948". — HV, 1963. 6. sz. 1005—1008. p . 
[Néhány megjegyzés Navrát i l és Do-
m a n s k y „A Csehszlovák K o m m u 
nis ta P á r t ha roa a népi hadse regé r t 
1945—1948" c. művéhez.] 

Wiener, F r i t z : Die Stei tkräfte d e r 
Tschechs lowakischen Sozialisti
schen Republ ik (CSSR). His tor i sche 
En twick lung und heut ige Organ i sa 
t ion. — ÖMZ, 1963. 3. SZ. 148—154. p . 
[A csehszlovák hade rő . Tör téne t i 
fejlődés és a jelenlegi szervezet.] 

Vietor, Mar t ín : Apercu de l 'évolut ion d e 
l 'État s lovaque. — RHDGM, 1963. 52. 
sz. 39—60. p . 
[A szlovák á l lam fej lődésének rö 
vid vázlata.] 

[Az Egyip tom elleni imper ia l is ta a g 
resszió 1956-ban.] 

reux, 7e G u e r r e de Religion. — 
RHA, 1963. 2. sz. 5—16. p . 
[A 7. f ranciaországi va l l á sháború 
1580-ban.] 

Chabanier, J [ e a n ] : Les rég iments de 
Forez . — RHA, 1963. 2. sz. 109— 
111. p . 
[Franciaország egyik régi t a r t omá
n y á n a k , Forez -nek az ezredei . 17— 
19. század.] 

Chabanier, J [ e a n ] : Régiments d ' infan
ter ie de la Loi re . — RHA, 1963. 2. sz.. 
111—129. p . 
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[Loire megye gyalogezredei , 17—20. 
század.] 

Masson, R[oger ] : Mes Mémoires , de 
N* Gonzague de Reynold. — RMS, 1963. 

12. sz. 557—567. p . 
Kg [Ismertetés Gonzague de Reynold 

18. századi f rancia í ró önéle t ra jzá-
m± n a k 3. köte téről . Svájci k a t o n á k 

H k francia szolgálatban.] 
WtĹaulan, Rober t : Visites royales et p r in -

K . cieres a l 'École Militaire sous l 'An-
^ p cien Régime. — RHA, 1963. 3. sz. 

B P [Királyi és herceg i l á toga tások a 
pit, Ka tona i I sko lában 1789 előtt.] 

Schneyder, Ph i l i ppe : Un a r t i s t e eu ro 
péen. Beethoven, Napoléon Bona
pa r t e et la F r a n c e . — RHA, 1963. 3. 
sz. 55—72. p . 
[Beethoven, Napoleon és F ranc i a 
ország.] 

Clair-Louis, J e a n : La c a m p a g n e d 'I tal ie 
a l 'ère a tomique . — RMI, 1963. 347. 
sz. 78—84. p . 
[Az olaszországi csa ta és az a tom
kor . Napoleon győzelme 1796. áp r i 
l is 14-én Dego mellet t . ] 

Langham-Carter, R. R. : F ranco is de 
Joinvil le, p r ince and admi ra l . — AQ, 
1963. 85. köt. 2. sz. 203—211. p . 

t [Francois de Joinvil le , f rancia ten-
P gernagy.] 
F Mollot: De B r a c k : u n chef de gue r re 
K mode rne . — RMI, 1963. 348. sz. 76— 
- 82. p . 

[Egy m o d e r n f rancia hadvezé r : De 
Brack (1789—1850).] 

Chalmin, P . : Le Sens de l 'opt ion des 
officiers savoisiens en 1860. — RHA, 
1963. 2. sz. 17—31. p . 
[A szavojai t isztek szabad állásfog
la lásának i ránya . ] 

Zaniewicki, W.: L 'oeuvre de Freyc ine t 
au minis te re de la guer re , 1888—1893. 
— RHA, 1963. 2. sz. 55—72. p . 
[Freycinet f rancia hadügymin i sz t e r 
visszaemlékezéseiről . 1888—1893.] 

Rougevin-Baville, J . : Roland Gar ros . — 
RHA, 1963. 4. sz. 40—46. p . 
[A francia repü lés egyik ú t törője , 
Roland Garros . 1888—1918. Részvé
tele az első v i lágháborúban . ] 

Gil, B e m a r d : Pi lotes de chasse . — FAF, 
1963. 188. sz. 63—80. p . 
[A francia vadász repü lés tö r t éne té 
ből.] 

Dites-le avec des a v i o n s . . . — FAF, 
1963. 188. sz. 81—82. p . 
[Kar ika tú rák a f rancia r epü lés tör 
ténetéből . ] 

Zwengel, Ot to: J e a n J a u r è s et la De
fense na t ionale . — RMI, 1963. 1. sz. 
40—43. p . 
[Jean J a u r è s és a nemze tvéde lem 
problémái . ] 

Neltner, L.: L'École Nat iona le Supé 
r i eu re des Mines de Sain t -Et ienne . 
— RHA, 1963. 2. sz. 146—150. p . 
[A Saint-Et ienne- i bányászfőiskola 
hal lgatói az első és a másod ik vi
l ágháborúban . ] 

Macdonald, Char les B . : T h e neglected 
Ardennes . — MR, 1963. 4. sz. 74— 
89. p . 
[Az A r d e n n e k az első és a másod ik , 
v i l ágháborúban . ] 

Donát, G e r h a r d : Genera l Char les de 
Gaulle , Soldat u n d T r u p p e n f ü h r e r . 
— ÖMZ, 1963. 6. sz. 342—345. p . 
[De Gaul le t ábo rnok , min t k a t o n a 
és hadvezér . ] 

Nemo: La P lace des Antil les et de la 
G u y a n e d a n s l 'h is toire mi l i ta i re . — 
RHA, 1963. 1. sz. 9—12. p . 
[Az Ant i l lák és G u a y a n a he lye a 
had tö r téne lemben . ] 

Lyet, P . — Dusseigneur, F . : Rega rds s u r 
t ro is siècles d 'h is toi re . — RHA, 1963. 
1. sz. 13—24. p . , 1 t é rk . 
[A Kis-Anti l lák és G u a y a n a h a d t ö r 
t éne t ének á t tek in tése , 17—19. század.] 

Menier, M. A. : Images des iles et d o 
cumen t s d 'h is toi re . — RHA, 1963. 1. 
sz. 39—49. p . 
[A szigetek és e rődök ábrázolása i , 
tö r t éne lmi d o k u m e n t u m o k . Ant i l 
lák.] 

Laroche, Car lo : Un t rag ique essa i de 
Colonisat ion en Guyane . L 'expédi t ion -
du K o u r o u 1763—1764. — RHA, 1963. 
1. sz. 65—78. p . 
[A gya rma tos í t á s t r ag ikus k ísér le te 
f rancia G u y a n á n . Expedíc ió a K o u 
rou fo lyamon. 1763—1764.] 

Dubois: Le Robesp ie r re des colonies . . . 
Victor Hugues , 1762—1826. — RHA, 
1963. 1. sz. 91—100. p . 
[Victor Hugues , f rancia G u a y a n a 
helytar tó ja . ] 

Le Service Mil i taire Adapté . — RHA, 
1963. 1. sz. 163—166. p . 
[Az Alka lmazo t t Ka tona i Szolgá
la t szervezete az Ant i l lákon és f ran
cia Guayanán . ] 

Petitjean-Roget, J a c q u e s : Au p r e m i e r 
siècle de la colonisat ion, la Mil ice 
de la Mar t in ique . — RHA, 1963. 1. sz . 
25—38. p . 
[Mart in ique hadse rege a g y a r m a t o 
sítás első századában.] 

Chambertrand, Gilbert d e : Que lques 
chefs guade loupéens . — RHA, 1963. 
1. sz. 136—143. p . 
[Guadeloupe n é h á n y k a t o n a i p a 
rancsnoka . ] 

Toussaint, A. : L ' a rmée française a l ' i le 
de F r a n c e 1721—1810. — RHA, 1963. 
4. sz. 51—64. p. , 1 t. 
[Francia h a d e r ő az Ind ia i -óceán 
francia szigetein. 18—19. század.] 

Gens d ' a r m e s et g e n d a r m e r i e a B o u r 
bon. — RHA, 1963. 4 sz. 47—50. p . 
[Fegyveresek és csendőrség B o u r 
bon szigetén. 18—20. század.] 

Dusseigneur, F . : La Réunion, q u a t r e 
siècles d 'h is toi re . — RHA, 1963. 4. sz. 
9—25. p . , 1 t. 
[Réunion sziget t ö r t éne t ének n é g y 
évszázada. Had tö r t éne lmi v o n a t k o z á 
sok.] 
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Hervé, J ean -C laude : Enfant et défen
seur des Isles de l 'Océan Ind ien (1775 
—1860), l ' amira l P ie r re Bouvet . — 
RHA, 1963. 4. sz. 29—39. p . 
[Az Ind ia i -óceánban levő f rancia 
szigetek szülötte és véde lmezője : 
P i e r r e Bouve t admirá l i s (1775—1860). 
Tenger i csa ták az Ind ia -óceánon 
Franc iaország és Anglia között .] 

Charpentier, R.: Les t r oupes de m a r i n e 
e t la c a m p a g n e de Madagasca r en 
1895. — RHA, 1963. 4. sz. 73—84. p . 
[Tengerészcsapatok és a m a d a g a s z 
k á r i had já ra t 1895-ben.] 

Presseisen, E. L.: Le rac i sme et les J a 
ponais . (Un d i lemme nazi.) — 
RHDGM, 1963. 51. sz. 1—14. p . 
[A j a p á n o k és a fajelmélet.] 

-Roiuooťftam, W. R.: T h e b o m b a r d m e n t 
of Kagosh ima, 15th augus t 1863. -
RUSIJ, 1963. 108. köt. 631. sz. 273— 
278. p . 

Zuszmanovics, A. Z. : O voszsztanii bâ
ta tela v Bel 'gi jszkom Kongo XIX. ve-
ika. — NNA, 1963. 3. sz. 45—52. p . 

Man, Sz.: Korejszkie par t i zanü v bor 'be 
za viaszt ' szovetov na D a l ' n e m Vosz-
toke (1918—1922 gg.) — VIZs, 1963. 5. 
sz. 109—114. p . 
[Koreai pa r t i zánok a szovjet ha t a 
lomér t vívott h a r c b a n a Távol-Kele
ten, 1918—1922. között.] 

Monttort, M. H. : Expér iences amér ica i 
nes de la c ampagne de Corée . — 
RMS, 1963. 11. sz. 528—529. p . 

Nitoburg, É. L. : K voproszu ob in ter 
vencii SzSA na K u b e v 1933. godu. 
— NNI, 1963. 2. sz. 108—117. p . U 
[Az A m e r i k a i Egyesül t A l l amok ku
bai in tervenció ja 1933-ban. j 

Castro, F ide l : A Moncada l a k t a n y a el
leni t á m a d á s terve. — Kuba , 1963. 
4. sz. 7—8. p . M 

[Castro: A tör ténelem fel fog m e n 
teni c. védőbeszédéből , me lye t 1953. 
ok tóbe rében mondot t el.] 

Guevara, Ernes to Che: Had já ra t a Sier
ra Maes t r ában . — Kuba, 1963. 3. sz. Q1 
12—13., 4. sz. 9—10., 5. sz. 6. p . 

A Kuba i F o r r a d a l m i K o r m á n y és az 
Egyesül t Fo r rada lmi Szervezetek A 
1962. n o v e m b e r 25-i ny i la tkoza ta . — 

Lyet, P i e r r e — Ferry: Trois fu tu rs m a 
r é c h a u x de F rance a Madagasca r . — 
I. Gall ieni . II . Joffre. I I I . Lyau tey . 
— RHA, 1963. 4. sz. 88—117. p . 
[Franciaország h á r o m későbbi m a r 
sallja Madagaszkáron. ] 

Jouin: La Cote França i se d e s Somalis . 
— I. De 1936 a juin 1940. II. Pa r t i 
c ipat ion française a la Résistanc» 
é th iopienne 1936—1940, — RHA, 1963 
4. sz. 149—162. p . 
[Francia-Szomália 1936—1940 június i 
között . — Franc ia részvétel az etió
piai el lenállási mozga lomban , 1936— 
1940.] 

[Kagoshima angol b o m b á z á s a 1863. 
aug . 15-én.] 

Rüzsakov, A. : P rova l odnoj avan t ju rü 
j aponszk ih mili tarisztov. — VIZs, 
1963. 7. sz. 125—127. p . 
[ Japán mi l i ta r i s ták 1938. évi ka l and 
j á n a k kudarca . ] 

[A ba ta te la lázadás Belga-Kongóban 
a XIX. sz.-ban.] 

[Amer ika i tapasz ta la tok a korea i 
had já ra tban . ] 

Zum 10. J a h r e s t a g des Waffenst i l ls tan
des in Korea . — ZM, 1963. 2. sz. 254— 
255. p . 
[A ko rea i fegyverszünet 10. évfordu
lójára.] 

MaculenKo, V. : 15 let kore j szko j Narod-
noj a rmi i . — VIZs, 1963. 2. sz. 127— 
128. p . 
[15 éves a Korea i Néphadsereg . ] 

Kuba , 1962. H. sz. 5—7. p . 
[A ka r ib i válság.] 

Lemay, Cur t is E. : De te r rence in action. 
— O, 1963. 47. köt . 257. sz. 526— 
528. p . 
[Az e l re t tentés m ű k ö d é s b e n . A ku 
bai válság tanulságai .] 

Mihajlov, A. — Grékov, A.: Kubinszki j 
n á r o d v bor 'be za szvobodu i neza-
visz imoszť . — VIZs, 1963. 7. sz. 33— 
48. p . 
[A kuba i nép h a r c b a n a szabad
ságér t és a függet lenségért . ] 

Castro, F ide l : A kuba i fo r r ada lom ügye 
legyőzhete t len . — Kuba, 1963. 1. sz. 
3—12. p . 

A kuba i zászló. A címer. — Kuba , 1963. 
5. sz. 28. p . 

Japan 

Kongó 

Korea 

Kuba 
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Lengyelország 

Bozzolato, Giampiero: Fonti per la sto-
ria dei rapporti tra Italia е Polonia 
nella Biblioteca Czartoryski di Cra-
covia. — RSR, 1963. 3. sz. 407—424. p. 
[Az olasz—lengyel kapcsolatok tör
ténetére vonatkozó források a krak
kói Czartoryski Könyvtárban.] 
•ada, Jerzy: Stosunki polsko—wę
gierskie przed powstaniem stycznio
wym (1859—1862). — PH, 1963. Tom 

"LIV. Zeszyt 2. 297—324. p. 
[Lengyel—magyar kapcsolatok a ja
nuári felkelés előtt (1859—1862).] 

A januári felkelésről. — Le, 1963. 1. sz. 
39—44. p. 
[Idézetek forrásmunkákból.] 

Wójcik, Tadeusz: A ti és a mi szabad
ságunkért. — Le, 1963. 1. sz. 20—22. p. 
[A Lengyelország felszabadításáért 
vívott harcokban a közös lengyel— 
orosz jelszó.] 

Moünski, Jan: Działania wojskowe w 
powstaniu styczniowyn. — WL, 1963. 
1. sz. 34—42., 2. sz. 55—65. p. 
[Harctevékenység a januári felkelés 
alatt.] 

Kieniewicz, Stefan: A januári felkelés. 
— Le, 1963. 1. sz. 17—19. p. 

V setna rocznice wybuchu powstania 
styczniowego. — PWL, 1963. 1. sz. 8— 
17. p. 
[Az 1863. januári felkelés 100. évfor
dulójára.] 

Orehov, A. M.: K sztoletiju voszsztani-
ja 1863 goda. — VI, 1963. 4. sz. 157— 
158. p. 
[Az 1863. évi felkelés 100. évforduló
jakor.] 

Szmirnov, A. — Miller, I.: Jarkaja sztra-
nica isztorii. K 100-letiju voszszta-
nija 1863 goda. — K, 1963. 2. sz. 29— 
37. p. 
[A lengyelek 1863. évi januári felke
lésének 100. évfordulójára.] 

Lossowski, Piotr: Przelali krew za wol
ność P o l s k i . . . — WL, 1963. l. sz. 
23—33. p. 
[Europa népeinek fial Lengyel
ország szabadságáért.] 

Halicz, Emanuel: W stolecie powstania 
styczniowego. — WL, 1963. 1. sz. 13— 
22. p. 
[Az 1863 januári felkelés 100. évfor
dulójára.] 

Halicz, Emanuel: Z perspektywy stu 
lat 1863—1963. — WPH,. 1963. 1. sz. 
I—XI. p. 
[100 év távlatából, az 1863 januári 
felkelésről.] 

Obusenkova, L. A. — Emel'janov, Ju. 
N. : K sztoletiju voszsztanija 1863 g. 
— ISzSzSzR, 1963. 3. sz. 231—233. p. 
[A lengyel nemzeti felszabadító fel
kelés 100. évfordulója.] 

Sulewski, Wojciech: Tradycje powsta
nia styczniowego w ruchu oporu. — 
WL, 1963. 3. sz. 73—78. p. 
[A januári felkelés tradíciója a len
gyel ellenállási mozgalomban.] 

Kosztjusko, I. I.: K sztoletiju voszszta
nija 1863 g. v carsztvo, Pol'szkom, 
Litve, Beloruszszii i na pravoberezs-
noj Ukraine. — VI, 1963. 1. sz. 88— 
99. p. 
[Az 1863. évi felkelés 100. évfordulója 
Lengyelországban, Litvániában, Be
lorussziában és Ukrajnában.] 

D'jakov, V. A.: Escse odna neizveszt-
naja proklamacija Komiteta rusz-
szkih oficerov v Pol'se. — ISzSzSzR, 
1963. 3. sz. 160—162. p. 
[Az Orosz Tisztek Lengyelországi 
Bizottságának ismeretlen felhívása.] 

D'jakov, V. A.: Neizvesztnaja prokla
macija ,,Komiteta ruszszkih ofice
rov v Pol'se". — NNI, 1963. 1. sz. 
119—121. p. 
[Az Orosz Tisztek Lengyelországi 
Bizottságának ismeretlen kiáltvá
nya.] 

Ryzewski, Wacław: Szlakiem walk pow
stańców Śląskich 1919—1921. r. — 
WPH, 1963. 3/4. sz. 656—659. p. 
[Az 1919—1921. évi sziléziai felkelés 
harcainak nyomában. A Dzierżyński 
Katonai Politikai Akadémia történeti 
osztálya hallgatóinak hadtörténeti 
utazásáról.] 

Zieliński, Stanislaw: Fragment pamięt
nika „Na frontach rewolucji". — 
WPH, 1963. 3/4. sz. 505—540. p. 
[Részlet a „Forradalom arcvonalain" 
c. visszaemlékezésből.] 

Romeyko, Marian: Przed i po maju 
1926 r. Ze wspomnień oficera sztabu 
generalnego. Czesc V—VI. — WPH, 
1963. 1. sz. 251—283., 2. sz. 194—223. p. 
[1926. májusa előtt és után. Egy ve
zérkari tiszt visszaemlékezéseiből. 
V—VI. rész.] 

Ozog, Stanislaw: Sytuacja mieszkanio
wa w wojsku w latach międzywo
jennych. — PKw, 1963. 6. sz. 66— 
73. p. 
[A lakáshelyzet a hadseregben a két 
háború közötti időben.] 

Jedruszczak, Tadeusz: o polsko—nie
mieckiej deklaracji z 1934 r. — WPH, 
1963. 2. sz. 224—228. p. 
[Az 1934. évi lengyel—német dekla
ráció.] 

Buniewicz, I.: Kolejnictwo w przygoto
waniach obronnych Polski w latach 
1935—1939. — MW, 1963. 9. sz. 103— 
115. p. 
[A vasútügy Lengyelország védel
mének előkészítésében, 1935—1939.] 

Stawecki, Piotr: Przyczynek do historii 
polskiego przemysłu zbrojeniowego. 
Sprawozdanie zarządu spółki akcyj
nej „Sepewe" za rok 1938. — WPH, 
1963. 1. sz. 284—310. p. 
[Adalék a lengyel hadiipar történe
téhez. A „Sepewe" részvénytársaság 
igazgatóságának 1938. évi jelentése.] 

Duczyński, Henryk — Krwawicz, Ma
rian: O wydawnictwach poswieco-

11 Hadtört. Közi. 377 



nych dziejom Ludowego Wojska 
Polskiego. — WPH, 1963. 3/4. sz. 561— 
578. p . 
[A lengyel Néphadse reg tör téneté
vel foglalkozó k i adványok . Át tek in
tés.] 

Rosen-Zawadzki, Kaz imierz : Z dziejów 
powstan ia i ewakuac j i Wojska Pols
kiego w ZSRR. s ierpień 1941 — sier
pień 1942 r. Zakończenie . — WPH, 
1963. 2. sz. 92—124. p . 
[A Lengyel Hadsereg mega laku lá 
sának és á t te lepí tésének tör téneté
ről a Szovje tunióban, 1941. aug. — 
1942. aug . Befejező rész.] 

Zbiniewicz, F[ryder ik] : Rola Polskiej 
Par t i i Robotniczej w ksz ta ł towaniu 
poli tycznego oblicza Wojska Pols
kiego (druga polowa 1944 r.) — MW, 
1963. 10. sz. 32—59. p . 
[A Lengyel M u n k á s p á r t szerepe a 
Lengyel Néphadsereg poli t ikai ar
cu l a t ának k ia laku lásában . ] 

Zbiniewicz, F ryde r ik : Geneza związku 
pa t r io tów polskich w ZSRR i 1 dy
wizji p iechoty im. Tadeuzza Kości
uszki maj 1942 — czerwiec 1943. r. — 
WPH, 1963. 1. sz. 3—32. p . 
[A Lengyel Hazafiak Szövetségének 
és Kosciuszko Tádéró l elnevezett 1. 
gyalogos hadosz tá lynak a megala
ku lása a Szovjetunióban, 1942. má jus 
—1943. j ún ius között.] 

Podgórski, Cz.: 1 dywizja p iechoty im. 
Tadeusza Kościuszki . (Formowanie 
i rozwój organizacyjny — 14 maja 
— 11 październ ika 1943 r.) — MW, 
1963. 7. sz. 71—39. p . 
[A Kosciuszko Tádéró l elnevezett 1. 
gy. ho. mega laku lása és szervezeti 
fejlődése 1943. m á j . 14. — okt . 11. 
között.] 

Jurgielewicz, Wac ław: Die En t s t ehung 
und Entwick lung de r Polnischen 
Volksa rmee in der Zeit des zweiten 
Weltkr ieges . — ZM, 1963. 4. sz. 408— 
422. p. 
[A Lengyel Néphadse reg mega laku
lása és fejlődése a másod ik világ
h á b o r ú idején.] 

Jurgielewicz, W[ac law] : Organizacja 
a p a r a t u uzupełn ień Ludowego Wojs
ka Polskiego. — MW, 1963. 8. sz. 
69—86. p . 
[A Lengyel Néphadse reg kiegészí
tési r endsze rének szervezete, 1943— 
1945. között.] 

Jurgielewicz, Wacław: Rozbudowa Lu
dowego Wojska Polskiego w drugiej 
polowie 1944 r. — WPH, 1963. 3/4. sz. 
39—68. p . 
[A Lengyel Néphadse reg kiépülése 
1944. második felében.] 

Szulczynski, S tan is law: His toryczna 
bi twa. — PWL, 1963. 10. sz. 188— 
195. p . 
[Tör ténelmi csata, a leninói ü tkö
zet, 1943. okt.] 

Zielicz, S te fan: . . . W rejonie miejsco
wości Lenino. — WL, 1963. 9. sz. 12— 
21. p . 
[Lenino körzetében.] 

Wrzosek, Mieczysław: Odznaczenie jed
nostek Ludowego Wojska Polskiego 
w latach 1943—1945. — WPH, 1963. 
3 4. sz. 553—560. p . 
[A Lengyel Néphadse reg egységei
nek k i tünte tése i 1943—1945 között .] 

Blum, Ignacy : O składzie socjalno-
demograf icznym polskich sil zbro j 
nych w związku Radzieckim. — 
Maj 1943 — lipiec 1944 r. — WPH, 
1963. 2. sz. 3—34. p . 
[A lengyel fegyveres e rők szociális
demográf ia i összetétele a Szovjet
unióban , 1943. m á j . — 1944, júl.] 

Simanszkij, A. — Hromov, Sz. : Jub i le j -
naja szeszszija Pol ' szkoj Akademi i 
Nauk. — VIZs, 1963. 12. sz. 95—100. p. 
[A Lengyel T u d o m á n y o s Akadémia 
jub i leumi ülése a Lengyel Hadsereg 
20. évfordulójára.] 

Stachurski, Eugeniusz : Udział społe
czeństwa cywilnego w obchodach 
XX-lecia ludowego Wojska Pols
kiego. — WL, 1963. 8. sz. 41—43. p . 
[A polgár i t á r s ada lom részvétele a 
húszéves Lengyel Néphadse reg meg
ünneplésében.] 

Dwudziestolecie, h is tor ia i ludzie. — 
WPH, 1963. 3/4. SZ. 5—8. p . 
[A Lengyel Néphadse reg 20. évfor
dulójára . ] 

Godlewski, P io t r : Rozmowy przed XX-
leciem. — WL, 1963. 3. sz. 23—30. p . 
[Beszélgetés J a n Zamojskival , a Len
gyel Hadtör téne t i Intézet főnökével 
és Kazimierz Koniecznyvel , a Len
gyel Katona i Múzeum igazgatójá
val a Lengyel Néphadse reg 20. év
fordulója előtt.] 

Benard, Zbigniew: Droga do Polski . — 
WL, 1963. 5. sz. 3—9. p . 
[A Lengyel Néphadse reg 20. évfor
dulójára . Üt Lengyelországba.] 

Rawski, Tadeusz : Ludowe Wojsko Pols
kie . — WL, 1963. 9. sz. 38—54. p . 
[A Lengyel Néphadse reg 20. évfor
dulójára .] 

Kozlowicz, Wojciech: Felköszöntés . — 
Le, 1963. 10. sz. 23—25. p . 
[A Lengyel Néphadse reg húszeszten
dős.] 

Spychalski, Mar ian : U pods taw kształ
towania obronnośc i Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej . W XX-lecie Lu
dowego Wojska Polskiego. — WPH, 
1963. 3/4. sz. 12—38. p . 
[A Lengyel Népköz tá r saság védel
m é n e k megteremtésénél . ] 

Spychalski, M[arian] : U pods taw kszal-
towania obronnośc i Polskie j Rzeczy
pospolitej Ludowej w XX-lecie Lo
dowego Wojska Polskiego. — MW, 
1963. 10. sz. 5—31. p . 
[A Lengyel Népköz tá r saság védel
mének mega laku lásáná l , a Lengyel 
Néphadse reg 20. évfordulójára . ] 
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^Spychalski] Szpühal'szkij, Marian: 20-
letie narodnogo Voj.szka Pol'szkogo. 
— VM, 1963. 9. BZ. 30—45. p. 
[20 éves a Lengyel Néphadsereg.] 

[Zwanzig] 20 Jahre Polnische Volks
armee. — ZM, 1963. 3. sz. 383. p. 
[Húsz éves a Lengyel Néphadsereg.] 

Puteczny, M.: Wojsko Polskie stwor
zyła i wychowała Partia. — WPL, 
1963. 10. sz. 3—9. p. 
[A Lengyel Néphadsereg 20. évfor
dulójára.] 

Spychalski, Marian; U podstaw kształ
towania obronności Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej. W XX-lecie 
Ludowego Wojska Polskiego. — 
PWL, 1963. 10. sz. 5—35. p. 
[A Lengyel Néphadsereg megalaku
lásának 20. évfordulójára. A Len
gyel Népköztársaság védelme meg
alakulásánál.] 

XX-leeie Ludowego Wojska Polskiego. 
— WL, 1963. 10. sz. 3—16. p. 
[A Lengyel Néphadsereg megalaku
lásának 20. évfordulójára.] 

Gac, Stanislaw: Dvacet let ozbrojenych 
sil lidového Polska. — HV, 1963. 5. 
sz. 721—733. p. 
[A Lengyel Népköztársaság Fegyve
res Erőinek 20 éve.] 

Partia — Wojsko — Rewolucja LudowTa. 
— WL, 1963. 9. sz. 3—11. p. 
[A Párt — a hadsereg — a népi for
radalom.] 

Gomułka, Władysław: Żołnierze, któ
rych wyróżniła historia. — WPH, 
1963. 3/4. sz. 9—11. p. 
[Katonák, akiket kiemelt a történe
lem. Gomułka 1946-ban tartott be
szédéből.] 

Margules, Józef: Ludzie czynu. Krótkie 
życiorysy bohaterskich żołnierzy 
Ludowego Wojska Polskiego. — 
WPH, 1963. 3/4. sz. 541—552. p. 
[Tevékeny emberek. A Lengyel Nép
hadsereg hős katonáinak rövid élet
rajzai.] 

Jurgielewicz, Wacław: Konferencja 
wojskowo-historyczna w Pomorskim 
okręgu wojskowym z okazji XX-
lecia Ludowego Wojska Polskiego. 
— WPH, 1963. 3/4. sz. 652—655. p. 
[Hadtörténeti konferencia a tenger
melléki katonai körzetben a Lengyel 
Néphadsereg 20. évfordulója alkal
mából.] 

Pali, Fr.: Interventia lui Iancu de Hune-
doara in Tara Romineasca si Moldo
va in anii 1447—1448. — SRI, 1963. 5. 
sz. 1049—1072. p. 
[Hunyadi János intervenciója Havas
alföld és Moldva területére 1447— 
1448-ban.] 

Picková, Vera: Nuceny uver ceskych 
mest a války v Uhrách v 16. a na 
pocátku 17. stoleti. — HV, 1963. 6. sz. 
969—1004. p. 

Jurek, Marian: Trzeci front dawniej i 
dziś. — WL, 1963. 9. sz. 86—96. p. 
[A Lengyel Néphadsereg feladatai a 
múltban és ma.] 

Przymanowski, Janusz: Armia bez 
munduru. — WL, 1963. 9. sz. 97— 
103. p. 
[A Lengyel Néphadsereg és a lakos
ság kapcsolata. A harci hagyomá
nyok nevelő ereje.] 

Czarnogórski, Czesław: Z kart braterst
wa. — WL, 1963. 9. sz. 55—63. p. 
[A lengyel—szovjet fegyverbarátság 
történetéből.] 

20-lecie Ludowego Lotnictwa. — WPL, 
1963. 7. sz. 3—17. p. 
[Húsz éves a lengyel légierő, 1943— 
1963.] 

Martecki, M. : Z historii lotnictwa 
morskiego. — WPL, 1963. 6. sz. 
50—56. p. 
[A haditengerészeti légierő történeté
ből.] 

Gołąbek, Czesław: Z genezy powstania 
i działalności Werwolfu na polskich 
ziemiach zachodnich. — WPH, 1963. 
2. sz. 125—152. p. 
[A Wehrwolf megalakulásáról és te
vékenységéről Lengyelország nyugati 
részén 1945—1958.] 

Blum, Ignacy: z dejin Polské armády 
v letech 1945—1948. — HV, 1963. 2. sz. 
153—181. p. 
[A Lengyel Néphadsereg történeté
ből az 1945—1948-as években.] 

Huszcza, Zygmunt—Szydłowski, Zbigni
ew: z dziejów pomorskiego okręgu 
wojskowego w latach 1945—1948. — 
WPH, 1963. 3/4. sz. 273—293. p. 
[A tengermelléki katonai körzet tör
ténetéből, 1945—1948 között.] 

Studziński, Zdzisław: Powstanie i roz
wój ludowej marynarki wojennej w 
latach 1944—1948. — WPH, 1963. 3/4. 
sz. 252—272. p. 
[A lengyel népi haditengerészet meg
alakulása és fejlődése, 1944—1948 kö
zött.] 

Blum, Ignacy: Z dziejów głównego zar
ządu politycznego WP, jego rola i 
miejsce w Ludowym Wojsku Pols
kim. — WPH, 1963. 3/4. sz. 206—251. p. 
[A lengyel politikai főcsoport törté
netéről, szerepéről és helyéről a 
Lengyel Néphadseregben, 1944—1956 
között.] 

[A cseh városok kényszerkölcsöne 
és a magyarországi háborúk a 16. 
században és a 17. század elején.] . 

Surdy, B.: A Bánát katonai határvidé
kének létrehozása egy szemtanú le
írásában, 1768—1773. — Anuarul Insti-
tutului de istorie din Cluj, IV. (1963.) 
257—266. p. 

Gavrilovic, Slavko: Verőce megye az 
1848—1849. évi forradalomban. — His~ 
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torijski Zborník, 1961. összevont 
szám, 1—73. p. 

Gavrilovic, Slavko: A Szerémség az 
1848—1849. évi forradalom idején. — 
Jugoslovenski Istorijski Časopis, 1962. 
2. sz. 23—32. p. 

Walter, Fr.: Miért vallott kudarcot az 
1848. évi bécsi októberi forradalom
nak szánt magyar fegyveres segít
ség. — Südostforschungen, XXII. 
(1963.) 377—400. p. 

Felczak, W. : Slowianie wegierscy wobec 
•sprawy rewolucji i kontrrewolucji w 
1848 roku. — PH, 1963. 4. sz. 572— 
591. p. 

Schmidt, Albert: Landesverteidigung in 
alter Zeit. — PKI, 1963. l. sz. 20—21. p. 
[Honvédelem a régi időkben. Ham
burg katonai múltja.] 

Schubert, Karlheinz: Über die Anfänge 
der Militärseelsorge in der preussi-
schen Armee. — WR, 1963. 6. sz. 
343—352. p. 
[A katonai lelkipásztorkodás kezde
tei a porosz hadseregben.] 

Schlegel, Klaus: Das XVI. Armeekorps 
in Metz unter Graf (Gottlieb) Haese-
ler — einmal anders gesehen. — Fg, 
1963. 5. sz. 170—172. p. 
[A XVI. metzi hadtest Haeseler alatt 
— egyszer más szemmel nézve.] 

Mehner, Heinz: Militärkaste, Sozialde
mokratie und Armee in den 70er und 
80er Jahren des 19. Jahrhunderts. — 
ZM, 1963. 2. sz. 223—231. p. 
[A katonai kaszt, a szociáldemokrá
cia és a hadsereg a 19. század 70-es, 
80-as éveiben.] 

Steinberg, Jonathan: A German plan for 
the invasion of Holland and Belgi
um, 1897. — HJ, 1963. 1. sz. 107—119. p. 
[Német terv Hollandia és Belgium 
elözönlésére 1897-ből.] 

Isenburg: „Anno dazumal". Ein Herbst
manöver 1903 in Lothringen. — St, 
1963. 1. sz. 6. p. 
[Az 1903-as lotharingiai őszi hadgya
korlatról.] 

Schweinitz, v.: Kommentar zu einem al
ten Dienst-Notizbuch." — PKI, 1963. 
1. sz. 14—15. p. 
[Kommentár egy első világháború 
előtti német szolgálati jegyzőkönyv
höz.] 

Donop, Kurt v.: Kurze Entwicklungsge
schichte der im Jahre 1914 bestehen
den preussischen Kürassier-Regi
menter. (Schluss.) — Fg, 1962. 6. sz. 
187—196. p. 
[Az 1914-ben fennálló porosz vértes 
ezredek rövid fejlődéstörténete. Be
fejezés.] 

Klietmann, K. G. : Das Eisenbahn-Ba
taillon Bromberg 1919. — Fg, 1963. 
5. sz. 140—144. p. 

[A magyarországi szlávok viszonya 
az 1848-as forradalomhoz és ellenfor
radalomhoz.] 

Zdrada, Jerzy: Stosunki polsko-wegiers-
kie przed powstaniem styczniowym 
(1859—1862.) — PH, 1963. Tom. LIV. 
Zeszyt 2. 297—324. p. 
[Lengyel-magyar kapcsolatok a ja
nuári felkelés előtt (1859—1862.)] 

Pichlik, Karel: Vzpoury navrátilcu z 
ruského zajeti na Slovensku v kvet
nú a cervnu 1918. — HC, 1963. 4. sz. 
580—598. p. 
[Az orosz hadifogságból hazatérők 
lázongásai Szlovákiában 1918 május— 
júniusában.] 

[A brombergi vasutas zászlóalj 1919-
ben.] 

Koch, Horst-Adalbert: Von der alten Ar
mee zur Reichswehr. Ein Überblick 
über Gliederung und Standorte der 
vorläufigen Reichswehr. — Fg, 1963. 
1. sz. 2—6., 2. sz. 56—60., 3. sz. 91— 
96., 4. sz. 105—112., 5. sz. 144—147. p. 
[A régi hadseregtől a Reichswehrig. 
A Reichswehr felállítása előtti német 
hadsereg tagozódásának és állomás
helyeinek áttekintése.] 

Schirmer, Friedrich: Die Uniforme 
des 200 000-Mann-Heeres 1919,1920. — 
Fg, 1963. 3. sz. 82.. 4. sz. 132—136. p. 
[A Reichswehr felállítása előtti né
met hadsereg egyenruhái 1919—1920-
ban.] 

Bidlingmaier, Gerhard: Die strategi
schen und operativen Überlegungen 
der Marine 1932—1942. — WR, 1963. 
6. sz. 312—331. p. 
f A német haditengerészet hadászati 
és hadműveleti megfontolásai 1932— 
1942 között.] 

Leszczynski, J. : Zbrojenia lotnicze Nie-
miec przed II wojna swiatowa. — 
WPL, 1963. 9. sz. 17—26. p. 
[A német légifelfegyverzés a II. vi
lágháború előtt.] 

Töpelmann, Hans: Die ..Deutsche Kom
panie" z. b. V. — FG, 1963. 1. sz. 
21—24. p. 
[A „Deutsche Kompanie z. b. V.", az 
első német komandócsapat.] 

Sontag, Raymond: The German diplo
matic papers: publication after two 
world wars. — AHR, 1962. 68. köt. 1. 
sz. 57—68. p. 
[A német diplomáciai iratok publi
kációja két világháború után.] 

(Fünfzig) 50 Jahre Technische Marine
schule Kiel. — SuT, 1963. 12. sz. 678— 
679. p. 
[50 éves a kiéli haditengerészeti is
kola.] 

Vom Reiterzug zur Fallschirm-Panzer
aufklärungsabteilung. — PKI, 1963. 
2. sz. 33—34. p. 
[A lovas járőrtől az ejtőernyős-pán-
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célos felderí tő osztagig. A néme t fel
der í tő egységek tör ténetéből . ] 

Admira l Wilhelm Canar i s 1. J a n u a r 
1887—9. Apri l 1945. — St, 1963. 4. sz. 
6. p . 
[Canaris t enge rnagy életéről.] 

Rüge, F r i ed r i ch : Nachruf für Admira l 
a; D. (Erich) Fors te . — WR, 1963. 
9. sz. 551. p . 
[Erich Fors te admirá l i s emlékeze
tére.] 

Eine Gedenks tunde für Guder ian . — 
PKI, 1963. 4. sz. 19—21. p. ' 
[Megemlékezés Heinz Guder i an ve
zérezredesről szüle tésének 75. évfor
dulóján.] 

Giese, Fri tz E.: Grossadmi ra l von Koes-
ter . Der Lehrme i s t e r der deu t schen 
Flotte . Zu se inem 35. Todes tag am 
21. 2. 1963. — SuT, 1963. 2. sz. 93— 
94. p . 
[Koester nagyadmi rá l i s a német ha 
di tengerészet t an í tómes te re . Halá lá 
n a k 35. évfordulójára . ] 

(Budennüj) Bud jonny , Sz. M.: Brief an 
Admira l W. Verner . — ZM, 1963. 2. 
sz. 210—212. p . 
[Budjonnij marsa l l levele Verne r tá
bo rnokhoz a szoje t -német fegyver
bará tságról . ] 

Fischer, K a r l : Z u r Waffenbrüderschaf t 
zwischen der Na t iona len Volksa rmee 
u n d der Sowje ta rmee . — ZM, 1963. 
2. sz. 180—195. p . 
[A Német Nemzet i Néphadse reg és a 

Dalma, Alfons: Das Werk u n d das Erbe 
Konrad A d e n a u e r s . Sys tem und 
Grund lagen der deu t schen na t iona len 
Aussen- und Sicherhei tspol i t ik n a c h 
der Nieder lage von 1945. — W, 1963. 
10. sz. 517—522., 11. sz. 573—579. p . 
[Konrad A d e n a u e r m ű v e és öröksé
ge. A német nemze t i kü l - és bizton
sági poli t ika r endsze re és alapelvei 
1945. után.] 

Centenar io della m o r t e del genera le 
Manfredo Fant i . — RM, 1963. 6. sz. 
857—858. p . 
[Manfredo Fan t i h a l á l á n a k 100. év
fordulója.] 

Boy er, Fe rd inand : Char les Alber t et la 
Seconde Répub l ique (de ju in a août 
1848). — RSR, 1963. 4. sz. 463—512. p . 
[Károly Alber t szard k i r á ly és a Má
sodik Köztársaság . 1848 június—au
gusztus.] 

Dethan, Georges : Nap les en 1860 d 'après 
une le t t re d 'A lexandre Bixio. — 
RSR, 1963. 4. sz. 545—549. p . 

Das P o r t r ä t : B r u n o Rit ter von H a u e n 
schi ld in m e m o r i a m . — PKI, 1963. 
2. sz. 26, p . 
[Bruno von Hauensch i ld n é m e t t á 
b o r n o k h a l á l á n a k 10. évfordulójára . ] 

Z u m 150. Todes tag von (Gerhard J o h a n n 
David von) Scharnhors t . — PKI , 1963. 
3. sz. 27. p . 
[Scharnhors t h a l á l á n a k 150. év fordu
lójára.] 

Giese, Fr i tz E. : Admi ra l Re inha rd S c h e -
er. Der deu tsche Flot tenchef in d e r 
Skage r raksch lach t . Zur 100. Wieder 
k e h r seines Gebur t s t ages am 30. S e p 
t e m b e r 1963..— SuT, 1963. 9. sz. 521— 
522. p . 
[Reinhard Scheer admirá l i s . N é m e t 
f lo t t apa rancsnok a S k a g e r r á k m e l 
lett i ü tköze tben . Szüle tésének 100. év
fordulójára . ] 

Höroldt, Die t r ich : Maximi l ian von Spee 
(1861—1914). — WR, 1963. 12. sz . 
707—728. p . 
[Maximil ian Spee admirál is . ] 

szovjet hadse reg közti f egyverbará t 
ságról.] 

Riedel, Sigfrid: Die Nat ionale Volksar 
mee — Hüte r in u n d For t se tzer in de r 
bes ten Trad i t ionen des mi l i t ä r i schen 
Kampfes der deu t schen Arbe i t e r 
k lasse u n d des deu t schen Volkes . — 
ZM, 1963. 4. sz. 389—407. p . 
[A Nemzet i Néphadse reg — a n é m e t 
munkásosz t á ly és néme t n é p leg jobb 
ha rc i h a g y o m á n y a i n a k folytatója és 
megőrzője.] 

Wellner: Das Panze rau fk l ä rungsba t a i l 
lon I in Braunschwe ig ü b e r n i m m t die 
Tradi t ion des ehem. B r a u n s c h w e i g i 
schen Husaren-Reg iments Nr . 17. — 
PKI , 1963. 2. sz. 31. p . 
[Az I. b r aunsehwe ig i páncé los fe lde 
rítő zászlóalj átveszi az egykor i 17. 
b raunschwe ig i huszá rez red h a g y o 
mányai t . ] 

[Nápoly 1860-ban Alexandre Bixio 
egy levele szerint.] 

Landi, Gu ido : Carteggio della co lonna 
mobile del genera le (Francesco) L a n 
di da P a l e r m o a Calataf imi (5—IS 
maggio 1860). — RSR, 1963. 4. sz . 
529—534. p . 
[Francesco Land i t á b o r n o k levelezé
se Pa le rmótó l Calatafimiig. 1860. m á 
j u s 5—15-ig.] 

Jászay Magda : La c a m p a g n a del 1860 ne l 
carteggio di due gar ibald in i u n g h e -
resi . — RSR, 1963. 1. sz. 57—90. p . 
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[Az 1860. évi had já ra t ké t m a g y a r 
gar iba ld is ta levelezésében.] 

Rémusat, Char les de : Sur La Cour de 
Rome en 1860—61. — RSR, 1963. 2. sz. 
191—200. p . 
[A római udva r ró l 1860—61-ben.] 

Popescu, Mircea : La bat tagl ia di Solfe-
r ino in un canto popolare r omeno . 
— RSR, 1963. 3. sz. 389—390. p . 
[A solferinoi csata egy r o m á n n é p 
dalban.] 

Tamborra, Ange lo : La gue r ra del 1866 
in un colloquio t ra Vittorio E m a n u -
ele II. e il gen. Möhring. — RSR, 
1963. 1. sz. 91—96. p. 

Page, Rober t W.: The P a r a g u a y a n war . 
— MR, 1963. 9. sz. 89—96. p . 

Müller, Rudolf: Graf Wilhelm von Scha
umburg -L ippe in Por tuga l . — WR. 
1963. 4. sz. 230—238. p . 

Demény L[ászló] : Cu pri vire la ca rac te -
rul rascoale i din 1655 in T a r a Romi-
neasca . — SRI, 1963. 2. sz. 307—337. p . 
[Az 1655. évi havasalföldi felkelés 
jellegéről.] 

Demény—Meshova, Lidia: Despre pa r -
t ic iparea romini lor in cas tea caza-
ceasca a lui Bogdan Hmeln i tk i . — 
SRI, 1963. 6. sz. 1381—1395. p . 
[Adalékok a románok részvételéről 
a Bogdán Hmelnicki j féle kozák 
hadseregben . ] 

Camariano, Nes tor : Tudor Vlad imires -
cu in lumina unor documen te din 
Arhivele din Viena. — SRI, 1963. 
3. sz. 643—650. p . 

Batov, P(avel) I(vanovics) : Pod zname- Bn 
n e m in te rnac iona l izma. — KZ, 1963. 
123. sz. 2—3. p . 
[Visszaemlékezés a spanyol szabad
ságharc ra . ] 

Reynold, Gonzague de : Le colonel Al
fred de Reynold. — RMS, 1963. 6. sz. 
253—260. p . 
[Alfred de Reynold svájci ezredes 
élete. (1833—1929.) Fr iburg i k a t o n á k 
külföldi tszolgálatban a 16—19. szá
zadban.] 

Letter, P a u l : Grenzbese tzung in Grau -
b ü n d e n 30. Mai bis 26. Ju l i 1859. — 
ASM, 1963. 11. SZ. 705—711., 12. SZ. 
780—787. p . 

[Az 1866. évi hábo rú II. Vik tor E m á 
nuel és Möhr ing t ábornok közt le
folyt megbeszélésben.] 

Papi, G iuseppe : Come f u conquis ta to il 
Fezzan. — RM, 1963. 7—8. sz. 929— 
939. p . 
[Hogyan foglal ták el az olaszok Fez-
zánt?] 

Delzell, Char les F . : Benito Mussol ini a 
guide to the biographical l i t e ra ture . 
— JMH, 1963. 4. sz. 339—353. p . 
[Vezérfonal Benito Mussol ini életrajz 
i rodalmához. ] 

[À p a r a g u a y i háború. ] 

[Schaumburg-Lippe Vilmos gróf Por 
tugál iában , a por tugál hadse reg nagy 
re formátora a 18. században.] 

[Tudor VLadimirescu egy bécsi le
vél tár i d o k u m e n t u m tükrében . ] 

Stan, A.: Incercar i de o rgan iza re a une i 
rezis tente a r m a t e in t impul revolutiei 
m u n t e n e de la 1848. — SRI, 1963. 
3. sz. 621—642. p . 
[Kísérletek egy felkelő hadsereg 
megszervezésére az 1848. évi havas 
alföldi for rada lom idején.] 

Curticapeanu, V.: Documen te no i despre 
Ari ton Pesoar iu , lup ta tor revolut io
nä r si om de cul tura (1890—1920.) — 
SRI, 1963. 2. sz. 357—372. p . 
[Üj d o k u m e n t u m o k Ar i ton Pescar iu -
ról, a fo r rada lmár ró l és k u l t ú r m u n -
kásról . 1890—1920. — Részvétele az 
orosz po lgárháborúban . ] 

Bron, Michal : Udzial po laków w wojnie 
h iszpanskie j w la tách 1936—1939. — 
WPH, 1963. 1. SZ. 97—131. p . 
[Lengyelek részvétele a spanyo l pol
g á r h á b o r ú b a n , 1936—1939 között .] 

[A svájci h a t á r ő r c s a p a t o k ha t á rmeg
szállása G r a u b ü n d e n b e n , 1859 május 
30—júl. 26. között , az olasz független
ségi h á b o r ú idején.] 

Real, T h e o d o r : Die Anfänge der schwei
zer ischen Mil i täraviat ik. — FT, 1963. 
10. sz. 264, 269—270., 11. sz. 292, 297— 
299. p. 
[A svájci ka tona i av ia t ika kezdetei.] 

Dallfus, Wal te r : Die Pionierzei t der 
schweizer i schen Luftfahr t . — FT, 
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1963. 2. sz. 45—47., 4. ez. 97—99. p. 
[A svájci repülésügy úttörő korsza
ka.] 

Masson, R. : Le colonel cdt. de corps J u - , 

Kudrjavecev, B. V,: Po szledam bitvü sz 
tataro-mongolami na reke Szit'v 
1238 g. — ISzSzSzR, 1963. 4. sz. 226— 
227. p. 
[A mongol-tatárokkal 1238-ban vívott 
csata nyomában a Szit folyónál.] 

Karaev, G. N. : Novüe dannüe o meszte 
Ledovogo poboiscsa. — ISzSzSzR, 
1963. 6. sz. 57—75. p. 
[Üj adatok a Csud-tó jegén vívott 
csata helyéről.] 

Lanin, V.: Alexandr Nevszkij (700-letie 
sz dnja szmerti.) — VIZs, 1963. 11. sz. 
121—122. p. 
[Alekszandr Nyevszkij halálának 
700. évfordulója.] 

Alekszandr Nevszkij. — KZ, 1963. 268. sz. 
4. p. 
[Alekszandr Neyvszkij halálának 
700. évfordulója.] 

Bodarszkij, Ja. E.: Po povodu rabotü 
tureckogo isztorika o Prutszkom po-
hode 1711. — ISzSzSzR, 1963. 6. sz. 
207—212. p. 
[Észrevételek egy török történész
nek (A. N. Kurat) az 1711-es Prut 
menti hadjáratról írott művével kap
csolatban.] 

- Epifanov, P.: O szosztojanii voennoj 
müszli v Roszszii v pervoj polovine 
XVIII véka. — VIZs, 1963. 11. sz. 
112—117. p. 
[A katonai elmélet helyezete Orosz
országban a XVIII, század első fe
lében.] 

Roszszii szlavnüj szün. — KZ, 1963. 194. 
sz. 6. p. 
[Dmitrij Nikolaevics Szenjavin orosz 
tengernagy születésének 200. évfor
dulója.] 

Baszov, A.: Admirai D. N. Szenjavin. 
(K. 200-letiju szo dnja rozsdenija.) 
— VIZs, 1963. 8. sz. 126—128. p. 
[Dmitrij Nikolaevics Szenjavin ad
mirális születésének 200. évforduló
jára.] 

Krasznikov, N.—Suriigin, Ja.: Poszled-
nie dni zsizni M. I. Kutuzova. — 
VIZs, 1963. 4. sz. 119—121. p. 
[Kutuzov életének utolsó napjai.] 

Busson, Jean-Pierre: Un Antillais en 
Russie, Grand Amiral de la mer Noi
re et Ministre de la Marine: le ca
pitaine de vaisseau de Traversay, 
1754—1831. — RHA, 1963. 1. sz. 144— 
154. p. 
]Egy Antillákról származó francia 
katona Oroszországban. De Traver
say sorhajókapitány, a Fekete-ten
ger tengernagya és tengerészeti mi
niszter. 1754—1833.] 

les Borel. Nécrologie. — RMS, 1963. 
4. sz. 201—203. p. 
[Jules Borel svájci hadtestparancs
nok halálára.] 

Murat, Ibragimbejli Hadzsi: Boevoe 
szodruzsesztvo ruszszkih i azerbajd-
zsanszkih vojnov c ruszszko-turec-
koj vojne 1828—1829. gg. — VIZs, 1963. 
10. sz. 116—121. p. 
[Az orosz és az asszerbajdzsán har
cosok fegyverbarátsága az orosz-tö
rök háborúban, 1828—1829-ben.] 

Verzsbickij, V.: Antipravitel'sztvennüe 
vüsztuplenija v ruszszkoj armii v 
period krümszkoj vojnü (1853—1856 
gg.) — VIZs, 1963. 8. sz. 104—108. p. 
[Kormányellenes fellépés az orosz 
hadseregben a krimi háború idősza
kában (1853—1856.)] 

Manszvetov, V.: Szlavnaja isztorija. — 
TV, 1963. 12. sz. 18. p , 
[Az 1877—78. évi orosz-török háború 
rakéta-tüzérségének dicső története.] 

Jahnovszkij, I.: PodpoPnaja rabota mor-
jaka v 1903—1904 godah. — VIZs, 
1963. 11. sz. 80—83. p. 
[Visszaemlékezés. A tengerészek 
földalatti munkája 1903—1904-ben.] 

Glrault, René: La révolution russe de 
1905 d'après quelques témoignages 
français. — RH, 1963. 230. köt. 1. sz. 
97—120. p. 
[Az 1905. évi orosz forradalom, né
hány francia adat megvilágításában.] 

Popov, N. A.: Revoljucionnüe vüsztu
plenija voennoplennüh v Roszszii v 
godü pervoj mirovoj vojnü. — VI, 
1963. 2. sz. 76—87. p. 
[A hadifoglyok forradalmi mozgal
mai Oroszországban az első világ
háború éveiben.] 

Erükaiov, E.: DejatePnoszt' Voennoj or-
ganizacii pri CK RSZDRP(b) naka-
nune Oktjabr'szkogo vooruzsennogo 
voszsztanija. — VIZs, 1963. 11. sz. 
18—31. p. 
[OSzDMP KB mellett működő kato
nai szervezet tevékenysége az októ
beri fegyveres felkelés előestéjén.] 

Frajman, A. L.: Vszeszojuznaja szesz-
szija, poszjascsennaja 45-letiju okt
jabr'szkogo vooruzsennogo voszszta
nija v Petrograde. — ISzSzSzR. 1963. 
1. sz. 222—227. p. 
[A Szovjetunió Tudományos Akadé
miájának összszövetségi ülésszaka 
1962 novemberében a pétervári fegy
veres felkelés 45. évfordulója alkal
mából.] 

Szórok pjataja godovscsina Szovetszkih 
Vooruzsennnüh Szil. — VIZs, 1963. 
2. sz. 3—10. p. 
[A Szovjet Fegyveres Erők negyven
öt éves évfordulója.] 

Szovjetunió 
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Szórok pjataja godovscsina Szovetszkih 
Vooruzsennüh Szl. — VM, 1963. 2. sz. 

3—16. p. 
[A Szovjet Fegyveres Erők megala
kulásának 45. évfordulójára.] 

Kolesznicsenko, I.: Dejatelnoszť Kom-
muniszticseszkoj partii po okrepleni-
ju voinszkoj diszciplinü v period 
sztanovlenija Szovetszkih Vooru
zsennüh Szil. — VIZs, 1963. 9. sz. 
3—11. p. 
[A Kommunista Párt tevékenysége 
a katonai fegyelem megszilárdításá
ért, a Szovjet Hadsereg megalakulá
sa idején.] 

Dmitriev, P.: Kommuniszticseszkaja 
partija — organizátor vszeobscsego 
voennogo obucsenija trudjassihszja 
v period grazsdanszkoj vojnü v 
SzSzSzR. — VIZs, 1963. 4. sz. 3—13. p. 
[A Kommunista Párt, mint a dolgo
zók általános katonai kiképzésének 
szervezője a polgárháború időszaká
ban.] 

Szofronov, G. : Beszeda sz Vladimirom 
Il'icsem. — VIZs. 1963. 4. sz. 52—55. p. 
[Beszélgetés Leninnel 1918-ban a Vö
rös Hadsereg megerősítéséről.] 

Mal'cev, M. : Szlavnaja nagrada rodinü. 
— KZ, 1963. 219. sz. 4. p. 
[A „Vörös Zászló" katonai érdem
rend alapításának 45. évfordulója.] 

Mal'cev, M. : Pervüj szovetszkij boevoj 
orden. (K 45-letiju ucsreszdenija or-
dena Krasznogo Znamená). — VIZs, 
1963. 9. sz. 119—125. p. 
[Az első szovjet katonai érdemrend. 
A Vörös Zászló érdemrend megala
pításának 45. évfordulójára.] 

Mackintosh, Malcolm: Soldiers of the 
party. — MR, 1963. 5. sz. 27—31. p. 
[A SzKP és a szovjet hadsereg viszo
nya. Történeti áttekintés.] 

Winbauer, Alois: Die Rote Arme und die 
bolschewistische Partie. — WR, 1963. 
3. sz. 131—136. p. 
[A Vörös Hadsereg és a bolsevista 
párt. Történeti áttekintés.] 

Polikarpov, V.: Razgrom belogvardej-
szkih udarnüh bataľonov pod Bel-
gorodom v 1917 godu. — VIZs, 1963. 
1. sz. 103—109. p. 
[Fehérgárdista rohamzászlóaljak 
szétverése Belgorod alatt. 1917-ben.] 

Vidjaszov, F. I.: Kontrrevoljucionnüe 
zamüszlü inosztrannüh imperialisz-
tov i kornilovscsina. — VI, 1963. 5. 
sz. 51—66. p. 
[A külföldi imperialisták és a kor-
nyilovisták ellenforradalmi tervei.] 

Iszszerszon, G. : Nacsalo boevogo puti. 
— VIZs, 1963. 2. sz. 71—75. p. 
[Visszaemlékezés a polgárháború el
ső éveire, 1918.] 

Cserednicsenko, V.: Pobedü Krasznoj 
Armii v godü grazsdanszkoj vojnü. 
— KVSZ, 1963. 21. sz. 72—78. p. 
[A Vörös Hadsereg győzelmei a pol
gárháború éveiben.] 

Vávra, Vlastimil: Priprava protisovetské 
intervence na severu Ruska v r. 
1918. - HV, 1963. 1. sz. 61-90. p. 
[A szovjetellenes intervenció előké
születei Észak-Oroszország területén 
1918-ban.] 

Siskin, Sz.: O pianah bor'bü sz armiej 
Denikina. — VIZs, 1963. 2. sz. 21— 
36. p. 
[Denikin fehérgárdista hadseregével 
vívott.harc terveiről.] 

Gimpel'szón, E. G. : O politike „voen
nogo kommunizma" (1918—1920 gg.) 
— VI, 1963. 5. sz. 36—50. p. 
[,,A hadikommunizmus" politikájá
ról, 1918—1920 között.] 

Budennüj, Sz.: Geroi prorüva vrazsesz-
kogo fronta. — VIZs, 1963. 4. sz. 55— 
63. p. 
[Bugyonnij marsall visszaemlékezése 
az 1. lovas hadsereg 1920-as áttöré
sére a lengyel fronton.] 

K isztorii szozdanija 1-j i 2-j Ukrain-
szkih divizij. — VIZs, 1963. 9. sz. 
125—128. p. 
[Az 1. és 2. Ukrán divízió megalaku
lásának történetéhez, 1918—1920.] 

Szelivanov, P.: Komszomolcü na frontah 
grazsdanszkoj vojnü. — VIZs, 1963. 
9. sz. 94—98. p. 
[Komszomolisták a polgárháború 
arcvonalain.] 

Dzidzarija, G. A:. „Kiaraz" (Abhazszka-
ja revoljucionnaja kreszt'janszkaja 
druzsina 1917—1921 gg.) — ISzSzSzR, 
1963. 5. sz. 128—139. p. 
[„Kiaraz". Abház parasztok önkén
tes forradalmi csapata 1917—1921-
ben.] 

Trifonov, I.: O likvidácii kontrrevolju-
cionnoj avantjuru Enver-Pasi v Bu
hare i Turkeszane v 1921—1922 godah. 
— VIZs, 1963. 6. sz. 110—115. p. 
[Enver pasa ellenforradalmi kaland
jának likvidációjáról Buharában és 
Turkesztánban, 1921—1922-ben.] 

Zevelev, A. I.: Grazsdanszkaja vojna v 
Turkesztane v szovetszkoj isztori-
cseszkoj literature. — ISzSzSzR, 1963. 
3. sz. 61—79. p. 
[A polgárháború Turkesztánban a 
szovjet történeti irodalomban.] 

Lagutin, E. Sz.: Poszlednie verszii bur-
zsuaznoj nauki o grazsdanszkoj voj
ne v Roszszii. — ISzSzSzR, 1963. 4. 
sz. 206—211. p. 
[A burzsoá történetírás legújabb .vál
tozatai az orosz polgárháborúról.] 

Rejhberg, G. E.—Sapik, B. Sz. : Ameri-
kanszkie szenatorü szudjat szovet-
szkogo predsztavitelja. (íz isztorii 
pervoj Szoveszkoj miszszii v SzSA 
v 1919—1921 gg.) — ISzSzSzR, 1963. 
2. sz. 81—89. p. 
[Az első szovjet küldöttség történe
téből az Egyesült Államokban 1919— 
1921-ben.] 

Vávra, Vlastimil: Francouzské doku
menty k príprave protisovetského 



vys toupen i es. légii. — HV, 1963. 3. 
sz. 476—498. p . 
[Francia o k m á n y o k a csehszlovák 
légiók szovjetel lenes in tervenciójá
n a k előkészítéséről .] 

Homcsik, N.—Bel'csenko, K.: Sz t rannicü 
voenno-morszkoj isztorii . — VTZs. 
1963. 2. sz. 120—125. p . 
[A had i tengerésze t tör ténetéből . 
1918-ban.] 

Beljavcev, i . : Voszsztanovlenie voenno-
morszkogo flota SzSzSzR v 1921— 
1928 godah . — VIZs. 1963. 3. sz. 106— 
110. p . 
[A szovjet had i tengerésze t i flotta 
ú j raszervezése 1921—1928 között .] 

Konovalov, V.: íz isztori i szevernogo 
flota. — VIZs, 1963. 6. sz. 102—110. p. 
[Az északi flotta tör ténetéből . ] 

Saturnüj, A. : Vooruzsennüe Szilü 
SzSzSzR v godü mirnogo szocialisz-
t icseszkogo sztroi tel 'sztva. (1921— 
1941 gg.) — KVSz. 1963. 21. sz. 79— 
85 p . 
[A Szovjetunió fegyveres erői a 
békés , szocialista épí tés éveiben. 
1921—1941.] 

Petrov, J u . : Deja te lnoszť K o m m u n i s z -
t icseszkoj pa r t i i po p roveden i ju edi-
nenacsal i ja v Vooruzsennüh Szilah 
(1925—1931 godü.) — VIZs, 1963. 5. sz. 
12—23. p . 
[A k o m m u n i s t a pár t tevékenysége 
az egyszemélyi vezetés megszervezé
séér t a hadse regben , 1925—1931 kö
zött.] 

Egorov, A. I . : T a k t i k a i opera t ivnoe isz-
kuszsztvo RKKA na novom e tape . — 
VIZs, 1963. 10. sz. 30. p . 
[A Munkás Pa ra sz t Vörös Hadsereg 
ha rcásza ta és hadműve le t i művésze
te az új szakaszban, 1933.1 

Zak, L. M. : Bo r ' ba szovetszkoj intel l i-
gencii prot iv fas izma i vo jnü (1933— 
1937). — ISzSzSzR. 1963. 3. sz. 144— 
160. p . 
[A szovjet ér te lmiség h a r c a a fasiz
m u s és a h á b o r ú ellen. 1933—1937.1 

Leszczynski, J. : Miejsce lo tn ic twa w 
p rzygo towaniach o b r o n n y c h ZSRR 
przed II wojna swia towa. — WPL, 
1963. 11. SZ. 45—56. p . 
[A légierő helye a Szovjetunió vé
de lmi e lőkészülete iben a másod ik 
v i lágháború előtt.] 

Codo, Hen r ique Mar t inez : La guéri l la 
en Ukra ine . — RMG, 1963. 5. sz. 
570—592. p . 
[El lenforradalmi p a r t i z á n h á b o r ú Uk
ra jnában . Az U P A története.] 

Rathaus, A l e x a n d r e : La rés is tance ac
tuelle en URSS. — RMG, 1963. 10. sz. 
665—682. p . 
[Ukrán nac ional i s ta mozga lmak a 
második v i lágháború a la t t és u t án . 
Az UPA b a n d á k tevékenysége. ] 

Szota, Wieslaw: Za rys rozwoju organi -
zaeji uk ra in sk i ch nacjonal is tów i 
Ukra insk ie j Powstancze j Armi i . — 
WPH, 1963. 1. sz. 163—218. p . 

[Az u k r á n nac ional i s ták szervezeté
nek és az U k r á n Felkelő Hadsereg 
ke le tkezésének tör ténete . ] 

M[asson], R[oger] : Ce sacré culte de la 
pe r sonna l i t é ! — RMS, 1963. 2. sz. 68 
—74. p . 
[A sztálini személyi ku l tusz ka tona i 
kihatásai . ] 

Makarov, A lekszandr : Poét revoljucii . — 
KZ, 1963. 88. sz. 4. p . 
[A for rada lom köl tője . D e m ' j a n Bed-
nüj 80. szü le tésnapjára . ] 

Kuc, I . : K o m a n d a r m I(van) P(anfi lo-
vics) Belov. — KZ, 1963. 140. SZ. 6. p . 
[Belov h a d s e r e g p a r a n c s n o k születé
sének 70. évfordulója.] 

Revoljuciej p r i zvannü j . (K 70-letiju szo 
dnja rozsdeni ja k o m a n d a r m a 1 r anga 
I. P . Belova. ([Avtorü:] G. Vorozsej-
kin, L. Szandalov itd. — VIZs, 1963. 
6. sz. 67—76. p . 
[Visszaemlékezés I. P . Belov szüle
tésének 70. évfordulója a lka lmából . ] 

Aralov, Sz.—Szmirnova, G.: R. I. Ber-
zin (k 75-letiju szo dnja rozsdenija.) 
— VIZS, 1963. 8. sz. 123—124. p . 
[Reingold Joszifovics Berz in szü le 
tésének 75. évfordulójára . ] 

Nas pervüj radiof ikator . (K 75-letiju szo 
dn ja rozsdeni ja M. A. Boncs -Brue-
vicsa.) — TV, 1963. 2. sz. 88. p . 
[A m i eľso rád ióhá lóza t épí tőnk. 
Boncs-Bruevics szü le tésének 75. év
fordulójára . ] 

Binevics, A.—Szerebrjanszkij, z . : Szlav-
nüj szün Kommunisz t icseszkoj P a r 
tii (k 80-letiju szo dn ja rozsdeni ja 
A. Sz. Bubnová.) — VIZs, 1963. 3. sz. 
35—48. p . 
[A K o m m u n i s t a P á r t d e r é k fia: 
Andre j Szergeevics Bubnov 80. szü
le tésnapjára . ] 

Lunin, V.: A. Sz. Bulin. (K 60-letiju szo 
dnja rozsdenija.) — VIZs, 1963. 12. sz. 
119—122. p . 
[Bulin szüle tésének 70. évforduló
jára . ] 

Kuz'min, G. : Genera l A. A. Bruszi lov. 
— VV, 1963. 3. sz. 124—127. p . 
[Bruszilov tábornok . ] 

Katariján, P . : Boec leninszkoj gvard i i . 
— KZ, 1963. 241. sz. 2. p . 
[A len in i g á r d a ha rcosa . Megemlé
kezés T. Deribasz szü le tésének 80. 
évfordulóján.] 

Popov, F . : Szóidat, po lkovodec . — KZ, 
1963. 5. sz. 4. p . 
[Megemlékezés Alekszandr I l ' ics 
Efimovról.] 

Zavalisin, N. : Vsztrecsi sz mar.salom 
A. I. Egorovüm. — VIZs, 1963. 11. sz. 
72—76. p . 
[Találkozás Alekszand Il ' ics Egorov 
marsa l la l . Visszaemlékezés.] 

Pankov, D. : K r u p n ü j voenacsa l ' n ik 
Krasznoj Armii . — VIZs, 1963. 7. sz. 
49—61. p . 
[A Vörös Hadsereg k ivá ló h a d v e z é r e : 
Rober t Pe t rovics Ejdeman.] 
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Kuznecov, N.: Vszja zsizn flotu. — VIZs, 
1963. 3. sz. 68—76. p. 
[Lev Mihajlovics Gallér admirális 
emlékére: egész életét a haditenge
részetnek áldozta.] 

Bücsevszkij, B. : I. A. Govorov. — VIZs, 
1963. 9. sz. 66—77. p. 
[Leonid Alekszandrovics Govorov, a 
Nagy Honvédő Háború kiváló had
vezére. Visszaemlékezés.] 

Voronov, N.: Vüdajuscsijszja szovet-
szkij artilleriszt. — VIZs, 1963. 12. sz. 
57—64. p. 
[V. D. Grendaľ, kiváló szovjet tüzér.] 

Kuznecov, I.—Polonszkij, I.: Komkor I. 
K. Grjaznov. — VIZs, 1963. 2. sz. 55— 
59. p. 
[vlan Kenszorinovips Grjaznov had
testparancsnok emlékére. A polgár
háború tehetséges hadvezére és a 
Szovjet Hadsereg építője volt.] 

Lebedev, I. A.: Vüdajuscsijszja voena-
csal'nik. — KZ, 1963. 154. sz. 2. p. 
[I. A. Halenszkij születésének 70. 
évfordulója.] 

Nikolaevics, A.: Komandarm (lona Ém-
manuilovics) Jaikir. — KZ, 1963. 17. 
sz. 4. p. 
[Megemlékezés Jakir hadseregpa
rancsnokról.] 

Eremenko, A.: Pravda o gibeli generála 
V. Kaosalova. — KZ, 1963. 252. sz. 
4. p 
[Az igazság V. Kacsalov tábornok 
halálával kapcsolatban.] 

Kalinovszkij, P.—Scvcsenko, I. : N. V. 
Kujbüsev. (K 75-letiju sz dnja rozsde-
nija.) — VIZs, 1963. 12. sz. 115—117. p. 
[Kujbüsev születésének 75. évfor
dulójára.] 

Vahitov, F.: Valerian Vladimirovics 
Kujbüsev. (K 75-letiju szo dnja rozs-
denija.) — VIZs, 1963. 6. sz. 125— 
126. p. 
[Kujbüsev születésének 75. évfor
dulójára.] 

Dobükin, D.—Naumov, V.: Komandarm 
A. D. Loktionov. (K 70-letiju szo 
dnja rozsdenija.) — VIZs, 1963. 8. sz. 
125—126. p. 
[Alekszandr Dmitrievics Loktionov 
a polgárháború harseregparancsno-
ka, születésének 70. évfordulójára.] 

Boriszov, E.: Armejszkij komiszszar 2 
ranga G. A. Oszepjan. — VIZs, 1963. 
7. sz. 120—122. p. 

[Oszepjan hadseregkomisszár a pol
gárháború éveiben. Visszaemléke
zés.] 

Lobacsev, A:. Muzsesztvo, otvaga. K 
70-letiju szo dnja rozsdenija Ifvana] 
Vfaszil'evicsa] Panfilova. — KZ, 1963. 
4. sz. 3. p. 
[V. I. Panfilov születésének 70. év
fordulója.] 

Dasicsev, I.: Komkor V. K. Putna. — 
VIZs, 1963. 4. ,sz. 127—128. p. 
[Vitovta Kazimirovics Putna, a lit
ván nép hős fia, a polgárháború ki
váló katonája.] 

Pocsitalin, G.: Komdiv H. M. Rogov-
szkij (k 65-letiju szo dnja rozsde
nija.) — VIZs, 1963. 11. sz. 126—128. p. 
[Rogovszkij hadosztályparancsnok 
születésének 65. évfordulójára.] 

Komandarm 2 ranga A. I. Szedjakin. 
(K 70-letiju szo dnja rozsdenija.) — 
VIZS, 1963. 11. sz. 123—126. p. 
[Szedjakin polgárháborús hadvezér 
születésének 70. évfordulójára.] 

Todorszkij, A.: Geroicseszkij koman
darm. —KZ, 1963. 280. sz. 4. p. 
[A hős hadseregparancsnok. Meg
emlékezés A. I. Szedjakinról.] 

Simanov, N.: Geroicseszkaja zsizn'. — 
KZ, 1963. 35. sz. 4. p. 
[Megemlékezés Jakov Vladimirovics 
Szmuskevicsről.] 

Pologrudov, N.: Geroj Jakutii. — VIZs, 
1963. 4. sz. 106—108. p. 
[Iván Jakovlevics Sztrod katonai te
vékenysége a polgárháború éveiben 
a Jakut SzSzK-ban.] 

Vidnüj partijnüj i voennüj rabotnik. — 
[Avtorü] E. Sztaszova, Sz. Uralov,. 
etc. — KZ, 1963. 296. sz. 2. p. 
[Egy kiváló pártmunkás 6s katona. 
Megemlékezés V. A. Trifonovról.J 

Gorelik, Ja.: Mihail Nikolaevics Tuha-
csevszkij. — TV, 1963. 2. sz. 86— 
87. p. 
[Tuhacsevszkij születésének 70. év
fordulójára.] 

Todorszkij, A.: Vüdajuscsijszja polkovo-
dec Szovetszkoj Armii. (K 70-letiju 
szo dnja rozsdenija marsala Szo-
vetszkogo Szojuza Mfihaila] N[iko-
laevicsa] Tuhacsevszkogo. — KVSz, 
1963. 3. sz. 84—86. p. 
[Tuhacsevszkij születésének 70. év
fordulója.] 

Korickij, N.: Nacsaľnik akadémii. — 
VIZs, 1963. 12. sz. 51—56. p. 
[Az akadémia parancsnoka: Mihail 
Vaszilevics Tuhacsevszkij. Vissza
emlékezés.] 

Isszerszon, G.: Zapiszki szovremennika 
o M. N. Tuhacsevszkom. — VIZs, 
1963. 4. sz. 64—78. p. 
[Egy kortárs visszaemlékezése Tuha-
csevszkijre.] 

Obertasz, I.: Talantlivüj voenacsal'nik. 
— KZ, 1963. 275. sz. 2. p. 
[Egy tehetséges parancsnok. Meg
emlékezés M. D. Velikanovról.] 

Pankov, D. : Sz. Sz. Vosztrecov. — VIZs, 
1963. 12. sz. 118—119. p. 
[Vosztrecov születésének 80. évfor
dulójára. A polgárháború kiváló 
hadvezére volt.] 

Fokeev, K. : Kak mü védem kalendár' 
boevoj szlavü. — VIZs, 1963. 12. sz. 
100—101. p. 
[Hogyan vezetjük a harci dicsőség 
naptárát.] 

Kazakov, K. P.: Szlavnüe tradícii. — VV, 
1963. 11. sz. 7—10. p. 
[A szovjet tüzérség napjára. Dicső 
hagyományok.] 
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Kolcsigin, B.: íz iszrtorii Szovetszkogo 
Litovszkogo polka. — VIZs, 1963. 11. 
sz. 76—80. p. 
[A szovjet litván ezred történetéből. 
Visszaemlékezés.] 

Ivaszik, A.—Tret'jakov, A.: Szumszko-
mu artillerij.szko-tehnicseszkomu — 
45 let. — TV, 1963. 12. sz. 16—17. p. 
[Tüzér-technikai káderek képzése a 
Szovjetunióban — 45 éve.] 

Kurocskin, P.: Szórok pjať let Voennoj 
akadémii imeni M. V. Frunze. — 
VIZS, 1963. 12. SZ. 111—115. p. 

[45 éves a Frunze Katonai Akadé
mia.] 

Averin, A.—Bucsenkov, P.: Szuvorov-
szkim voennüm ucsiliscsam 20 let. — 
VIZs, 1963. 8. ,sz. 118—122. p. 
[20 éves a Szuvorov Katonai Iskola.] 

Saten, A.: Geroicseszkie podvigi ruszsz-
kogo národa v proizvedenijah me-
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