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PARTUNK A DOLGOZÓ NÉP HADSEREGÉÉRT 
Pártunk megalakulásának 50. évfordulójára emlékezünk. Az eltelt fél év

század bővelkedett olyan eseményekben, amikor a kommunista pártok — így 
a mi pártunk politikájának homlokterébe is a katonai kérdések kerültek. 
A lezajlott háborúk, a napirendre kerülő szocialista forradalmak megkövetel
ték, hogy a munkásosztály pártjai kialakítsák a különböző fegyveres küzdel
mekkel, azok eszközeivel, a fegyveres erőkkel kapcsolatos álláspontjukat. 
A leninizmus tanítása erről az állásfoglalásról közismert. Ez a tanítás 
pártunk katonapolitikájának is sarkalatos tétele volt az elmúlt évtizedek 
alatt. 

Pártunk megalakulásáénak már az első imperialista világháború befejezése 
utáni időre esik, s így a háború ellen lefolyt küzdelem azoknak a baloldali 
szociáldemokrata vezetőknek és antimilitarista csoportok tagjainak a tevé
kenységéhez kapcsolódik, akik később aktívan részt vettek a Kommunisták 
Magyarországi Pártjának megalakításában. 

A magyarországi antimilitarista mozgalmak résztvevői már a háború alatt 
harcot kezdtek a burzsoá hadsereg ellen ama politika ellen, hogy a dolgozó
kat a világháború különböző arcvonalain az uralkodó osztályok rabló érde
keiért véreztessék el. 

Az Oroszországban megalakult magyar kommunista csoportok internacio
nalista kötelességüknek tartották, hogy a fehér ellenforradalmárok és az 
intervenciósok által megtámadott fiatal szovjet állam, a világ első m u n k á s -
paraszt hatalmának védelmére a magyar hadifoglyok tízezreit mozgósítsák. 
Ezek az elvtársak a hadifogoly munkásokban és parasztokban tudatosították, 
hogy a szovjethatalom védelme az ő jövőjük védelmét, álmaik megvalósulá
sát is jelenti. „Nem lehet tehát kétséges senki előtt — írta Szamuelly Tibor 
a Szociális Forradalom c. magyar nyelvű lapban —, hogy az orosz proletárok 
forradalmának sorsa a mi saját külön proletár küzdelmünk sorsa is: az 
orosz munkások és parasztok proletárdiktatúrára felépített uralmának jö
vője a mi jövőnk is . . . Lépjetek be az orosz proletárok Vörös Hadseregébe, 
hogy ne csak szavakkal, de fegyverrel is harcolhassatok a világ minden pro
letárjainak kibékíthetetlen örök ellensége, a világ imperialista hatalma és 
válogatás nélkül a világ minden ellenforradalma ellen . . ." 

Pártunk megalakulása után határozottan hozzáfogott a munkásosztály ha
talmának megteremtéséhez. E politikai stratégiai cél elérése megkövetelte, 
hogy a párt világosan kifejtse a burzsoázia katonapolitikájával és hadseregé
vel kapcsolatos álláspontiát. A proletárforradalom győzelmének egyik alap
kérdése — ezt a kommunisták az októberi forradalom idején tapasztalták — 

— 411 — 



a hadsereg többségének megnyerése, a munkásosztály saját harci osztagainak 
megszervezése volt. Ebből kiindulva a kommunisták a polgári forradalom 
ideje alatt arra törekedtek, hogy leleplezzék a burzsoázia arra irányuló igye
kezetét, hogy a honvédelem jelszava alatt olyan hadsereget hozzon létre, 
amelynek célja a forradalom további elmélyülésének megakadályozása, majd 
az addigi eredmények felszámolásával a burzsoá rendszernek a régi alapo
kon való restaurálása. A hadseregben végzett felvilágosító munkának tehát 
az volt a fő célja, hogy a katonákat kivonja a burzsoázia befolyása alól, s a 
munkásosztály céljait fogadtassa el velük. A frontról hazatérő katonák ré
szére kiadott röplapon a párt erről így nyilatkozott: „Katonák! Ügy térje
tek haza, mint a gomolygó felhők; nyomotokban vihar támadjon, menny
kövek zengjenek. Mert még mindig gazok kormányozzák ezt az országot. 
Még egyszer, csak egyetlen egyszer ragadjatok fegyvert, hogy összetörjétek 
ezt a rabló államot és letiporjátok a kizsákmányolók siserehadát." 

A bolsevikok példáját szem előtt tartva, a párt a hadsereg megnyeréséért 
folytatott harc mellett gondot fordított arra is, hogy létrejöjjenek a munkás
osztály saját fegyveres szervezetei. A Vörös Újság 1918 decemberében már 
a munkásosztály Vörös Gárdáinak megszervezésére szólított fel. 

A kommunisták politikai munkája a katonatömegek között termékeny ta
lajra hullott. Ezt olyan tények mutatták, mint az 1918. december 12-i katona
tüntetés, amikor is 12 000 fegyveres katona vonult fel a Honvédelmi Minisz
térium elé, és Batha hadügyminisztert — a polgári kormány tagját — lemon
dásra kényszerítették. 1919 januárjában pedig már egy sor helyőrségben 
megtagadták a katonák a burzsoá köztársaságra teendő esküt, ugyanakkor 
több alakulat a vörös színt, mint jelvényt kezdte használni. 

A kommunista párt munkája eredményeként meghiúsult a burzsoáziának 
az a törekvése, hogy egy ellenforradalmi szellemű hadsereget hozzon létre. 
Sőt, 1919 március közepére a fegyveres erő a kommunisták befolyása alatt 
volt. 

A Tanácsköztársaság kikiáltása, a proletariátus hatalmának megteremtése 
új módon vetette fel pártunk számára a katonapolitika kérdését. Az eddigi 
antimilitarista, háborúellenes politikát a proletárhaza megvédése érdekében 
mozgósító, honvédő politika váltotta fel. A munkásosztály pártja politikájá
nak homlokterébe — az imperialisták támadásának következtében — a kato
nai kérdések kerültek. „Antimilitaristák voltunk, amíg a hadsereg a burzsoá
zia osztályhadserege volt — írta Kun Béla. — Vörös Hadsereget toborzunk 
abban a pillanatban, amikor a hadsereg a proletariátus osztályhadseregévé 
lesz." 

Ilyen fegyveres erő szervezéséhez fogtak hozzá a kommunisták a Tanács
köztársaság kikiáltása után. Határozottan állást foglaltak amellett, hogy a 
proletárhatalomnak osztályhadseregre van szüksége. A Vörös Hadsereg meg
alakításáról szóló rendelet ezt világosan ki is mondta: „A Vörös Hadsereg 
a proletárság osztályhadserege — olvashatjuk a rendeletben. — Minden ka
tonájának egyenlő kötelessége a forradalmi proletárság érdekeinek védelme 
minden külső és belső ellenség ellen, harc a világproletárság felszabadítá
sáért." 

E magasztos cél megvalósításáért a Vörös Hadsereg katonái — a kommu
nisták vezetésével — a honvédő háború folyamán sikeres harcokat vívtak, 
s a nemzetközi burzsoáziát kétségbe ejtették ezek az eredmények. E hősi küz
delmekben a proletariátusnak olyan nagyszerű katonai és politikai vezetői 
tűntek fél, mint Landler Jenő, Szamuelly Tibor, Münnich Ferenc, Karikás 
Frigyes, Szántó Béla, Jancsik Ferenc és mások. E harcok, érlelték később 
kommunistává a Vörös Hadsereg vezérkari főnökét, Stromfeld Aurélt is. 
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A Tanácsköztársaság Vörös Hadserege volt az első magyar hadsereg, ame
lyet mély internacionalista eszmék i ta t tak át. Ez a hadsereg céljai mellett 
abban a nagyon konkrét tényben is megnyilvánult , hogy soraiban Európa na
gyon sok országának munkásai küzdöttek. A Vörös Hadsereg 80. nemzet
közi dandárának harcai a proletárinternacionalizmus nagyszerű példája. 

A kommunis ták helyes, az ország függetlenségének megvédésére i rányuló 
politikáját még olyan polgári és katonai személyek is tevőlegesen támogat
ták, akik a prole tárdikta túra más i rányú célkitűzéseivel nem értet tek egyet 

A Tanácsköztársaság leverése után pá r tunk nehéz helyzetbe került . Az is
mét hata lomra jutot t burzsoá minden igyekezetével ha ta lmának konszolidá
lására törekedett . Ennek érdekében kíméletlen terror t alkalmazott a haladó 
erők ellen — de pá r tunk ellen különösen. A kommunis tákra a halál, jobbik 
esetben hosszú évekre börtön várt . A terror biztosítása érdekében az ura l 
kodó osztálynak megbízható fegyveres erőre volt szüksége, s ezért különös 
szigorral őrködött azon, hogy a hadseregtől és a rendőrségtől távol tar tson 
minden haladó gondolkodású személyt. Irredentista, soviniszta, imperialista 
politikájával pedig hozzáfogott egy új háború előkészítéséhez. 

Ilyen körülmények között a pár t tevékenysége katonai vonatkozásban első
sorban arra irányult , hogy leleplezze a dolgozók előtt a fasizmus fegyveres 
erejének népellenességét, az uralkodó osztály háborúra, spekuláló politikáját. 
,,A háborús veszedelem napról napra fenyegetőbb közelségbe kerül t hoz
zánk — írta a Kommunis ta c. folyóirat 1939-ben. — Az imperialista hata l 
mak politikája mindig világosabban bontakozik ki. Mindig világosabban, lát
ha tó nemcsak az, hogy készül, hogy közeledik az új világháború, hanem az 
is, hogy melyik háború készül: a háború a Szovjetunió ellen". A pár t röp
lapjai, a kommunis ták cikkei megmuta t ták , hogy ilyen háborúra készül a 
Horthy-fasizmus is. Ezért a pár t II. kongresszusának felhívása harcba hívott 
, , . . . az imperialista háború ellen, a hadikészülődések ellen. A sorozások, a 
levente ellen! A munkás és szegényparaszt ka tonák bevonásáért a forradalmi 
frontba! A világ forradalmi proletar iátusával szoros egységfrontban a 
diadalmasan épülő szocializmus hazájának, a Szovjetuniónak forradalmi vé
delméért". 

A burzsoá fasiszta hadsereg népellenességének és háborús poli t ikájának 
leleplezése mellett pá r tunk ar ra is gondot fordított, hogy a dolgozókat moz
gósítsa olyan hadseregben teljesítendő szolgálatra, mely a szabadság és a tár 
sadalmi haladás védelmét írta zászlójára. Az októberi forradalmat követő 
polgárháború befejezése u tán sok magyar kommunis ta vállalt szolgálatot 
a világ első proletárhadseregében, a Vörös Hadseregben, s közülük többen 
egészen magas funkciókat töltöttek be. Pá r tunk hívó szavára a dolgozók szá
zai utaztak Spanyolországba is, hogy ott a köztársaságiak hadseregében tel
jesítsék kötelességüket. E harcokban is a pá r tnak olyan kiemelkedő katonai 
vezetői vettek, részt, mint Zalka Máté, Gál János, Münnich Ferenc. 

A Horthy-fasizmus háborús készülődése, majd belépése a háborúba, kiszé
lesítette azt a társadalmi bázist, amely egyre határozot tabban szembefordult 
az uralkodó osztály nemzetvesztő politikájával. Ez a tény kedvező helyzetet 
te remtet t pá r tunk háborúellenes politikájához, a fasizmus elleni egységfront 
megszervezéséhez. Nem a kommunis tákon múlott , hogy ez a politika n e m 
lett olyan á tütő erejű, mint ahogy azt az egész ország érdeke megkívánta 
volna. Az uralkodó osztály kommunistaellenes terrorja — amely egy pilla
na t ra sem szünetelt — az egyes áruló szociáldemokrata vezetők magatar tása 
következtében nem fejlődhetett ki az erős nemzeti egységfront. 

A nehézségek ellenére a központi bizottság 1941. szeptember 1. határozata 
hangoztat ta : „A kommunis ta pár tnak . . . együtt kell működnie mindazon 
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néposztályokkal és körökkel, amelyek szintén felismerték az okot, a veszélye
ket, amelyeket a német fennhatóság és a háború folytatása a magyar nemzet 
számára jelent, és mindazokkal, amelyek hajlandók a fenti célok megvaló
sítása érdekében harcolni — azok pártállására való tekintet nélkül". 

A kommunisták itthon és a frontokra küldött katonák között feltárták a 
Szovjetunió elleni háború rabló népellenes jellegét, s felszólították a munká
sokat, katonákat, hogy forduljanak szembe ezzel a háborúval. A fogságba 
esett katonák az ő felvilágosító munkájuk nyomán értették meg, hogy „Nem 
a szovjet munkások és parasztok ellen kell harcolnunk nekünk, hanem 
Horthy és Bárdossy ellen kell harcba szállnunk, akik kiszolgáltatták Magyar
országot a rabló német náciknak". 

Ahogy közeledett a háború hazánk határaihoz, pártunk annál hangosabban 
hirdette a fegyveres harc szükségességét a megszállók és magyar cinkosaik 
ellen. A kommunisták különös gondot fordítottak e munka során a had
seregre. Tevékenységük ismét arra irányult, hogy a katonákat kiragadják a 
fasiszták befolyása alól, s a nemzet egészét szolgáló érdekek szolgálatába 
állítsák. „A honvédség és a tisztikar nem tagadhatja meg saját népét! Hazá
ját, apját és gyermekeit! — hangzik az egyik, 1944 októberében kiadott röp
lap. — Nem tiporhatja lábbal 1848 dicső szabadságharcának hagyományait, 
s a magyar nép jelenlegi szabadságharcát." 

A kommunisták vezette antifasiszta mozgalom felvilágosító munkájának 
oroszlánrésze volt abban, hogy katonák és tisztek jelentős számban szembe
fordultak a német fasisztákkal és magyar csatlósaikkal. A párt által idehaza 
szervezett partizáncsoportok tevékenysége pedig méltán sorakozik népünk 
több évszázados szabadságharcaihoz. 

A Vörös Hadsereg felszabadító harcai nyomán hazánkban megindult de
mokratikus fejlődési folyamat ismét új formában vetette fel a munkásosztály 
pártja számára a katonai kérdést. 

A háború antifasiszta jellege azt követelte, hogy az ország legszélesebb 
rétegeit vonják be a fasizmus elleni fegyveres küzdelembe. Pártunk meg
értve az adott történelmi helyzetet, arra törekedett, hogy a megszervezendő 
új hadsereg megfeleljen célkitűzésnek. Ezért a legmesszebbmenőkig támo
gatta az Ideiglenes Nemzeti Kormány hadseregszervező munkáját. Határoza-
tilag mondta ki, hogy a pártszervezetek a tagság egy részét kötelesek a fasiz
mus elleni harcra szerveződő új hadseregbe küldeni. Az ország lakosságához 
szóló felhívásban pedig többek között a következőket mondotta: „A szabad
ságharcot csak harccal lehet kivívni és csak harccal lehet megtartani. Ha 
szabadok akartok lenni, ha nem akartok többé német igába nyögni, ve
gyetek részt az új szabadságharcban, lépjetek be az új Magyar Nemzeti Had
sereg soraiba!" 

A nagy országos politikai feladatok mellett komoly gondot fordított a párt 
arra is, hogy ez a hadsereg a demokratikus fejlődés során egyre inkább a 
dolgozó nép hadseregévé váljék. E cél érdekében szerveződött meg a párt 
javaslatára a hadseregen belül a nevelőtiszti intézmény, amelynek fő feladata 
a honvédség demokratikus nevelése volt. A kommunisták léptek fel leghatá
rozottabban azok ellen a reakciós erők ellen, amelyek a hadsereg régi jelle
gét akarták visszaállítani. A párt félredobta a burzsoá hazug — a politika
mentes hadsereg — jelszavát és nyíltan hangoztatta: „Mi olyan hadsereget 
akarunk, amelyet soha többé nem használnak fel idegen, nép- és magyar
ellenes célokért és mindig a magyar haza, a magyar nép érdekét fogja szol
gálni. Olyan hadsereget akarunk, amely soha többé nem fog fellépni a nép 
ellen, hanem összeforr a néppel és annak szeretetét és teljes támogatását 
fogja élvezni." 
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Pártunknak az egész dolgozó nép érdekeiért vívott küzdelme, valamint a 
hadseregben dolgozó kommunisták munkája eredményeként a fegyveres erő 
a munkás—paraszt demokratikus diktatúra időszakában a haladásért küzdő 
erők szilárd támaszává vált. 1948 tavaszára, a fordulat idejére a két munkás
párt tagjainak aránya a hadsereg létszámához viszonyítva elérte a 61 száza
lékot. 

A proletárdiktatúra győzelme hazánkban, a szocialista világrendszer ki
alakulása, valamint a nemzetközi imperializmus újabb háborúra való készü
lése ismét kiemelt feladatként tűzte napirendre a fegyveres erő fejlesztésé
nek, a haza védelmének kérdéseit. Ez a helyzet nemcsak létszámbeli és 
technikai fejlesztést tett szükségessé, hanem olyan erkölcsi nevelési követel
mények támasztását is szorgalmazta, amelyek nyomán a hadsereg erkölcsi
politikai vonatkozásban is a proletárdiktatúra, a szocialista állam hadsere
gévé válik. Ez a párt vezető szerepének érvényre juttatását tette szükségessé 
a hadsereg minden szintjén. 

Pártunk határozottan hozzáfogott a feltételek biztosításához. 1948 őszén 
megszervezte a hadseregen belül a Politikai Főcsoportfőnökséget, amely a 
szocialista jellegű erkölcsi-politikai nevelőmunkát irányította. Újjászerveződ
tek a Magyar Dolgozók Párjának alapszervezetei, s a hivatásukat betöltő 
nevelőtiszti intézményt 1949 elején felváltotta a politikai tiszti rendszer. 
A kommunista parancsnokokkal együtt ezek a szervek biztosították a párt 
gyakorlati politikájának végrehajtását a hadseregen belül. 

Pártunk hívó szavára a munkások és parasztok ezrei vállalták a katona
tiszti pályával járó nehézségeket, hogy közvetlenül is részeseivé váljanak szo
cialista rendszerünk védelmének. Az új, a szocialista hadseregnek megfelelő 
tisztikar kialakítása pártunk katonapolitikáiának egyik sarkalatos kérdése 
volt ezekben az években. 

A Magyar Dolgozók Pártjának programjában lefektetett hadseregfejlesz
tési elvek az ötvenes évek elején sorra megvalósultak. Szocialista hazánk 
védelmére jelentős erőt képviselő, az adott kor szintjén korszerű hadsereg 
jött létre. 

Sajnos, pártunk egész politikájában bekövetkezett torzulás, a személyi kul
tusz káros hatása nem kerülte el a hadsereget sem. Itt is csorbát szenvedett 
a párt kollektív irányító munkája, s a hadsereggel kapcsolatban lényegében 
egy ember, Farkas Mihály akarata érvényesült. Ez a tény lehetőséget adott 
a szocialista törvényesség megsértésére, aminek több becsületes tiszt és tá
bornok igazságtalan meghurcolása és fizikai megsemmisítése lett a követ
kezménye. 

Bár e jelenségek komoly mértékben akadályozták hadseregünk további 
anyagi és politikai fejlődését, szocialista jellegét azonban nem befolyásolták. 

Ennek a ténynek nem mond ellent az sem, hogy az ellenforradalom idején 
a hadsereg nem tudta feladatát úgy teljesetíni, ahogy azt dolgozó népünk 
elvárta volna. Ennek fő oka abban keresendő, hogy a szektáns és revíziós 
erők tevékenysége folytán szétesett a párt, amely világos és egyértelmű fel
adatot adott volna a hadsereg számára. 

Ezt igazolja az a tény, hogy amikor a Magyar Szocialista Munkáspárt 
1956 novemberében határozott és világos feladatot állított a fegyveres erők 
elé, a munkásokból és parasztokból az előző évek során kinevelődött tisztikar 
túlnyomó többségben fegyvert fogott a proletárdiktatúra védelméért. 

Az ellenforradalom fegyveres leverése, valamint a gazdaságpolitikában ko
rábban elkövetett hibák kijavítása után pártunk politikájában a katonai kér
dések ismét megfelelő súlyt kaptak. Ezt több tényező követelte meg. Egy
részt a hadügyben bekövetkezett forradalmi változás, másrészt annak a 
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technikai lemaradásnak a felszámolása, amely a régi párt- és állami vezetés 
nyomán a hadsereg egészében megmutatkozott. 

Néphadseregünk fejlesztésének további irányát pártunk VII. kongresszu
sán lefektetett elvek jelentették. Ezek szerint fegyveres erőink további épí
tésének fő kérdéseként a minőségi fejlesztést kellett napirendre tűznünk. 

Ennek az elvnek a gyakorlati végrehajtása jelentős anyagi megterhelést 
rótt dolgozó népünkre. Pártunk átgondolt, tervszerű gazdaságpolitikája ered
ményeként ez az anyagi ráfordítás azonban nem járt együtt a dolgozók élet
színvonalának csökkenésével. Ugyanakkor biztosította, hogy nem egészen 
egy évtized alatt hadseregünk fejlődésében behozzunk minden addigi lema
radást, s méltó fegyvertársaivá váljunk a Varsói Szerződésben résztvevő töb
bi hadseregeknek. A fenti eredmények ismeretében állapíthatta meg pár
tunk IX. kongresszusa: „Néphadseregünk erős, jól képzett és modern fegy
verekkel felszerelt hadsereg, amelynek fejlesztésére jelentős eszközöket for
dítottunk, és ezután is készek vagyunk áldozni arra, hogy hazánk biztonsá
gán megfelelő erő őrködjék." 

Nem kétséges, hogy a hazánk védelmével kapcsolatos feladatokat pártunk 
irányításával dolgozó népünk javára az elkövetkezendő időszakban is meg
oldjuk. Pártunk ötvenéves tevékenysége alatt jelentős gyakorlatra tett szert 
katonai kérdésekben. Ez a tény, valamint a többi szocialista ország — min
denekelőtt a Szovjetunió — együttes tapasztalatai pedig biztosítják pártjaink 
és országaink olyan katonapolitikájának a kimunkálását, amely biztos alapot 
jelent a szocialista tábor, de az egész világbéke megvédésére. 

Mues Sándor 
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T A N U L M Á N Y O K 

KATONAI FELKELÉS PÉCSETT 1918 MÁJUSÁBAN 

Farkas Márton 

A Duna menti népek története rendkívül gazdag olyan hagyományokban, 
amelyek magyarok, délszlávok, románok, csehek, szlovákok és kárpátukrá
nok évszázados harcának emlékét őrzik a nemzeti függetlenségért és a tár
sadalmi felszabadulásért. E népek legjobbjai saját és idegen elnyomóik (törö
kök, Habsburgok, német imperialisták) elleni harcukban nem egyszer közö
sen fogtak fegyvert, hogy népük puszta fennmaradását, nemzeti fejlődésé
nek lehetőségét biztosítsák és az osztálykizsákmányolás adott formájának 
megsemmisítését megkíséreljék. S ha e küzdelmek sokszor véres kudarcba 
is fulladtak és az idegen hódítók, valamint hazai csatlósaik felül is kereked
tek, a harcolókat felváltó nemzedékek apáik hősi példájából merítettek erőt 
népük felszabadulásáért folytatott további küzdelmükben. 

A Duna-medencében élő népek közös harcában megtisztelő helyet foglal 
el az Osztrák—Magyar Monarchia osztály- és nemzetelnyomó államrendsze
rének elpusztításáért és az első imperialista világháború befejezéséért, a 
béke megteremtéséért folytatott küzdelem, amely — megtermékenyítve a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom eszméitől és példájától, és kihasz
nálva a Monarchia katonai vereségét — 1918 októberében az elnyomott népek 
győztes nemzeti (polgári demokratikus) forradalmaiban oldódott fel és a 
Habsurg-állam romjain olyan utódállamok (Csehszlovákia, Magyarország, 
Jugoszlávia, Ausztria, Románia, Lengyelország) kialakulását eredményezte, 
melyek a kapitalista osztályelnyomás viszonyai között ugyan, de az önálló 
nemzeti fejlődés lehetőségét biztosították. 

Az Osztrák—Magyar Monarchia pusztulásában az osztály- és nemzeti el
nyomást belsőleg és külsőleg fenntartani hivatott legnagyobb fegyveres erő, 
a háború végén mintegy 4,5 millió főt kitevő hadsereg kiemelkedő szerepet 
játszott: a Monarchia fegyveres megdöntéséért és a békéért harcoló tömege
ket —• amelyek vezető ereje a munkásosztály volt — nemcsak azáltal segí
tette, hogy az elnyomó államhatalom oldaláról fokozatosan levált, hanem a 
forradalmi munkásosztály s egyéb dolgozó tömegek szövetségeseként, a for
radalmak győzelmét a fegyverek erejével biztosította. 

A fegyveres erőnek eme történelmi feladathoz való felzárkózása és annak 
megoldásában játszott szerepe ugyanannak a forradalmi fejlődésnek az 
eredménye volt, amelyen a Nagy Októberi Szocialista Forradalom után a 
dolgozó tömegek, elsősorban a munkásosztály keresztülmentek. A forradalmi 
katonatömegek eljutása a forradalmakig vereségekkel teli forradalmi moz
galmakon, lázadásokon és felkeléseken vezetett keresztül. Ezek a régi had-
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sereg kereteinek felbomlasztásához szükséges és a forradalmak győztes meg
vívását biztosító harci módszerek és formák elsajátításának véres áldoza
tokkal járó kemény iskoláját jelentették. 

Az osztrák—magyar hadseregben 1918-ban kirobbanó forradalmi mozgal
mak közül jelentőségében messze kiemelkedett a május 20-án Pécsett kitört 
katonai lázadás, amely amellett, hogy csakhamar elérte a fegyveres felkelés 
szintjét, a délszláv katonatömegek és magyar bányászok testvéri szövetsé
gének megteremtésével a két nép történetébe örökre beírta nevét. 

A katonai felkelés kirobbantásának előzményei 

1917-ben az első imperialista világháború harmadik évében, az osztrák— 
magyar állam soknemzetiségű hadserege1 az arcvonalakon elszenvedett vere
ségek, a személyi állomány körében kiéleződött osztály- és nemzetiségi ellen
tétek, valamint a hátországnak a háború menetében egyre élesebbé váló gaz
dasági, politikai és társadalmi válsága nyomán súlyos belső válságba jutott, 
amelynek tartalma az imperialista háborúval való szembefordulás, az általá
nos békevágy és a társadalmi-politikai rendszer iránti gyűlölet és elkesere
dés volt. Megnyilvánulási formái pedig a csapatok tekintélyes részének „had
műveleti felhasználhatatlanságában", a „harci cselekményekből való önké
nyes kivonásában", „a fegyelem megrendülésének és a harc értelmetlensége 
érzésének eseteiben", „a tömegesen előforduló öncsonkításokban", „az ellen
séghez való tömeges átállásban", az „önkéntes fogságbaesésben" és a „hát
országi dezertálás és lógás" több tízezerre menő esetében, valamint szá
mos alakulat eleinte szórványos, majd mind gyakrabban előforduló fegyve
res megmozdulásaiban nyilvánultak meg.2 

A Monarchia területén egyre hevesebbé váló háborúellenes, továbbá az 
osztály- és nemzeti elnyomás megszüntetéséért folytatott munkás—paraszt-
és nemzetiségi mozgalmak megerősödésének, valamint a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom győzelmének hatására a hadsereg belső válsága 1917 vé
gén—1918 elején fokozatosan forradalmi válsággá alakult át. Az átnő vés 
folyamata a személyi állomány forradalmi erjedése volt, amelynek kapcsán 
előbb a keleti arcvonal, majd a hátország, később a délnyugati (olasz) és a 
délkeleti (Balkán) arcvonal alakulatai a nemzeti és társdalmi felszabadulást 
hirdető polgári demokratikus és szocialista forradalmi eszmékkel telítődtek. 
(Nemzetek önrendelkezési joga, az imperialista háború befejezése, az osztály-
és nemzetiségi elnyomás megszüntetése, hódítás nélküli béke stb.)3 A hadsereg 
forradalmi erjedésében rendkívül nagy szerepet játszottak az Oroszországból 

1 A k a t o n á k 24%-a oszt rák , 18%-a magyar , 13%-a cseh, a többi horvá t , lengyel, ká rpá t 
uk rán , r omán , szlovák, olasz és egyéb nemzet i ségű volt. (Lásd: Österre ich—Ungarns Letzter 
Krieg, Herausgeben vom ös t e r r e i ch i schen Landesver te id igungsmin i s te r ium und vom Kriegs-
archiv, Wien, 1930—1938. — a továbbiakban ÖULK. — I. k. mell . — Legújabb ku ta t á sok sze
r in t a hadse reg 25%-a osz t rákokból (németekből) , 23%-a magyarokbó l , 44%-a szlávokból 
(csehek, délszlávok, szlovákok, k á r p á t u k r á n o k ) , 8%-a románokbó l és olaszokból állott. 
(Lásd: Die na t iona le Frage in der ös ter re ichisch—Ungar ischen Monarchie 1900—1918. Buda
pest , 1966. 97. o.) 

2 Az emlí te t t „sa jnála tos ese teke t" az egyes c sapa tpa rancsnokságok eleinte n e m mindig 
je lente t ték . Később vál tozott a he lyzet : a hadsereg- főparancsnoksághoz befutott je lentések 
tele vol tak a legénység „dinaszt ia- , császár- és monarch iae l l enes , továbbá háborúe l l enes" 
mozga lma inak eseteivel. (V. ö. Hadtör téne lmi Intézet Levél tára . — a tovább iakban HIL. — Első 
v i lágháborús gyű j t emény : AOK I . / l . / l . cs. — 1914.; AOK Op. Abt. Op. Nr. 1779.; uo . : őfelsége 
ka tona i i rodája titkos i ra ta i . Res. Nr. 138/MK/SM—1915.; u o . : 3626. cs . : HM 2614 ein. I. — 1916.; 
uo. : 3584. c s . : HM—13256/eln. I. — 1916.; u o . ; AOK 1/1/3. Res. Nr. 221 IV—1915.; uo . : 3601. cs . : 
HM 3466/15.a—1916.; uo . : HM 5644/15.a—1916.; uo . : HM 11193/15.a—19] 6. ; uo . : HM 16814 15. 
a—1916.) 

3 Von Arz, Genera lobers t : Zur Geschichte des grossen Krieges , 1914—1918. Wien, 1924. 
207—225. és HIL: M. Mr. 40. ho. i ra ta i , 1965. es. ; M. kir . 80. hegyi ddr. parság . Op. 361/5— 
1917. 
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mind tömegesebben hazatérő egykori osztrák—magyar hadifoglyok és a hát
ország forradalmi erői, amelyek — élve a frontbarátkozások4 és a Monar
chiában nagy erővel folyó forradalmi agitáció5 lehetőségeivel — a katona
tömegeket a háború azonnali befejezésére és az osztrák—magyar állam fegy
veres megdöntésére buzdították.6 

A hadsereg forradalmi erjedésének forradalmi válságba való átnő vesét az 
1918 januárjában Monarchia-szerte kibontakozott általános sztrájk, a Szov
jet-Oroszországgal kötendő annexió nélküli békét követelő tömegmegmozdu
lások, az erőszakos rekvirálások elleni parasztmozgalmak és a katonai ható
ságoknak a munkások és parasztok elleni tömeges megtorló akciói segítették 
elő.7 A forradalmi válság létrejöttét a katonaság elképesztően rossz anyagi 
és élelmezési helyzete is siettette. 

A hadsereg forradalmi válságának kétségtelen jeleit a dolgozó tömegek 
mozgalmainak közelébe eső, vagy a mozgalmak területéről származó hátor
szági csapatok 1918 januárjában és februárjában kirobbant lázadásai és fel
kelései mutatták. E lázadások és felkelések, amelyek közül legjelentősebb a 
cattarói tengerészfelkelés volt február elején (január 19: Szabadka, 86. gya
logezred, magyarok8; január 20: Erdély, a hadseregparancsnokság kiképző 
alakulatai, magyarok9; február 1: Cattaro, tengerészfelkelés, vegyes nem
zetiségűek;10 február 10: Mostar, 22. gyalogezred, délszlávok; február 11: 
Zelencia, 36. lövészezred, vegyes nemzetiségűek; február 14: Trebinje, 53. 
gyalogezred, 8. vadászzászlóalj, vegyes nemzetiségeűk; február 20: Sinj hely
őrségi alakulatok, vegyes nemzetiségűek, elsősorban délszlávok11) az említett 
tömegmozgalmakkal kimutatható, bár szervezetlen kapcsolatban álltak12). 
A résztvevő katonák, mindenekelőtt a cattarói tengerészek, ösztönös forra
dalmisággal ugyan (marxista forradalmi szervezettel nem rendelkeztek), de a 
Monarchia népeinek nemzeti és szocialista felszabadulását a béke ügyével 
kapcsolták össze és közös harcra egyesítették a különböző nyelvű harcosok 
ezreit. A katonatömegek forradalmi mozgalmai azonban elbuktak, mert 
résztvevőik — minden hősiességük ellenére — a forradalmi fegyveres harc 
formáit és gyakorlatát nem ismerték s így kapitulálni kényszerültek a had
vezetőség túlerejével szemben. 

A hadvezetőség — az újabb lázadások és felkelések kitörésének megaka
dályozására — tömeges megtorlást alkalmazott nemcsak a vétkes katonai ala
kulatokkal, hanem a dolgozó tömegekkel szemben is. A statáriális büntető 
eljárások rendszere, amelynek pl. Magyarországon br. Lukachich Géza altá
bornagy, karhatalmi parancsnok utasítására a katonák százával estek áldoza
tul, csupán része volt a hadvezetőség ,ellenoffenzívajának" a Monarchia for
radalmi erőinek „megsemmisítésében".13 A hadsereg-főparancsnokság 1918 
tavaszától mindenekelőtt a breszti béke (1918. március 3.) után Oroszország
ból tömegesen hazatérő „bolsevik fertőzöttségű" volt hadifoglyok ellen ho-

'í A m a g y a r m u n k á s m o z g a l o m tö r téne tének válogatot t d o k u m e n t u m a i (a továbbiakban 
MMTVD.) Budapes t , 1952. V. k. 31—32. o. Lásd m é g : HIL. M. kir . 38. ho. i ra ta i 334. cs . : 
1202/1917.; uo . 1203/8 kiv. sz. 1917. — 14445, 1493 és 970. sz, t áv i r a tok . 

5 Kr iegsarchiv Wien (a tovább iakban KAW.) KM. P r ä s . b . 53—13—1918.; uo . : KM. P r ä s . b . 
55—14/2—3—1918. és HM 3360 ein. 1—1918.; Pes t i Napló, 1918. f eb ruá r 7. 

G HIL. 3626. cs. : HM. BI—5—23. (régi jelzés) — 1918. 
7 A m a g y a r fo r rada lmi munkásmozga lom tör téne te . Budapes t , 1966. I. k . 136—1939. o.; 

ÖULK. VII. k. 556. o. 
8 KAW. KM. P rä s , b . 12—1/7—1918. 
9 HIL. i. hds . h a d m ű v . i ra ta i , 61. cs . : 1. A k / p e r s . res . Nr . 669—1918. 
10 Plaschka, R.: Cat taro , P rag , Graz—Köln, 1963. 19—26. o.: Hetes—Dezsényi: F lo t ta

felkelés Boche die Ca t ta roban . Had tö r t éne lmi Közlemények , 1958. V. évf. 1—2. sz. 92—116. o.; 
KAW. KM. P r ä s . b . 53—8/1. — 1918.; HIL. 3599 es. MK/SM Nfl. 717—1918. 

H A lázadásokat l á sd : KAW. MK/SM 28—2—12—1—1918. és MK/SM 28—2/15—1—1918. és 
MK/SM 28—2/14—1918. 

12 KAW. AOK Op. Abt. 544. es. Res. 239.; uo . : KM. Abt. 5 Nr. 2681—1918. és 26'82—1918. 
13 KAW. KM. Abt. 5. Nr. 1761—1918.; uo . : AOK. Op. Abt. 594. cs . : HM 2795/ein. 1.—1918. 
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zott kíméletlen rendszabályokat, mivel a „hazatérőket" a „hadsereg morális 
ereje ellen törő" „nacionalista és bolsevista ügynökök" hadánaík, de ugyan
akkor az olasz fronton indítandó olyan offenzíva legfőbb tartalékának te
kintett, amely elősegíthette az antanttal való imperialista békét és a forra
dalmi erőkkel való végső leszámolást.14 

A „győztes offenzíva" előkészületeivel egy időben a hadsereg-főparancs
nokság a keleti arcvonal egész hosszában kiépítette a „hazatérőket fogadó" 
vesztegzár-állomások rendszerét. E vesztegzár-állomásokon a tetvetlenítéssel 
együtt megindult a hajsza a politikailag „aggályosok" és „gyanúsok" ellen, 
akiket politikai megbízhatatlanságuk súlyossága szerint vagy hadbíróság elé 
állítottak, vagy az Esztergom melletti kenyérmezői, illetve az ausztriai wie-
selburgi büntetőtáborokba szállították. A nem „aggályosokat" és a nem 
„gyanúsokat" pedig 2 hetes „hazafias nevelés" után (amely különböző fegyel
mezési tortúrákkal és a császár, illetve a „közös haza iránt tiszteletet ébresz
tő" propaganda előadásokkal volt egyenlő) 4 hetes szabadságra küldték, 
majd az ún. póttestekhez bevonultatták és az olasz frontra induló menetszá
zadokba osztották.15 

A hazatérők tekintélyes része, látva az otthon nyomorát, a kíméletlen osz
tály- és nemzeti elnyomást, nem vonult be, hanem Monarchia-szerte, főleg 
Csehországban, Horvátországban, Szlavóniában, Dalmáciában, Magyaror
szágon és Délvidéken kialakult szökevénycsoportokba állt, amelyek magukat 
zöld-kádereknek nevezték és fegyveres harcot folytattak a polgári és kato
nai hatóságok ellen. A szökevények száma oly magasra csapott, hogy a had
vezetőség 1918 októberéig 800 000 zöld-káderrel és „lógóssal" számolt. (Ez 
utóbbiak a nagyvárosokban és az alföld tanyavilágban bujdostak.) A had
sereg eme bomlási folyamata a forradalmi válság másik szimptomája volt.16 

A hazatérők ama része, akiket lényegében a csendőri és karhatalmi ala
kulatok segítségével a póttestekhez bevonultattak, csakhamar a háború és 
monarchiaellenes forradalmi mozgalmak vezetőerejévé vált.17 A póttest ala
kulatoknál részükről szervezett szocialista és nemzeti függetlenségi agitáció 
folyt, a propagandaanyagokat a vesztegzár-állomások kommunista sejt szer
vezeteitől kapták, amelyek a szovjet-oroszországi forradalmi hadifogoly ko-
mitékkal álltak kapcsolatban. Ezek élén olyan kommunisták álltak (köztük 
Kun Béla és számos internacionalista), akik az orosz szocialista forradalom 
és a szovjetellenes intervenció iskoláját végigjárták, s akik hazatérő társai
kat a béke kiharcolására és a Monarchia népei szocialista forradalmának ki
vívására buzdították.18 

Április közepétől a póttest alakulatok lázadása minden pillanatban vár
ható volt, majd április 19-én a 314. honvéd gyalogezred (magyarok) Nabre-

Vt A hadifogolymozgalom történetének meglehetősen nagy irodalma van. Legfontosabb 
forrásmunkák: Hadifogoly magyarok története. I—II. (Szerk. Baja B.—Lukanich I.) Budapest, 
1930.; Brändstörm, E.: Unter Kriegsgefangenen in Russland und Sibirien 1914—1920., Berlin 
1920.; In Feindeshand; die Gefangenschaft im Weltkrieg in Einzeldarstellungen, I—II. Wien, 
1931., Magyar internacionalsták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban. Szerk. Józsa 
A.—Györkéi J. Budpest, 1957. 

).r> A hazatérők politikai szűrővizsgálatára, „hazafias átnevelésére", az „aggályosok és 
gyanúsak" kiemelésére és megbüntetésére felállított vesztegzár-állomásokról és büntető 
eljárásokról lásd: HIL. 3623. cs.: HM 80632/eln. 1. a.—1918. 

16 A zöld-káderek fegyveres harcáról és a szervezetlen szökevények mozgalmáról lásd: 
KAW. MK/SM §—11574 Präs. 191«.; HIL. HM 1918. ein. 14—15. a. — 62. os.: HM 5034/15. a. — 
1918. 

1" HIL. 3584. cs.: HM 5577/ein. 1. a. — 1918. 
18 Az Oszták—Magyar Központi Cenzúra és Hírszerző Osztályának összesítő jelentését 

lásd: KAW. GZNB Zensurabt. D. Präs. — Res. Nr. 90. 
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sinán kitört lázadásával19 megkezdődött a póttest alakulatok áprilisi, májusi 
és júniusi lázadásainak és felkeléseinek hosszú sora a békéért, az osztály- és 
nemzeti felszabadulásért. Április 22-én a 12. gyalogezred (magyarok, szlová
kok) Nagybecskereken20, a helyőrségi alakulatok pedig Lublinban (lengye
lek) lázadtak fel, tisztjeiket elűzték, a frontra indulást megtagadták és a kö
zelben lévő egyéb alakulatokat „romboló bolsevik eszméikkel megfertőz
ték."21 

Habár a lázadásokat leverték, hatásuk csakhamar mgmutatkozott : a kato
nák forradalmi mozgalmai és a lázadásokkal párhuzamosan kibontakozott 
hatalmas tömegmozgalmak, amely utóbbiak gyújtópontjai Csehország, 
Lengyelország, Galicia, Dalmácia és Ausztria, valamint Magyarország főleg 
nemzetiségek lakta területei voltak, az ottlevő csapatokra vagy ezekről a vi
dékekről bevonuló hazatérők alakulataira rendkívül erős hatást gyakoroltak. 
Ezek következményeként május és június hónap folyamán a hátországi pót
testek eddig nem tapasztalt nagyságrendű lázadásai és felkelései robban
tak ki. 

Május 20-ig a hátországi helyőrségi és állomásparancsnokságok hat láza
dást jelentettek, amelyek az eddigi akciókhoz viszonyítva jóval szervezetteb
bek voltak és „bolsevik hazatérők" vezetése alatt állottak. [Május 11: Ceska 
Lipa (Csehország), 18. gyalogezred, csehek, délszlávok; május 12: Rimaszom
bat (Magyarország), 80. gyalogezred, kárpátukránok; május 12: Judenburg 
(Ausztria), 17. gyalogezred, délszlávok; május 15: Murau (Ausztria), 7. va
dászezred, délszlávok; május 20: Lublin (Lengyelország), 58. gyalogezred, 
csehek, lengyelek.] 

A lázadások célját a hadsereg-főparancsnoksághoz befutott jelentések az 
azonnali béke kiharcolásában és a Monarchia megdöntésében jelölték meg. 
A lázadásokba a helyi lakosság egyrésze tevőlegesen is bekapcsolódott, sőt 
pl. a judenbergi lázadás idején a leobeni osztrák vasipari munkások politi
kai sztrájkba léptek, hogy szolidaritást vállaljanak a délszláv katonák for
radalmi mozgalmával. 

A lázadások leverése és véres megtorlása a hadvezetőség minden energiá
ját igénybe vette: a karhatalmi ezredek és szomszédos helyőrségek odavezé
nyelt alakulatai a forradalmi marxista katonai szervezettel nem rendelkező, 
ezért az ösztönös forradalmiságból következő taktikai és szervezési hibákat 
elkövető katonatömegeket megfékezték, vezetőiket statáriális úton kivégez
ték és a vétkes legénység alakulatait vagy azonnal a délnyugati arcvonalra 
vezényelték, vagy büntetőtáborokban helyezték el. 

Az említett lázadások leverése és megtorlása még javában folyt, amikor a 
katonai hatóságok az osztrák—magyar hadsereg történetének egyik legna
gyobb és legszervezettebb lázadásáról adtak hírt: a Pécsre telepített 6. (új
vidéki) gyalogezred póttest alakulatainak mintegy 2000, „bolseviki tanokkal 
szaturált" embere május 20-án hatalmába kerítette a Frigyes főherceg lakta
nyát és megkezdte a támadást a város hadászati pontjai ellen. A jelentések 
hangsúlyozták: a fegyveres megmozdulás nagyságát, szervezettségét és cél
kitűzését tekintve jóval meghaladta a katonai lázadást és kirobbanásának 
pillanatában elérte a fegyveres felkelés szintjét. 

19 Pichlik, K.: Vapoury navra t i l cu z ru ského zajeti na j a re 1918. P r a h a , 1964. 16—17. o. 
20 K A W . M K / S M 64—50—9—1918. 
21 KAW. MK/SM 65—1—11—1918. 
22 K A W . G Z N B Z e n s u r a b t . D . R e s . N r . 55123—1918. 
23 A l á z a d á s o k r a n é z v e l á s d : K A W . K M / S M 2802/38—1918.; R T L . H M 1918—15. a — 11384/ 

18/49.; K A W . K M / S M 328—2/32—1918. é s u o . : K M . A b t . 5 . : 64—26/4—4—1918. 
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A pécsi katonai felkelés24 

A cs. és kir. 6. közös gyalogezred póttest alakulatait 1918 tavaszán Újvi
dékről Pécsre helyezték át, ama politikai megfontolásból, hogy a többségé
ben szerb nemzetiségű személyi állományt a bácskai szerb lakosságtól izolál
ják. A gyalogezred egy része olyan elemekből tevődött össze, akik bár nem 
voltak orosz hadifogságban, de a különböző harctereken és a szabadságolá
sok idején a hátországban „nacionalista agitátorok és defetista ügynökök 
propagandájának áldozatul estek" és a Monarchia elpusztulásának, vala
mint a háború azonnali befejezésének lelkes szószólóivá váltak. A gyalogez
redben, amelynek háborús létszáma meghaladta a 6000 főt, mindennaposak 
voltak a durva bánásmód és rossz élelmezés miatti panaszok, valamint a ha
tóságok által sűrűn alkalmazott politikai ,,puhatolódzások" és megtorlások 
elleni felháborodások. 1918 áprilisában a gyalogezred póttest alakulataihoz 
számos Oroszországból hazatért hadifogoly vonult be, akik a lembergi és 
vladimir-volinszki vesztegzár-állomások politika szűrővizsgálata után 4 he
tes szabadságukat letöltötték. A bevonulók között a politikai feszültség és 
elkeseredés rendkívül erős volt. Nemcsak a vesztegzár-állomások mindenna
pos fegyelmező gyakorlatai, a „bolsevik fertőzöttségű egyének" elleni hajsza 
(amelynek kapcsán számos egyént haditörvényszék elé állítottak, vagy a ke
nyérmezői büntetőtáborba küldtek), a sűrűn előforduló váratlan motozások, 
a legkisebb oly, akár alaki fegyelmezetlenséget elkövetőkkel szemben alkal
mazott testi fenyítések, böjtölések és az a tudat, hogy szabadságuk letelte 
után ismét a frontra kerülnek, hanem az otthon látottak: a szolgabírák, 
csendőrök s egyéb hatósági személyek hozzátartozóikkal szembeni önkénye, 
a hadiárvák, hadiözvegyek nyomorúságos helyzete, a feketéző „felmentet
tek" hátországi bűnös üzelmei és meggazdagodása, valamint a katonai ható
ságok által sűrűn alkalmazott erőszakos rekvirálások a legnagyobb felhábo
rodással töltötték el őket. 

A katonai hatóságok 1918 április végétől a bevonult hazatérők és az ezred 
nem hazatérőkből álló legénysége körében a „veszedelmes nyugtalanság je
leit" észlelték. A hatóságok aggodalma még inkább fokozódott, amikor a ka
tonák és a pécsi bányászok között konspirativ kapcsolatok létrejöttéről ér
keztek jelentések. A szerb katonák és magyar bányászok szövetségének ve
szélye arra késztette gr. Zichy Gyula pécsi püspököt, hogy az egyház és a 
város nevében a gyalogezred póttest alakulatainak azonnali eltávolítását kö
vetelje IV. Károly királytól. 

A hadsereg-főparancsnokság a kérésnek nem tett eleget, mivel a forron
gásban levő alakulatok azonnali frontra vezénylését vállalni nem merte; 
ehelyett utasította a pécsi állomásparancsnokságot, hogy „a politikai nevelő
munka megjavításával", az „aggályosok" és „gyanúsok" hadbíróság elé ál
lításával, továbbá a kollektív fegyelmezés eszközeivel állítsa helyre a ren
det. Az utasítás egyben hangsúlyozta a katonai ünnepségek fontosságát, mint 
a figyelem elterelés igen hatásos eszközét. 

A hadsereg-főparancsnokság utasítását Pillepich Rezső tábornok maradék
talanul végrehajtotta: a legénységgel szembeni büntető és fegyelmező eljá
rásokat fokozták az élelmiszer-ellátmányt „lejjebbítették" és május 19-én a 
Tettyén népünnepélyt rendeztek. 

24 A felkelés részletes tö r téne té t és a megtor lás l akc ióka t lásd: KAW. MK/SM 28—2/38— 
1918.; Stadt KMDT Pécs . 81 apkt . v. 20. 5. 1918. és v. 21. 5. 1918; Chiffre telegr. an MK/SM 
Nr. 3268. v. 21. 5. 1918; Auskunf t v o m Referen ten de r Abt. 5. KM v. 21. 5. 1918; KM Abt. 5. 
Nr. 3317—1918.; MK/SM 28—2/40, 42, 45—1918.; KM. Abt . 5. Nr. 56"92, 5752, 5891, 5891/1, 5892/1, 
5993 1, 5993/1, 6066, 6060/1, 6152, 6153, 6212, 6S47, 6304.; KM/SM 65—1/7—1918. 
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Az ünnepség, amelyen a lakosság különböző rétegei, főleg munkások és bá
nyászok is részt vettek, háborúellenes tömegtüntetéssé alakult át és a más
nap kirobbant fegyveres felkelés bevezető aktusa lett. Az ünnepség igen fe
szült hangulatban kezdődött, mert köztudottá vált, hogy május 20-án, pün
kösd vasárnapján egy menetszázadot indítanak a frontra. A tábori színház 
előadásában sorra került „Sakk-matt Szerbiának" c. énekes-táncos összeállí
tás pedig nemzeti érzésében sértette vérig a szerbajkú katonákat. A nézőtér 
csakhamar zúgott az „Elég az uszításból! Le a háborúval! Menjenek az urak 
a harctérre!" A tüntetés átterjedt az egész civil lakosságra is. Csendőrök, 
rendőrök és karhatalmi osztagok lepték el Tettyét és a tüntetést szétverték. 
A katonák és civilek közül számos egyént letartóztattak. 

A városra pattanásig feszült légkörben szakadt rá az éjszaka. A kaszár
nyákba visszaterelt legénységben a felgyülemlett keserűség kitörés előtt állt : 
a frontra készülő menetszázad emberei pedig egyértelmeűn elhatározták az 
indulási parancs megtagadását, és az alakulatban régóta tevékenykedő for
radalmi csoportok a felkelés tervét részleteiben is kidolgozták. 

A Frigyes-laktanya parancsnoksága május 20-án felsorakoztatta a mintegy 
500 hazatérőből álló menetszázadot és kihirdette a frontra indulást elrendelő 
parancsot. Ezután Tomics ezredes búcsúbeszédére került sor. A szónoklat 
alatt az alakulat adott jelre kisebb egységekre felbomlott és a parancsot meg
tagadva rohamot intézett a fegyverraktár ellen. Az ügyeletes tiszt a raktár 
kulcsát követelő katonát agyonlőtte, mire a többiek az ellenálló tisztet bajo
nettel leszúrták, egy másik tisztet pedig súlyosan megsebesítettek. A fegyver
raktár a felkelők kezébe került, ahonan mintegy 2000 db gyalogsági fegyvert 
és 20 db géppuskát zsákmányoltak. 

A felkelő legénység ezután felfegyverezte magát és egy főhadnagy és né
hány altiszt vezetésével hozzálátott a laktanyának tűzfegyverekkel való meg
erősítéséhez. Az ingadozó, meghunyászkodó elemek a kaszárnya elkülönített 
részében erős felügyelet alá kerültek. A tisztek elmenekültek. 

A felkelők forradalmi ösztönéből következő taktikai érzékére vall, hogy 
azonnal csatlakozásra bírták a Fejérváry honvédkaszárnya legénységét és 
ezzel létszámúk több mint 2000 főre nőtt. Kisebb osztagaik a (közelben levő 
egyéb alakulatok csatlakozását biztosították. 

Létszámban megerősödve ezután támadást intéztek azok ellen az objektu
mok ellen, amelyekből a pécsi állomásparancsnokság közben mozgósította 
erőit. A parancsnokság a felkelés színhelyére útba indította az m. kir. 8. 
honvéd huszárezredet, az 52. közös gyalogezredet, az m. kir. pécsi 19. gyalog
ezredet, a kassai 9. honvéd gyalogezredet (amely utóbbit a .délnyugati arcvo
nalra utaztából eltérítették), és a pécsi hadapród iskola növendékeit. A táma
dás nyomán a Fém- és Faipari Szakiskola, a „Fehér Farkas" vendéglő, a fő
pályaudvar és az ún. külvárosi pályaudvar a felkelők kezébe került. A fel
sorolt objektumok elfoglalását a Rákóczi úton végrehajtott támadás követte 
a belváros ellen, egy felkelő osztag pedig Pécs-bányatelepre indult, hogy a 
bányászokat csatlakozásra bírja. A felkelők 'eme akcióival a város ellenőr
zését magukhoz ragadták. 

Az állomásparancsnok ellentámadása a rendelkezésére bocsátott honvéd 
alakulatokkal — tekintettel azok harci kedvetlenségére — igen vontatottan 
indult meg. A felkelők a támadást előbb sikeresen visszaverték, majd utcai 
harcokban fokozatosan felőrölték a támadókat. Az állomásparancsnokság 
tartalékát jelentő siklósi és villányi helyőrség kötelékeinek időben való meg
érkezését a fűtőház mozdonyvezetőinek és fűtőinek szabotázs cselekménye 
hiúsította meg. (Az említett alakulatok csak délután jutottak el a város pere
méig.) 
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A felkelők ekkor végzetes hibát követtek el : nem tettek kísérletet az elle
nük küldött erők felszámolására, vagy legalábbis soraik megbontására. így 
időt és lehetőséget adtak Pillepich tábornoknak, hogy erőit rendezze és a 
közben gyalogmenetben beérkező kassai 9. gyalogezreddel, amelynek legény
ségét nacionalista uszítással félrevezették, támadást indítson a felkelők kezén 
levő legfontosabb objektumok, a főpályaudvar és a külvárosi pályaudvar 
ellen. A gyengén védelmezett pályaudvarok csakhamar elestek. Az állomás
parancsnokságot nem sikerült a külvilágtól elvágni, így sikerült csapaterő
sítéseket kapnia, ami a felkelés vérbefojtásának lett a kezdete. 

A felkelők ezt követően defenzívába szorultak és a kezdeményezést áten
gedték az ellenséges erőknek. A felkelés vezetői a kezdeményezés visszaszer
zését a pécsi bányászok fegyveres akciójától remélték, akiket Berta György 
bányász, szabadságon levő tizedes a felkelők által juttatott fegyverekkel sze
relt fel és igyekezett támadásba lendíteni. A bányászok a bányaőrséget le
fegyverezték s gyűlölt parancsnokaikat, Herszényi Zsombor ezredest, vala
mint segédtisztjét, Meissner Károly századost letartóztatták, majd kivégez
ték. A felfegyverzett bányászok Pécs ellen vonultak, osztagaik azonban a 
kassai 9. gyalogezred alakulataiba ütköztek és szétszóródtak. Egy csoportjuk 
bejutott a városba, ahol csatlakozott az elkeseredetten védekező felkelőkhöz, 
más részük azonban kiszorult Pécs-bányatelepre, a harcot beszüntette és 
fegyvereit elrejtette. 

Az ellenséges túlerő a felkelőket mind szűkebb térre szorította össze; azok 
elkeseredetten védték a „Fehér Farkas" vendéglőt és a két laktanyát. Egy 
nagyobb felkelő csoport a külvárosi temetőbe vonult vissza, ahol csak gya
logsági ágyúkkal és géppuskákkal tudták ellenállását megtörni. 

Magában a városban a felkelők a koncentrikus támadás következtében fel
morzsolódtak, megmaradt erőik azonban mesteri módon kivágták magukat 
és Pécs-bányatelep, Németboly és Mohács felé vonultak vissza. Még mindig 
élt bennük a remény, hogy a bányászokat újból maguk mellé állítják, és a 
környező délszláv lakoságot is csatlakozásra bírják. 

Mindez a remény azonban meghiúsult. A bányaterületekre benyomuló 
megtorló erők a bányászok második felkelésének elejét vették, a keletre me
nekülő felkelőket a Mohácsról kivezényelt bosnyák ezred, a dél felé tartókat 
pedig Üszög határában a Pécsről küldött katonai erők semmisítették meg. 
A Pécs környéki falvakban és a Mecsek erdőiben még napokig folyt a harc: 
ellenálló kisebb felkelő gócokat „büntető expedíciókkal" számoltak fel. 

A Honvédelmi Minisztérium május 21-én és 22-én újabb katonai alakulato
kat vezényelt Pécsre és a város környékére. A közbiztonság fenntartását a 
sebtében odaszállított 300 csendőrre bízták. A felkelés még véget sem ért, 
amikor már 5, a felkelés leverése után újabb 3, összesen 8 katonai rögtön
ítélő bíróság tárgyalta az elfogott felkelők ügyeit. A bíróságok csakhamar 
12 személyt halálra ítéltek, majd kivégeztettek. A felkelők hozzátartozóit, 
akik a menetszázad búcsúztatására a városba érkeztek, Pécsről kitoloncolták, 
szálláshelyeiken házkutatást tartottak. A „rend" május 25-re Pécsett helyre
állott. 

A „tisztogató akciók" Pécs környékén, valamint a Bácskában tovább foly
tak. Május 29-ig 1193 db puskát szedtek össze, de kb. 1200 db hiányzó kézi
fegyvert nem találtak meg. A katonai osztagok parancsnokai, továbbá a 
csendőrparancsnokságok jelentették, hogy Űjvidék környékén a lakosság a 
szétvert felkelők közül sokat elbújtatott. (A legtöbb szökevény — a jelenté
sek szerint — Szenttamás községben rejtőzött el.) Más szökevények átszivá
rogtak a Szerémségbe és a zöld-káderekhez csatlakoztak, annak ellenére, 
hogy katonai különítmények a Duna—Dráva átjárókat mindenütt lezárták. 
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A katonai bíróságok összesen 165 személyt rögtönítélő eljárással vontak 
felelősségre. Ebből 15 személyt halálra, 36 húsz évesnél idősebb felkelőt 10 
évnél nagyobb fegyházbüntetésre, míg a többit 3—7 évre ítélték. A vádlot
tak egy része nyíltan kommunistának, a szocialista forradalom és a nemzeti 
felszabadulás harcosának vallotta magát. Az említetteken kívül száz személyt 
60 napi szigorított fogsággal sújtottak, 78 fő ügyét átadták a polgári bíróság
nak, 11 felkelő ügye pedig további eljárásra a Legfőbb Katonai Ügyészség 
elé került. A felkelésben részt vevő többi személyt (akiket sikerült el
fogni) a délnyugati (olasz) arcvonal 6. hadseregének büntető alakulataiba 
osztották be, ahol Habsburg József főherceg vezérezredes, hadseregparancs
nok („József apánk!") gondoskodott arról, ,,hogy kiirtsák belőlük a lázadás 
szellemét". 

A katonai felkelés jelentősége a Monarchia népeinek forradalmi harcában 

A hadsereg-főparancsnokság a véres megtorláson túl azonnali vizsgálatot 
rendelt el, hogy felderítse a májusi lázadások és a pécsi felkelés okait, lelep
lezze és megsemmisítse a mögöttük lévő esetleges titkos szervezeteket és 
gyors ellenintézkedésekkel elejét vegye a hadsereg általános bomlásának. 

A hadvezetőség vizsgálatának eredményét összesítő jelentés megállapítot
ta, hogy a lázadásokat és a pécsi felkelést hazatérők robbantották ki, titkos 
forradalmi csoportok vezetése alatt, tettük mozgató ereje pedig elsősorban a 
békevágy és az imperialista háború gyűlölete volt. Ehhez szorosan kapcsoló
dott — elsősorban a pécsi felkelésnél — a fennálló állam- (tehát a Monarchia) 
és a társadalmi (kapitalista) rendszer fegyveres megdöntésére irányuló — 
egyelőre azonban ösztönös cselekvés szándéka is, amelyet „bolsevista rom
boló eszmék és káros nacionalista nézetek" hintettek el a legénység körében. 
A jelentés a felkelés okát a továbbiakban a „nagyfokú szociális elkeseredés
ben", a „tiszti és altisztikar erélytelenségében", a büntetések kiszabása és 
végrehajtása körüli „bűnös liberalizmusban és a hazatérőknek különböző 
osztagokba való szétszórásának elmulasztásában" jelölte meg. 

Nem kétséges, hogy a hadvezetőség az okokat keresve az okozatokat ta
lálta meg. Ellentétben a hadsereg-főparancsnokság értékelésével, a pécsi fel
kelés a Monarchia elmélyülő gazdasági, társadalmi és politikai válságának 
volt eredője és kirobbanásának közvetlen oka e válság okozata. A Monarchiá
ban ugyanis április-május hónapokban újból kibontakozott nagyarányú mun
kás- és parasztmozgalmak, továbbá a haladó értelmiség és az ellenzéki bur
zsoázia különböző mozgalmai a hátországi, elsősorban póttest alakulatok le
génységével direkt vagy indirekt módon kapcsolatba kerültek és a katona
tömegeket, így a a 6. gyalogezred póttest alakulatait is (amelyek a délszláv és 
magyar dolgozók harcával álltak kapcsolatban) a fegyveres forradalmi moz
galmak kirobbantásána sarkallták. Mindezt számos, a katonákat különösen 
érintő szubjektív körülmények is elősegítették, így a háború gyűlölete, az 
otthon nyomorúságos helyzete, a legénységgel szemben elkövetett sérelmek 
és mindenekelőtt az orosz szocialista forradalom lelkesítő példája. 

A felkelés kirobbanása így azonnal konkrét politikai célkitűzésekkel kö
vetkezett be: béke, szociális (társadalmi) és nemzeti felszabadulás, amelynek 
elérését a legmagasabb forradalmi harci formának, a fegyveres felkelésnek 
alkalmazásában látták. A cél és eszköz tudatosítása a katonatömegekben a 
ma még kevésbé ismert, szervezett forradalmi csoportok műve volt, amelyek 
ugyanakkor ösztönösen felismerték a szövetségesek, köztük a bányászok és 
más katonai alakulatok legénysége bekapcsolásának szükségességét. Mind
ez többé-kevésbé tudatos, szocialista forradalmiságra vallott, amely ledön-
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tötte, megszüntette a nacionalista korlátokat és a felkelésnek internaciona
lista jelleget adott. 

Sajnos, ,a munkásosztály pártja, a Szociáldemokrata Párt, nem tartotta 
szükségesnek a katonákkal való szervezett forradalmi kapcsolat létrehozását, 
és az „orosz példa" megismétlődésének félelmében, ellenségesen nézte a ka
tonaság akcióját, csakúgy, mint a burzsoá pártok, amelyek a nemzeti függet
lenségért csak szavakban harcoltak. 

A felkelő katonatömegeknek így a túlerő elleni véres harccal egy időben a 
szövetségesek biztosításáért, megtartásáért s azok támadásba lendítéséért 
kellett politikai harcot folytatniuk, s energiájuk nem maradt a velük szem
benálló katonai erők megnyerésére, vagy soraik megbontására. Ez utóbbiak, 
parancsnokaik által félrevezetve, nemcsak a felkelők megsemmisítésére, ha
nem azok szövetségeseinek kikapcsolására is felhasználhatók voltak, sőt a 
környékbeli délszláv lakosságot is úgy megfélemlítették, hogy az sem a fel
kelés menetében, sem bukása után komoly szerepet játszani nem tudott, tá
mogatása kimerült a szimpátia érzésének kifejezésében és a szétvert felke
lők egy részének elrejtésében. 

A fenti okok következtében a pécsi fegyveres felkelés már eleve nem tudta 
elérni a klasszikus forradalmi fegyveres felkelés szintjét. Hogy attól elma
radt, más tényezők is fontos szerepet játszottak. Ezek közül a stratégiai cél 
ismeretének hiánya volt legdöntőbb: maguk a vezető forradalmi csoportok 
sem tudták, hogy a fegyveres győzelem kiharcolása után mit és hogyan csi
náljanak tovább. Az állam- és társadalmi rendszer megdöntésének szándéka 
még a felkelés zenitjén is ösztönös maradt, s ez arra utalt, hogy a vezető 
csoportok korántsem tudták betölteni a forradalmi marxista párt szerepét. 
Az ebből következő tudatos, szocialista forradalmiság hiánya eredményezte 
durva taktikai hibák elkövetését is. (így pl. a harc menetében előforduló har
cászati fegyelmezetlenséget, fontos objektumok elfoglalásának elmaradását, 
a megvert ellenséges csoportok üldözésének; elvetését és a támadás-védeke
zés megszervezésének fogyatékosságait.) 

Mégis, a pécsi katonai felkelés a Monarchia népei további harcai szem
pontjából több általánosítható tapasztalattal és tanulsággal szolgált: mivel 
a felkelést több-kevesebb tudatossággal rendelkező forradalmi csoportok irá
nyították, csakhamar sikerült megteremteni a cselekvés egységét, amelynek 
következményeként a felkelők gyorsan felfegyverezték magukat és a felke
lés számára legfontosabb objektumokat azonnal elfoglalták, majd betörtek 
a város központjába. Az irányító csoportok szervező és harcászati készsége 
miatt a felkelés egyre nagyobb szervezettséget ért el és olyan feladatokat ol
dott meg, hogy az ellenük vezényelt katonai erőknek csak véres utcai har
cokban sikerült felülkerekedniük. Amikor a felkelést túlerővel leverték, a 
felkelők a visszavonulás útját is igen jól választották meg: a bányavidékre 
való visszahúzódást (ahol szövetségeseik támogatását remélték), majd a dél
szlávok lakta területeken való szétszóródási, ahol maradványaik elrejtőzhet
tek, vagy a zöld-káderekhez csatlakozhattak. 

E katonai, katonapolitikai tanulságok mellett talán még fontosabbak vol
tak a politikai tapasztalatok. Bebizonyosodott pl., hogy a Monarchia külön
böző népeinek forradalmi harca a közös ellenség ellen, a nemzeti volt fenn
tartása mellett, de a nacionalista korlátok ledöntésével egyesíthető. Ennek fel
tétele az internacionalista-szocialista forradalmiság, amely egyben arra is le
hetőséget ad, hogy a katonatömegek forradalmi mozgalmait a munkásosz
tály vezette tömegharchoz kapcsolja és elszigeteltségéből kiemelje. És tanul
ság volt, hogy a még oly szervezett fegyveres felkelés is, mint amilyen a pé
csi volt, bukásra van ítélve, ha a fennálló állam- és társadalmi rendszer 
megdöntésének objektív feltételei még nem érlelődtek meg. 
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1918 májusában-júniusában a Monarchia elpusztításának és a béke azon
nali kiharcolásának feltételei nem voltak adottak. Erre utalt a pécsinél is jó
val szervezettebb, június 4-i kragujeváci felkelés (71. közös gyalogezred pót
test alakulatai, többségében szlovákok) és a lázadások és felkelések végak
kordjait jelentő egyéb kisebb lázadások (Pietrokovban, Pozsonyban, Zellel-
kowitzban és Zamosceben június-július folyamán) bukása is. 

A nemzeti-polgári demokratikus forradalmak győzelme és a béke megte
remtése 1918 októberére maradt, amelyben az elbukott lázadások és felkelé
sek kemény iskoláját kijárt forradalmi katonatömegek a munkásosztály és 
más dolgozó tömegek harcának szövetségeseként kimagasló szerepet játszot
tak. 

A pécsi katonai felkelés így nyert históriai értelmet és a Monarchia népei
nek, mindenekelőtt a magyar és délszláv nép elévülhetetlen, nagyszerű for
radalmi hagyományaként él tovább. 
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М А Р Т О Н Ф А Р К А Ш : 

ВОССТАНИЕ С О Л Д А Т В ГОРОДЕ ПЕЧ В М А Е 1918 г. 

Резюме 

В последнем году первой мировой войны в армии Австро-Венгерской Монархии сло
жился тяжёлый внутренний кризис. Признаками его являются рабоче-крестьянское и 
национальное движение направленное против империалистической войны и националь
ного а также классового гнёта и влияние Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. Этот кризис весной 1918 г. постепенно превращался в революционный кри
зис. Военные бунты и восстания, вспыхнувшие в тыловых частях, показали начало и 
постепенное углубление революционного кризиса. Руководителями этого революцион
ного движения стали те бывшие австро-венгерские военнопленные, которые сотнями 
тысячами возвращались на родину после заключения мирного договора в Бресте-Ли-
товске. Они вели агитацию на основе опыта русской социалистической революции 
среди своих товарищей за немедленное прекращение войны и за свержение Монархии 
вооружённым путём. 

По своему значению военное восстание в городе Печ значительно отличилось от вос
станий и бунтов проходивших в мае и в июне. Солдаты резервных отрядов 6-ого (нови-
садского) пехотного полка под руководством организованных революционных групп не 
только отказались идти на фронт, но и организовали военное восстание против суще
ствующего режима и за установление мира. Восстание опиралось на боевой союз юго
славских солдат и венгерских шахтёров. Оно достигло такой высокой степени органи
зованности, что почти весь город оказался в руках восставших. 

Однако, противник имевший перевес в силе подавил восстание в кровавых уличных 
боях. Допущенные тактические ошибки, незнание стратегической цели и необходимых 
для её достижения боевых форм и задач способствовали неудаче восстания. Это ука
зывало на тот факт, что социалистическая революционность солдат была лишь ин
стинктивной и революционные группы руководящие восстанием не могли поднять ео 
на уровень сознательности потому, что они не были способны выполнить функцию 
марксистской партии. В подавлении восстания играло важную роль то, что руководи
тели тогдашней партии рабочего класса, то есть лидеры Социал-демократической пар
тии боялись повторения русского примера и поэтому отнеслись враждебно к совмест
ной революционной борьбе солдат и шахтёров и мешали ей. Таким образом восстание 
скоро изолировалось. В конечном счёте причиной поражения является отсутствие объ
ективных и субъективных условий, необходимых для свержения Монархии. 

Отрицательный и положительный опыт восстания являются одинаково значитель
ными в революционной борьбе народов Монархии. Важнейшим опытом — в данном 
историческом положении — является то, что уничтожением национальных преград ре-



волюционные силы Монархии можно облединить на борьбу против общего врага. Усло
вием осуществления этого принципа является наличие социалистической революцион
ности. 

Восстание со своими тяжёлыми жертвами получило историческое значение и стало 
незабываемой революционной традицией венгерского и югославского народов. 

MÁRTON F A R K A S 

DER MILITÄRAUFSTAND IN PÉCS IM MAI 1918 

Resümee 

Im letzten Jahr der ersten Weltkrieges entstand in der Armee der Österreich-
Ungarischen Monarchie eine schwere innere Krise. Die Ursachen sind auf den 
imperialistischen Krieg, sowie auf den gegen die Klassenunterdrückung gerichte
ten nationalen Arbeiter- und Bauernbewegungen, weiterhin auf die Auswirkung 
der Grossen Sozialiistischen Oktoberrevolution zurückzuführen. Diese Krise ent
wickelte sich im Frühjahr 1918 allmählich in eine revolutioäre Krise. Der Beginn 
dieser revolutionären Krise und deren Vertiefung zeigte sich im dem Ausbruch 
der Meutereien und Aufständen der Truppen des Hinterlandes. Die Führer dieser 
revolutionären Bewegungen waren die ehemaligen Österreich—ungarischen Kri
egsgefangenen (die „Heimkehrer"), die nach dem Brestlitowsker Frieden zu Hun
derttausenden heimkehrten und ihre Kameraden, im Sinne der russischen sozia
listischen Revolution, zu einem sofortigen Kriegsende und zum Umsturz der Mo
narchie anfeuerten. 

Von den Mai- und Juni-Aufstäen muss man in erster Linie den Pécser Mili
täraufstand hervorheben. Die Mannschaften der Ersatzkörper des U j vidékér 6. 
Infanterieregiments haben unter der Leitung organisierter Gruppen nicht nur 
den Abmarsch an die Front verweigert, sondern einen bewaffneten Militärauf
stand zum Sturz der bewaffneten Macht der Monarchie ausgelöst, um einen 
sofortigen Friedensschluss zu erzwingen. Der Aufstand stützte sich auf die 
südslawischen Soldaten und auf den Kampfverband der ungarischen Berg
arbeiter und erreichte eine so hohe Organisiertheit, dass fast die ganze Stadt in 
die Hände der Aufständischen geriet. 

Die feindliche Übermacht hat den Aufstand bald in blutigen Strassenkämpfen 
unterkdrückt. Die Niederwerfung des Aufstandes wurde durch die taktischen 
Fehler, mangels der strategischen Ziele und der dazu notwendigen Kampffor
mationen und wegen Unkenntnis der Aufgaben noch beschleunigt. Daraus geht 
hervor, dass der Aufstand vom Anfang an instinktiv war, dass auch die führenden 
revolutionären Gruppen nicht im Stande waren ihn auf das Niveau der Bewusst-
heit zu heben, weil sie nicht fähig waren die marxistische Funktion der Partei 
zu erfüllen. Bei der Niederwerfung des Aufstandes spielt eine wichtige Rolle, 
dass die damaligen Parteiführer der Arbeiter, die Führer der sozialdemokratischen 
Partei den gemeinsamen Kampf der Soldaten und Bergarbeiter — da sie sich 
vor der Wiederholung des russischen Beispiels fürchteten — mit feindlichen 
Augen betrachteten und den Aufstand zu verhindern versuchten. So wurde der 
Aufstand bald isoliert. Der wichtigste Grund für die Niederlage ist aber im 
Fehlen der zum Sturz der Monarchie führenden objektiven und subjektiven 
Bedingungen zu suchen. 

Die positiven und negativen Erfahrungen des Aufstandes sind jedenfalls in den 
revolutionären Kämpfen der Völker der Monarchie sehr bedeutend. In der gege
benen geschichtlichen Lage muss man als das Wichtigste hervorheben, dass man 
mit dem Umsturz der nazionalen Schranken, die revolutionären Kräfte der Mo
narchie gegen den gemeinsamen Feind vereinigen kann. Die Bedingungen dazu 
sind im Vorhandensein der sozialistischen revolutionären Bewegung zu suchen. 

Dieser Militäraufstand mit seinen schweren Opfern bekam auf diese Weise eine 
historische Bedeutung und lebt so in den Traditionen des ungarischen und 
jugoslawischen Volkes weiter. 
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A Z ELLENFORRADALOM FEGYVERES SZERVEZKEDÉSE 
M A G Y A R O R S Z Á G O N ÉS A U S Z T R I Á B A N 

A PROLETÄRHATALOM ELLEN. 
A „NEMZETI HADSEREG" LÉTREHOZÁSÁNAK ELSŐ PERIÓDUSA 

1919. III. 21.—1919. VIII. 1.) 

Pataki István 

1. AZ ELLENFORRADALOM FEGYVERES SZERVEZKEDÉSE, 
AKCIÓI ÉS VERESÉGE A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN 

a) Az ellenforradalom fegyveres szervezkedésének előzményei 
1918 végén és 1919 elején 

Az ellenforradalom az 1918-as októberi polgári demokrat ikus forradalom 
győzelme u tán akciókat kezdett a forradalmi mozgalom visszaszorítására. A 
nagybirtokos arisztokrácia, a főpapság, a vezető hivatalnoki és tiszti cso
portok, valamint a nagytőke képviselői ellenforradalmi szervezkedésbe kezd
tek. Tevékenységük veszélyeztette a forradalom vívmányai t és a prole
tárforradalom felé orientálódó tömegek megfélemlítésére irányult . 

A kormány politikája egyfelől kapcsolatban volt az ellenforradalom célki
tűzéseivel, amennyiben a forradalom fejlődését a kabinet és az ellenforra
dalom erői egyaránt igyekeztek megfékezni, másfelől viszont, mivel az ellen
forradalom az: október előtti viszonyok restaurációját tűzte célul, részben a 
szembenállás is adott volt. A proletárforradalam érlelődése fokozatosan kö
zel hozta egymáshoz a ko rmány és az ellenforradalom erőit. Ily módon a ka 
binet gyakran szélsőjobboldali tevékenységet fejtett ki . 

A burzsoá kormány november végén már felismerte, hogy a forradalom 
fejlődése nem állt meg, és jórészt ezért nem lépett fél következetesen az el
lenforradalom ellen, amely a hadsereget igyekezett ü tőkár tyaként felhasz
nálni. 

A belgrádi fegyverszüneti egyezmény u tán öt, 1919 elején pedig már csak 
két korosztály marad t fegyverben. Ennek a hadseregnek kellett biztosítania 
más fegyveres alakulatokkal együtt a ko rmány célkitűzéseit. A hadsereg sem 
erejét, sem morális állapotát tekintve nem tudot t megfelelni a feladatoknak. 

A legénység zöme részt vállalt a forradalmi küzdelemből. Az alakulatok ve
zetése fokozatosan kicsúszott a hivatásos ka tonák kezéből. Nagy szerephez 
jutot tak a katonatanácsok, amelyek szembeállították a katonatömegeket a 
kormánnyal , megakadályozva, hogy a fegyveres erőket az ellenforradalom 
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céljainak szolgálatába állítsák. A burzsoá kormány fellépett a katonatanácsok 
ellen.1 

A hadügyminisztérium újjászervezte a Budapesti Katonatanácsot, amely
nek élére a szociáldemokrata Pogány Józsefet választották meg. A kormány 
a katonatanácsokat a vidéki helyőrségekben is saját vezetése alá akarta 
vonni. 

E szándék nem járt sikerrel. 
A kormány a hadügyminisztérium élére Bartha Albert tábornokot, majd 

Festetich Sándor grófot állította. Mindketten a restaurációra törő tisztikar 
bizalmát élvezték. A hadügyi vezetés ellenforradalmi különítményeket szer
vezett, elrendelték a tiszti és egyetemi zászlóaljak, a jászkun gárda és más 
ellenforradalmi egységek létrehozását. A csapatállomány 25 százalékát to
vábbszolgáló altisztekkel igyekeztek feltölteni. Megkezdték a székely had
osztály felállítását is. 

Az ellenforradalom katonai készülődését felismerve a KMP a katonatöme-
geket mozgósította Bartha ellen, aki kénytelen volt lemondani. Bartha utóda, 
Festetich is távozni kényszerült a hadügyek éléről. A forradalmi erők fellé
pése fékezte a burzsoáziának az ellenforradalmi hadsereg létrehozására 
irányuló tevékenységét. Az ellenforradalmárok azonban nem mondtak le 
szándékaikról. 

A hivatásos tisztek megalakították a Magyar Országos Véderő Egyesü
letet, amely Gömbös Gyulát választotta meg vezetőjének. Katonatisztek hív
ták életre az Ébredő Magyarok Egyesületét is. Ezek az egyesületek tömörítet
ték az ellenforradalmárokat és a Magyarországtól elszakadóban levő terüle
tekről menekülő elemek nacionalista csoportjait. 

A hadügyminisztérium 1919 februárjában adta ki a hadsereg átszervezé
séről szóló rendeletet,2 amely 70 000 fős, toborzás útján létrehozott haderő 
megszervezését írta elő. A toborzás nem hozta meg a várt eredményt, mivel 
csak 5000-en jelentkeztek. 

A kormány a hadsereg alakulatainak egy részét is felhasználva a legvére
sebb eszközökkkel igyekezett letörni a forradalmi akciókat. A csendőrök Fa-
csád községben a katonaság bevonásával 1918 november elején 104, Tündér
lakon 60, Jósikafalván pedig 30 személyt gyilkoltak meg. Nyitra megyében, 
Malomszegen november 6-án a csendőrök 6 embert végeztek ki. A Mura
közben november végéig statárium alapján 200 ember esett áldozatul a vér
fürdőnek. Paraszti mozgalmak elfojtására Pest, Esztergom, Tolna és Sopron 
megye egyes járásaiban, a viharsarki megyékben egyaránt alkalmaztak sta
táriumot. 

A kormány 1919 , január elején karhatalmat vezényelt ki a salgótarjáni bá
nyászok ellen is, akik követelték a bányák szocializálását. A karhatalom be
avatkozásának közel 100 halálos áldozata és sok sebesültje volt. 

A terrorakciók bátorították mindazokat az erőket, amelyek októbert is túl 
radikálisnak tekintették. Az ellenforradalom — ösztönzést kapva — ország
szerte fegyveres akciókat indított a forradalmi mozgalom ellen, célul tűzve ki 
az október előtti politikai viszonyok restaurálását. 

A Monarchia nevelte hivatásos tisztek többsége az ellenforradalom szolgá
latába szegődött. Ezek származásukból eredően, életszemléletüknél fogva a 
néptömegek gondjaitól és forradalmi érzületétől távol állva szemlélték a vál-

1 Hajdú Tibor: T a n á c s o k Magyarországon 1918—1919-ben. Budapes t , Kossu th Könyvkiadó , 
1958. 54. o. 

2 Az egyetemes és a m a g y a r hadművésze t tör téne te . II. Budapes t , Zr ínyi Katonai Kiadó . 
1960. 175. o. 
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tozásokat, és még a burzsoá kormány tevékenységét is baloldalinak érté
kelték. 

A vezérkari tisztek egy csoportja már november elején a kormány fegy
veres leverésére készült. Gömbös írta, hogy „ . . . november 2-án azt vetettük 
fel Tombor és Julier alezredesekkel Hazai Samunak, hogy a Wienben levő 
Andrássy Gyula gróffal együtt álljanak az olasz és a francia frontról haza
érkező magyar csapatok élére abból a célból, hogy ezen csapatok segítségével 
a forradalmi kormányt megbuktassuk."3 A terv nem valósult meg, mert a 
hazatérő katonák a forradalmat támogatták. 1919. január 3-án a hadügymi
nisztériumban Friedrich István hadügyi államtitkár közreműködésével az 
ellenforradalmárok nyíltan követelték, hogy a hadseregben a Monarchia ren
deleteit és szellemét állítsák vissza. A szélsőjobboldali alakulatok szervezésé
nek szálai is tisztek kezében összpontosultak. Láng Boldizsár, a hadügymi
nisztérium osztályvezetője, Érsekújvár környékén folytatott ellenforradalmi 
szervezkedést. 

Fejér megyében, ahol Csázy Elemér ellenforradalmi zászlóaljak szervezé
sét kezdte el,4 1919. február 3-án az ellenforradalmárok közgyűlésen bontot
tak zászlót. 

A kormány — a KMP ellen megindított terrorhadjárattal egy időben — a 
forradalmat jobbról érő támadások visszaszorítására kényszerült. Életbe lép
tette — tömegnyomás hatására — az 1919. évi XI. és XX. néptörvényt, ame
lyek lehetővé tették a demokratikus vívmányok ellen törő elemek rendőri 
felügyelet alá helyezését. 

A rendelkezéseket viszont alapjaiban a kommunista befolyás ellen alkal
mazták. A forradalmat jobbról támadók közül alig néhány ellenforradal
márt internáltak, és csak a MOVE működését függesztették fel. 

A kormány hadseregszervezési elvei és a kormány szándékaitól is jobbra 
mutató ellenforradalmi tervek és akciók a forradalom szocialista irányú fej
lődése következtében kudarcot vallottak. Nem változtatott ezen a kormány
nak a kommunisták ellen indított február 20-i provokációja és a kommu
nista vezetők tömeges letartóztatása sem. 

A Tanácsköztársaság győzelme előtti hetekben a kormány elvesztette ha
talmát a fegyveres erők többsége felett. E sikert azonban beárnyékolta az a 
körülmény, hogy 1918 októbere és 1919. március 21. között nem számolták fel 
a nyíltan vagy burkoltan szervezkedő ellenforradalmi csoportokat, amelyek 
monarchista katonatiszteket tömörítettek, illetve azok vezetése alatt várták 
a fejleményeket. A polgári demokratikus forradalom nem tudott leszámolni 
a reakciós erőkkel, s ez egy olyan országban, ahol a feudális maradványok 
még léteztek, ahol a Monarchia visszaállítására törekvők száma jelentős volt, 
ahol csak a hivatásos katonaállomány több tízezer fő volt — súlyos veszélyek 
lehetőségét hordozta magában. 

b) Fegyveres ellenforradalmi akciók a tanácskormány ellen 

A Forradalmi Kormányzótanács 1919. március 25-én rendeletet adott ki a 
Vörös Hadsereg megalakítására. A rendelet intézkedett, hogy az alparancs-
nokokat a munkások közül kell kijelölni, ugyanakkor a magasabb katonai 
képzettséget igénylő parancsnoki posztokra zömmel régi katonai szakembe
reket helyeztek. 

3 Gömbös Gyula: Egy magyar vezérkari tiszt bíráló megjegyzései a forradalomról és el
lenforradalomról. Budapest, 1920. 20. o. 

4 Országos Levéltár (a továbbiakban OL.) BM. elnöki iratok 1919. 33. tétel, 2067. sz. 
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A Hadügyi Népbiztosság április 9-én szolgálattételre hívta be a volt hiva
tásos tiszteket, bár tudott volt, hogy a régi tisztek zömétől idegen a proletár
forradalom eszméje. Képzett parancsnokok nélkül viszont megoldhatatlan 
volt a Vörös Hadsereg megteremtése. A Forradalmi Kormányzótanács arra 
számított, hogy ezek a tisztek harcolnak egy imperialista támadás esetén és 
a szükséges ellenőrzés, valamint a bennük végbemenő változás ellensúlyozza 
vagy csökkenti a proletárállammal való szembekerülés lehetőségét. 

A tényleges tisztek többsége eleget tett a felhívásnak és szolgálattételre 
jelentkezett. Elsősorban egzisztenciális tényezők vezették őket, de többsé
güknek imponált az a határozottság is, amellyel a Forradalmi Kormányzó
tanács a hadügyeket irányította. Sokan közülük viszont meggyőződésből vál
lalták a szolgálatot. Ezek közé tartozott báró Zay Dezső vezérkari tiszt és 
Schreiner Károly, a K. u. K. hadsereg volt ezredese. Mindketten közre
működtek abban, hogy a Vörös Hadsereg ütőképes legyen. E példák azonban 
korántsem váltak általánossá és a Tanácsköztársaság elleni intervenció után 
egyre inkább felszínre törtek a volt hivatásos tisztek ellenforradalmi érzel
mei és cselekedetei — melyek győzelmek esetén tompultak, vereségek alkal
mával erősödtek, sőt gyakran a katonai balsikerek forrásaivá váltak. A szol
gálatot nem teljesítő tisztek szintén gócai voltak az ellenforradalomnak. 

A román hadsereg támadásáig a Vörös Hadsereg még nem tudott kellően 
felkészülni. Az ellenséges csapatok keleten, északon és délen egyaránt túl
erőben voltak. 

A Vörös Hadsereget gyengítette, hogy a keleti arcvonalon a székely had
osztály parancsnoki kara a proletárdiktatúra ellensége volt. A hadosztály 
parancsnoka — Kratochwill Károly — már a szervezésnél az ellenforradal
márokat -tömör í tette. Kóréh Endre, az egység tábori lelkésze írta: „A fehér 
érzelműek, hogy katonák is legyenek, de mégse legyenek vörösök, a székely 
hadosztályba jelentkeztek. Csodálatos ösztönnel érezték meg, hogy a vörös 
hadsereg és a székely hadosztály nem mindegy."5 

Kratochwill a román támadáskor kiadta az utasítást a visszavonulásra. Az 
árulás leplezésére heves harcokról és nagy vérveszteségekről számolt be' a 
Hadügyi Népbiztosságnak. 

A hadseregparancsnokság elrendelte a további harcot, de a túlerő és az 
árulás, majd a székely egységek zömének fegyverletétele április 26-án lehe
tetlenné tette az ellenállást. Május elsejére a román csapatok a Tisza nyu
gati partjára vetették vissza a Vörös Hadsereget. 

A román támadás után a belső ellenforradalmi erők is megélénkültek. El
lenforradalmi tisztek, altisztek és kulákok Kecskemét környékén április vé
gén fehér gárdát szerveztek, fosztogattak és raboltak a Vörös Hadsereg mö
göttes területein. A fehér alakulatot, amelynek ereje 500—600 fő volt, április 
24-én Kecskemét mellett egy hatvan főnyi vörös egység szétverte. 

Dormándy Géza, a budapesti antant összekötő iroda vezetője, hatáskörét 
puccstervek szervezésére igyekezett felhasználni, és adatokat továbbított az 
antantnak a Vörös Hadseregről. Csoportjának tagjai április 25—26-ra fegyve
res lázadást terveztek. A kísérletet az elszigeteltség és az összeesküvés fel
számolása kudarcra ítélte. Hasonló sorsra jutott Dietz Károly volt rendőrfő
nök szervezkedése is.6 

Budapesten a „Fehér Ház" elnevezésű ellenforradalmi szervezet keretében 
politikusok és katonatisztek — Bleyer Jakab, Pekár Gyula, Friedrich István, 

5 Kóréh Endre: A székely hadosztály és dandár története. Budapest, 1929. 225. o. 
6 Két meghiúsult ellenforradalmi puccs Budapesten. Vörös Újság, 1919. május 10. 
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Schnetzer Ferenc, Csilléry András és mások — „Vezértanács"-ot alakítottak, 
amely széles körű katonai hálózat kiépítését készítette elő.7 

A muraszombati járásban május 29-én tisztek irányításával kikiáltották a 
„Mura Köztársaság"-ot és mintegy ezer fővel támadást indítottak a környe
ző falvak ellen, majd Sopron környékén voltak fegyveres lázadások. A For
radalmi Kormányzótanács hadműveleti területté nyilvánította a Dunántúlt 
és a vörös alakulatok néhány nap alatt leverték az ellenforradalmat. 

Ezek a kísérletek nem voltak jelentősek, mert nélkülöztek minden komoly 
tömegtámogatást. Veszélyességüket az intervenció fokozta s felszámolásuk 
sikere is ebben rejlett. 

A Vörös Hadsereg a tiszántúli arcvonalon elszenvedett vereség után meg
erősödött. A Forradalmi Kormányzótanács felhívására munkások, parasztok 
tízezrei jelentkeztek a hadseregbe. A Vörös Hadsereg visszafoglalta Szolno
kot, visszaverte a cseh csapatok Salgótarján elleni támadását, majd május 
30-án megkezdődött a győztes északi hadjárat. 

A Vörös Hadsereg a belső ellenforradalmi és kapituláns elemek elleni küz
delem közepette aratta győzelmeit. Ez a belső harc csak fokozódott az északi 
hadjárat után. A tisztikar ellenforradalmi elemei s a hátországban meghú
zódó MOVE-, ÉME-tagok a Vörös Hadsereg visszavonulása idején már erő
teljesebben szálltak szembe a proletárhatalommal. 

A puccskísérletek erősödtek, amikor a tanácskormány elfogadta a Clemen
ceau-jegyzéket. A Vörös Hadsereg támadásának leállítása, majd visszavoná
sának híre is jeladássá vált az ellenforradalmi akciókra. 

Az ellenforradalmárok június 24-re nagyszabású katonai akciót készítettek 
elő a fővárosban. A megmozdulás szervezettségét és veszélyességét tekintve 
különbözött a korábbi, az ország egyes helységeiben kirobbantott akcióktól. 
Az összeesküvők fő katonai erejét a Ludovika Akadémia tisztjei, növendékei 
és a dunai flottilla néhány monitorja alkotta. A katonai lázadás számára sike
rült megnyerni a Hungária körúti Engels-laktanya több tisztjét is, akik a le
génység körében igyekeztek híveket toborozni. 

A terveket Haubrich Károly helyőrségparancsnok környezetéhez tartozó 
Honig Vilmos, a budapesti vasas hadosztály parancsnoka, Lajtos százados, 
Haubrich vezérkari főnöke és Lemberkovics Jenő, a Ludovika Akadémia ta
nára dolgozta ki. Az előkészületekről tájékoztatták a szakszervezeti jobbol
dal néhány vezetőjét, közöttük Vanczák Jánost és Miákits Ferencet is. A lá
zadás politikai szálai báró Perényi kezében futottak össze. Perényit és társait 
június 11-én letartóztatták, s ezzel az előkészületek megtorpantak, mivel Ho
nig is gyanússá vált. A tervek előkészítését Hőnigtől Lemberkovics vette át, 
aki kapcsolatot épített ki a budapesti angol misszió vezetőjével, Freeman ka
pitánnyal — bízva a támogatásban. 

Az ellenforradalmi lázadásra az Engels-laktanya tüzérségének kellett a jelt 
megadnia. A monitorok feladata a „Szovjet Házra" való tüzelés és az akciók 
támogatása volt. A Ludovika Akadémia ellenforradalmárai a Józsefvárosi 
Telefonközpont és a város más objektumainak elfoglalását kapták feladatul. 

Haubrich tudott a készülődő lázadásról, de nem akarta elkötelezni magát 
a kockázatos kaland mellett, ugyanakkor „ . . . nem utasította el az ellenfor
radalmi akcióban való részvételre szóló felhívást. . . és a készülő lázadás el
fojtására semmilyen intézkedésit nem tett."8 

Június 24-én délután az Engels-laktanya lövegei tüzelni kezdtek, ezt köve
tően három monitor kifutott a Dunára és Újpesten, majd a Lánchídnál objek-

7 Ébredő Magyarország, 1919. november 23. 
8 Liptai Ervin: A Magyar Tanácsköztársaság. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1966. 177. o. 
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tumokat vett célba. A Ludovika Akadémia ellenforradalmárai megszállták a 
Józsefvárosi Telefonközpontot és tüz alá vették a Ludovikához vezető utakat. 

A kommunista vezetők mozgósították a budapesti alakulatokat az ellenfor
radalmi akció felszámolására. A vörös csapatok június 25-én hajnalban meg
törték a ludovikások ellenállását. A tüzérségi és géppuskatűz hatására a mo
nitorok is kénytelenek voltak meghátrálni, és a Dunán dél felé menekültek. 

A budapesti katonai lázadást rövid fegyveres tűzharcban szétverték. 
Haubrich az akció kitörésekor visszalépett a puccsban való aktív közremű
ködéstől, s a várt nagyobb fegyveres támadás is elmaradt. 

A puccs gyors felszámolása szükséges volt azért is, mert a Vörös Hadsereg 
vezérkarában megbúvó ellenforradalmárok egy sikeres összecsapás esetén 
támogatásukról biztosították a budapesti lázadókat. 

Az ellenforradalom katonai akciói a kudarc eUenére sem szüneteltek. 
A Tanácsköztársaságnak egy időben kellett küzdeni a belső osztályharc 
frontjain és az intervenció ellen. A proletárhatalom fennmaradását az inter
venció alakulása, valamint az határozta meg, hogy kap-e segítséget a szovjet 
állam fegyveres erőitől. A külső viszonyok szerepét a Magyar Tanácsköz
társaság belső helyzete mégis lényegesen befolyásolta. Az ellenforradalom 
akcióinak likvidálása segítette a katonai frontok erősítését, a katonai kudar
cok viszont növelték az ellenforradalmárok reményeit, hogy képesek vere
séget mérni a proletárállamra. 

A Magyarországi Szocialista Párt június 12—13-i kongresszusán, majd 
a Tanácsok Országos Gyűlésén sokan követelték a diktatúra következetes 
alkalmazását a nép ellenségeivel szemben. Kun Béla a tanácskongresszuson 
,,.. . az ellenforradalmi mesterkedésekkel való leszámolás szükségességét" 
hangsúlyozta.9 

Hajdú Gyula, a Szövetséges Központi Intéző Bizottság egyik ülésén fel
tárta, hogy ,, . . . az ellenforradalom egyik legveszedelmesebb gócát a tisztikar
ban szolgáló régi tisztek jelentik,"10 és követelte az ellenforradalmár tisztek 
szigorú felelősségre vonását. A Forradalmi Kormányzótanács és az állam 
más vezető testületének tagjai viszont nem képviselték egységesen az ellen
forradalmárok elleni következetes harc politikáját. 

Az északi területek kiürítése után az ellenforradalom tábora tovább akti
vizálódott, az ellenforradalom gócai ujakkal egészültek ki, és főleg a Dunán
túlon váltak veszélyessé. 

A Tanácsköztársaság tényleges gazdasági bázisa, s a tartalékok felhalmo
zásának területe a tiszántúli részek román megszállása után a Dunántúl volt. 
Az ellenforradalom bécsi és szegedi szervezői is kiindulási alapot igyekeztek 
teremteni a maguk céljaira a Dunántúlon. 

A nyugati határ mentén a katonai szervezkedések a Bécsben létrehozott 
Antibolsevista Komité működésének megkezdése után már elkezdődtek. A 
bécsi komité ügynököket küldött a Dunántúlra, akik ellenforradalmi hálózat 
kiépítésére törekedtek. 

Sopronban a bécsi ellenforradalmárok közreműködésével bizottságot hoz
tak létre, melynek katonai és polgári hálózata volt. A bizottság katonai pa
rancsnoka Bozó Pál ezredes önálló törzset alakított és kapcsolatot létesített a 
bécsi, a csornai és a magyaróvári ellenforradalmi csoportokkal. 

Június elején a határ mellett kirobbantott lázadások leverése — Sopron
ban, Nagycenken, Kopházán és környékén — a soproni csoportot is szétbom
lasztotta. 

9 A magyar forradalmi munkásmozgalom története. I. Budapest, 1966. 250. o. 
10 Nagy Zsuzsa: Forradalom és ellenforradalom a Dunántúlon 1919. Budapest, Kossuth 

Könyvkiadó. 1961. 84. o. 
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Ellenforradalmi góc alakult ki Székesfehárvárott is, amelynek résztvevői 
a Balatontól délre és keletre szervezték a lázadásokat. A szervezés élén 
Craenenbrock Edgár, a II. vörös hadtest áruló vezérkari főnöke, Horthy 
István, valamint Sréter István ezredes állottak. Sréter külön tervet készített 
arra, hogy a Dunántúlt elszakítja az ország többi területétől s az irányítást 
katonatisztek veszik át. Tervét letartóztatása csírájában meghiúsította, de 
Craenenbrock leleplezésére nem került sor. 

A hátországban folyó aknamunkánál nagyobb veszélyeket rejtett magá
ban az, hogy a szervezkedés egyik centruma a Vörös Hadsereg vezérkará
ban volt. A vezérkari tisztek között nagy volt az ingadozók, valamint az el
lenforradalmárok aránya. A vezérkariak körében a „balra fordulás" is sok
kal lassúbb volt, mint ahogyan ez a csapatoknál levő tisztek egy részénél 
bekövetkezett. A proletárhatalommal szimpatizálók hosszú ideig meggyőző
dés nélkül irányították a csapatokat, a kapitulánsok és az ellenforradalmárok 
pedig rendkívül óvatosak voltak. 

A vezérkarban folyó szervezkedést nem sikerült felszámolni —• s csak né
hányat tartóztattak le a szervezés irányítói közül, például július 9-én Fleisch-
man Móric alezredest, aki Gödöllőn tiszteket nyert meg az ellenforradalom 
számára —• de a viszonylag széles hálózat likvidálására nem került sor. 

Az ellenforradalmi tisztek az északi területek kiürítése után közvetlenül 
segítséget kaptak Julier Ferenctől és a vezérkarnál szolgáló többi árulótól. 
E csoport tagjai a Vörös Hadsereg első hadműveletei és az északi offenzíva 
alatt még nem léptek fel a munkásállam ellen, de amikor növekedtek a ne
hézségek, aktivizálódtak. Stromfeld lemondása után Julier személyében 
olyan egyén került a Vörös Hadsereg vezérkari főnökének posztjára, aki 
kapcsolatban volt a szegedi ellenforradalmárokkal és támogatta az ellenfor
radalmat. 

A főhadiszállás árulói felismerték, hogy a Vörös Hadsereg északi vissza
vonulása lehetőséget teremtett a hadsereg s az ország belső helyzetének 
megerősítésére. A tanácskormány belpolitikai helyzetéről írta Julier, hogy 
,,.. . a június 24-i ellenforradalom a polgárság szervezetlenségét mutatta: a 
hadsereg a csehek ellen jó volt — tehát a belrend fenntartására is meg fog 
felelni . . . a munkásság . . . a régi társadalmi rendre való visszatérésről még 
hallani sem akar."11 

Az árulók arra az elhatározásra jutottak, hogy a Vörös Hadsereget olyan 
offenzíva végrehajtására késztetik, amely kudarcot eredményez. 

Böhm siettette az északi területek kiürítését és parancsot adott a táma
dási tervek kidolgozására. Július 10-én Böhm a gödöllői főparancsnokságon 
tájékoztatta Kun Bélát és Szamuely Tibort a támadás előkészületeiről. A két 
elvtárs nem értett egyet a támadás megindításával, de az új támadás ter
veit a Forradalmi Kormányzótanács jóváhagyta, és az offenzíva július 20-án 
megkezdődött. 

Az árulók a Vörös Hadsereg harcképes egységeinek alig 50 százalékát vo
nultatták fel a románok ellen, s 78 gyalogzászlóalj, 3 lovasosztály, 91 üteg 
állt szemben a románok 92 zászlóaljával, 58 lovasszázadával és 30 ütegével. 

A tüzérségi fölény is csak látszólagos volt, mert nem biztosítottak ele
gendő lőszert az ütegeknek. A haditerv a támadó fő csoportok szárnyait 
nem biztosította. Mindezekről az árulók értesítették Bécsen keresztül az an
gol katonai missziót, s a titkos okmányok a román parancsnokságra kerül
tek.12 

11 Julier Ferenc: Ellenforradalmi lélekkel a Vörös Hadsereg élén. Magyarország, 1927. 
július 13. 

12 Nemes Dezső: Az ellenforradalom története Magyarországon. Budapest, Akadémiai Ki
adó, 1962. 23. o. 
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A Vörös Hadsereg offenzívája a kezdeti siker u tán a túlerő és az árulás 
következtében összeomlott. Egy polgári publicista, vezérkari tisztek közlé
seire támaszkodva állapította meg, hogy , , . . . a Jul ier által vezetett offen
zíva . . . bő alkalmat n y ú j t o t t . . . ahhoz, hogy siettesse a bomlást."1 3 

Az árulásra jellemző volt, hogy „egy egész dandár gyakorló tölténnyel 
kezdte meg az offenzívát".1 '1 

Jul ier július 25-én a román csapatok főerőinek harcbavetésekor a Vörös 
Hadsereg nagy részét visszarendelte a Tisza mögé. A román egységek július 
30-án megkezdték az átkelést a Tiszán, és a főváros felé indul tak: a Tanács
köztársaság sorsa megpecsételődött. 

A Tanácsköztársaság megdöntésében az intervenció volt a meghatározó: 
a belső ellenforradalmi lázadások, árulások szerepe eltörpült az interven
ció katonai túlereje mellett. 

A magyar ellenforradalom vezetői sem tar to t ták lehetségesnek, hogy bel
ső erők felhasználásával döntő csapást lehessen mérni a Tanácsköztársaság
ra. Kozma Miklós, a tiszti ellenforradalom egyik vezetője is elismerte, hogy 
a Tanácsköztársaságon belül „nem lehetséges olyan megszervezés, amely 
erőszakkal képes megdönteni a rendszert és kézbe venni a hatalmat."1 5 

A Tanácsköztársaság vereségét ugyanakkor gyorsította az árulás és az el
lenforradalmi tevékenység. 

A munkáshata lomnak szüksége volt a régi katonatisztekre — általában a 
volt burzsoá appará tus jelentős részének megtar tására J,i —, ugyanakkor 
szükség lett volna a következetesebb ellenőrzésre, és erősítette volna a Vö
rös Hadsereget, ha nagyobb számú munkás t helyeznek parancsnoki beosztás
ba. Ezek a körülmények megkönnyítet ték a régi tisztek aktivizálódását, amit 
fokozott, hogy nem volt idő ,,a hadsereg t iszt ikarának megtisztítására."1 7 

A Vörös Hadseregben szolgáló ellenforradalmár tisztek a Tanácsköztársa
ság megdöntése u tán vezető beosztásokat kaptak az ellenforradalmi rend
szerben.18 

2. A MAGYAR ELLENFORRADALMÁROK KATONAI ELŐKÉSZÜLETEI 
AUSZTRIÁBAN, ARADON ÉS SZEGEDEN 

A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ELLEN. 
A „NEMZETI HADSEREG" MEGSZERVEZÉSÉNEK KEZDETEI 

a) A magyar ellenforradalmárok katonai tervei és akciói Ausztriában 
a Tanácsköztársaság ellen 

A Magyar Tanácsköztársaság elleni intervenciót — amelyet a nemzetközi 
imperializmus készített elő és irányított — kiegészítette a magyar ellen
forradalmároknak az an tan tha ta lmak és a környező tőkés államok részéről 
nyújtot t burkol t vagy nyílt támogatás. 

13 Budapes t i Közlöny, 1919. augusz tus 15. 
14 Uo. 
15 Kozma Miklós: Az összeomlás. 1918—1919. Budapes t , A thenaeum, 1933. 189. o. 
16 V. ö. Lenin Művei 28. kö t . Budapes t , Szikra, 1952. 405. o. 
17 A m a g y a r fo r rada lmi m u n k á s m o z g a l o m tör téne te . I. m. 266. o. 
tó Laka tos Géza és Sztójay Döme az e l lenforradalmi r endsze rben minisz te re lnökök let

t ek — Laka tos a Tanácsköz t á r sa ság alat t vezé rka r i beosz tásban szolgált, Sztójay a Hadügyi 
Népbiztosság felderí tő osztályát vezet te . Wer th H e n r i k és Béldy Alajos magas pa rancsnok i 
beosz tásban vol tak a Vörös Hadseregben . Béldy a l t ábornagy lett, Wer th Henr ik vezérkar i 
főnöki posztot töl töt t be az e l lenfor rada lmi hadse regben . Hor thy I s tvánt t á b o r n o k k á léptet
t ék elő. S ré te r I s tván és Schnetzer Fe renc honvéde lmi miniszter , Bozó Pá l vá rmegye i ka
tonai paranes i iok lett . 
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Az imperialista államok — elsősorban az Amerikai Egyesült Államok, 
Franciaország és Anglia — közreműködtek a Szovjet-Oroszország és a Ma
gyar Tanácsköztársaság elleni intervencióban, felléptek a forradalmi mozga
lom térnyerése ellen, és segítették a magyar ellenforradalom erőinek a ma
gyar proletárdiktatúra területén, Ausztriában, Aradon és Szegeden folyta
tott akcióit. 

Ausztria koalíciós kormánya az antanthatalmak és az osztrák uralkodó 
osztályok érdekeit képviselve — tartva a proletárdiktatúra feltételeinek 
gyors érlelődésétől is — lehetőséget biztosított az Ausztriába menekült 
magyar ellenforradalmárok tevékenységének, amit az antant bécsi misz-
szióinak politikája is megerősített. 

A Tanácsköztársaság idején az ellenforradalom fő erői Ausztriában, Ara
don, majd a francia megszállás alá kerülő Szegeden hozták létre politikai és 
katonai bázisaikat, amelyek irányították a proletárállam ellen kibontakozó 
aknamunkát. 

A magyar ellenforradalmárok 1919. április 12-én Bécsben Bethlen István 
gróf vezetésével létrehozták az Antibolsevista Komitét, amely szervezte az 
ellenforradalmárokat, az antanthatalmak bécsi misszióinál szorgalmazta a 
a Tanácsköztársaság elleni katonai támadásokat, és támogatta a hazai el
lenforradalmi megmozdulásokat. 

A komité vezetői két csoportot alkottak. Bethlen István gróf, Gratz Gusz
táv, Zichy Géza gróf, Zichy István gróf, Ráday Gedeon gróf, Batthyány Ti
vadar gróf elsősorban az ellenforradalom politikai irányítását végezték. 
Szmrecsányi György, Pallavicini György őrgróf, Sigray Antal gróf, Lehár 
Antal báró, Gömbös Gyula, Wild József és Hefty Richard főként az ellen
forradalom fegyveres szervezésével foglalkoztak. Ök irányították Ausztriá
ban az osztrák és magyar katonák toborzását, bekapcsolódtak a nyugat-du
nántúli ellenforradalmi fellépések megszervezésébe, Szegedre katonákat 
küldtek és előkészítették a Bruck-Királyhidánál indított betörést a Tanács
köztársaság ellen. 

A két csoport tagjai gyakran közösen dolgoztak ellenforradalmi akciók 
szervezésén, de amíg Bethlenek jobban mérlegelték a nemzetközi helyze
tet és a Tanácsköztársaság politikai viszonyait, a másik csoport tagjai sok
kal aktívabban kapcsolódtak a Tanácsköztársaság ellen irányuló aknamun
kába. Ezek az ellenforradalmárok kisebb vagyonnal rendelkeztek, mint 
Bethlen csoportjának tagjai, sokan közülük a középrétegekhez tartoztak, és 
egy Tanácsköztársaság elleni sikeres fellépésen keresztül akarták karrierjü
ket megalapozni. Céljukhoz viszont ők is döntően más erőket akartak fel
használni. Személyesen csak veszélytelen akciókban vettek részt. Aktivitá
sukra mindenesetre jellemző volt, hogy a bécsi emigráció vezetőinek fonto-
sabb tanácskozásain is megjelentek, függetlenül attól, hogy részvételüket igé
nyelték volna. A bécsi kulisszák mögött folyó megbeszélésekről ironikusan 
jegyezte meg Battyhány gróf, hogy azokon rendszeresen „egy sereg fiatal 
tiszt is megjelent."19 

A nyugat-magyarországi akciókat Bécsből Sigray irányította, aki tervet ké
szített arra, hogy német és osztrák nacionalista katonai szervezetekkel 
együttműködve Nyugat-Magyarországra betörnek és e területeket elszakít
ják a Tanácsköztársaságtól. A tervről Bethlen állásfoglalása miatt lemond
tak, ugyanakkor arra törekedtek, hogy a Dunántúlon egy önálló ellenforra
dalmi központot hozzanak létre. 

Bethlen és a mögötte tömörülő arisztokraták elsősorban az antant segítsé
gével igyekeztek céljukat elérni. E szándék mögött az a felismerés húzódott 

10 Batthyány Tivadar: Beszámolóm. II. Budapest, 1927. 218. o. 
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meg, hogy tisztában voltak a magyar ellenforradalmárok önálló és sikeres 
fellépésének irrealitásával. 

Szmrecsányiék kezdetben Bethlenek elgondolásától eltérően, saját erejük 
felhasználásával igyekeztek céljukat elérni — ugyanakkor minden támoga
tást elfogadtak kalandor terveikhez. Ausztriában mintegy 40—50 000 magyar 
emigráns élt, s ezekből kívánták a betöréshez szükséges elemeket össze
gyűjteni. A katonai toborozás áprilisban kezdődött, elsősorban a Bécsben 
tartózkodó tisztek körében, akiknek száma mintegy 10—12 000 volt.20 Bécs
ben illegális toborzóirodákat létesítettek ügynökök és katonatisztek beszer
vezésére. Toborzóirodák működtek a Führichgasse 4., a Stahlburg-gasse 7., a 
Lerchenfelder-strasse 7. szám alatt, ahol a jelentkezők kisebb-nagyobb össze
geket kaptak. 

A toborzottak között voltak magyar és osztrák katonatisztek, de nem hiá
nyoztak a lumpenproletár elemek sem. Az osztrák tiszteket Nogel osztrák 
főhadnagy toborozta Hefty felkérésére. A jelentkező osztrák tisztek 4000 
korona előleget kaptak a feladat vállalásakor.21 

Wild százados a bécsi lapokban hirdetést tett közzé. A közlés nem jelölte 
meg, milyen feladatra toboroznak. Szűkszavúan csak azt jelezte: „keresz
tény, erős fiatalemberek jól jövedelmező foglalkozást nyernek."22 

A toborzáshoz fűzött remények nem váltak be. Mindössze néhány százan 
jelentkeztek a könnyű siker reményében, vagy ellenforradalmi magatar
tásuk bizonyítása céljából. A „toborzottak" felvették az előleget, nyilatkoza
tot tettek „egy vállalkozás"-ban való részvételről, majd szétszéledtek. 

A komité a bécsi munkások tiltakozására s az osztrák kormány felszólítá
sára kénytelen volt az irodák működését felfüggeszteni. Az osztrák kormány 
e lépésre a Tanácsköztársasággal való diplomáciai kapcsolata és az osztrák 
békeszerződés tervének megismerése után szánta rá magát — ugyanakkor 
továbbra is .megengedte a magyar ellenforradalniárokniak Ausztriában való 
tartózkodását. 

Az ellenforradalmároknak pénzre volt szükségük, hogy fellépést kísérel
hessenek meg a magyar proletárdiktatúra ellen. A szervezők kénytelenek 
voltak tudomásul venni, hogy csak ellenszolgáltatásért tudnak híveket to
borozni. 

Bethlen a párizsi békekonferenciától akart mintegy 20—30 millió koronát 
kérni fegyveres erő létrehozására — de kérelmét az antanthatalmak képvi
selői válaszra sem méltatták. Az ellenforradalmárok a bécsi Rotschild bank
hoz fordultak kölcsönért, de mivel a bankház ragaszkodott ahhoz, hogy a 
magyar arisztokraták külföldi birtokait terheljék meg a kölcsön összegével, 
mindössze 3 millió koronát kértek Pallavicini és Schönbron grófok osztrák 
birtokainak terhére, s más utat választottak az anyagiak fedezésére. 

Május 2-án egy emigráns tiszti csoport támadást indított a Tanácsköztár
saság bécsi követsége ellen és elrabolták a követség pénzét. Amikor Bolgár 
Elek követ Budapestre távozott, Takách-Tolvay József gróf vezetésével be
törtek a követségre és elraboltak mintegy 140 millió koronát, 70 000 francia 
és 30 000 svájci frankot. A támadók a Budapestről visszaérkező Bolgár Ele
ket és az egyik vezető tisztviselőt több napig fogva tartották. Az osztrák 
hatóságok csak késedelmesen avatkoztak be és szabadították ki a követség 
vezetőit. 

20 Windischgraetz Lajos herceg Clarensből 1919. június 29-én Honthyhoz küldött levelében 
kb. 12 000 tisztről írt. Szerinte ezek rendelkezésre alltak „bárminő komoly akcióra . . . a 
rend és a régi területi integritás helyreállítására." (Horthy Miklós: titkos iratai. Budapest, 
Kossuth Könyvkiadó, 1962. 10. o.) 

21 Hefty Richárd: Adatok az ellenforradalom történetéhez. Budapest, 1920. 60. o. 
22 uo. 58. o. 
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A komité a rablott pénzt fegyverek vásárlására és a magyarországi el
lenforradalmi lázadások támogatására fordította. A milliókból fedezték az 
emigránsok fényűző életét, és a szegedi kormány is részesült az elrabolt pénz
ből.23 

A bécsi követség kirablása után az ellenforradalmi emigráció támadási 
tervet dolgozott ki a Tanácsköztársaság területére való betöréshez. A terv 
arra irányult, hogy Bruck-Királyhidánál egy fegyveres csoport betör, ezzel 
párhuzamosan megkezdődik a csornai és magyaróvári felkelés, majd a fegy
veres csoportok Sopron ellen indulnak, s ott ellenforradalmi kormányt hoz
nak létre. Az ellenforradalmárok gyorsan igyekeztek elérni céljukat, mert 
Allizé francia követ és Cunninghame ezeredes, a bécsi angol misszió vezetője 
ígéretet tett a támogatásra, ha a komité magyar területen gyakorolja a ha
talmat.24 

Az akció Magyaróvár területén bontakozott ki, ahol Bánó őrnagy és Pa
na j ott százados toborozta a tiszteket a lázadáshoz. A belügyi szervek felfi
gyeltek a szervezkedésre és Bánóék Ausztriába szöktek. Május 3-án a reak
ciós tisztek puccsot robbantottak ki Magyaróváron, de azt néhány óra alatt 
likvidálták és mintegy harminc lázadót letartóztattak. Május 5-én Királyhi-
dán leváltották a gyanús tiszteket és a vörös egységeket megerősítették. A 
május 7-i csornai felkelést szintén leverték. Ezekkel az intézkedésekkel meg
előzték, hogy a Brucknál készülő betörés belülről támogatást kapjon. 

Május 5-én Bécsben riadóztatták a beszervezett tiszteket. Bánó őrnagy 
meghatározta a feladatokat: betörni Királyhidára s az ott csatlakozókkal 
együtt előnyomulni Sopron felé. 

Még aznap tájékoztatták Cunninghame ezredest arról, hogy a támadást 
2000 fővel hajtják végre. A tervhez tartozott, hogy hat repülőgép május 6-án 
berepül Nyugat-Magyarországra s jelt ad Királyhida, Magyaróvár, Győr, 
Csorna és Kapuvár ellenforradalmárainak a felkelésre. 

A repülők felhasználása elmaradt, a lázadások meghiúsultak, a Vörös 
Őrség királyhidai csoportja sem csatlakozott a brucki puccsistákhoz, pedig 
a hídfő kiépítésének ez lett volna az egyik fontos láncszeme. 

A támadás napját május 7-re tűzték ki, de a toborzott 400 osztrák fegyve
res nem érkezett meg Bruckba, s a magyarok közül is először csak harminc 
fő jelent meg. A támadás végül május 8-án éjjel kezdődött és kudarccal 
végződött. 

A királyhidai karhatalom erős tűzzel fogadta a támadókat, akik gyorsan 
visszavonultak. A visszavonuló 62 fehér tisztet az osztrák hatóságok szedték 
össze, majd néhány napig őrizet alatt tartották. A brucki puccs és vele 
együtt az a hiú remény, hogy a támadók támogatást kapnak magyar terü
leten, csúfos kudarcot szenvedett. Terveikről írta a Vörös Üjság: céljuk 
volt, hogy „Királyhidán egyesülnek társaikkal, azután agitációs központot 
rendeznek be . . . és megkezdik Nyugat-Magyarországon a kommunistaelle
nes propagandát. . . Királyhidán kormányt alakítottak volna."25 

A kudarc feltárta az Ausztriában szervezkedő és a Magyarországon ak
tivizálódó ellenforradalmárok erőtlenségét. Az osztrák területen levő sok 
tízezer emigránsból osztrák támogatás ellenére is csak egy kis létszámú osz
tagot sikerült verbuválni, de ez sem volt hajlandó küzdeni. 

23 Bethlen miniszterelnök 1921. május 31-én az igazságügyminiszternek küldött átiratában 
közölte, hogy az elrabolt pénzből „15 millió korona a magyarországi Tanácsköztársaság vé
gett Bécsben akkoriban vezetésem alatt szervezett ellenforradalmi actio céljaira vétetett 
igénybe". (OL. Miniszterelnöki iratok, 1920. II. tétel, 298. sz.) — Szmrecsányi és csoportja 
50 milliót használt fel ellenforradalmi célokra. A feltüntetett két összegből küldtek a sze
gedieknek is. A bécsi rendőrség mintegy 70 millió koronát lefoglalt a rablás követően. 

-'í Gratz Gusztáv: A forradalmak kora. Budapest, 1935. 207. o». 
25 Vörös Újság, Budapest, 1919. május 9. 

— 439 — 



A komité a kalandor vállalkozás után új alapokra helyezte a fegyveres cso
portok szervezését. Egyelőre nem vállalkoztak közvetlen betörés előkészíté
sére, hanem az Ausztriában levő ellenforradalmárok öszegyűjtésén és a ma
gyarországi lázadók megsegítésén tevékenykedtek. 

A fegyveres csoportok szervezését Lehár ezredes vette át, aki „ . . . felaján
lotta, hogy a nyugat-magyarországi akció katonai szervezését és kivitelét 
elvállalja.... őt ezzel a bécsi ellenforradalmi comité meg is bízta."26 

1919 júniusában az osztrák kormány hozzájárult, hogy a Magyarországról 
emigrált katonatiszteket Feldbachban összegyűjtsék. Anton Rintelen, Stájer
ország tartományfőnöke nyíltan elismerte, hogy itt gyülekeztek a fehér
gárdista csapatok: „Lehetővé tettem, hogy Feldbachban gyűjtőtábort lé
tesítsenek a magyar fehérgárdisták számára."27 Felbach mellett Aspangban 
is volt hasonló katonai tábor. 

Kun Béla 1919. június 12-én jegyzékben tiltakozott Bauer osztrák külügyi 
államtitkárnál a fehér tisztek támogatása miatt. A jegyzék közölte, hogy a 
toborzott tisztek létszámát „ . . . néhány ezer főre becsülik. Legnagyobb ré
szüket Bécsben, Wiener-Neustadtban és Grazban toborozták".28 

A tiltakozásra az osztrákok a Tanácsköztársaság ellen nyíltan szervez
kedő ellenforadalmár tiszteket „internálták" a felbachi táborba. Az oszt
rák kormány a magyar elenforradalmár katonákat egy helyen tömörí
tette, s ezzel látszólag eleget tett a Forradalmi Kormányzótanács követelé
sének. A táborból Fehringbe, a táborparancsnoksághoz küldött egyik jelen
tés — utalva a tisztek helyzetére — megállapította, hogy az „alig emlékez
tet egy internálásra."29 A tábor létszáma gyakran változott. A legnagyobb 
létszáma kb. 1500 fő volt. Sigray gróf a felbachi tábor megszervezését" . . . a 
mindig nagyobb tömegekben Magyarországról átmenekülő tisztek . . . egysé
ges vezetés alá"30 helyezése céljából tartotta szükségesnek. A tisztek töme
ges szökése azonban nem következett be. A Vörös Hadseregben szolgáló 
tisztek közül alig félszázán emigráltak. A Ludovika Akadémia volt növendé
keinek csak kis hányada szökött Ausztriába. A szolgálatot nem teljesítő ka
tonatisztek közül sokan hagyták el az országot — de ezek többsége már a 
Tanácsköztársaság győzelme előtt emigrált. A „tömeges menekülés" jelsza
vára azért volt szüksége az ellenforradalom vezetőinek, hogy a szervezke
dést a külállamok képviselői, de elsősorban Ausztria kormánya előtt leplez
zék és így támogatást kapjanak. 

Az Ausztriában levő ellenforradalmárok — a követségtől elrabolt pénzből 
— fegyvereket és felszerelést vásároltak. Ezek egy részét tartalékolták a 
feldbachiak számára, más részét a Dunántúlon működő lázadókhoz juttat
ták el. A Vas megyei lékai és felső-őrsi ellenforradalmárok több mint 300 
lőfegyvert, két kocsi lőszert, géppuskákat és kézigránátokat kaptak a stájer 
területen levő ellenforradalmároktól.31 

A dunántúli ellenforradalmárokat Szmrecsányiék támogatták. A brucki ku
darc után közvetett erők felhasználásával akarták megvetni lábukat Nyu
gat-Dunántúlon. Ez az állásfoglalás a komitén belül nagy vitát eredménye-

26 Nemzeti Üjság, Szombathely, 1919. december 16. 
2~ Anton Rintelen: Erinnerungen an öesterreich. München, F. Bruckmann Verlag, 1941. 

106. o. 
28 A m a g y a r m u n k á s m o z g a l o m válogatot t d o k u m e n t u m a i . 6. A. 1919. III—1919. V n i . Bu

dapest , Kossu th Könyvk iadó , 1959. 691. o. 
29 Hadtörténelmi Intézet Levéltára, (a továbbiakban HIL.) Hazatérő Fogadóbizottság 1919— 

1922. Nyugat-magyarországi katonai parancsnokság naplója, Feldbach. 2. o. — A német 
nyelvű napló rendszeresen beszámolt a táborban elhelyezett ellenforradalmár tisztek hely
zetéről, akik öt csoportot alkottak, napidíjban, ellátásban részesültek és katonai fegyelem 
alatt voltak. 

30 Nemzet i Üjiság, Szombathely , 1919. december 16. 
31 Nagy Zsuzsa: i. m. 139. o. 
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zett a szegedi „kormány" létrejötte után „Sokan azon voltak, hogy minden 
erőt Szegedre kell összpontosítani és a dunántúli akció tervét el kell ejteni."32 

Elsősorban Sigray és Lehár tartottak ki amellett, hogy a Dunántúlon le
gyen olyan ellenforradalmi bázis, mint Szegeden. A dunántúli lázadások ve
resége, a szegedi ellenforradalmi „kormány" fokozatos erősödése, valamint 
a bécsi komité vezetőinek a szegediek felé történő orientálódása azonban 
új helyzetet teremtett, s ehhez kellett igazodnia az Ausztriában tartózko
dó ellenforradalmi csoportoknak. Ezek a körülmények azt jelentették, hogy 
Bethlenek és Szmrecsányiék kapcsolataik és erőik jelentős részét a szegedi 
„kormány" támogatására fordították, de nem mondtak le arról, hogy Dunán
túlon hatalmi központot szervezzenek. 

Bethlen a kudarcot is szem előtt tartva a szegedi „kabinet" létrejötte 
után alapvető tennivalónak tekintette a fegyveres erő szervezését. Állás
pontját a különböző „érdekek kegyetlen és durva"33 küzdelmének várható 
erősödésével indokolta. 

b) Az aradi és szegedi ellenforradalom katonai tervei és a „nemzeti hadsereg" 
létrehozásának első periódusa 

A szegedi ellenforradalmi kormány az 1919. május 5-én Aradon létreho
zott bizottság tevékenységét folytatta. Az aradi szervezkedés célja az volt, 
hogy francia és román támogatással tömörítsék az ellenforradalmárokat. 
A csoport az ellenforradalmárok szűkkörű bizottsága volt, amely önmagát 
„kormánnyá" nyilvánította Károlyi Gyula gróf vezetésével. 

A francia kormány üdvözölte az aradi „kabinet" létrejöttét. Clemenceau 
minisztereielnök és Foch tábornok közölte a belgrádi francia főparancsnok
sággal, hogy „a magyarságnak ellenforradalmi küzdelmét. . . rokonszenvvel 
nézik és azt támogatják."34 

Franciaország uralkodó körei az első világháború végén Európában meg
szerzett pozícióinak megtartását és a forradalmi mozgalom visszaszorítását 
tűzték célul. A Balkánon, Aradon és Szegeden állomásozó francia egységek 
e politika jegyében segítették a Tanácsköztársaság elleni intervenciót, és 
nyújtottak támogatást a magyar ellenforradalom erőinek. 

Az aradi ellenforradalmárok „hadügyminisztere", Szabó Zoltán és Bartha 
Ábel, a „belügyi" tárca vezetője, megszervezte a „nemzeti hadsereg" első csa
patát, mintegy 600 csendőrből és katonából. Ellátásukról a franciák gondos
kodtak.35 Aradon Gondrecourt francia tábornok segítséget és védelmet biz
tosított Károlyiaknak. 

Károlyiék az Antibolsevista Komité szegedi végrehajtó bizottságával tör
ténő megállapodás alapján elhatározták, hogy székhelyüket Szegedre teszik 
át és ott elismertetik magukat a franciákkal. 

Károlyiék május 9-én indultak Szegedre, de Mezőhegyesen a román csa
patok letartóztatták, s csak két hét múlva engedték őket Szegedre. Itt a „kor
mány" június 1-én ismét megalakult, kiegészülve a szegedi ellenforradalmi 
csoportok vezetőivel. A hadügyi tárca vezetésével Horthy Miklóst, az Oszt
rák—Magyar Monarchia ellentengernagyát bízták meg. Károlyi még Arad
ról felkérte Horthyt, hogy vállalja el az ellenkormány hadseregének meg
szervezését. Bécsből Bethlen is futárt küldött hasonló céllal az ellentenger-

32 Nemzeti Üjság, Szombathely, 1919. december 16. 
33 Sebess Dénes: Bethlen I s tván gróf. Budapes t , 1928. 296. o. 
34 Pesti Napló, 1919. december 25. 
35 Baríha Abel: Az álforradalomtól a nemzet újjáébredéséig. Budapest, 1920. 36. o. 
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nagyhoz. „Én terméseztesen nyomban ráálltam, hogy a hozzám intézett fel
hívásnak eleget tegyek"36 — írta Horthy „Emlékiratai"-ban. 

Az ellenforadalom vezetői számára Horthy múltja biztosítékot jelentett 
arra, hogy milyen szellemű lesz a vezetése alá kerülő fehér hadsereg, de 
,,. . . ha történetesen bárki más ment volna ebben az időben a régi generáli
sok közül. . . akkor annak adták volna át"37 a katonai vezetést. 

Horthy május 30-án érkezett Szegedre s tárgyalt Károlyival. A megbe
szélés csak formai jellegű volt, nem azért, mintha Horthy „nyomban" vál
lalta volna a miniszterséget — inkább, mert meg akart győződni arról, 
van-e egyáltalán valamilyen fegyveres bázis, amelyre számíthat. A Szegeden 
tartózkodó katonatisztek ellenforradalmi magatartásáról és létszámáról érte
sülve egy heti haladókot kért, majd vállalta a reá bízott szerepet. A had
ügyi tárca, ugyanúgy, mint az egész „kabinet", a francia megszállók védő
szárnyai alatt működött. A francia hadsereg egységei az 1918. november 13-
án Belgrádban aláírt fegyverszüneti egyezmény alapján tartották megszáll
va Szegedet és környékét. A szegedi francia városparancsnokság közremű
ködésével döntötték meg monarchista tisztek Szegeden a proletárhatalmat. 

A fehér hadsereg első egységeit a Szegeden tartózkodó ellenforradalmár 
tisztekből, a Mars-laktanyában lefegyverzett katonák egy részéből, a Sze
gedre érkező ellenforradalmárokból és a toborzásokon jelentkezőkből szer
vezték meg 1919. május 6. és július 30. között. 

A szervezés május elején kezdődött. A Bécsből, Aradról és a Bánátból 
Szegedre érkező katonatisztek tiszti csoportokat alakítottak, majd előkészí
tették a Szegeden levő magyar katonai egységek lefegyverzését és „nem
zeti" alapon történő újjászervezését. 

Az első akció Tabódy Zsolt ezredes kerületi katonai parancsnok leváltá
sára irányult, aki a magyar katonai egységek vezetését a proletárhatalom 
érdekeinek megfelelően akarta végezni. Április 13-án Dobokay őrnagy fel
kereste Betrix ezredest, a francia katonai városparancsnokot, és tiszttársai 
nevében Tabódy eltávolítását kérte. Betrix a román intervenció kezdete 
után hajlandó volt a kérés támogatására. Charpy francia tábornok, a Sze
ged környékén tartózkodó francia csapatok parancsnoka április 17-én kije
lentette: „ahol franciák vannak, ott nincs kommunizmus"38. 

A franciáknak ez a magatartása megkönnyítette az ellenforradalmárok 
céljainak elérését. Betrix április 28-án Tabódyhoz küldött átiratában meg
tiltotta, hogy a magyar katonák vörös sapkarózsát hordjanak. Gömbös Gyula 
még aznap jegyzékben követelte Charpy tábornoktól Tabódy eltávolítását. 
Charpy május 1-én Szombathelyi alezredest kinevezte Tabódy utódjának. 
Tabódy nem volt kommunista, de nem akarta a szervezkedő ellenforradal
mat támogatni — így került ellentétbe az ellenforradalmár tisztekkel. 

Szombathelyi elrendelte az 1918. október 31-e előtt használatban levő ka
tonai szabályzatok életbeléptetését. Az 1919. május 5-én keltezett 103. számú 
parancsában kötelezővé tette a régi rendfokozatok viselését, megszüntette 
a bizalmi rendszert, és megtiltotta az elvtárs megszólítás használatát. Ezeket 
az intézkedéseket és elveket a francia bábáskodás mellett is csak terrorral, 
megfélemlítéssel és a kommunista katonák bebörtönzésével, az ellenforradal
mi propaganda felhasználásával lehetett érvényesíteni. 

Tabódy eltávolítását a kommunista katonák bebörtönzése követte. Szom
bathelyi elrendelte a Mars téri laktanya vöröskatonáinak lefegyverzését. 

A kommunista legénység letartóztatása előtt — május 6-án este — a lakta-

36 Horthy Miklós: Emlékirataim. Buenos Aires, 1953. 112. o. 
37 HIL. T a n u l m á n y o k 260/2556. sz. Kádár Gyula v isszaemlékezése. 17. o. 
33 HIL. VKF. 1939. IV. o. 43191. sz. III . fej . 48. o. 
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nyában gyűlésre hívták össze az altiszteket. A teremből egyénkén kihívták 
a kommunistákat és letartóztatták őket. Ugyanakkor elfogták azokat a tiszte
ket is, akik nem voltak hajlandók a puccsra. 

Május 7-én reggel egy tiszti század fegyver nélkül, polgári ruhában egy 
csendőr csoporttal behatolt a Mars téri laktanyába. Diendorfer alezredes 
a fegyver nélkül felsorakozott legénység előtt beszédet tartott, amíg a tiszti 
század a legénységi körletekben felfegyverezte magát és az őrséget leszerel
te. A kommunista katonákat — előre összeállított lista alapján — letartóz
tatták és a Csillag börtönbe szállították. 

A 46. gyalogezred parancsnoka a kommunista katonák letartóztatását a 
„nemzeti hadsereg" szervezése előfeltételének tekintette és megállapította, 
hogy több katonai egyént, „akiknek a hadseregben való megmaradása. . . 
kívánatos nem volt, május 7-én letartóztattak."39 A letartóztatottak száma 
mintegy 100—150 fő volt'/0 

A megfélemlített legénységből összeállítottak két századot és május 9-én 
két tiszti és két legénységi század az ellenforradalmárok rendelkezésére 
állt. Betrix ezredes a szegedi helyőrség létszámát 490 főben állapította 
meg. Május 15-én Rondenay ezredes — Betrix utóda — engedélyezte, hogy 
a helyőrség létszámát 1300 főre emeljék. Ennek elérése azonban egyelőre 
nem sikerült. 

A szegedi „kormány" fegyveres katonákat tudva maga mögött június 2-án 
Charpy tábornok engedélyével közreadta programját. A közlemény szerint a 
fehér „kormány" érvénytelennek tekintette a Tanácsköztársaság rendeleteit, 
feladatként jelölte meg a karhatalom szervezését és a proletárdiktatúra el
leni harcot.41 

Károlyi a programot igyekezett népszerűsíteni, de ez — hirdetőik népsze
rűtlensége s nézeteik miatt — egy szűk polgári, vagy kimondottan ellenfor
radalmi réteg kivételével nem lelt visszhangra. 

Károlyi proklamációja után Zadravecz István ferencrendi szerzetes be
szédben szólította fel a kormányt és a katonákat, hogy induljanak el „a ha
zaszerzés borzasztó és bizonytalan útjára."7"2 

A katonai vezetés a proklamációt követően abban reménykedett, hogy 
rövid idő alatt ütőképes fegyveres erővel rendelkezik s ennek megfelelően 
különböző parancsnokságokat szerveztek. 

A hadügyi államtitkári teendőkkel Gömbös Gyulát bízták meg, Bernátsky 
Kornél tábornok a szervezendő csapatok parancsnoka, Szombathelyi kerületi 
katonai parancsnok, Svoy Kálmán őrnagy Bernátsky, Dobokay Béla őrnagy 
pedig Szombathelyi vezérkari főnöke lett. A kinevezésekkel párhuzamo
san határozatot hoztak az 1885—1895-ös tíz évfolyam behívására. 

Horthy kiadta a „nemzeti hadsereg" szervezési irányelveit, amely — a rea
litások számbavétele nélkül — a hadsereg létrehozására irányult, s hadmű
veletek megindításáról szólt. Az irányelvek általános tételeket és végrehajtási 
utasításokat tartalmaztak. 

Az irányelvek általános része célként a proletárhatalom megdöntését 
jelölte meg. A meglevő és szervezendő alakulatoknál visszaállította az 1918. 
október 31. előtt érvényben levő szolgálati rendet. A csapatokat „megbízha
tó" tisztekből és altisztekből kellett megszervezni. 

39 HIL. 1919. HM. („Szegedi") Az e l lenforradalmi hadse reg i r a t anyaga . 8. oszt. 1973. sz. 
40 Fodor György százados 100—150 főt említ fel jegyzésében. Dr. Ke lemen k b . 250 főt t ü n 

tet fel könyvében . (Dr. Kelemen Béla: Ada tok a szegedi e l lenforradalom és a szegedi ko r 
m á n y tör téne téhez . Szeged. 1923. 139. o.) 

41 Hivatalos Közlöny, Szeged, 1919. j ún ius 12. 
42 Dr. Kelemen Béla: i. m. 213. o. 
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A végrehajtási rész előkészítési, előnyomulási és pacifikációs időszakot je
lölt meg. 

Az előkészítési időszakban 3—4 zászlóalj, 1 lovasszázad, 1—2 üteg, 1 ár-
kászszázad, 1 vonat és 1 repülő alakulat szervezését tűzték célul. A reális 
helyzet figyelmen kívül hagyását bizonyítja, hogy ekkor lényegében egy ez
reddel akartak fellépni a proletárdiktatúra ellen, amikor a Vörös Hadsereg 
ereje teljében volt és sorra aratta győzelmeit az északi fronton. Számolva 
azzal, hogy csak tisztekből és altisztekből nem tudják létrehozni a tervezett 
alakulatokat, az önkéntes jelentkezést és a behívásokat egyaránt rögzítették. 
A fegyverzetet, lőszert a franciáktól, a katonai ruházatot a lakosságtól és a 
bevonulóktól tervezték biztosítani. 

Az előnyomulás időszakát csak általánosságban körvonalazták. Harcról 
nincs szó az elvekben, csak a katonai erő és karhatalom szervezésétől, s ar
ról, hogy a katonai egységeknek feladata: „a csapatok mögötti területen a 
rend és biztonság fenntartása, megbízhatatlan elemek lefegyverzése"/'3 

Ekkor még nem fedték fel, hogy „a rend és biztonság fenntartása" egyenlő 
a tömegméretű gyilkosságokkal, s még nem körvonalazták a pacifikációs el
gondolásokat sem. 

A hadügyi vezetés az elveket fokozatosan igyekezett érvényesíteni. Június 
5-én hírszerző osztályt szerveztek „a bekövetkezendő hadműveletek sikeres 
megoldása és a bolsevizmus letörése és a gyors hadkiegészítés érdekében."44 

A hírszerző osztály a Tanácsköztársaság elleni diverziós cselekményeket 
irányította, és Szeged körzetében a proletárdiktatúra híveit üldözte. Egy had
műveleti csoportot is szerveztek, amelynek élére Bernátsky tábornokot állí
tották. A központi szervek kiépítése lassan haladt, mivel a rendelkezésre álló 
erők nem voltak számottevőek. 

A katonai vezetés törekvése arra irányult, hogy tömörítse a Szegeden le
vő katonatiszteket és szervezze a Szegedre érkező ellenforradalmárokat. A 
személygyűjtő állomásparancsnokság megszervezése után e parancsnokság a 
tiszteket nyilvántartásba vette ellenforradalmi magatartásuk alapján. Hor-
thyéknak „semmitől sem visszarettenő, régi fajtájú katonákra"45 volt szük
ségük, s ezek elsősorban a Monarchia nevelte katonatisztek voltak. 

A katonatisztek Szegedre érkezése fokozatosan történt — elsősorban 
Ausztriából. A bécsi komité az osztrák fővárosban toborzott, vagy a Feld-
bachban levő tisztek egy részét osztrák útlevéllel — szerb területen keresz
tül — Szegedre irányította. A szegedi szervezkedés erősödése után és a 
brucki kudarc hatására a komité a szegedi ellenforradalmárokat erőteljesen 
támogatta. Bécsben ismét megindult az illegális toborzás a szegedi katonai 
vezetés számára. A központi toborzóiroda a „Pension Felicitas"-ban műkö
dött, és új irodákat is létesítettek. A jelentkezők ekkor arra „kötelezték ma
gukat . . . hogy fegyverrel harcolnak a szegedi kormány szolgálatában."46 

Az útlevelek megszerzésében a tanácskormány bécsi követségének taná
csosa — az áruló Boroviczény — is közreműködött. A szerbek, románok és 
csehek által megszállt területekről is sok katonatiszt érkezett Szegedre.47 

Június elején Prónay Pál százados tárgyalt Károlyival és Horthyval ka
tonai alakulatok szervezéséről s kifejtette: , . . . . főleg tiszti különítmények-

43 HIL. HM. 1919. („Szegedi") A szegedi ellenforradalmi hadsereg iratanyaga. 6. oszt. 40. sz. 
44 HIL. HM. 1919. („Szegedi") Az ellenforradalmi hadsereg iratanyaga. 5. a. oszt. 78. sz. 
45 Horthy Miklós titkos iratai. . . . 12. o. 
46 Hefty: i. m. 55. o. 
47 Ausztriából és a megszállt országrészekből mintegy 2000 katonatiszt gyűlt össze Szege

den 1919. június-július hónapban és lépett be a fehér hadseregbe. „Több (mint 2000 tiszt 
átvágta magát Szegedre" — nyilatkozta Gömbös a Szózat 1919. november 5-i számában. 
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nek a felállítására kell törekednünk. Ezek fogják majd a magját képezhetni 
a további fegyveres szervezkedésünknek."48 

Prónay tiszti százada június 14-én meg is alakult. Az alegységhez négy 
szakasz tartozott, a beosztottak között volt Baky László, Bibó Dénes, Héjjas 
Aurél, Tatoy Arpád, összesen mintegy 80 tiszt. Ez a létszám egy hónap múlva 
kb. 160 főre emelkedett. Prónay alegységének „a háromnegyed része jómó
dú gentry fiú volt."49 

A különítmény létrehozását követte a Baross tiszti század, majd később 
a Moravek—Ostenburg tiszti alakulat megszervezése. A tiszti különítmények 
alkották Horthy szervezés alatt álló fegyveres erőinek fő erejét. 

A legénység toborzása csekély eredményekkel haladt. Egy hirdetmény jú
nius 12-én felszólította Szeged, Algyő, Tápé, Kiskundorozsma 17—50 éves 
férfi lakosait, hogy a megjelölt bizottságoknál június 21—25-én jelentkezze
nek katonai szolgálatra. A hirdetmény kedvezményeket ígért: a csapattest 
megválaszthatóságát, családfenntartóknak az előírtaknál 100 százalékkal 
magasabb családi pótlékot, a családtagoknak ingyenes gyógykezelést, élel
met. A katonáknak előléptetésnél, szabadságolásnál vagy leszerelés esetén 
polgári állások elnyerésénél előnyöket helyezett kilátásba. 

A toborzást azzal is igyekeztek előmozdítani, hogy a jelentkező tisztvise
lőket fegyveres szolgálat vállalására ösztönözték. A kormányhoz ugyanis tö
megesen érkeztek olyan kérelmek, hogy hivatalnoki állásra jelöljék az or
szág különböző megszállt területein levő tisztviselőket. A kérelmekre a „kor
mány" június 13-án rendeletben válaszolt, amely hírül adta, hogy a jelent
kezők Szegeden fegyveres szolgálatot vállalhatnak.50 

A toborzás irányítására bizottság alakult Zichy Aladár gróf, Biedl Samu, 
Koszó István és Zadravecz István részvételével — majd később a bizottság 
polgári és katonai egyénekkel bővült. A bizottság tagjai a lehetőségeket el
térő indokokkal ugyan, de pesszimizmussal mérlegelték. Abban viszont 
egyetértés alakult ki, hogy „a szervezett munkásságra számítani nem lehet 
és nem is szabad".51 

A toborzásnál elsősorban gazdákra, hivatalnokokra és volt hivatásos ka
tonákra számítottak. Zadravecz a toborzás eszméjét alsóvárosi hívei között 
igyekezett népszerűsíteni. A népszerűsítés sikertelenségét elismerve „kérte 
a hadügyi kormányt, hogy valamiféle nyomásfélét is csatoljon a toborzás
hoz, mert ellenkező esetben csődöt mond az egész toborzási akció."52 

Katonai részről felmerült, hogy a toborzás önkéntes jellege ellenére be
hívójegyeket kézbesítenek, s ezzel a megjelenést biztosítsák. A „behívót" 
minden katonakötelesnek ki is küldték júniusban, illetve július elején. 

Felmerült az is, hogy a tartalékos tiszteket becsületügyi bíróság szólítsa 
fel szolgálattételre. Bernátsky tábornok, a Tanácsköztársaság elleni propa
ganda felhasználását tartotta a legjobb eszköznek a toborzáshoz. A kerület 
katonai parancsnoka is borúlátóan ítélte meg a várható eredményeket, mi
vel a szolgálatot teljesítő katonák is nap nap után leszerelési kérelemmel 
fordultak a parancsnoksághoz. 

A katonai toborzás a tervek szerint néhány napig tartott volna, arra épít
ve, hogy rövid idő alatt sikerül mintegy 10 000 főt szolgálattételre bírni. A 
tervezett toborzást nem koronázta siker, s annak idejét meg kellett hosz-
szabbítani. A július 7-én kiadott utasítás hadosztálykeret, majd hadosztály 

4S Párttörténeti Intézet Archivuma. (a továbbiakban PI. Arch.) Prónay Pál Naplója 
II. köt. 74. o. 

49 Hefty: i. m. 77. o. 
50 Hivatalos Közlöny, Szeged, 1919. j ún ius 16. 
51 HIL. VKF. 1919. IV. oszt. 43191. IV. fej . 56. o. 
52 Dr. Kelemen: i. m. 491. o. 
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megszervezését rendelte el, azzal, hogy ,,csak megbízható polgári elemek és 
parasztok sorozhatok".53 

A felhívás toborzásról, a katonai utasítás sorozásról szólt, s ez utal arra, 
hogy az önkéntesség propagálását és a kötelező jellegű sorozást egyaránt 
hangoztatták a tervezett keretek létrehozására. A szervezés kudarcáról írta 
könyvében Nagymihály Sándor: „ . . . a szegedi toborzás nem végződött a 
várt eredménnyel. Valahogy nem m e n t . . . a toborzottak nagy része a me
nekültekből rekrutálódott."54 

A toborzás július végéig tartott, sőt egy toborzó bizottság még szeptem
berben is működött. Július 30-ig 3464 fő jelentkezett a fehér hadseregbe.55 

A toborzottak mintegy harmada hivatásos katona volt, ezek számát növel
ték a tartalékosok, akik a jelentkezők tekintélyes hányadát alkották. Jellem
ző volt az is, hogy a fehér hadseregbe belépni szándékozók fele a Tanács
köztársaság területéről szökött egyénekből verbuválódott. 

A toborzás sikertelenségének fő oka az volt, hogy a szegedi „kormányt" 
— s benne a „hadügyminisztéiium" létjogosultságát — az ellenforradalmáro
kon és a megtévesztetteken kívül senki nem ismerte el, nem nyújtott támo
gatást működéséhez. Szeged népe ugyanúgy elítélte a fehérek tevékenységét, 
mint a Tanácsköztársaság lakossága. 

Szeged dolgozói júniusban sztrájkkal tiltakoztak az ellenforradalmi „kor
mány" ellen. A sztrájk megszüntetését a tiszti századok terrorjával, a kato
nák által irányított sztrájktörőkkel és a franciák közreműködésével érték 
el. A francia városparancsnok — a magyar csendőrség igénybevételével — 
a sztrájk vezetői közül mintegy 60 kommunistát letartóztatott. A munkások 
június 17-én tüntettek a „kormány" ellen, és a provokáló tiszti járőrt meg
támadták. Csak a kivezényelt csendőrök tudták a tüntető tömeget szétosz
latni. Ezek az összetűzések többször megismétlődtek, s pontosan jelezték, 
hogy a „kormány" csak egy szűk rétegre és zsoldosaira támaszkodhat. 

Az általános ellenszenv a toborzások során ismételten megnyilvánult s 
ebben szerepe volt a kommunisták állásfoglalásának. Gömbös kénytelen volt 
elismerni már június végén, hogy a kommunista „agitáció hatalmas munkát 
fejt ki a toborzás megakadályozására."50 Gömbös a belügyi szerveknél in
tézkedéseket sürgetett a toborzás biztosítására és a bizottság tagjainak vé
delmére. 

Szegeden és környékén röplapok szólították fel a lakosságot a „kormány", 
valamint a toborzás elleni akciókra azzal, hogy „Nem vezethetnek félre ben
neteket öntudatos szegedi munkásokat az ide szalasztott grófok, hadiszállí
tók, papok."57 

A katonákhoz és a behívás előtt álló legénységhez szóló röpiratok arra ösz
tönözték a fehér hadsereg katonáit és a jelentkezőket, hogy fogjanak fegy
vert az ellenforradalmárok ellen. 

Sándorfalva lakossága elhatározta, ha behívásokra kerül sor, átmennek a 
Vörös Hadsereg alakulataihoz. Dorozsmán a toborzás meghirdetése után a 
lakosság tüntetően a fehérek lapja helyett a „Proletár" című újságot kö
vetelte, és tiltakozott a toborzás ellen. 

A lakosság állásfoglalása arra késztette a katonai vezetést, hogy a tobor
zást karhatalmi erőkkel biztosítsa, s a jelentkezőket „megbízhatóság" alap
ján osztályozza. A bizottságok a jelentkezőket három kategóriába sorolták. 
Megbízhatónak minősítették azokat, akiknek a bizottság egyik tagja ellen-

53 HXL. VKF. 1919. Sz. n . 
54 Nagymihály Sándor: Egyszer volt Magyarország . Budapes t , 1940. 143. o. 
55 HIL. HM. 1919. („Szegedi") Az el lenforradalmi hadse reg i ra tanyaga . 5. oszt. 1650. sz. 
56 OL. A szegedi e l lenfor rada lmi k o r m á n y be lügyminisz te re . 1919. res . 92. sz. 
57 HIL. HM. 1919. {„Szegedi") Az ellenforradalmi hadsereg iratanyaga. 5. a. oszt. 976. sz. 
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forradalmi állásfoglalását igazolta, vagy annak tevékenysége, származása 
biztosíték volt a „kormány" számára. A többieket a kétségesek, vagy a meg
bízhatatlanok kategóriájába sorolták, és megfigyelés alatt tartották. 

Ezek a rendszabályok a szervezők félelmét is tükrözték, akik attól tartot
tak, hogy olyanok is jelentkeznek, akik a Tanácsköztársaság hívei, s ezek 
kudarcra ítélik a fegyveres erő szervezését. Ennek veszélye reális volt, még 
akkor is, ha zömmel ellenforradalmárok gyülekeztek a toborzó bizottságok
nál, hiszen elég volt néhány kommunista jelentkezése ahhoz, hogy a legény
ség felismerje a „nemzeti" jelszó mögött rejlő igazi célokat, a tőkés restau
rációra való törekvést. 

Az ellenforradalmi propagandát irányító „Magyar Nemzeti Propaganda Bi
zottság" katonai ügyekkel foglalkozó csoportja június 16-án írott jelentésé
ben arról tudósított, hogy „a toborzott legénység között van olyan jelentke
zett is, aki csak azért toboroztatta magát, hogy kommunista agitációt foly
tasson a hadseregben."58 

A propagandaszervek — a hírszerzőkkel együttműködve — a számukra 
nem megbízható egyéneket ellenőrzés alatt tartották, ugyanakkor tanfolya
mokat is szerveztek, hogy a katonákat és a jelentkezőket a propaganda esz
közeivel megnyerjék céljaiknak. 

Júliusbán kéthetes tanfolyamokat szerveztek, ahol a résztvevőket kiképez
ték az ellenforradalom céljainak propagálására. A katonák részére szerve
zett kurzuson tisztek és altisztek vettek részt azzal a céllal, hogy a hadsereg 
tagjait megnyerjék a „kormány" célkitűzéseinek s igyekezzenek azokat a 
„kommunista tanok helytelenségéről meggyőzni".59 

A kéthetes tanfolyamon tartott* előadások a hallgatókat politikai alapkér
désekkel ismertették meg — az ellenforradalom érdekeinek megfelelően. 

A toborzás és a politikai propaganda mellett továbbra is előtérbe maradt 
a hivatásos, valamint a tartalékos tisztek soron kívül történő állománybavé
tele. A katonai vezetés azért követte ezt az utat, mert a toborzott legénység 
behívását a francia hatóságok csak fokozatosan engedélyezték. A katona
tiszteket „menekülteknek" tüntették fel — s így őket a franciák nem sorolták 
az engedélyezett létszámhoz. 

A kerület katonai parancsnoka július 18-án elrendelte, hogy a Tanácsköz
társaság területéről és a megszállt részekből érkező tiszteket azonnal vegyék 
állományba — segély és illetmény előre történő folyósítása mellett. 

Az általános utasításból az derült ki, hogy bíztak a Szegedre érkező ka
tonatisztekben. Ez a bizalom csak látszólagos volt. A kiadott intézkedések 
meghatározták a jelentkező tisztekkel való eljárás szabályait is. 

Minden Szegedre érkező tisztnek jelentkeznie kellett a „személygyűjtő 
állomáson", ahol megállapították a tisztek személyazonosságát és ellenforra
dalmi megbízhatóságát, amit külön „igazoló bizottság" végzett. Ez a szerv a 
tiszteket igazoló eljárás alá vonta és a döntés alapján teljesen megbízhatók, 
politikailag még nem tisztázottak és politikailag megbízhatatlanok kategóriá
jába sorolta őket. 

A „megbízhatókat" beosztották egy tiszti zászlóaljba. A „nem tisztázott"-
akat külön szervezték és ezeket szakaszonként négy-öt tiszt megfigyelés 
alatt tartotta. A „megbízhatatlanok"-hoz sorolt tiszteket letartóztatták. A po
litikai és adminisztratív eszközök együttes alkalmazásával érték el, hogy a 
kis létszámú, néhány ezer főt számláló, zömében hivatásos katonákból álló 
fehér alakulatok keretállományát megszervezhették. 

58 U o . 1059. SZ. 
59 U o . 6. o s z t . 1081. SZ. 
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Az összlétszám alacsony volt, a 8—10 000 főre tervezett katonaság létre
hozása kudarcot vallott. 

A franciák az engedélyezett 1300 főnyi alakulat kiegészítését július elején 
és közepén 500—500 főből álló zászlóalj megszervezésének engedélyezésével 
támogatták, és nem vettek tudomást a „menekült" tisztek felfegyverzéséről 
— ami szabad kezet biztosított a szervezéshez. A franciák Soós tábornokkal 
közölték, hogy hozzájárulnak a tisztek szervezéséhez, de ezt felfegyverzés 
nélkül kell végrehajtani. Soós a döntést úgy realizálta, hogy a tisztek tobor
zását meggyorsította és parancsban közölte, hogy a fegyvereket el kell rej
teni. Mindezek ellenére július végén mindössze egy tiszti zászlóalj, egy lo
vasszázad, két gyalogzászlóalj, egy műszaki, egy tüzér, egy repülő csoport 
kialakítására, s néhány alakulat és vezetési szerv keretének létrehozására 
került sor. A három önálló zászlóalj mellett egy Ferencszállásra kihelyezett 
zászlóalj megszervezése is elkezdődött. 

Minden alapot nélkülöztek azok a hírek, amelyek szerint Horthy Szege
den hadsereggel rendelkezett volna. Az „Action Française" c. francia lap 
július 1-én közölt adata a 20 000 főből álló fegyveres erőről ugyanúgy a 
képzelet szüleménye volt, mint az angol „Times" július 3-án közzétett 8000 
katonából, ágyúkkal, páncélkocsikkal rendelkező fehér csapatokról szóló köz
leménye. 

c) A szegedi ellenforradalom kapcsolata a franciákkal, a szerbekkel, 
a bécsi komitéval és a különböző ellenforradalmi csoportokkal 

Horthyék tudatában voltak gyengeségüknek, s ezt leplezve tettek konkrét 
lépéseket programjuk elismertetése és támogatása érdekében, hatáskörükön 
kívül álló politikai erőknél ugyanúgy, mint más, a Tanácsköztársasággal 
szembenálló államoknál. 

Mindenekelőtt a Szegeden tartózkodó francia katonai parancsnoksággal 
és azok felettes szerveivel igyekeztek számukra gyümölcsöző kapcsolatot ki
építeni. 

A franciák már azzal is segítették az ellenforradalmárokat, hogy műkö
désüket és a toborzást engedélyezték. A francia kormány hivatalosan nem 
ismerte el a szegedi „kormányt", de ez csak formailag befolyásolta a francia 
hadvezetőség magatartását. Gondrecourt tábornok azzal, hogy megtiltott 
mindennemű tüntetést Szegeden, az ellenforradalmi „kormány" létezését biz
tosította. A „rend és nyugalom" érdekében foganatosított letartóztatások — 
amelyekben magyar karhatalom is közreműködött — együttműködést jelen
tett a franciák és Károlyiék között. Károlyi ezt követően teljes önállóságot 
kért a hadseregszervezésben, a politikai ügyek intézésében és a Tanácsköz
társaság elleni katonai akció megindításához. A franciák az első kettőhöz 
— formai megkötésekkel — lényegében hozzájárultak, a katonai akció en
gedélyezését viszont elutasították. A francia hadseregparancsnokság Szeged 
katonai kormányzójához küldött átiratában — amit bemutattak Károlyinak 
— nem engedélyezte „a francia vonalakból kiinduló akciót."60 

Horthyék később erre hivatkozva — „megfeledkezve" arról, hogy nincs 
fegyveres erejük — azt hangoztatták, hogy a franciák akadályozták meg a 
Vörös Hadsereg elleni fellépésüket.01 

Franchet d'Esperay francia tábornok június 25-én Szegeden közölte Káro
lyival, majd a város polgármesterével a döntés egyik indítékát, amikor is-

60 Dr. Kelemen: i. m. 296. o. 
61 Horthy Miklós: Emlék i ra ta im . . . 114. o. 
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mét felmerült Károlyi javaslata, hogy segítsenek 10 000 főt felfegyverezni, 
s ez az erő támadnia a Tanácsköztársaság ellen. A francia tábornok irreális
nak tartotta a fehér gárda katonai elképzeléseit. 

Arról, hogy a francia közvélemény tiltakozott a Tanácsköztársaság elleni 
akció miatt, s a francia haderőnek a Balkánon és magyar területen állomá
sozó egységeinél a kommunista „eszmék erősen észrevehető teret nyertek 
nemcsak a legénység, de a tisztikar soraiban is"62 — megfeledkezett a tá
bornok, pedig ezek befolyásolták elhatározásukat. 

A Vörös Hadsereg tiszai of f enzí vajának összeomlásakor, július 31-én Soós 
tábornok Nagykikindán Dosse francia vezérkari főnöknek javaslatot tett, 
hogy katonai erőiket az antant használja fel Budapest megszállásához. A 
nyílt katonai együttműködéshez a franciák nem járultak hozzá, bár a fran
cia—román vezérkar július 14-én Nagykikindán tartott tanácskozásán a ké
szülő hadműveleti tervekben szereplő csapatokat ,,a Horthy-féle szegedi fe
hér gárda néhány ezer emberével tervezték kiegészíteni."63 

A francia hadvezetés számított a fehér gárdára, de hadműveleti terveit 
nem tárta fel Horthyék előtt — különösen akkor nem, amikor ennek a jelen
téktelen katonai erőnek a felhasználása — július végén — lekerült a Vörös 
Hadsereg ellen harcolók listájáról. 

A franciák közvetve támogatták, hogy Károlyiéknak „felvonulási" terü
let álljon rendelkezésre tervezett akcióikhoz. 

De Lobit tábornok közreműködött abban, hogy Károlyiék és a szerb kor
mány között összeköttetés jöjjön létre. Teleki Pál gróf és Horthy június 15-én 
Belgrádba utazott. Horthy bizakodva tekintett a tárgyalás elé, és mint írta: 
„Biztosan tudtuk, hogy Belgrád a bolsevizmussal szemben élesen elutasító 
álláspontot foglal el."64 

A szerbekkel folytatott tárgyalás alapját a proletárdiktatúra-ellenesség 
közös platformja biztosította. A magyar proletárhatalom léte és hatása, va
lamint a forradalmi mozgalom erősödése a szerb-horvát területeken — a 
meglevő ellentétek dacára — elősegítette a magyar és szerb politikusok tár
gyalását. A megbeszélést a francia hadvezetés is helyeselte és támogatta. 

Horthyék tárgyalást folytattak Protic Stoján miniszterelnökkel, a vezér
kari főnökkel, s rajtuk kívül amerikai és angol admirálisokkal. A tanács
kozás az ellenkormány elismertetéséről, a felvonulási terület és katonai se
gítségnyújtás lehetőségeiről folyt. 

Teleki július 19-én, visszaérkezésük után számolt be a belgrádi út tapasz
talatairól azzal, hogy a politikai elismerésen túlmenően katonai segítséget 
kértek, s azt kívánták, hogy ne engedjék magyar területre a náluk levő 
kommunistákat, s az odaérkezőknek ne nyújtsanak menedéket. Klicin Mita 
képviselő — a tárgyalásokról megemlékezve — utalt arra is, hogy Hortyék 
a belgrádi kormány hadseregét akarták felhasználni a Vörös Hadsereg el
len.65 

Teleki a tárgyalás e pontjairól — bár azok felmerültek — nem tett emlí
tést. Egyes gócpontok és vasútvonalak átengedésének lehetőségéről, a kapott 
ígéretekről viszont tájékoztatta a megbeszélés részvevőit. Végül is , , . . . Ab
ban a kérdésben feneklett meg sok minden, hogy mi is hát a mi erőnk. A 
szerbek optimistáknak tartanak bennünket, hogy egy pár ezer emberrel aka
runk megindulni a vörösök százötvenezer főből álló, jól szervezett hadsere
ge ellen" — tárta fel a kudarc okát Teleki.66 

62 Antal István: A szegedi k o r m á n y utolsó nap ja i . Magyar Szemle, 1929. VU. sz. 315. o. 
63 A m a g y a r for rada lmi munkásmozga lom tö r téne te . I. m. 256. o. 
64 Horthy Miklós: Emlék i r a t a im . . . 113. o. 
65 Bécsi Magyar Üjság. 1922. augusz tus 5. és december 12. 
66 Dr. Kelemen: i. m . 285—286. o. 
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Az első kísérletet újabbak követték, s nem is eredménytelenül. Belitska 
tábornok július közepén tiszti csoportot küldött Belgrádba azzal, hogy elő
készítsék a katonai együttműködést és kieszközöljék az ottani toborzást. 
Augusztus 2-án Ballá Aladár és Belitska megállapodtak a szerb kormány
körökkel, hogy azok szerelvényeket és katonai felszereléseket adnak át a 
szegedi „kormánynak" s a felvonulási területet is átengedik/'7 

A szerbek — nem bízva Horthyék önálló akciójában — egyetlen feltétel
hez kötötték a támogatást: akkor segítenek, amikor az antant újabb táma
dása megkezdődik és az általános támadás Budapestet is veszélyezteti.08 

Horthyék hajlandók voltak együttműködni a tegnapi ellenfeleikkel az első 
magyar proletárállam ellen, de a segítség ellenére nem titkolták: céljuk 
„Nagy-Magyarország" visszaállítása. 

Zadravecz az egyik francia tábornoknak nyíltan kifejtette, hogy céljaik 
között szerepel a románok, csehek és szerbek által megszállt országrészek 
visszacsatolása. Teleki, a Területvédő Liga elnöke, beszédeiben az ország te
rületeinek egysége mellett érvelt. 

A szegedi „kormány" szoros kapcsolatot épített ki a bécsi komitéval is. 
A két ellenforradalmi központnak kölcsönösen szüksége volt egymásra. A 
bécsi csoport nem kaphatott az antanttól támogatást, ha nem nyújt segítsé
get a szegedieknek. A Szegeden szervezkedőknek előnyére szolgált, hogy ma
gyar területen voltak, még akkor is, ha e terület francia megszállás alá tar
tozott. Károlyiék viszont nem nélkülözhették az arisztokratákból álló komité 
összeköttetéseit. 

A szegedi toborzások kudarcát elsősorban a komité által beszervezett zsol
dosok ellensúlyozták. Júniustól százával érkezteik a katonatisztek Szegedre, 
hogy belépjenek a tiszti alakulatokba. A toborzottak között sok osztrák tiszt 
is volt, akik karrier reményében jelentkeztek a „nemzeti hadseregbe". 

A Szegedre érkező ellenforradalmárok között ekkor már voltak olyan ka
tonák is, akik a szegedi „kormány" berlini csoportjának toboizása kapcsán 
léptek az ellenforradalmárok szolgálatába. Berlinben 1919 nyarán működött 
egy magyar hadifogolygyűjtő-állomás, amelynek feladata az volt, hogy a Né
metországba érkező magyar hadifoglyokat tovább indítsa Magyarországra. 
A bizottság több tagja arra igyekezett rábírni a Berlinbe érkező magyar 
hadifoglyokat, hogy a szegedi ellenforradalmárokhoz csatlakozzanak. A to
borzás alkalmával a jelentkezőknek 10 000 márkát ajánlottak fel. Ezt az ösz-
szeget a hadifoglyok segélyezésére kiutalt összegből vonták el és a Tanács
köztársaság terhére igyekeztek elszámolni.69 

A feldbachi fegyveres csoport a szegediek tanácsára lemondott az újabb 
önálló betörési kísérletről. Horthyék azt tervezték, hogy a feldbachi csopor
tot kiegészítik, Szegedről 5 zászlóaljat átirányítanak, s ezek az alakulatok 
Vidale ezredes parancsnoksága alatt Sopron, s Lehár ezredes vezetésével 
Szombathely irányában betörnek a Tanácsköztársaság területére.70 

Bethlen gróf Belitska tábornokhoz július 31-én írt levelében kitért a ter
vek végrehajtásának külpolitikai akadályaira, kifejtve, hogy sem az oszt
rák, sem a csehszlovák kormány nem járul hozzá az akció kivitelezéséhez. 
Emellett az egyéb feltételek — a kiképzett egységek, a harcbavetés lehető
sége s a kedvező erőviszonyok — szintén hiányoztak, de ezek elismerését 
elmulasztották az ellenforradalom vezetői. 

A bécsi komité közreműködött fegyverek lés felszerelés beszerzésében is. 
A rabolt bankgassei milliók egy részéből fegyvereket és autókat vásároltak. 

67 Nemzetgyűlés i Napló, 1920—1922. XIV. köt . Budapes t , A thenaeum, 1922. 147—148. o. 
63 HIL. HM. 1919. („Szegedi") , Az e l lenfor rada lmi hadse reg i r a t anyaga . 5. a. osziti. 923. sz. 
69 Vörös Üjság, 1919. jú l ius 20. 
70 HIL. VKF. 1919. I. osop. 6. sz. 
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A „hadügyminisztérium" 1919. június 12-én felkérte Bethlent a fegyvervá
sárlás szorgalmazására és arra, hogy a szegedi ,,kormány"-nyal egy időben 
kérje a francia megszállókat, hogy engedélyezzék a fegyvereknek Szegedre 
való szállítását. 

A vásárlások folyamatosan meg is történtek. E felszerelésből látták el Le
hár csoportjait, Szegedre és a Dunántúlra viszont csak később, augusztusban 
érkeztek jelentősebb, fegyverből, lőszerből és felszerelésből álló szállítmá
nyok. 

Ezek a Tanácsköztársaság elleni nyílt előkészületek burkolt intézkedések
kel párosultak. Horthy július 29-én utasítást küldött Bécsbe, hogy a Tanács
köztársaság szolgálatában álló katonatiszteket meg kell nyerni az ellenfor
radalom céljainak, s a beszervezettek maradjanak meg beosztásukban, de 
a szegedi „kormány" érdekeit szolgálják.71 

Közvetlen veszélyt jelentett a munkáshatalomra a szegedi katonai veze
tők által is inspirált, s a Vörös Hadsereg felső vezetésébe beépült árulók 
tevékenysége. Gömbös Gyula július 11-én levelet küldött Juliernek és utasí
tást adott az ellenforradalmi akciók kiszélesítésére. Gömbös titkos átiratá
ban közölte: „Őszinte örömmel fogadom a hírt, mely szerint Stromfeld tá
vozásával a vörös hadsereg vezetését Te vetted kezedbe . . . íme itt az al
kalom megmutatni, hogy csak azért álltál a vörös hadseregbe, hogy a ma
gyar hazát szolgáljad . . . Vedd kezedbe az ellenforradalom ügyét, tisztítsd 
meg a Budapest—Szolnoktól délre fekvő Duna—Tisza közét a vörös érzelmű 
csapatoktól."72 Julier július 24-én közölte, hogy az ellenforradalmárok ér
dekeit követi, de a tiszai offenzíva megkezdése miatt a nyílt puccs végrehaj
tásának lehetőségét az offenzíva utáni helyzet adja meg. Julier nem vetette 
el a lázadás tervét, ugyanakkor a Vörös Hadseregnek egy kudarcra ítélt 
támadás következtében történő tönkretételét tartotta fontosabbnak. 

A szegedi „hadügyminisztérium" kapcsolatot tartott a dunántúli II. had
test vezérkarában szolgálatot teljesítő ellenforradalmárokkal is. Craenen-
brock és társai közölték a szegedi hírszerző osztállyal, hogy végrehajtják a 
kapott utasításokat, majd szabotálták a Vörös Hadsereg kiegészítését, és ar
ra törekedtek, hogy bázist létesítsenek a fehér különítményeknek a Dunán
túlon. 

Craenenborck július 20-án a Szegedről kapott közlésből értesült arról, 
hogy a „nemzeti hadsereg" parancsnokai elfogadták az ő és társai szolgála
tait. Soós és Gömbös közölte velük, hogy „A Nemzeti Hadsereg főparancs
noksága örömmel veszi tudomásul azt a tényt, hogy. . . szolgálataikat fel
ajánlják."73 

Az átirat a fehér hadsereg soraiba fogadta az árulókat, az utasítás pedig 
arra hívta fel a figyelmet, hogy összeköttetésben legyenek a bécsi komité-
val és Szegeddel. A kapcsolat fejlesztésén túl az ellenforradalmároknak Ba
ranya—Tolna vármegyékbe való tömörítését rendelték el azzal a céllal, hogy 
ezek az erők augusztus elején más — Feldbachból és Szegedről érkező cso
portokkal hatalmuk alá rendeljék a Dunántúl egy részét. 

A Dunántúlról megindítandó ellenforradalmi akció tervének előkészítése 
érdekében Kozma Miklós június 26-án Pécsre utazott. A déli demarkációs 
vomal mentén a vörösőrök között is e célból szervezték az ellenforradalmá
rokat. Július végén kilenc tisztet azzal bíztak :meg, hogy Baranya várme
gyében fegyveres akciót készítsenek elő. 

71 HIL. VKF. 1919. Sz. n. 8-as doboz 
72 HIL. Hadügymin i sz t é r ium. Szeged. 1919. Vegyes, sz. n. 
73 uo. 
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A szegedi ellenforradalmárok a Vörös Hadsereg katonái és tisztjei köré
ben is igyekeztek támogatókat keresni. Repülőről leszórt röplapok útján szó
lították fel a vöröskatonákat a szegedi „kormány" támogatására. E felhívás
nak nem volt Horthyék számára kedvező viszhangja, és csak egy kis lét
számú huszár alakulat, majd egy tiszti csoport szökött át a demarkációs vo
nalon — Moravek—Ostenburg századossal az élen. 

A „kormány" katonai szakirányítói a szervezés, a toborzás és a kapcsola
tok kiépítése mellett saját „kabineten" belüli szerepük növelésére töreked
tek, majd ennek elérése után újabb restaurációs terveket szőttek. 

Károlyi gróf — hosszas huzavona után — a francia megszállók és a sze
gedi közvélemény nyomására lemondott a maga által kreált kormányelnöki 
tisztségéről. Dr. Kelemen megállapítása szerint „.. . a kormány a franciák 
előtt. .. germanofil és reakciós"74 politikát folytató szervezet volt. E megál
lapítás ismételten felbukkant és vitatéma volt a minisztertanácsi megbeszé
léseken. Június 6-án Károlyi Szegeden tárgyalt de Lobit francia tábornokkal, 
aki kifogásolta a kabinet német érzelmű politikusainak tevékenységét. Trou-
bridge angol admirális a grófok, bárók nagy számát és Horthynak a Habsburg 
császár mellett betöltött korábbi szerepét bírálta. 

Károlyi hajlandó volt már június 29-én leköszönni, ha a helyére lépő poli
tikus nagyobb támogatást kap az antanttól, különösen a franciáktól. Néhány 
nappal később — július 5-én — elismerte, hogy a munkásság, parasztság és 
polgárság nem támogatja, és terveiket alapjaiban fegyveres erőre építették. 

P. Ábrahám Dezső függetlenségi politikus július 10-én Nagykikindán de 
Lobittal megbeszélést folytatott egy „demokratikusabb" kabinet létrehozásá
ról, Károlyi gróf július 12-én lemondott, átadva helyét Ábrahámnak és po
litikus társainak. Károlyi e lépését azzal indokolta, hogy a kabinet össze
tétele miatt nem érhette el célját, a Tanácsköztársaság elleni harc szervezé
sét, és nem volt elég demokratikus, sem eléggé franciabarát. Népszerűtlen
ségükről, meghirdetett politikájuk tömegbázisának hiányáról, a toborzás si
kertelenségéről, az arisztokráciát képviselő politikusok lelepleződéséről nem 
szólt, mint ahogy nem beszélt a proletárállam elleni fellépésük irrealitásáról 
sem. 

Amíg Károlyi politikai programját tömören a munkáshatalom erőszakos 
megdöntésében jelölte meg, addig Ábrahám ezt az alapelvet hangsúlyozva 
olyan nyilatkozatot tett, amely felölelte a szociális demagógia minden terü
letét. 

„Kormánya" nevében osztály-, faji és felekezeti egyenlőséget ígért, a köz
élelmezés biztosítását, a munkanélküliség megszüntetését, fizetésemelést, a 
hadiözvegyek és hadiárvák támogatását, a dolgozó tömegekre való támasz
kodást helyezte kilátásba. Kiáltványában az 1918-as polgári demokratikus 
forradalom vívmányainak megtartása is szerepelt.75 

A „kormány"-ban korábban részt vevő három gróf és egy báró helyett 
csupán egy, gróf Teleki kapott tárcát. A franciák tiltakozása miatt — mert 
császári szárnysegéd volt —• Horthy sem kapott „miniszteri" megbízatást, a 
franciák „nem is sejtvén, hogy tulajdonképpen ezzel sokkal nagyobb hatal
mat adtak a kezébe."76 Horthy helyébe Belitska tábornok került. Ezek a vál
tozások formailag „demokratikus" látszatot adtak, a valóságban pedig any-
nyi történt, hogy kevésbé lejáratott politikusok álltak az ellenforradalom 
élére, s felhasználták a szociális demagógiát politikájuk meghirdetéséhez. 

74 Dr. Kelemen: i. m. 235. o. 
75 ü o . 362. o., va lamin t Nemzetgyűlés i Napló, 1920—1922. XIV. köt . Budapes t , Athenaeum, 

1922. 146. o. 
76 pilch Jenő: Hor thy Miklós. Budapes t , A thenaeum, 1928. 121. o. 
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d) Horthy „fővezérségi" funkciója. A fegyveres ellenforradalom erősödése 
és tervei 

Horthy nem kapott „tárcát" Ábrahámtól, de ez gyakorlatilag nem azt je
lentette, hogy a „nemzeti hadsereg" szervezése és a katonai tervek kidolgo
zása nem az ő kezében futott össze. Horthyt megbízták „fővezéri" minőség
ben a „nemzeti haderő" parancsnokságával. Ez a funkció lényegében teljha
talmat jelentett a szerveződő fehér különítmények irányításában és felhasz
nálásában. A „kabineten kívül" maradás és a „fővezérség" megszervezése 
egy széles és önálló hatáskör kialakításának lehetőségét hordozta magában, 
s megvetette alapjait a katonai hatalom megszervezésének. 

A „fővezérség" — együttműködve a Szegeden levő, más katonai vezető 
testületekkel — olyan terveket készített, amelyek jelezték, milyen elgondo
lások vezették Horthyt és a köréje tömörülő katonatiszteket. 

Tóth János — alig ismert polgári politikus — júniusban javasolta a „kor-
mány"-nak, hogy mindenekelőtt a karhatalom erősítésére törekedjen, s a 
megdöntött polgári rendszer visszaállítása és fenntartása érdekében ,,a ka
tonai diktatúrától sem kell visszariadni".77 

Windischgraetz Lajos herceg levelében felhívta Horthy figyelmét arra, 
hogy az adott „viszonyok között egyes-egyedül katonai eréllyel, illetve kö
vetkezetes irgalmatlansággal lehet még talán megmenteni valamit az ország 
múltjából."78 

A herceg olyan fegyveres erő szervezésére ösztönözte Horthyt, amely ha
talmat jelent befelé és kifelé egyaránt. A hírszerző osztály összefoglaló je
lentése utal arra, hogy az ellenforradalmi akciók szervezését olyan katonai 
egyén fogja össze, aki „egyúttal katonai diktátor is lenne."79 

Horthy és környezete távolról sem mérte fel pontosan 1919 nyarán az ese
mények várható alakulását, kombinációikat szűk politikai látókörük mégsem 
befolyásolta, és vakon csak egyetlen gondolat foglalkoztatta őket: kímélet
lenül leszámolni a munkásállam vezetőivel, valamint mindazokkal, akik ki
álltak a Tanácsköztársaság mellett. E tervükhöz minden eszközt és erőt igye
keztek felhasználni. 

A korábban kiadott katonai irányelveket kiegészítették a pacifikálást tar
talmazó résszel. Ezek az elvek nélkülözték a demagógiát és nyíltan kifejez
ték az ellenforradalmi célokat. Horthy katonapolitikai tervében a Tanácsköz
társaság rendeleteinek eltörlése mellett szerepelt a polgári demokratikus ál
lam rendeleteinek hatálytalanítása, az általános munkakényszer megterem
tése, a megbízhatatlanoknak és a vöröskatonáknak munkásalakulatokba tör
ténő szervezése, a rögtönítélő eljárás életbeléptetése, a munkásvezetők le
tartóztatása stb. A „fővezérség" elvei tehát szélsőségesebb programról ta
núskodnak, mint a „kormány" kiáltványa. 

A terv hat kerületre osztotta fel az országot — Szombathely, Veszprém, 
Dombóvár, Budapest, Eger, Kiskunfélegyháza központokkal —, amelyek élére 
katonatisztek kinevezését tervezték. Az ország lakosságának elnyomására 
nagy létszámú fegyveres erőt kívántak szervezni. Minden 15 000 felnőtt lakos 
fékentartására egy zászlóaljat, egy üteget és egy lovasszázadot akartak fel
használni. A régi csendőrség létszámát a duplájára kívánták növelni, s a 
polgári lakosság számarányának megfelelően 1 százalékot kitevő rendőrség 
szervezését tervezték. Ez az elgondolás egy militarizált állam kialakításának 
tervét tükrözte, melyben előtérben áll a katonai vezetés, a hatalmas lét-
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számú fegyveres erő, a kíméletlen terror. A kiszemelt vezetők között Horthy 
mellett ott volt a listán báró Perényi Zsigmond és Julier Ferenc is.80 

A júniusban kiadott szervezési és toborzási irányelveket módosították. 
A változás abban tükröződött, hogy konkrét katonai intézkedéseket tervez
tek, s ennek megfelelő alakulatok megszervezésére készültek, lemondva a 
korábbi elgondolásról, hogy 10 000 fehérkatona sikeresen felveheti a harcot 
a Vörös Hadsereggel. 

Belitska tábornok július 2-án 30 000 főnyi fegyveres erővel tartotta lehet
ségesnek a katonai akció megkezdését. A „fővezérség" július közepén 3—4 
hadosztály megszervezését tartotta szükségesnek — azzal a szándékkal, hogy 
ez az erő „rendet csinál Szegeden" —, majd a demarkációs vonaltól támadást 
indít. A Vörös Hadsereg katonáihoz eljutott röplapok a munkáshatalommal 
való szembefordulásra és átállásra szólította fel a katonákat. Emellett a terv 
még az átallok esetében is szükségesnek tartotta a megfigyelést, sőt az eset
leges fizikai megsemmisítést is.81 Az önálló akció sikerének lehetőségében 
azonban továbbra sem bíztak, s rögzítették: „eredményre csak akkor szá
míthatunk, ha kívülről egy szervezett katonai erő adja meg az első lökést."82 

A tervben számításba vették, hogy csak az antant támogatásával lehet
séges a kívánt fegyveres erő létrehozása és felkészítése. A „külügyminiszté
rium" által Versaillesba, az antanthatalmak képviselőihez küldött memo
randumban engedélyt kértek 4—5 hadosztály felállítására, s annak Szeged— 
Pécs körzetében való öszpontosítására. Bízva az antant támogatásában, kér
tek 100—150 000 puskát, 600 géppuskát, 200 löveget, 500 000 kézigránátot, 
5 páncélvonatot, 50 páncélgépkocsit, 20 repülőgépet. 40 gépkocsit, valamint 
igényelték a szervezendő hadosztályok élelmiszerellátását.83 

A támogatást jelző válasz elmaradt, mert az antant már döntött a Tanács
köztársaság ellen indítandó román offenzíva terveiről. 

A toborzás sikertelensége már jelezte: ha sikerül is fegyverekhez jutni, az 
emberanyag biztosítása megoldatlan marad. Az ellenforradalom katonai ve
zetői arra építettek, hogy amennyiben a Tiszától keletre húzódó területekről 
a román hadsereg erőit kivonják, ezekről a területekről fognak toborozni 
vagy sorozni. 

A Clemenceau-jegyzék közzététele után Bethlen gróf a szegedi „kormány" 
megbízásából Bécsből június 26-án jegyzéket intézett az antant nagyhatal
makhoz, amelyben kérte: ha a román csapatok a Tiszától keletre eső terü
leteket kiürítik, azt engedjék át a szegedi ellenforradalmároknak.8/í 

A memorandum készítői a területek kiürítésének lehetőségét és az ellen
forradalmároknak történő átadását irreálisan ítélték meg. Ez kitűnt abból is, 
hogy a románok már korábban elutasították a szegedi ellenforradalmárokkal 
való ilyen együttműködést. Erre utalt, hogy a Teleki által Erdélybe küldött 
Múzsa Gyula siker nélkül tért vissza Szegedre. Nagykikindán gróf Csáky 
István tárgyalt Dimitriu vezérkari őrnaggyal a katonai együttműködésről — 
szintén eredmény nélkül. A megbeszélésekre végül az a tanácskozás tett pon
tot, amely a francia és román vezérkar között Nagykikindán folyt le július 
14-én. Ez a megbeszélés már számolt a szegedi fehér gárdával. Ezt követően 
a románok több alkalommal szorgalmazták a katonai elképzelések összehan
golását úgy, hogy a román vezetés szabná meg Horthy csapatainak tevékeny
ségét. A terület átadását viszont elvetették. 
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A katonai tervek kidolgozói — a politikai viszonyok mérlegelése nélkül — 
azzal számoltak, hogy a románok Nagykároly—Nagyvárad vonaláig vissza
vonulnak, s ezzel a„kormány" „a Maros—Tisza—Sebes-Körös és az új román 
demarkácionális vonal által határolt terület fölött a teljes kormányzó hatal
mat átveheti".85 

A szegedi hadműveleti csoport a fenti területekre vonatkozó sorozási uta
sításokat állított össze azzal, hogy Makón, Nagylakon, Battonyán, Gyulán, 
Szarvason, Békéscsabán, Orosházán, Szentesen és Hódmezővásárhelyen so
rozó bizottságokat állítanak fel, amelyek a 17—50 éves férfiakat sorozzák s 
behívják a „nemzeti hadsereg"-be. 

Gömbös a belügyi hatóságokhoz küldött átiratában a katonai parancsnokok 
mellé polgári biztosok kijelölését kérte azzal, hogy azok „minden tekintet
ben a kerületi parancsnokságnak lennének alárendelve".86 

A hadsereg gyors megszervezése — a különböző lehetőségek mérlegelése 
ellenére — elmaradt és csak papíron, tervekben szerepelt. Horthyék július 
utolsó heteiben a Vörös Hadsereg tiszai offenzívája idején újabb kombiná
ciókat alakítottak ki, amelyek összegezték mindazokat az elgondolásokat, 
amelyek a Tanácsköztársaság elleni terveikben felmerültek. 

A „Katonai politikai alapok" című katonai terv egyetlen és legfőbb lehető
ségnek azt tekintette, hogy az antant segítségével vagy beleegyezésével ke
rülhet sor ellenforradalmi akcióra. A feljegyzés szerint „az antant segítsége 
vagy hallgatólagos beleegyezése nélkül az akció megkezdése egyáltalában 
lehetetlen."87 

Horthyék a több hónapig tartó tervezgetés után kénytelenek voltak reáli
sabban mérlegelni az erőviszonyok és lehetőségek várható alakulását. 

Horthyék politikailag is figyelemre méltó megállapításokat tettek és a 
nyílt soviniszta program élét kissé tompították. Zadravecz és Teleki nézetei
vel nem kerültek szembe, ugyanakkor elkerülhetetlennek tekintették a vár
ható békeszerződésben megállapítandó országhatárok ideiglenes elismerését. 
A belpolitikai életben egyértelműen a fegyveres erőszak alkalmazása szere
pelt az első helyen. A kormányforma tekintetében a vitatkozást feleslegesnek 
tartották és előzetesen a köztársaságot vagy a királyságot egyaránt elfogad
hatónak tartották — amíg hatalomra nem jutnak, megállapítva, hogy „káro
sak . . . most az összes felesleges politikai megvitatások, hogy zsidóellenes 
vagy zsidóbarát királyság vagy köztársaság, tiszta polgári vagy . . . szocia
lista"88 kormány lesz. 

Ezek a programpontok megtévesztőek, de ha úgy tekintjük, hogy az elkép
zeléseket kíméletlen terrorral szándékoztak megvalósítani, akkor a kor
mányforma ígérete nem a lényeget tárja fel. 

Horthy hangzatos jelszavának, amely Károlyi gróf „lemondása" után vált 
ismertté, hogy az ellenforradalom a fehér „hadsereggel áll vagy bukik"89 — 
politikai tartalma volt. 

Horthy szárny segéd j én, Magasházy századoson keresztül felhívta a katona
tisztek figyelmét a szerveződő alakulatok várható nagy szerepére, arra, hogy 
a fegyveres erő fogja gyakorolni a tényleges hatalmat. Július 15-én a Mars 
téri laktanyában mint „miniszter" búcsúzott a tisztektől, s kifejtette: „örül, 
hogy elhagyta az állását, mert most nem kell politizálni".90 
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A nem-politizálás a „most"-ra vonatkozott, s arra, hogy önállóan alakít
hatja katonapolitikai terveit. Hadseregparancsában — amit mint „fővezér" 
e napon közreadott — kifejtette, hogy az ellenforradalom reménye a fegy
veres erőben van, amely „lesújtó kard" az ő kezében. 

A Prónay tiszti század zászlószentelésekor, július 15-én Zadravecz a tiszti 
különítményt a fehérterrorra szólította fel. Beszédében kifejtette: „Vigyétek 
ezt a zászlót diadalra! És ne a türelem jelszavával hordozzátok, hanem a 
magyar lázongás minden pezsdítő és zúzó erejével".91 

A Mars téri laktanya alakulatainak zászlószenteléskor, július 19-én Horthy 
a „nemzeti eszme" szolgálatára hívta fel a fehér egységek figyelmét. Prónay 
Pál „Napló"-jában utal arra, hogy Horthy e napon fogadalmat tett a kommu
nisták kivégzésére.92 

A Tanácsköztársaság elleni fegyveres harc megkezdésének idejét is meg
határozták. A konkrét hadműveleti terv kidolgozásának határideje 1919. 
augusztus 10-e volt — arra számítva, hogy erre az időpontra az antanthatal
makkal és a támogatást ígérő környező államokkal a tervek egyeztetése meg
történik és a szükséges alakulatok megszervezésére sor kerül. A hadműve
leti csoport három lehetőséget mérlegelt. 

Először: az antant megadja a kért támogatást. Ebben az esetben egy hó
nap alatt e támogatás felhasználásával és bekapcsolódva az antant által ter
vezett hadműveletekbe, fegyveres harcot akartak indítani a Vörös Hadsereg 
ellen. 

Másodszor : háromheti előkészület után kisebb akciók beindítása jugoszláv, 
csehszlovák és stájer területről az ott szervezett ellenforradalmi csoportok
kal és a szerb területre átszállított fehér egységekkel. 

Harmadszor : fegyveres akció megkezdése a stájer területen megszervezett 
fegyveres alakulatokkal együttműködve. 

Mindhárom esetben 1919. szeptember l-re tervezték az akció kezdetét.93 

Az első tervektől eltérően — amelyek júniusban készültek el — a legutóbbi 
már rögzítette, hogy csak kívülről nyújtott támogatás esetében tartották le
hetségesnek a harc megindítását. 

A Tanácsköztársaság elleni támadási tervek között szerepelt az is, amelyet 
Ludwig Ernő, a genfi Vöröskereszt magyar osztályának vezetője állított ösz-
sze 1919 nyarán. Ludwig az amerikai magyarok közül akart 40—50 000 főt 
megnyerni az ellenforradalom ügyének. A jelentkezők felszerelésére és Euró
pába történő átszállításához amerikai támogatást akart kérni. Terve szerint 
az átszállított egységek magyar tisztek parancsnoksága alatt, szerb területről 
kezdték volna a támadást, amely „a szegedi sereggel egyesülve kiűzhette 
volna a vöröskatonákat."94 

Ludwig ismertette elképzeléseit az amerikai kormány párizsi képviselőjé
vel, majd memorandumot írt az amerikai magyarok vezetőinek. Elvileg mind
két vonalon támogatást ígértek, de a végrehajtás addig sem jutott, hogy 
Ludwig felvette volna a kapcsolatot a szegedi ellenforradalmárokkal. 

Teleki gróf tárgyalásokat folytatott a Lengyelországban levő magyar hadi
foglyok felfegyverzéséről. A bécsi lengyel követ 150—200 000 fő beszervezését 
elvileg támogatta. 

Ezek a tervek is nélkülözték a realitást, arra viszont fényt vetnek, hogy 
az ellenforradalmárok mennyire szerteágazó kapcsolatokat igyekeztek kiala
kítani a tőkés rend visszaállítása érdekében. 

91 Páter István: A mi Kap i sz t r ánunk . Szeged, 1920. 93. o. 
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Az ellenforradalmi propaganda 1919 nyarán Szegeden, majd később is, 
gyakran hangoztatta, hogy az antant — és közelebbről a franciák — meg
akadályozták a „nemzeti hadsereg"-et abban, hogy a proletárállam fegyveres 
erői ellen harcba induljanak. Dr. Kelemen a franciákat vádolta, hogy nem 
engedték a „nemzeti hadsereg" támadó hadműveleteinek megkezdését. Sze
rinte a „hadsereg", valamint a „kormány" Szegeden „fogoly" volt. 

Katonai szakírók megállapítása is hasonló volt. Egy vezérkari tisztekből 
álló kollektíva szerint „nem a kormányon m ú l t . . . hogy lelkes igyekezete, 
mely az ország pacifikálására irányult, hajótörést szenvedett."95 

Az Ébredő Magyarok Egyesülete által terjesztett röplap azt bizonygatta, 
hogy: „Az entente nem engedte meg, hogy a szegedi nemzeti hadsereg az 
ország fővárosa felé meginduljon. így történt, hogy az oláhok támadása ré
vén kellett a vörös diktatúrának megdőlnie."96 

Tervekben, elgondolásokban tehát nem volt hiány, s miközben ezek elké
szítése folyt, a fehér egységek előtérbe kerültek és kísérletet tettek Szegeden 
és környékén hatalmuk érvényesítésére. A tiszti zászlóalj járőrökkel terrori
zálta a lakosságot, igyekeztek megfélemlíteni a baloldali vezetőket és munká
sokat. A város karhatalmi parancsnoka, Tirts csendőr őrnagy, a francia 
városparancsnokkal egyetértésben június 25-én elrendelte, hogy tartóztassák 
le mindazokat, akik a francia demarkációs vonalat átlépik. Ezzel az intézke
déssel gátat akartak vetni a Tanácsiköztársasággal való kapcsolatnak. A kom
munista nézetek hirdetése, a polgári társadalom elleni agitáció bűncselek
ménynek minősült, s azokat is letartóztatták, akik gyanúba keveredtek. 
Fegyver- és lőszerrejtegetés, árufelhalmozás is karhatalmi eljárást vont 
maga után. A karhatalmi egységek nem rendelkeztek teljes önállósággal, de 
a kommunisták és a Tanácsköztársasággal rokonszenvezők elleni rendsza
bályok alkalmazása elé a franciák nem gördítettek akadályokat. 

Horthy a politikai tárgyalásokon erélyes rendszabályokat sürgetett, amit 
a parancsnoksága alá tartozó fehér egységek kíméletlenül végre is hajtottak. 
Prónay tiszti százada a kommunistákat megfigyelés alatt tartotta, sokat kö
zülük a Madách utcai diákotthonban megkínoztak és megöltek, majd a Ti
szába dobtak. A „fővezérség" törzsszázadának tisztjei látták el a különböző 
hivatalok, politikusak őrzését, s közben minden fontosabb helyre beépültek 
és megfélemlítették a liberális politikusokat, üldözték a baloldali gondolko
zású egyéneket. A különítmény tisztjei ellenőrizték a Szegedre vezető utakat, 
letartóztatásokat és kivégzéseket hajtottak végre. A Szatymaz felé vezető 
úton felállított őrség több, a Tanácsköztársaság területéről átjött polgári 
egyént és katonát kivégzett. 

Prónay különítményének vérengzései hamarosan ismertté váltak Szegeden 
éppúgy, mint a város határain túl. „Minisztertanácson" is beszéltek róla —• 
de a „hadügyminiszter" „nem találta bizonyítottnak" a híreket. Prónay 
szinte dicsekedett azzal, hogy kíméletlenségével nyerte el Horthy bizalmát, 
s mint írta, Horthy „nekem — én pedig neki voltam garancia".97 

A franciák tudtak a kegyetlenkedésekről, de szót csak akkor emeltek, ami
kor Prónay különítményesei francia katonai futárt végeztek ki. 

A törzsszázad akciói nem voltak egyedülállóak. A tiszti zászlóalj egésze 
Waldvogel József alezredes parancsnoksága alatt — ha mérsékeltebb formá
ban is — ugyanazt folytatta, mint a Prónay-különítmény. Prónay ugyan
akkor rendkívül önálló volt, parancsnokának jóváhagyása nélkül hozott in-
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tézkedéseket, küldött összekötőtiszteket az ország különböző területein szer
vezkedő ellenforradalmi csoportokhoz, vett fel tiszteket különítményébe, 
adott parancsokat nyomozásra, vallatásra, kivégzésre. 

A tiszti alakulatok — elsősorban Prónay százada —• alapozták meg akcióik
kal a ,,hadügy" tekintélyét és „kormány" hatalmát. „A kormánynak . . . az 
én általam felállított csapat, melynek működése városszerte érezhetővé vált, 
adott hatalmat és önbizalmat."98 — írta Prónay. 

E hatalom korlátozott volt, de a fegyveres megtorlásoktól való félelem, a 
karhatalmi intézkedések megakadályozták a „kormány" szétkergetését, amit 
a franciák védőszárnya különben is óvott a tömegmegmozdulásokkal szem
ben. 

A hadügyi vezetők felbátorodva, egyre jobban éreztették befolyásukat az 
ellenforradalmi politikusok körében, s nemcsak a tervek kialakításával, ha
nem a gyorsan kiépülő katonai hálózattal is az adminisztratív rendszabályo
kat sürgették. 

A hadügyi államtitkár, Gömbös a „belügyminiszternél" követelte a kom
munista vasutasok elleni intézkedések végrehajtását az általa összeállított 
lista alapján — amit azután a „belügy" intézkedés végett kiadott, Gömbös 
addigi befolyását növelte, amikor közölte: „Különös befolyást kívánok ma
gamnak biztosítani szervezési, ellenforradalmi ügyekben . . . bizalmi állások
ba helyezendő tiszteknél".99 

Horthy országos szinten kezdett terveket szőni és rögzítette hatalomra törő 
gondolatait. Gömbös katonai vonalon igyekezett Horthy példáját követni. 
Gömbös később, szélsőjobboldali tevékenysége miatt, július 28-án azt a meg
bízást kapta, hogy a Dunántúl nyugati szegélyén és a csehek által megszállt 
területeken katonai akciót készítsen elő a Tanácsköztársaság ellen. Gömbös 
új megbízatása egyben a Szegedről való elmozdítását is jelentette, ami a 
francia katonai parancsnokság óhajával is egybeesett. 

A kormány a Tiszántúlra és Pécsre is katonai szervezőket küldött. Kecske
mét környékére pedig Héjjas Ivánt küldték ellenforradalmi akció előkészí
tésére. 

Szegeden közben a katonai nyomozás a politikai élet minden fontosabb te
rületére kiterjedt. A „belügyminiszter" Horthynak június 23-án, majd más 
alkalommal is szóvá tette, hogy a katonai nyomozók polgári egyének ellen 
eljárást indítottak. Horthy kifejtette, hogy a „kémek" működése miatt a 
polgári egyének letartóztatási jogát a katonai nyomozók számára továbbra 
is fenntartja. E hivatkozás csak ürügy volt a polgári ügyekbe történő be
avatkozásra. 

A „nemzeti hadsereg" főparancsnoka július 7-én kiadott utasításában hir
dette ki „a rögtönítélő eljárást". A parancs értelmében a fehér egységeknek 
kötelessége volt a proletárdiktatúra „,vezető egyéneinek, bűncselekményben 
részeseknek és volt vörös hadseregbeli katonák, vörösőrök lajstromozása, 
megfigyelése . . . internálása".100 

Az utasítás önhatalmú volt, más ellenforradalmi testületek érdekeit is ki
fejezte, de ugyanakkor azok jóváhagyását nélkülözte és leszögezte, hogy a 
szerveződő fehér katonai egységek parancsnokai jogot formáltak a rögtön
ítélő eljárás alkalmazására. Ez a parancs a „Javaslat a meg nem szállott 
országrészek katonai és politikai közigazgatási beosztására és a pacifikálás 
végrehajtására" című tervezet kiadása előtt naár érvényben volt. Horthyék 
előbb kiadták a parancsot, s utána „javaslatot" tettek terveikről az ellen-

98 U o . 79. o . 
99 HIL. HM. 1919. („Szegedi") Az e l lenforradalmi hadsereg i r a t anyaga , 158. sz. 
100 H I L . V K F . 1919. s z . n . 
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forradalom más vezetőinek. A július 7-i parancs széles társadalmi, katonai 
rétegre, tömegre vonatkozó utasítás jellegét és alkalmazásának katonai rész
ről való lehetőségét hordozta magában. 

A „feketelisták" elkészítése a hírszerző osztály és a tiszti csoportok közre
működésével meg is kezdődött. Ezek alapján később tömegméretű eljárást 
kezdtek a volt vöröskatonák, baloldali vezetők, zsidók, munkások és parasz
tok ellen. 

A szegedi és Szeged környéki kommunistákról és azok tevékenységéről 
jelentéseket állítottak össze, amelyeket a francia városparancsnokságnak is 
megküldték. Egy július 13-i jelentés arra „figyelmezteti a franciákat, hogy 
300 kommunista Szegeden „terror-akcióra" készül. A jelentés célja az volt, 
hogy a kommunisták ellen megtorló lépésekhez elnyerjék a francia támoga
tást. 

A hadműveleti csoport egy 700 fős karhatalmi egységet állított fel Potyondi 
őrnagy vezetése alatt arra a feladatra, hogy Szeged környékén „rendet" te
remtsenek. A különítmény végül nem kezdte meg terrorcselekményeit, mert 
tartottak attól, hogy kudarcot szenvednek — de a francia engedély is hiány
zott. 

A „tisztogatás" a katonai egységeknél viszont változatlanul folyt. A kerü
let katonai ügyésze azért is vádat emelt katonák és tisztek ellen, ha valaki 
tiltakozott a durva bánásmód vagy a foglyok ellen alkalmazott erőszak miatt. 
Geiger hadnagyot július 16-án vád alá helyezték, mert szót emelt a laktanyá
ban elhelyezett foglyok kínzása miiatt. A katonák (közötti kommunista agitá
cióért Jeskovits Jenő katonát július 12-én letartóztatták. A vádemelések, le
tartóztatások hozzátartoztak a katonapolitikai elvek gyakorlati érvényesíté
séhez, amelyek a katonai egységek összetartásának, erősítésének módszerei 
voltak. 

A különítmények által provokált utcai verekedések, a Kass Szállóban és 
a Tisza-parton rendezett mulatozások, dorbézolások egyaránt „színfoltjai" 
voltak Szeged életének. A katonatisztek ezeken a tivornyákon nyíltan han
goztatták a terrorcselekményeket és a tervezett „leszámolást" a kommunis
tákkal. A hírszerző osztály gyakran szóvá tette a „hadügyminisztérium''-
nak, hogy „. . . a tisztek züllése .. . megbotránkozást keltővé kezd válni".101 

A tisztek mulatozását a „kormány" a magas fizetéssel és egyéb pótlékokkal 
biztosította. Az általános 500—500 korona előleget és egy havi fizetést min
den tiszt előre megkapta. A megállapított fizetés nagyságára jellemző, hogy 
ilyen magas illetményt korábban soha nem állapítottak meg tisztek számára, 
s a szegedi „kormány" által jóváhagyott illetmény összegét a Tanácsköztár
saság veresége után a Friedrich-kormány jelentősen mérsékelte. A tábor
nagy illetménye havi 2500, az alhadnagyé 600 korona volt. Ezenkívül minden 
tiszt bútorpótlékot, istálló- és kocsiszínbért, havi 500 korona drágasági pót
lékot, tisztiszolga helyett havi 100 koronát kapott. A nős tisztek a feleség 
után 100, a gyerekek után 200—200 korona családipótlékban részesültek. 
Utazás esetén napi 100 koronát, és minden megtett kilométer után 1 korona 
összeget számolhattak el — egyéb költségek mellett. A fehér hadseregbe je
lentkezők közül sokan az őket megillető rendfokozatnál magasabbat közöltek 
— a nagyobb illetmény reményében. A tisztek többsége nagy összeggel tar
tozott az államnak. Ezeket a tartozásokat — a fizetéselőlegekkel együtt — 
július 27-én törölték. Azok a tisztek, akik polgári állásból jelentkeztek szol
gálatra, polgári illetményben is részesültek. Ezt az intézkedést a „miniszter
tanács" csak július 28-án hozott M. E. 1919/100. bizalmas határozata hatály
talanította. 

101 HIL. HM. 1919. („Szegedi") Az ellenforradalmi hadsereg iratanyaga. 5. a. oszt. 566. sz. 
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A legénységi állományú katonák zsoldot, étkezési pénzt, drágasági pótlé
kot, családi illetéket kaptak. Abban az esetben, ha a fehér hadseregbe való 
bevonulás előtt alkalmazottak voltak, a polgári állás utáni illetményt szin
tén megkapták. A július 28-án hozott intézkedés ezekre vonatkozóan csak a 
családi pótlék fizetését szüntette meg. 

A fehér hadseregben szolgálatot vállalók magas jövedelmének biztosítása 
megnövelte a „kormány" kiadásait. A felhasznált 23 393 720 koronából 
17 778 156 koronát katonai kiadásokra, zömmel illetmények kifizetésére 
használtak fel.102 

Az ellenforradalom céljaihoz szükséges anyagi fedezetet a bankgassei mil
liókból, a szegedi tőkések adományaiból és önálló pénzkiadásból biztosítot
ták. A város terhére 10 millió korona papírpénzt adtak ki, elsősorban a 
hadseregszervezés költségeinek fedezésére. A „fővezérség" július 27-én fel
szólította a „pénzügyminisztert" egy nagy összegű kölcsönkötvény kiadására. 
A felszólítás kitért arra is, hogy a kölcsön érdekében a propagandát csak 
akkor kezdjék el, amikor az ellenforradalmi egységek megkezdték fegyve
res akcióikat. A lakosság — beleértve az ellenforradalmat támogató polgári 
és földbirtokos köröket is — eddig elsősorban csak a tivornyázó és a bru
talitást alkalmazó „nemzeti" katonát látta, s ez nem váltott ki népszerűséget 
Szegeden. 

A „kormány" tárgyalást kezdeményezett bécsi bankokkal is egy több száz
millió koronát kitevő kölcsön ügyében — de eredménytelenül.I,,:! 

A fehér hadsereg megszervezése Szegeden nem érte el azt a szintet sem 
létszámban, sem fegyverzetben, sem a harci morált tekintve, amit a Vörös 
Hadsereg elleni harcbavetéshez 1919. július végén számba lehetett venni. 
Az összegyűlt tisztek és az alakulatoknál szolgáló legénység nem is a harc
bavetést várta, hanem a fegyvertelen tömegek elleni terrorakciók megindí
tását. A katonai tervek mérlegelték a Vörös Hadsereggel való összeütközést, 
de ennek megvalósítását más erőkkel — elsősorban az antanthatalmak had
seregeivel együttesen — szándékoztak végrehajtani. 

Saját különítményeik és a belső ellenforradalmi erők harcba vetésének ki
látástalanságát Prónay úgy fogalmazta meg, hogy „kilátás egy ellenakció 
megszervezésére, amely a jelenlegi rendszert megdönteni képes, nincsen."104 

Július utolsó napjaiban Horthyék feszülten figyelték a Vörös Hadsereg és 
a román hadsereg harcát, s amikor a Vörös Hadsereg vereséget szenvedett, 
üdvözölték az antant beavatkozását azzal, hogy „Végre az ellenséges orszá
gok . . . felhatalmazást adtak a román hadseregnek, hogy a kommunizmus el
fojtása céljából szállja meg a Tisza—Duna közét és Budapestet."10"' 

Prónay a Vörös Hadseregnek a tiszai arcvonalról történő visszavonulása 
közben, július végén közölte szándékát Horthyval, hogy századát Budapestre 
indítja, megelőzi a románokat, s felkelést szervez a románok ellen. Horthy 
elvetette a tervet, biztosabbnak tartotta Budapestnek a románok által való 
megszállását. 

Az ellenforradalmi „minisztertanács" augusztus 2-án tartott ülésén Hor
thy sürgette a rendelkezésére álló katonai erők megindítását. Soós a kato
nai helyzetet kitűnőnek minősítette a román előretörés miatt. Soós tábornok 

102 Dr. Kelemen: i. m. 504. o. — A Nemzetgyűlés i Napló, (1920—1922. Budapes t , A thenaeum 
1921. 334. o.) ka tona i k i a d á s o k k é n t 17 778 156 ko roná t tün te t fel, a Nemzetgyűlés i I r o m á n y o k 
XIV, köte te (Budapest , 1925. 217. o.) viszont 24 882 000 koroná t . Je l lemző, hogy az igénybe
vett összegek pontos e l számol ta tására n e m kerü l t sor, arnit Beniczky Ödön a pa r l amen tben 
1921. jú l ius 28-án szóvá tet t . (Nemzetgyűlési Napló, 1920—1922. XII . köt. Budapes t , Athenaeum, 
1921. 198. o.) 

103 Magyar Szemle, Budapes t , 1929. 317. o. 
KW P I . Arch. Prónay Pál Naplója. II. köt. 46. o. 
105 HIL. HM. 1020. ein. a. oszt. 63 332. sz. 
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a franciák engedélyével augusztus 3-án parancsot adott Prónaynak, hogy kü
lönítményével vonuljon Budapestre. Erről jegyezte fel Prónay: „A következő 
bizalmas parancsot kaptuk: útközben mindenütt rendet teremtve, a főkolom-
posokat végezzük ki. A forradalom előtti régi rendszer megbízható hivatal
nokait védjük meg és állásukba helyezzük vissza. Minden néven nevezendő 
kincstári vagyont, állami pénzeket, katonai felszereléseket stb. foglaljunk 
le".106 

A parancs rendkívüli hatalommal ruházta fel Prónayékat. Hatalmuk a 
vérengzéstől kezdve kiterjedt a régi rendszer visszaállításának elősegítéséig, 
az állami és gazdasági élet ügyeibe történő beavatkozásig. 

Horthy a Tanácsköztársaság vereségét követően mérlegelte az eseménye
ket. Felmérte, hogy Szegeden az ellenforradalom legaktívabb elemei az ő 
parancsnoksága alá tartozó tisztek, különítményesek, katonák és a velük szo
rosan együttműködő katonapolitikusok voltak. Ügy látta, hogy a közeljövő
ben az ellenforradalom kialakításának és erősítésének ügyét ugyanezek az 
erők tudják a leggyorsabban és a legerőszakosabb úton biztosítani. A meg
változott politikai viszonyokra először Prónay századának előrevetésével 
reagált, majd mérlegelte a szegedi Ábrahám, a budapesti Peidl, néhány nap
pal később pedig a Friedrich-kormány működését, s úgy döntött, hogy egye
lőre figyelmen kívül hagyja e kabinetek működését. Álláspontját úgy rögzí
tette, hogy ,,a hadsereg élén marad . . . a sok kormány pedig tegven, amit 
akar.'"107 

Döntése az eddigi tapasztalatokra és azokra az elvekre épült, amelyeket a 
katonai vezetés a „pacifikációs" időszakra, a „nemzeti hadsereg" központi 
szerepkörének érvényesítésére dolgozott ki. 

A „fővezér" elhatározásakor gyors intézkedéseket adott ki a fegyveres 
alakulatoknak Szegedről való elindítására. Közben ismét kapcsolatot létesí
tett Craenenbrockkal, hogy tömörítse a rendelkezésére álló katonákat, akik 
hajlandók utasításait végrehajtani. Horthy a Craenenbrockkal ismételten lét
rejövő kapcsolatot követően bizakodó levélben tájékoztatta Bethlen grófot. 
A Bécsbe küldött levél arról számolt be, hogy a II. vörös hadtest 9000 főnyi 
egységei és tüzérütegei „a szegedi magyar fővezérlet alá helyezték magu
kat."108 

A derűlátó közlés arra épült, hogy a Dunántúlon nagy létszámú vörös egy
ségek állomásoztak —• de nem számolt azzal, hogy a katonák követni fogják-e 
az áruló vezérkari főnököt. Mint később kiderült, Horthynak még több heti 
szervezés és megfélemlítés után sem állt ilyen létszámú fegyveres erő a ren
delkezésére és Craenenbrockot csak egy töredéknyi csoport követte az árulás 
útján. 

10P P l . Arch. Prónay Pál Naplója . II . köt . 162. o. 
107 Dr. Kelemen: i. m. 451. o. 
108 uo. 
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ИШТВАН ПАТАКИ: 
О Р Г А Н И З А Ц И Я ВООРУЖЁННЫХ СИЛ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ В ВЕНГРИИ 
И АВСТРИИ ПРОТИВ ВЛАСТИ П Р О Л Е Т А Р И А Т А . С О З Д А Н И Е «НАЦИО

НАЛЬНОЙ АРМИИ» И ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ЕЁ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
(с 21 марта по 1 августа 1919 года) 

Резюме 

Автор, в своей статье, состоящей из двух глав, проанализирует ход событий в од
ном из сложных этапов истории Венгрии. Он выделяет вопрос о столкновении сил 
революции и контрреволюции за рассматриваемый период. Автор указывает на то, 
что контрреволюционные силы лишь при поддержке со стороны иностранных держав 
смогли добиться даже частичных успехов. 

Статья занимается анализом связей между внутренними контрреволюционерами и 
политическими представителями империалистических держав, выступивших против 
Венгерской Советской Республики. Автор отмечает, что как на территории Венгрии 
так и в Австрии контрреволюционные элементы, нападавшие на власть пролетариата 
старались использовать все средства и возможности для реставрации и в их стремле
ниях важное место занимали проведение вооружённых действий, а также создание — 
при поддержке со стороны французских оккупантов — регулярной армии в г. Сегед. 

Глава I занимается теми действиями вооружённых сил контрреволюции, которые 
развёртывались осенью 1918 года, в начале 1919 года и во время существования Вен
герской советской республики. Автор — в своей статье — освещает деятельность и 
тех крайных правых кругов, которые даже буржуазно-демократическую революцию 
1918 г. считали слишком радикальной и которые открыто или скрыто готовились к 
реставрации. Эта глава подробно рассматривает вопрос о том, как разветвленно на
чали организоваться силы при диктатуре пролетариата против Советской республики 
и что контрреволюционные действия — без внутренней поддержки — быстро потер
пели поражение. Автор однозначно фиксирует тот факт, что в организации контрре
волюции и в начатых действиях офицеры, воспитанные Монархией везде играли зна
чительную роль. По мнению автора в качестве важного вывода можно отметить, что 
выступления контрреволюционеров внутри страны с самого начала событий были об
речены на неудачу. 

Глава II занимается деятельностью групп венгерских контрреволюционеров, орга
низованных в г. Сегед и в Австрии. Группы, организованные в Австрии направили 
часть эмигрантов-контрреволюционеров, завербованных под руководством Бетлена, 
Смречани, Гёмбёша, Легара и других в г. Сегед из Австрии сперва с целью подготов
ки военного нападения, а после поражения в Бруке — для создания вооружённых сил 
контрреволюционного «кабинета» в г. Сегед. Данная глава подробно останавливается 
на военных и политических планах контрреволюционеров, собравшихся в г. Сегед, а 
также обращает внимание на нереальность этих планов. Автор анализирует вопросы 
об усилиях, направленных на создание «национальной армии», о вербовке, о военно-
политических планах, далее останавливается на террористических актах, совершённых 
первыми офицерскими отрядами. Наконец показывает формирование связей между 
Бетленом и Хорти. Автор доказывает то обстоятельство, что контрреволюционные 
элементы в г. Сегед — воспользовавшись поддержкой со стороны французских окку
пантов — искали возможность сотрудничества и с руководителями политической жиз
ни Сербии. Подводя итоги автор отмечает, что летом 1919 года клике Хорти не уда
лось создать регулярную армию, а в то же время командиры сединения, состоявше
гося из нескольких тысяч человек, старались создать основу военной власти и раз
работали планы, которые в дальнейшем явились предпосылками кровавых расправ. 
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ISTVÁN PATAKI 

DïE ORGANISATION DER BEWAFFNETEN KONTERREVOLUTION GEGEN 
DIE PROLETARMACHT IN UNGARN UND ÖSTERREICH. DIE ERSTE 

PERIODE DES ENTSTEHENS DER „NATIONALARMEE" 
(Vom 21. 3. bis 1. 8. 1919.) 

Resümee 

Der Autor untersucht in seiner aus zwei Kapiteln bestehenden Abhandlung 
die Ereignisse eines komplizierten Zeitraumes der ungarischen Geschichte. Er 
hebt den Zusammenstoss der revolutionären und gegenrevolutionären Kräfte in 
dem besprochenen Zeitraum hervor, und stellt zur Schau, dass die Gegenrevo
lution auch mit äusserer Unterstützung nur Teilerfolge erreichen konnte. 

Die Abhandlung analysiert die Verbindung zwischen den Gegenrevolutionären 
und den Politikern der imperialistischen Mächte, die gegen die Räterepublik 
auftraten. Der Autor stellt fest, dass die gegen die Proletarmacht auftretenden 
Elemente sowohl auf ungarischen Gebieten, wie auch in Österreich mit allen 
Mitteln und Möglichkeiten die Restauration herzustellen versuchten, In ihrem 
Streben nahm der Ausbruch bewaffneter Aktionen in Szeged, mit der Hilfe der 
französischen Besatzung eine Nationalarmee ins Leben zu rufen, einen wichtigen 
Platz ein. Das 1. Kapitel befasst sich mit den Aktionen der bewaffneten gegen
revolutionären Organisationen, die sich in der Zeit vorn Herbst 1918 und Anfang 
1919 in der Räterepublik entfalteten. Der Autor stellt die Tätigkeit der äusiserst-
rechts stehnden Kreise zur Schau, die auch die bürgerlich-demokratische 
Revolution von 1918 als radikal betrachteten und offen oder verblümt nach einer 
Restauration strebten. Dieses Kapitel untersucht gründlich, was für eine weitver
zweigte Organisation zur Zeit der Proletardiktatur gegen die Räterepublik begann, 
und dass diese gegenrevolutionären Aktionen mangels innerer Unterstützung 
schnell eine Niederlage erlitten. Der Autor stellt fest, dass in den gegenrevolu-
tinären Organisationen und in den begonnenen Aktionen, die noch in der Mo
narchie erzogenen Offiziere eine grosse Rolle spielten. Eine wichtige Folgerung 
geht auch aus jener Bestimmung hervor, dass das Auftreten der inneren Gegen
revolutionär en schon von Anfang an ein Fiasko erileden. musste. 

Das 2. Kapitel befasst sich mit der Tätigkeit der gegenrevolutionären Gruppen, 
die sich in Österreich und Szeged betätigten. In Österreich wurden, mit der 
Hilfe von Bethlen, Szmrecsányi, Gömbös, Lehár u. a. angeworbene gegenrevolu-
tinäre Emigranten teils zu einem militärischen Angriff eingesetzt und nach der 
Brucker Niederlage zur Verstärkung der bewaffneten Macht des Szegeder gegen
revolutionären „Kabinett"-s. von Österreich nach Szeged dirigiert. Dieses Kapitel 
behandelt weitläufig die politischen und militärischen Vorstellungen der in 
Szeged sich sammelnden Gegenrevolutionären, sowie deren Irrealität. Der Autor 
analysiert die Bemühungen zur Schaffung einer „Nationalarmee", die Rekrutie
rung, die militärpolitischen Pläne, die ersten Terroraktionen der Offiziers
abteilungen, sowie die Gestaltung der Beziehungen zwischen Horthy und Bethlen. 
Der Autor beweist, dass die Szegeder Gegenrevolutionären, die Unterstützung 
des französischen Besatzung geniessend, auch die Zusammenarbeit mit den füh
renden serbischen Politikern suohten. 

Schliesslich stellt der Autor fest, dass es im Sommer 1919 eine Armee zu 
schaffen der Horthy Clique nicht gelungen ist, zur selben Zeit aber wollten die 
Kommandanten, der aus ein paar tausend Mann bestehenden Truppen, eine 
Militärmacht gründen, und arbeiteten jene Pläne aus, die den Schatten der 
späteren Blutbäder vorauswarfen. 
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A MOVE MEGALAKULÁSA ÉS TEVÉKENYSÉGE AZ 1918-AS 
POLGÁRI DEMOKRATIKUS FORRADALOM IDŐSZAKÁBAN* 

Dósa Rudolfné 

A MOVE: a Magyar Országos Véderő Egyesület eredetileg katonatiszti 
szervezet, majd tiszti vezetésű szélsőséges antikommunista, militarista, faj
védő társadalmi egyesület volt. A Horthy-fasizmus rendszerében a mobil
gárda szerepét töltötte be. Soha egy percig sem védte fegyverrel az ország 
függetlenségét, vagy épségét ellenséggel szemben, de „védte" a néptől a ka
pitalista nagybirtokos úri Magyarországot egy negyedszázadon át. Az egye
sület indulása sok vonatkozásban választ ad a korszak szélsőjobboldali tár
sadalmi erői között mindvégig legjelentősebb katonai klikk hatalmi befolyá
sának eredetére, szervezeti tömörülésére és az uralkodó osztályok ellenfor
radalmi politikai csoportjaihoz fűződő kapcsolataira. 

* 
1918 őszén egy vesztett háború és a kibontakozó népi forradalom határán 

döbbent ijedtséggel állt a magyar katonatiszti kar. A leszerelés és a forrada
lom hozta politikai változás nyomán 8000 aktív és 40 000 tartalékos tiszt eg
zisztenciája vált bizonytalanná. E túlnyomóan dzsentri származású, monar
chikus, kasztszellemben nevelt társadalmi réteg soraiból kerültek ki rövide
sen az ellenforradalom katonai szervezői. 

A közélet és a politika színterén látható áramlás a polgári forradalom első 
heteiben azonban még más előjelű. Tulajdonképpen minden társadalmi réteg 
megkönnyebbüléssel és bizakodással fogadta a polgári demokratikus forra
dalmat, mint a nyomasztó háborúból kivezető utat. A dolgozók békét, élet
körülményeik jobbrafordulását remélték a politikai változástól. A nagybir
tokos és tőkés osztályokat rövid időre az új hatalom mellé állította az az 
illúzió, hogy az antantbarát Károlyi Mihály gróf kormányra juttatása kivéd
heti az imperialista békeszerződés szankcióit, és megmarad a háború előtti 
Magyarország területi integritása. Hasonló tényező — mely a nemzeti egy
séget erősítve átmenetileg háttérbe szorította az osztályellentéteket — a dua
lizmussal való szakítás, a független magyar államiság létrejötte. A forrada
lom első napjaiban a magyar úri osztályok képviselői — mágnások, püspö
kök, bankárok, fegyvergyárosok ijedtükben hanyatt-homlok siettek mind fel
esküdni az új kormányzatra.1 

* A tanulmány a MOVE-ról készülő mű fejezete. 
1 Károlyi Mihály: Tiétek a föld! (Leszámolás októberrel.) Válogatott művei. Budapest, 

Kossuth Könyvkiadó. 1966. I. köt. 393. o. 
Juhász Nagy Sándor: A magyar októberi forradalom története. 1918. október 31 — 1919. 

március 21. Budapest, Cserépfalvi, 1945. 279. o. 
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Siettek a fővárosba a vezérkari és csapattisztek is, hogy felajánlják szol-
lataikat az új rendszernek. A polgári kormány vezető politikusai memoár
jaikban egybehangzóan szólnak számos olyan színváltozásról, amit neves el
lenforradalmárok hajtottak végre. Batthyány Tivadar, a Károlyi-kormány 
volt belügyminisztere írja maliciózusan: „kedves utókor, hidd el nékem, 
abban a korszakban, amelyről én írok, a világ rohamlépésekben forgott, 
de még sokkal rohamosabban forogtak nagyjaink köpönyegjei."2 Tör
ténelmi közelből írott munkáikban az ellenforradalom képviselői is elismer
ték a közöttük politikailag legaktívabb tisztek karrierista tülekedését.3 Utó
lag valótlanul kényszerre hivatkoztak, de a valóság szerint önként, tömege
sen kérték felvételüket a szakszervezetekbe, sőt a Szociáldemokrata Pártba 
is olyan exponált horthysta katonai vezetők, mint Soós Károly altábornagy, 
Dormándy Henrik tábornagy, Molnár Dezső altábornagy, Kratochvil Károly, 
Magasházy László, Gömbös Gyula, Shwoy Kálmán és mások. Politikai hűség
nyilatkozataikat egymás elleni kölcsönös intrika kísérte, olyan mértékben, 
hogy e jelenséget nyíltan szóvá kellett tenni egy tiszti szakszervezeti gyűlé
sen.4 

Természetesen sok tisztet őszintén magával ragadott az első napok rózsás, 
ünnepi hangulata. A forradalom nemzeti vonásai, a háború befejezése és a 
fizetésükből élő tisztek között a forradalom hozta szociális kedvezmények 
bizakodást keltettek. 

A Károlyi-kormány első intézkedései azonban szükségszerűen érzékenyen 
érintették a tisztikart. A forradalom kül- és belpolitikai örökségként meg
kapta a vesztett háborút —• mint befejezett tényt, minden konzekvenciájá
val. A frontok hetek óta felbomlóban voltak. Az új kormány, amelyre egyéb 
belső politikai és gazdasági tennivaló várt volna, minél előbb túl akart jutni 
a háborús viszonyokon, s a fordulat másnapján — 1918. november 1-én — 
elrendelte a fegyverletételt, a hadsereg leszerelését.5 Különböző okok
ból kiindulva, de azzal a közös jelszóval, hogy: elég volt a vérontásból .— 
mind egyetértettek a hangadó politikusok és utólag emiatt vádaskodók is. 
A koalíció pártjai a gyors leszerelés végrehajtására szorították a kormányt. 
Minden erőt erre koncentráltak. Külpolitikailag a gyors leszerelés demonst
rálásával akartak kedvező színben feltűnni a békefeltételeket diktáló antant
hatalmak előtt. Emellett túlzott pacifista hangulatban — mint a fejlemények 
igazolták •— nagy illúziókat tápláltak az imperialista hatalmak és Wilson el
nök által meghirdetett demokratikus békeszólamok iránt. Bár Károlyi Mi
hály, Linder Béla írásaiból az is kiderül, hogy pacifizmusuk a forradalom 
nemzetközi kiterjedésére, általános és tartós demilitarizálás koncepció
jára épült.6 

Amikor a leszereléssel kapcsolatos illúziókat megállapítjuk, el kell ismer
nünk, hogy az októberi polgári forradalom vezetői teljes joggal utasították 
el azokat a hamisításokat és rágalmakat, amelyeket a Horthy-rendszer és 
annak — témánk szempontjából is exponált — katona politikusai terjesztet
tek. Az ellenforradalom a már korábban szétesett hadsereg leszerelésében 

2 Batthány Tivadar gr.: Beszámolóm I—II. Budapest. Szerző kiadása, é. n. n . 141. o. 
3 Gömbös Gyula: Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forradalomról és ellen

forradalomról. Budapest, Budapesti Hírlap, 1920. 19—22. o. 
Dietz Károly: Októbertől augusztusig. (Székesfővárosi Államrendőrség nyugalmazott fő

kapitány emlékiratai). Budapest, 1920. 19. o. 
í Böhm Vilmos: Két forradalom tüzében. Wien, Bécsi Magyar Kiadó, 1923. 197—198. o. — 

„Egész halmaz levél és följelentés fekszik az asztalomon, amelyben a tisztek egymást, sőt 
a legénység útján jelentik föl tiszttársaikat." 5 A Hadtönénelmi Intézet Levéltára, (a (továbbiakban HIL.) Polg. dem. iratok 4. csomó 
HM. 28103 ein. — 1 — 1919. 

6 HIL. Polg. dem. iratok 4. csomó HM 23105 ein. — i — 1918 — Linder Béla november 1-i 
proklamációja. 
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és Linder hadügyminiszter ismert szónoki kijelentésében látta a hadsereg 
dezorganizálódásának, mi több, a területi veszteségek okát.7 Elhallgatták, 
hogy az új hadsereg szervezésének és a forradalmi Magyarország határvé
delmének szabotálása 1918 és 1919-ben éppen az ellenforradalmi tisztek 
büszkén vállalt „reszortja" volt. 

A nagybirtokos és tőkés kizsákmányoló osztályok tagjai, valamint a nép
ellenes magatartású közigazgatási tisztviselők még inkább sürgették a le
szerelést belpolitikai okokból. Féltek a hazaözönlő fáradt, kiéhezett, elkese
redett katonatömegektől, akiktől már az ország határa előtt igyekeztek el
venni a fegyvereket. A katonáknak négy éven át zengték, hogy milyen nagy 
ovációval várja a hálás nemzet hőseit, ehelyett „félelemmel fogadta a lövész
árukból megtérő fiait, rabló és gyújtogató betyárokat látva bennük. . . 
emezek meg lerongyolódva, éhezve, jövő sorsuk miatt aggódva, tele kese
rűséggel és haraggal tértek vissza."8 

December közepéig kb. 1,5 millió katonát szereltek le. Az erre vonatkozó 
rendeletek mutatják, milyen kiterjedt intézkedésekkel sietették e hatalmas 
akció radikális lebonyolítását.9 Mintegy 50 fogadó bizottság működött, a 
pályaudvarokra karhatalmat küldtek a vonatok érkezéséhez. Élelmet osztot
tak (később valamelyes ruhaneműt), a gyors leszerelés hazafias voltára buz
dító beszédekkel, majd a lakóhelyre utalt leszerelési segély adminisztratív 
eszközeivel igyekeztek biztosítani,10 hogy a katonák ne menjenek a lakta
nyába, ne maradjanak együtt, de legfőképpen azt, hogy ne tartsák maguk
nál a fegyvert. 

Míg a dolgozó kisemberekből álló forradalmi hangulatú közkatonák lesze
relését a burzsoá erők siettették, addig az előbbiek a régi elnyomó rendszer 
vezető tisztjei iránt viseltettek érthető bizalmatlansággal. Hivatalos fórumok 
is kimondották, hogy a magas rangú (általában alezredesen felüli) tiszteket 
nyugdíjazni fogják. A létszámcsökkentés várható perspektívája alsóbb be
osztásokban is bizonytalan egzisztenciális jövőt rajzolt a hivatásos tisztek 
elé. Ilyen helyzetben eleve szubjektív ellenérzésekkel fogadták a katonataná
csok működését. 

A népi kezdeményezésre született, de kormányzati szinten elismert katona
tanácsok és titkos szavazással választott bizalmik rendszere a tisztek között 
minden más társadalmi rétegnél előbb indított el egy heves belső differen
ciálódást. Méghozzá a forradalommal szemben álló pólus felé húzta a tisztek 
többségét. A demokratikus szabadságjogok, érdekvédelmi-politikai ellen
őrző intézmények létrejötte teljesen újszerű és szokatlan volt a régi hadsereg 
tagjai előtt. A katonagyűlések leleplezték és eltávolították a brutális, gőgös, 
hatalmaskodó tiszteket,11 ugyanakkor megerősítették tiszteletet érdemlő ve-

7 Károlyi Mihály: Levél a BBC magyar adás vezetőjéhez, válogatott műv. II. 48. o. — 
Károlyi polemizál Macartney professzorral, aki az 1918-as leszerelést még 1942-ben is a 
horthysta történelem hamisítás alapján értékeli. 

„Éppen Macarthey úr magyar barátai voltak azok, akiket akkoriban pánikba ejtett a 
hadsereg veresége, a hazatérő katonák fosztogatásától való félelem s ezért lefegyverzésüket 
követelték. Ezt a vádat kormányunk ellen, illetve ellenem sokkal később kezdték hangoz
tatni, amikor a fasiszta revanspolitika megkezdődött." 

8 Linder Béla: Kell-e katona? (A militarizmus csődje.) Tanulmány a leszerelésről. Buda
pest, Lantos. 119. 4. o. — E munka 1918 végén íródott. 1919 júniusában a szegedi ellenforra
dalmi kormány — szerző feltüntetése nélkül — kiadott egy szélsőséges antiikommunista bro
súrát, amelyben a Tanácsköztársaság Vörös Hadserege ellen lázítanak. Lásd „Kell-e ka
tona", Linder Béla volt hadügyminiszter hasonló címmel megjelent könyvének rövid kriti
kája. Szeged, 1919. kézirat gyanánt. 

9 HIL. Polg. dem. iratok 4. csomó HM 28052 ein. — 1 — 1918. 
10 HIL. Polg. dem. iratok 4. csomó. HM 30135 ein. — 2 — 1918. 
il A határban a halál kaszál. (Fejezetek Prónay Pál naplójából). Szerk. Szabó Ágnes és 

Pamlényi Ervin. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1963. 56. o. — 1918. őszén katonái tiltakoz
tak Prónay parancsnoksága ellen. A katonagyűlés leszavazta. Prónay naplójában elismeri, 
hogy a fronton ' érte közlegényeit. 
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zetőiket.12 A tisztikar nagy része ezt a fegyelem, tekintély és saját jogai meg
sértésének tartotta. Az új tömegmozgalomban bizonyára akadtak a demokrá
ciát kispolgári anarchiaként értelmező túlzások is, bár a katonatanácsok 
rendelete konkretizálta annak működési elveit. A bizalmi rendszert, a kato
natanácsokat, s később a szakszervezetbe, illetve politikai pártba való lépés 
engedélyezését,13 mint a régi hadsereg formáitól eltérőt használták fel az 
ellenforradalmi tisztek táboruk szélesítésére. Céltudatosan propagálták, hogy 
e demokratikus intézmények ássák alá a fegyelmet és használják fel e pro
pagandát arra, hogy a tisztikar lojális tagjait is a forradalom ellen hangolják. 

1918 végén országos viszonylatban 2700 aktív és 4200 tartalékos tiszt húzott 
fizetést az államtól. Budapesten mintegy 6000 tiszt tartózkodott.1'1 Gyakorla
tilag sem a belső rend fenntartásában, sem az új hadsereg megszervezésében, 
sem pedig a demarkációs vonalak biztosításában nem lehetett konstruktív 
tevékenységükre számítani. A kormány felhívásokkal, nemzetőrség felállítá
sával próbálkozott.15 A régi közigazgatás teljesen felmondta a szolgálatot.16 

Olyan tiszt, mint Stromfeld — különösen vezető tisztek között —, aki hiva
tástudatból maximális erőfeszítéseket tett, hogy fegyelmet teremtsen a szét-
züllött hadsereg soraiban, majd segítse egy új >a fegyverszüneti szerződésben 
engedélyezett véderő megszervezését, igen kevés akadt. Az 1920-ban lefoly
tatott Stromfeld-perben17 nemegyszer elhangzott vádként: miért nem hagyta, 
hogy az anarchia csődbe vigye a polgári köztársaságot. Közben Soós, Werth, 
Julier, Dormándy, Lorx és számos jobboldali katonatiszt kénytelen volt el
ismerni Stromfeld érdemeit, ö maga ezekről az időkről vallotta: amit egyik 
nap fegyelemben megépített, másnap összeomlott. „A tisztikar igenis szét 
volt züllve, tudták, hogy nyugdíjazva lesznek és nem akartak dolgozni."18 

A munka szabotálását és a többszörösen jogtalanul felvett leszerelési segé
lyeket az ellenforradalmi társaság elismerte.19 December 12-én kelt HM bi
zalmas leirat megállapítja, hogy a tisztek nem akarnak dolgozni, csak illet
ményért járnak a hivatalokba. ,,Ezen körülmény semmi esetre sem egyeztet
hető össze a mai kor szellemével. Dolgozni kell mindnyájuknak és a kormány 
gondoskodott is arról, hogy a munkateljesítmény megfelelően díjaztassék"20 

— olvashatjuk. A leirat a továbbiakban elismeri, hogy a tisztek fáradtak a 
háborús évek után, azt ajánlja, menjenek el 2 hét szabadságra, de ezt köve
tően vonják felelősségre mindazokat, akik nem végzik el munkájukat. 

E hónapokban a leszereléssel egyidejűleg megindult a küzdelem egy új 
hadsereg kialakítása érdekében. A hadseregszervezés körüli elvi-gyakorlati 
kérdésekben különböző osztályérdekek ütköztek meg egymással. Kikből áll
jon a hadsereg? Kinél legyen a fegyver? Mire szolgáljon a fegyver? Ezek a 
forradalom menetében, annak további útját eldöntő kérdések voltak. 

A kormány a belgrádi fegyverszüneti egyezmény alapján felállítható had
erőt (6 gyalog- és 2 lovashadosztály) az öt legfiatalabb korosztály benntartása, 
illetve behívása útján akarta megoldani. A burzsoázia e katonákat ítélte meg 

12 Stromfeld ezredesi r a n g j á n a k megerős í tésé t és a Ludovika A k a d é m i a pa r ancsnokává 
tör ténő kinevezését beosztot t ja i ké r t ék . 

13 doberdói Breit József: A magyaro r szág i 1918/19. évi fo r rada lmi m o z g a l m a k és a vörös 
h á b o r ú tör téne te I—III. Budapes t . Magyar Hadtör téne t i Levél tár . 1925. 51. és 162 o. 

14 Böhm Vilmos: A hábo rús ko r szak bűne i . A nyomorúság Magyarországon . Beszéd a 
Munkás t anács 1919. f eb ruá r 24-i ülésén. Budapes t , Népszava, 1919. 26. o. 

15 HIL. Polg. dem. i ra tok 3/a. csoimó HM. 28297 ein. — l — 1918; Uo. 4 csomó. HM 28308 
ein. — l/a — 1918. 

16 Batthány: i. ,m. 294. és 302. o. 
17 HIL. Stromfeld Aurél 1920. évi pe r ének i ra ta i . — A pe r fo lyamán a MOVE alapí tó tiszti 

garn i tú rá ja felvonult a vád t anú ikén t . A j egyzőkönyv he lyenkén t csonka, kü lönösen Göm
bös val lomása. 

18 Uo. Stromfeld. 
19 „Kell-e k a t o n a " / . . . (Szeged) i. m. 18. o. 
20 HIL. Polg. dem. i ra tok 4 csomó HM 28315 ein. — 1 — 1918. 
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legfelhasználhatóbbaknak, a forradalmi hatásoktól politikailag legkevésbé 
fertőzöttnek. Olyan katonaságot akartak, amely megvédi a tőkés magántulaj
dont a nép forradalmi törekvéseitől. De e fiatalok a katonáskodástól húzó
doztak. A terv csődöt mondott. A problémákat súlyosbította, hogy amilyen 
ütemben a szomszédos országok talpraálltak — folyton tolták beljebb a de
markációs határvonalakat.21 Újabb hadseregszervezési tervekkel és kísérle
tezésekkel próbálkozott a kormány. 

A szociáldemokrata pártvezetőség a katonatanácsokat igyekezett Pogány 
József révén kézben tartani.22 A forradalom polgári demokratikus vív-
vívmányait megvédeni, a még „időszerűtlen" szocialista forradalmat meg
akadályozni, a katonatanácsok hatáskörét korlátozni — röviden így foglal
hatók össze eredeti törekvéseik. A helyi tanácsok azonban — a budapesti 
helyőrség Pogány által vezetett tanácsa is — az osztályharc kiélesedése so
rán ennél továbbmentek és követelték a gyárak és nagybirtokok kisajátítá
sát. 

A közben létrejött kommunista párt arra hívta fel a katonákat, hogy ne 
adják ki kezükből a fegyvert. A munkásosztályt kell felfegyverezni,23 a poli
tikai síkon megindult polgári demokratikus forradalmat továbbvinni a szocia
lista átalakulás és a tanácsok hatalma irányába — ez volt a KMP álláspontja. 

A reakciós erők tiszti zászlóaljak és különítmények, riadó és karhatalmi 
alakulatok létrehozásával próbálkoztak. Egyetemi zászlóaljakból, székely és 
alföldi huszárezredekből (az ún. jászkun gárdából) kísérelték meg újból és 
újból — részben a hadügyminisztérium útján rendeletileg,27' részben nagy
birtokosok által finanszírozva „spontán", „társadalmi" alapon — e saját 
zsoldoshaderőt megteremteni. Ez a tervezett fegyveres gárda a polgári for
radalommal is szembeállt — a restaurációt, a nép elleni megtorlást készí
tette elő. 

A legújabbkori antikommunista ellenforradalmi mobilgárdák egyik hazai 
alakulata a MOVE kezdeti lépéseit e történelmi talajon tette meg. 

A MOVE MEGALAKULÁSA 
1918. november 30. 

Élve a demokratikus szabadságjogokkal, a katonatisztek novemberben sor
ra alakították érdekvédelmi szervezeteiket. Már a háború alatt kezdtek elő
készíteni egy tiszti egyesületet, amelynek alakuló ülését november elsejére 
tervezték.25 Közben kitört a forradalom s fennállott a lehetősége annak, hogy 
szociáldemokrata jellegű szervezet — esetleg közös tiszti-altiszti szövetség, 
amelybe a katonatanácsok is beletartoztak volna — jön létre. Valóban ilyen 
vegyes gyűlés jött össze november 10-én az Országház kupolacsarnokában. 
A mintegy kétezer tiszt és altiszt részvételével tartott viharos tanácskozás 
szervezője Szilágyi Lajos volt, Gömbös későbbi legitimista parlamenti el
lenfele. A gyűlésen elhangzott felszólalások nyomán másnap a Világ című 
lap sötét, reakciós, porosz militarista, ellenforradalmi jelenségekről írt. Két 

21 Liptai Ervin: A Magyar Vörös Hadsereg ha rca i . Budapes t , Zr ínyi Ka tona i Kiadó, i960. 
21., 33—35. o. 

22 Uo. 24. o. 
23 Révai József: „Linder Béla : Kell-e k a t o n a " Válogatott tör ténelmi í rások. Budapest , 

Kossu th Könyvkiadó . 1967. I. köt. 47. o. — A cikk eredeti leg az In te rnac ioná lé 1919. márc ius . 
I. évf. 5. sz. 87—88. o. je lent meg. 

24 Ba r tha Albert hadügymin i sz t e rnek a r iadó a lakula tok létesí tésére szóló rendele te . Ma
gya r Munkásmozga lom Tör téne te . Válogatot t D o k u m e n t u m o k . 5. kötet , Budapes t , Szikra, 
19í6. 386—387. o.; HIL. Polg. dem. i r a tok HM 332243 ein. — 1 — 1919. biz. Breit: i. m. 57. o. 

25 Nemzetgyűlés i Napló . 1920—22. IV. köt . 456. o. Szilágyi Lajos felszólalása. 
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személyi utalás érdemel említést.26 A katonatanácsokat támadó Hajós Jenő 
százados27 és az egynapos hadügyminiszter, Bartha, aki kijelentette: „Sem
miféle katonatanácsot nem tűrök!" A gyűlésen jelen volt és felszólalt Böhm 
Vilmos is. Megalakítják a Magyar Katonatisztek és Továbbszolgáló Altisz
tek Országos Szövetségét. A szervezet elnöke Kreybig Rezső ezredes lett.28 

Nyomban megkezdődött a belső rivalizálás az elnöki funkciók szaporítá
sa érdekében történő szétválás és újabb egyesületi alapítás. A tartalé
kos tisztek, önkéntesek és szellemi munkabeoszitásúak sértetten kivonultak 
az ülésteremből és a következő napon új gyűlést tartottak, mondván: az 
előző szövetségiben nem látják saját érdekeiket biztosítva. E tiszti társaság 
létrehozta a Hadviselt Szellemi Munkások Szövetségét.29 Vezetői: dr. Szé
kely Sándor és Bíró Andor főhadnagyok. 

A HM-ben összeverődve néhányan újabb javaslattal álltak elő. A tényleges 
tisztek külön egyesítésére egy javaslatot készítettek és Barthával jóváha
gyatták/'0 November 15-én a régi képviselőházban tartott gyűlésen léte
sült szervezet már a MOVE közvetlen elődje. Marton Béla közli az ülés jegy
zökönyvének rövid kivonatát. A politikai szempontból heterogén katonai ta
nácskozás tükrözte az országosan végbemenő folyamatot: a november 1-i 
egységhangulatból gyorsan kifejlődött polarizálódást. Egyes tisztek felszólal
tak „a bolsevizmus veszélye" ellen. Tömörüljünk!—mondatták—, hogy le
gyen szavunk, politikai hatalmunk, érvényesülési lehetőségünk!31 A túlsúly 
és a közhangulat ekkor azonban a fellendülő forradalom oldalán volt. Ami
kor a jelenlevő szociáldemokrata Urváry ezredes javasolta, hogy az új tes
tület másnap, a köztársaság proklamálásánál képviseltesse magát, ezt egy
hangúan a monarchista tisztek is megszavazták. A gyűlés részvevői határo
zatban biztosították a Károlyi-kormányt, hogy „minden tekintetben támo
gatni kívánják". 

Egy átmeneti testületté alakultak, amely magát Tényleges Tisztek, Tiszt
viselők, Rangosztályba nem sorozott Havidíjasok és Továbbszolgáló Altisz
tek Szövetségének nevezte.32 A megalakult szervezet elnökéül a Bartha kö
réhez tartozó Molnár Dezső altábornagyot választották. 

A Stromfeld-perben mondotta el Zsíros István, hogy Molnár Dezsővel no
vember 17—18-án felmentek Károlyi Mihályhoz — ahol jelen volt Böhm Vil
mos, az akkori államtitkár is — és ismét jóváhagyást kértek egy külön tiszti 
szervezet létrehozásához. 

Teljesen öncélúak e szervezkedések, a vezetők számára társadalmi pozíció 
teremtés lépcsőfokai. A kortársak és résztvevők az egyesülethez való kap
csolatukhoz mérten vagy elismerik, vagy leplezik az egyesület alapítások 
egzisztenciális mozgatórugóit. Geher Gyula, aki a MOVE egyik alapítója 
volt — s a tárgyalt időszakban az előkészítő bizottság tagja —, később áz
zál indokolta a MOVE megalakítását, hogy egy átfogóbb, polgári-ellenfor
radalmi szervekkel, vidékkel kapcsolatban álló szervezetet akartak kiépí
teni. 

A MOVE november 30-án a Gólyavárban 1000 tényleges tiszt és altiszt 
részvételével alakult meg. Az előkészítő bizottság munkájáról Molnár Dezső 

26 világ, 1918. november 12. „Tisztek és altisztek viharos nagygyűlése" 
27 Hajós Jenő valószínűleg azonos a bécsi magyar követség kirablásában szereplő titkárral. 
28 Világ, 1918. n o v e m b e r 12 — Ale lnökök: Szilágyi Lajos, Láng Boldizsár , Be reghy Korné l , 

Schomann István. 
29 Világ, 1918. n o v e m b e r 13. 
30 „MOVE első országos t anácsü lése" . Budapes t , 1920. j a n u á r 17—18—19. Budapes t , MOVE, 

1920. 77—78. o. — A reakciós tiszti memorandum szerzői: Maiéter Géza, Kiss Mihály, Horváth 
Sándor. 

3i Berethei Marton Béla: A MOVE töinténetének és alapgondolatának vázlata, Budapest, 
Stephaneum, 1920. 12. o. 

32 „MOVE első országos tanácsülése" . . . uo. 
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és Geher Gyula számolt be. Ideiglenes alapszabály-j avaslatot terjesztettek 
elő, melyben a MOVE a tisztek érdekvédelmét és a magyar katonai szellem 
erősítését tűzte ki céljául.33 Ideiglenes vezetőséget választottak (január 
15-ig szóló mandátummal). Elnök: Molnár Dezső altábornagy, ügyvezető igaz
gató: Zsíros István őrnagy, alelnökök: Geher Gyula százados, Perczel al
tábornagy és Hermann tiszthelyettes. 

A MOVE a gyűlés által jóváhagyott emlékiratban felajánlotta szolgálatait 
a népköztársaság kormányának.34 

A fent ismertetett testületek — a MOVE kivételével — a szakszervezeti 
mozgalom irányában fejlődtek. A Magyar Tisztek Országos Szövetsége 
Kreybigtől László Berthold későbbi vörösőr parancsnok irányítása alá ke
rült.35 December 14-én megalakut a Tényleges Tisztek Szakszervezete, mely
nek egyik vezetője Űrváry ezredes lett.36 

A MOVE viszont fokozatosan a nyílt és titkos ellenforradalmi szervezkedés 
útjára lépett. A MOVE-foa tömörültek a vezérkari és huszártisztek, akik a 
"tisztek között is rangos, elit /társaságnak tartották magukat. Ama tisztek kü
lön csoportjaként kezdték szervezni az egyesületet, akik nem akartak jó
léti-érdekvédelmi keretek között maradni, s akik igyekeztek a hadügyi ve
zetésben hatalmi pozíciókat szerezni. 

A MOVE határozott ellenforradalmasodása az általános belpolitikai polari
záció és az uralkodó osztályok decembertől élénkülő restaurációs tevékeny
ségének részeként ment végbe. Az 1918. novemberi MOVE-ről dr. Révay Jó
zsef írta: „Ebben az időben még csak kevesen gondoltak arra, hogy egy 
ilyen szervezet magja és melegágya lehet majd a forradalom megbuktatására 
törekvő irányzatnak, egyszóval az ellenforradalomnak."37 Hasonló értelem
ben nyilatkozott a MOVE korai szakaszáról Gömbös is. 

A szélsőjobboldali memoárirodalomban elterjedt legenda, hogy a MOVE-t 
kizárólag Gömbös Gyula 1919. január 19-i elnökké választása tette ellenfor
radalmi szervezetté, addig balra hajló vagy legalábbis semleges jóléti egye
sület volt. A beállításban sok a túlzás, Gömbös és barátai így akarták érde
meiket felnagyítani, magukat a nyílt ellenforradalmiságot vállaló hőssé fes
teni. Korabeli forrásanyagok és dokumentumok arról tanúskodnak, hogy a 
MOVE november és január között is (akkori vezető tagjainak titkos tevé
kenységén keresztül) bekapcsolódott ellenforradalmi kísérletekbe, miközben 
ezt természetesen kifelé álcázta. Gömbös viszont november és január között 
— amíg a MOVE-n kívül volt — ugyanúgy kombinálta a titkos aknamunkát 
a köztársaságnak tett felajánlkozásokkal, hűségnyilatkozatokkal, mint utóbb. 
ö sem volt az a gáncsnélküli ellenforradalmár, aminek igyekezett magát fel
tüntetni. Tény, hogy Gömbös éppen akkor lett tagja a MOVE-nak és lépett 
fel nyílt színvallással, amikor a néhány hónapja gyülekező belső ellenforra
dalmi csoportok a kormányzat belpolitikai és nemzetközi helyzetét alkal
masnak találták a nyílt fellépésre, és kétségtelen az is, hogy Gömbösnek és 
klikkjének jelentős szerepe volt abban, hogy a szerteágazó alakulások között 
a MOVE az antikommunista, militarista ellenforradalmi erők élcsapata lett. 

33 Budapesti Hírlap, 1S18. december 1. 
34 HIL. Stroimfeld-per iratai. — Stromfeld és védője emlékeztetőül idéztek a MOVE alaku

lásakor a kormány üdvözlő és felajánlkozó nyilatkozatokból a tanúként megjelent Molnár 
Dezsőnek és Zsíros Istvánnak, akik az emlékiratok szerzői. 

35 Nemzetgyűlési Napló. uo. 
38 Tényleges Tisztek Szakszervezetének további vezetői: Steinbruck százados, Sárai Szabó 

százados, Hangay százados, Sohl főhadnagy és Nemesek főhadnagy. 
37 Dr. Révay József: Gömbös Gyula élete és politikája. Budapest, Franklin Nyomda, 1934. 

120. o. Nemzetgyűlési Napló, 1920—22. IV. köt. 514. o. Gömbös Gyula felszólalása. — Utal a 
korai MOVE-ban levő balrahajló tendenciákra. 
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Ellenforradalmi kísérletek és a MOVE 

A tisztek egy fiatalabb, az új helyzet lehetőségeit és szükségleteit felismerő 
rétege: a századosi és főhadnagyi korosztály politikai ambíciójú tagjai — 
Kozma, Gömbös, Zsilinszky, Marton, Magasházy típusú katonatisztek — 
kezdtek a továbbiakban felszínre jutni, egyelőre saját köreiken belül. Felis
merték, hogy a militarista erőkre, méghozzá a háború alatt kevéssé lejáratott, 
az új demokratikus szervezkedési lehetőségeket kihasználni képes katonai 
erőkre a nagybirtokos és nagytőkés osztályoknak szükségük van. Mind belpo
litikai célokra, a vagyont és kizsákmányolást veszélyeztető néptömegekkel 
szemben, mind az elveszni látszó birtokaik visszaszerzésére. 

A polgári kormányt övező kezdeti bizalomnak hamar vége szakadt. A re
akciós osztályok növekvő ellenforradalmi tevékenységbe kezdtek. A forra
dalom politikai vívmányai a mágnások és burzsoák számára a rendcsinálás 
vágyát és kezdetét, a dolgozó tömegeknek viszont osztályköveteléseik útján 
csak az első lépéseket jelentették. A harc egyre kiélezettebb lett a reakciós 
és a forradalmat antifeudális, illetve antikapitalista irányban továbbfejlesz
teni akaró erők között. 

Figyelemre méltó jelenség, hogy ekkor születnek azok a személyi és szer
vezeti kapcsolatok, amelyek később az ellenforradalmi rendszerben az is
mert katonatiszteket és az arisztokrácia, illetve burzsoázia képviselőit ösz-
szekötik. Decemberben és januárban az arisztokraták és burzsoák különböző 
nacionalista ellenforradalmi szervezkedéseiben egyre több olyan tiszt nevé
vel is találkozunk, akik már ekkor, vagy később a MOVE vezérkarához tar
toztak. Egyelőre gyakoribb az egyéni bekapcsolódás az ellenforradalmi ak
ciókba, mint a MÖVE-nak egyesületként való szerepeltetése, ami nemcsak 
gyengeségből fakadt, hanem a MOVE köré csoportosuló tisztek tudatos el
határozásából is. Őket a tiszti szociális érdekvédelmi kérdéseknél sokkal 
inkább a politikai-hatalmi kérdések izgatták. Részt vesznek tehát minden 
olyan szervezkedésben, amely révén hatalmi befolyáshoz remélnek jutni. 

Bethlen, Teleki, Sigray, Szmrecsányi grófok és más arisztokraták 1918 vé
gén megalapítják különböző legális és illegális nacionalista — Területvédő 
Liga, Keresztény Kultúrliga, Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége — szer
vezeteiket. Ezek mellett, vagy ezek égisze alatt katonai csoportokat is alakítot
tak. Ilyen volt pl. a TEVÉL-apródok fegyveres egysége. A MOVE 1920 elején 
tartott tanácsülésén Géher Gyula beszámolójában elmondta, hogy 1918. de
cember elején a MOVE a TEVÉL-lel szövetkezve dolgozta ki, illetve aján
lotta Bartha hadügyminiszternek a riadó alakulatok létrehozását.38 

A MOVE-hoz tartozó tisztek egyikét-másikát politikai pártszervezési ak
ciókban látjuk Bethlennel és Pallavicini őrgróffal. Amikor a kormány 1919 
elején választásokra készült, Bethlen előtt már világos volt, hogy az általa 
képviselt párt fellépésére a forradalmi események nemigen adnak majd al
kalmat, de a választási előkészületeket ürügyként felhasználta az ellenforra
dalmi erők szervezésére.39 Ennek során kapott szerepet Magasházy László 
és Szívós-Waldfogel József a MOVE-vezetők közül. 

A nyílt és titkos ellenforradalmi szervezkedések egyik fő fészke volt 
a hadügyminisztérium. Nem véletlenül, vagy alaptalanul került minduntalan 
a katonatanácsok támadásának kereszttüzébe. Itt szőtték a kétkulacsos polgá
ri és katonai politikusok az ellenforradalmi kísérletek terveit. Az új, csökken
tett létszámú minisztériumban 829 tiszt teljesített szolgálatot. Számbelileg 
tehát nagy, koncentrált, zömében reakciós katonai vezető gárda maradt 

38 „MOVE első országos t anácsü l é se " . . . i. m. 79. o. 
39 Kozma Miklós: Az összeomlás 19] 8—19. Budapes t , A theneum. 1933. 128 és 136. o. 
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együtt. A forradalom oldalán álló, katonailag is felkészült tisztek száma igen 
kevés, a minisztérium az ellenforradalmárok bázisa. A Budapesten tar
tózkodó tisztek zöme — akik a legénységtől való félelmükben nem mertek a 
laktanyákba kimenni — a minisztériumban töltötte az idejét: az irodákban 
értekeztek hivatalos minőségben, vagy mint magánemberek „beszélgettek" 
a folyosókon. Egymást támogatva, akármilyen kicsi és formális beosztásban, 
de igyekeztek a központban maradni. 

Katonai vonalon az ellenforradalom vezető államhatalmi pozíciókat 
szerzett. Több minisztercserét túlélve államtitkárkodott Friedrich István, 
aki a kortársak tanúvallomása szerint október 31-én önkényesen nevezte ki 
magát hadügyi államtitkárrá.40 Friedrich a burzsoá és a katonai erők szövet
ségét testesítette meg saját személyében. Közvetítésével kerül kapcsolatba a 
MOVE a polgári ellenforradalmi szervezkedés olyan alakjaival, mint Lová-
szy Márton, P. Ábrahám Dezső, Ballá Aladár. Friedrich hadügyi államtit
kári beosztásában jelentős támaszpont. A minisztériumban dolgozott Gömbös 
Gyula. November 6-án érkezett meg Bécsből, a volt vezérkartól, előbb rövid 
időre Zágrábba került, majd Friedrich mellett működött, mint balkáni cso
portvezető/11 A HM-ben teljesítettek szolgálatot: Julier Ferenc''2, Wiesinger 
Viktor43, Mayer Csejkovich Károly4'1, Lorx Viktor'1-5 és mások, az ellenfor
radalom kevésbé ismert alakjai. E felső katonai szervből lényegében kettős 
törekvést igyekeztek megvalósítani: 1. Akadályozni, illetve megnehezíteni a 
katonatanácsok működését és a népköztársaság új hadseregének megszerve
zését. 2. Összegyűjteni az ellenforradalom fegyveres erőit, illetve az ellenfor
radalmi elemeket fegyverrel ellátni a népköztársaság államhatalma megdön
tése céljából. 

Kié legyen a fegyver? — ez volt 1918 végén az osztályharc, a forradalom 
soron levő kérdése. E címmel jelent meg a Vörös Űjság a decemberi napok
ban. Számos röplap látott napvilágot. Ezekben a Kommunisták Magyarországi 
Pártja figyelmeztet, hogy az ellenforradalom magát felfegyverezni, a mun
kásokat pedig lefegyverezni akarja.40 

A tárgyalt időszakban Gömbös és a MOVE még egymástól függetlenül, de 
egy irányba működött. Érdekes mozzanat, amely a MOVE-nak a későbbi 
sportegyesületi jellege miatt tűnik fel: december első napjaiban Ballá 
Aladár, Gömbös Gyula és Brüll Alfréd meghívták a HM-be a sportszövetsé
gek képviselőit, hogy megbeszéljék a sportzászlóaljak létrehozását. Egy szer
vező bizottság létesült, amelynek katonai tanácsadója Gömbös Gyula lett.47 

Közben Bartha hivatalosan kiadta parancsát a riadó csapatok felállítására48 

40 Friedrich István egyike volt a háború utáni évek jellegzetes kaméleonjának, önkényes 
államtitkárságáról. Károlyi Mihály: A magyar válság. Válogatott művei. I. 7. o.; Garami 
Ernő: Forrongó Magyarország, Leipzig—Wien. Pegazus. 1922. 55. o.; Hefty Richárd: Adatok 
az ellenforradalom történetéhez. Budapest, 1920.; Breit: i. m. 35. o.; Batthány: i. m. 141. o. 

4t Böhm Vilmos: A kurzus tiszti legényei a forradalmakban. Az ember, Wien, 1922. ápri
lis 30. 

42 Julier: Ellenforradalmi lélekkel a Vörös Hadsereg élén. Magyarság. Cikksorozat. 1927. 
1. július 3. és július 5. sz.; Szabó László: A bolsevizmus Magyarországon. Budapest, Athe-
naeum. 1919. 27. o. 

43 Nemzetgyűlés i Nap ló : id. köte t 510. o. — Szilágyi Lajos felszólalása. E lmondja : Wiesin-
ger Viktor 1918. ok tóber 31-én Himnusz t énekelve vezette a HM tisztviselőit á t a Lánchídon 
az Astoriához és eskette fel őket a Nemzeti Tanácsira. A Tanácsköztársaság leverése után 
pedig a tisztek igazoló eljárását vezeti a MOVE-ban; Szózat, 1920. augusztus 19. — Wiesinger 
sajtónyilatkozatában elismeri a fentieket. 

44 HIL. Stromfeld-per iratai. 
45 uo. 
46 Vörös Üjság, 1919. december 11. „Ellenforradalom", Vörös Űjság, 1919. december 14. „Kié 

legyen a fegyver"; MMTVD 5. köt. 387—388. o. — A vadászzászlóalj kommunista csoportjá
nak röplapja. — „Mi pedig szent fogadással fogadjuk, hogy fegyvereinket élve ki nem ad
juk!" — írták, amikor őket leszerelni, a tiszti különítményeket pedig felfegyverezni akarták. 

47 Budapesti Hírlap, 1918. december 8. „Sportszövetségek és a nemzeti hadsereg." 
48 HIL. Polg. dem. i r a tok 3/a csomó. HM 32243 ein. — 1 — 1918. biz. 
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Az ezt követő napokban több mint gyanús hírek mutatják, hogy a MOVE 
kivette a résszét a riadó alakulatok szervezéséből.49 A Népszava is támadni 
kezdte a MOVE-t, sőt az egyesületen belül is hallatszottak hangok a reakciós 
vezetéssel szemben. Ilyenformán az országos hadügyminiszter-válság kicsi
ben a MOVE-ban is lezajlott. December 11-én Molnár Dezső altábornagy le
mondott az elnökségről. E funkcióval ideiglenesen Zsíros Istvánt bízták meg.50 

A harc minden fordulóján valamilyen formában egyre inkább feltűnt 
Gömbös alakja. Egyéniségére jellemző, hogy a nagy nyilvánosság elé színpa
dias erkély-jelenetben lépett. December 12-én a budapesti helyőrség katona
tanácsának vezetésével zajlott le a hadügyminisztérium előtt az az ismert tö
megtüntetés, amely megakadályozta a tiszti századok felállítását. Amikor a 
sok ezres tömeg vörös zászlókkal és „Le Barthával!" jelszavakkal felvonult 
a Várba, a minisztérium elé, Gömbös kiment az erkélyre és beszélni próbált. 
Állítólag arról, hogy bízzanak a hadügyminiszterben és menjenek a frontra 
— ahogy akkor a demarkációs vonalakat nevezték. Néhány szó után azonban 
a tömeg lehurrogta. Az összegyűlt katonák Károlyi Mihályt akarták hallani. 
Gömböst a belső szobában tartózkodó katonatanács-tagok erélyesen beszólí
tották az erkélyről. Később több alkalommal hivatkozott erre az esetre51. Ál
lítása szerint a nacionalista tisztek és a MOVE-beliek e tüntetés alkalmával 
figyeltek fel rá, innen eredt iránta érzett bizalmuk. 

Gömbös Gyula 1918 december közepe tájt ismerkedett meg a MOVE né
hány aktív vezetőjével, pontosabban egy összejáró huszártiszti baráti tár
sasággal. Az elit baráti kör tagjai: gróf Crouy Péter és László főhadnagyok, 
Kozma Miklós százados, Marton Béla főhadnagy, Rácz Kálmán, Wíesinger 
Viktor, Geher Gyula, Odescalohi Károly herceg. Gömbös szerint Geher és 
Rácz, Kozma és Prónay szerint viszont Kozma vezette be az ismeretlen szá
zadost a bizalmas baráti körbe, ahol eleinte vezérkari volta miatt bizonyos 
fokú bizalmatlansággal fogadták. Gömbös azonban már kész tervvel jött. 
December közepén a minisztériumban Friedrich megbízásából egy titkos el
lenforradalmi tervet dolgozott ki52. 

Gömbös terve figyelmet érdemel. 1918 végén, a forradalom fellendülő sza
kaszában viszonylag kis realitást tartalmazott, de fontos — még pedig ismé
telt felújítása, az ellenforradalom során történő megvalósítása és a Horthy-
korszakon végighúzódó hasonló szervezeti sktruktúrák miatt. A terv alap
gondolata: Budapestet el kell szigetelni a vidéktől. Az országot megyei— 
járási alapon megszervezni ellenforradalmi célokra. Három nagy területi 
központot kell kialakítani: 1. Tiszántúl, Szatmárnémeti központtal. Ellenfor
radalmi magnak a Székely Nemzeti Tanácsban levő híveiket (elsősorban Kra-
tochvilt) tekintették. 2. Duna—Tisza köze, itt a Kiskunságban komoly ellen
forradalmi mozgolódás volt. E vidéken gróf Ráday Gedeon, dr. Endre Zsig
mond és Héj j as Iván szervezkedett. Centrumként Kiskunfélegyházát jelölték 
meg. 3. Dunántúl, központja Szombathely, Sigray Antal grófra és Lingauer 
Albinra építve. Székesfehérvárott gróf Károlyi Józsefre számítottak. A szer
vezkedés egy párhuzamos ellenforradalmi apparátus kiépítését tervezte. Or-

49 Budapesti Hírlap. 1918. december 12. — Hírek-rovat közleménye: MOVE-ban átvehetők 
a tagsági igazolványok. Utána következő, de új közlemény: „megbízható érzésű férfiak" be
csületszó alapon riadó alakulatokba jelentkezzenek. 

50 Budapes t i Hí r lap , 1918. december 11. — „Elnökválság a MOVE-ban." Az ideiglenes e lnök 
1919. j a n u á r 19-ig kapoitt megbízásit. A MOVE ér tekezle téről szóló köz leményben új mozzana t : 
a MOVE célját az érdekvédelem mellett így fogalmazzák: „közreműködés az ország védere
jének megteremtésében." 

51 Nemzetgyűlési Napló, 1920—22. IV. 512—514. o. — Gömbös felszólalása. Budapesti Hírlap, 
1918. december 13. — A lap ír az erkélyen megjelent századosról — név nélkül. 

52 Nemzetgyűlés i Napló, 1920—22. IV. 512—514. o. — Gömbös Gyula felszólalása. Az eredet i 
tervezet kidolgozásában részt vett Gömbös és Horváth Dénes. (Révay: i. m. 107—108. o.) 
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szagosán mintegy 100—130 helyi, befolyással rendelkező tekintélyes közéleti 
politikust akartak bevonni. Mellettük — behálózva az országot — ugyanany-
nyi megbízható katonatisztet, akik Gömbösek által kiadott központi utasí
tások végrehajtását biztosítják53. 

A terv e hónapokban nagyrészt megvalósíthatatlan maradt. Bizonyos lépé
sek azonban történtek megvalósítására. Kozma, Magasházy, Mecsér Endre 
fáradoztak ilyen ellenforradalmi kapcsolatok kiépítésén. E célra felhasznál
tak hivatalos katonai kiküldetéseket is54. Az említett politikusokkal — Ráday 
és Károlyi grófokkal —• megteremtették az összeköttetést. 

A reakció itt is, ott is kezdte nyíltan felütni a fejét. A kormány kommu
nista és népellenes politikája bátorítás volt számukra. 1919 január elsején az 
újévet azzal kezdték, hogy egy katonagyűlésen55, amei«yen Kun Béla volt az 
előadó, a laktanya egyik emeleti ablakából lövést adtak le. 3-án Festetich 
Sándor hadügyminiszter vezetésével egy országos tiszti értekezletet rendez
tek. Formálisan az új demokratikus hadsereg szervezése ügyében hívták 
össze a megbeszélést, amely demagóg, nacionalista tüntetéssé fajult. „Nem 
kell új hadsereg!", „Magyarok vagyunk, nem szociáldemokraták!" — s ehhez 
hasonló feszólalások hangzottak el. Festetich és Pogány beszédét vegyesen 
hangos tiltakozás és tetszésnyilvánítás kísérte. A tiszti összejövetel miatt ja
nuár 4-én a Budapesten állomásozó tüzérség, lovasság és gyalogság katona
tanácsai tiltakozó gyűléseket tartottak. A Népszava elutasította, hogy a tisz
tek tanítsák ki hazafiságra a szervezett munkásokat. ,,. . . ha valaha megmér
nénk a munkásság és az aktív tisztek áldozatait, szenvedéseit, akkor a szo
ciáldemokrata munkásság sajnos mindig túlterhelten fog kikerülni ebből a 
szomorú versenyből"56 — írták. 

Míg a baloldali pártok támadták Festetich Sándort, egy MOVE-delegáció 
Zsíros István vezetésével 5-én felkereste és felajánlotta neki szolgálatait.57 

Január 7-én összeesküvést lepleztek le a hadügyminisztériumban, amelynek 
következményeképpen Festetich távozásra kényszerült. Schnetzer Ferenc tá
bornok vezetésével akartak egy budapesti katonai puccsot szervezni, melynek 
egyik főszereplője a MOVE-hoz tartozó Magasházy László lett volna. A terv 
szerint a Gellérthegyről néhány tucat gránátot és srapnelt kilőnek, annak 
süvítő hangjára a beígért ellenforradalmi csoportok gyülekeznek, kihirdetik 
a statáriumot és azután minden „erély és határozottság dolga" lett volna.58 

Ezt a tervet Kozma Miklós, Hefty Richárd, Gömbös Gyula, Révay József 
különbözőképpen írják le, de azt egyöntetűen állítják, hogy Schnetzer, Hor
váth, Gömbös, Rácz, Magasházy, Friedrich a hadügyminisztériumban össze
gyűltek és várták a terv végrehajtására az engedélyt. Lovászy Márton és 
Festetich azonban józanabbul ítélték meg a beígért ellenforradalmi csopor
tok tényleges erejét és ezért óvatosságból leállították az akciót. Pedig az 
antikommunista tisztek a tervet időzítették. A reakció nemzetközi ellentá
madása már kibontakozóban volt. Január 7-én véres összeütközések zajlot
tak le Berlin utcáin. Budapesten e napokban elterjesztettek egy álhírt készü
lő kommunista puccsról, és ennek az ürügyén mintegy 1500 fegyvert csem-

53 Gömbös: Egy magyar vezérkairi tiszt. . . i. m. 25—26. o.; Kozma: i. ms. 39. o. 
M Székesfehérvári Állami Levéltár. Fejér megyei Főispáni bizalmas 8488/1918. — Mecsér 

Endre népbiztosi kinevezéssel utazgatott vidékre, és szervezte az ellenforradalmat. 
55 Népszava, 1919. január 1. „Kommunista katonatüntetés"; Világ, 1919. január 1. „Kom

munista katonák tüntetése"; Budapesti Hírlap, 1919. január 1. „Izgalom két budapesti ka
szárnyában; Vörös Újság, 1919. január 4. „A tisztek orvgyilkos merénylete a kommunisták 
ellen." 

68 Népszava, 1919. január 4; Budapesti Hírlap, 1919. január 4. Közli Pogány József nyilat
kozatát a Festetich-féle tiszti gyűlésről. 

57 Világ, 1919. j a n u á r 7. 
58 Kozma: i. m. 100. o. 
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pésztek 6-án éjjel a HM-be, hogy a tiszteket felfegyverezzék.59 A munkás-
és katonatanácsok követelték, hogy a fegyvereket helyezzék a bizalmik el
lenőrzése alá. 

Január közepén a MOVE-ra kezdett a figyelem terelődni. A forradalom 
válaszút elé került . Vagy előrehalad a szocialista forradalom, vagyis a mun
káshatalom és a tőkés tulajdon társadalmasí tásának irányába, vagy vissza 
a nagybirtokosok, nagytőkések korlát lan gazdasági és politikai uralmához. 
A MOVE egyik kikristályosodási pont lett, ahol a szélsőséges nacionalizmus, 
militarizmus és antikommunizmus hivei és egyben a kizsákmányolás elszánt 
védelmezői gyülekeztek és nyíltan szint vallottak. A nyílt szint vallás össze
függ a kiéleződött helyzettel és a nemzetközi hatásokkal . Az a tény pedig, 
hogy a MOVE-t a többi nacionalista egyesülethez, még az Ébredő Magyarok 
Egyesületéhez képest is nagyobb figyelemmel kísérték, a MOVE exponált ka
tonatiszti összetételével magyarázható . 

A Függetlenségi Pá r t jobbszárnyát alkotó, ún. Polgárszövetségben leleplez
tek egy ellenforradalmi összeesküvést. A szálak a HM-ben Friedrich-hez, és 
MOVE-tisztek közvetítésével a MOVE-elnökségig vezettek. Erdélyi László. 
Szilassy József és Szilassy Cézár 1200 koronát vet tek fel Friedrichtől kar
hatalom szervezésére. Instrukciót Wiesingertől és Gehertől kaptak. Az ügy
ben tar tot t bírósági tárgyaláson ezeket elmondották, a MOVE vezetőit k i 
hal lgat ták és a szervezet helyiségében eredménytelen házkutatás t tartottak.6 0 

Amikor a belügy leleplezte ezeket az akciókat, erőtlen, néhány órás letartóz
tatások, kihallgatások és házkutatások tör téntek csupán. 

Kissé megnehezült a dolguk a kormányváltozás nyomán. Friedrichet, mint 
á l lamti tkár t leváltották, Kozmát és Gömböst kihelyezték vidéki csapattest
hez. Ezt a parancsot azonban mindket ten szabotálták — Gömbös beadta 
nyugdíj kérelmét •—, húzták az időt. Egyelőre szerényebb honfoglalásra: a 
MOVE korlátlan bir tokbavételére kezdtek koncentrálni . 

A szűk tiszti kl ikk már korábban felismerte, hogy a titkos szervezkedés 
nem tud lépést t a r tan i a forradalom ütemével és kezdett gondolkozni legális 
keretek felhasználásán. Kozma és Gömbös 1918 karácsonyát együtt töltöt
ték. Ekkor alakult ki végképp az az elgondolás, hogy a MOVE-t kell keretül 
felhasználni terveik realizálására. 

A társaságból néhányan már a MOVE vezetőségének tagjai voltak, de a 
szervezet hivatalos megnyilvánulásain n e m szerepeltek. „A MOVE-t minden 
körülmények között csoportunk számára kell megkerí teni ellenforradalmi 
munkánk bázisául. Éppen ezért Gyula utasí tására egész társaságunk, hogy 
feltűnést ne okozzunk, egyenként és különböző időpontban belépett a MOVE-
ba. J á r u n k is szorgalmasan, de tar tózkodóak vagyunk, csak megfigyelünk és 
nem szerepelünk"6 1 — írja Kozma naplójában. 

A tiszti klikk j anuárban naponta ülésezett. Jó előre megtervezték a MOVE 
közelgő országos közgyűlésén a „hatalomátvétel t" . Napokkal előbb kiosztot
ták a szerepeket, beszédpróbákat, lényegében nyilvános főpróbát tar tot tak. 
Bármilyen komikusnak is tűnik e haditerv, nem lebecsülhető. A memoárok 
szerzői csak azért fedik fel, hogy saját ellenforrdalmi érdemeiket igazolják. 
„Megbeszéltük, hogy 40 főre tehető hozzánk tartozó emberünk hogyan oszol

sz Budapesti Hírlap, 1919. január 9. „Övó intézkedések a kommunisták ellen." — Ebben 
a cikkben közlik Festetlen nyilatkozatát: a HM felfegyverzése a csőcselék támadása ellen 
történt.; Népszava. 1919. január 8. „Mit akant a ísadügy miniszter január 7-én (Pogány József 
nyilatkozata.) Világ, 1919. január 11. — Pogány nyilatkozatában vádolja a hadügyminisz
tert, hogy a konzervatív elemeket különböző címen felfegyverezni akarja — „ugyanakkor a 
bolsevikok ellen nem ad ki letörő parancsot". 

60 Világ, 1919. január 17. „Ellenforradalom, hólabda alapon."; Népszava, 1919. január 16. 
„Ellenforradalmi összeesküvés a Károlyi pártban." A rövid időre letartóztatott MOVE-tisztek 
között volt (Bajcsy) Zsilinszky Endre és Kozma Miklós is. 

61 Kozma: i. m. 95. o. 

5* — 475 — 



jon el a teremben, ki milyen csoportot vesz munkába, milyen közbekiáltások 
lesznek, egyszóval, pontos tervet dolgoztunk ki62." 

Tulajdonképpen mindegy volt számukra, kit sikerül a MOVE elnökévé 
választani, csak azt határozták el, hogy a baráti körükből legyen valaki. Elő
ször az egyesületben ismertebb Rácz Kálmánra gondoltak. Miután azonban 
beszédpróbát tartottak vele, megállapították, hogy stílusa talán jó lenne a 
legénység előtt, de nem alkalmas a tisztek számára. Gömbös próbaszónoklata 
tetszett a társaságnak, ezért megbízták, hogy főpróbaként mondja el a MOVE 
január 18-i tanácsülésén, majd a 19-i országos közgyűlésen. Előbb azonban 
Gömbösnek be kellett lépni a MOVE-ba, amelynek eddig nem volt a tagja. 
Parlamenti beszédekben mondotta és visszaemlékezéseiben nyíltan írta, hogy 
csak praktikus meggondolásokból használta fel a MOVE-t. Barátai és saját 
véleménye szerint könnyebbnek látszott egy már meglevő szervezetet az el
lenforradalom bázisává tenni, mint egy újat létrehozni. 

Elnökválasztó gyűlés 1919. január 19-én. Gömbös megválasztása 

1919. január 19-e, vasárnap Budapesten az ellenforradalom jegyében zaj
lott le. Az addig lappangó erők nyíltan színre léptek. Délelőtt a székely had
osztály tagjai gyűléseztek, délben a Várban tüntettek03. (A reakció propa
gandája meglovagolta az egyszerű, otthonuktól elszakadt székely katonák 
sérelmét, és figyelmüket az igazi háborús felelősökről elterelve szította köz
tük az elkeseredést.) Délután volt a MOVE közgyűlése, utána az Ébredő 
Magyarok Egyesületének botrányba fulladt gyűlése0'1, este pogrom hangu
lat, antiszemita tüntetések, kávéházi verekedések. Az ellenforradalmi tünte
tések hátteiében a régi uralkodó osztályok képviselői, előtérben a dzsentri 
tisztek, egyetemisták és nagyvárosi lumpen elemek állottak. A rendőrség ez
alatt távol tartotta magát. A főkapitány — Dietz Károly — az ellenforradal
márok embere volt. 

A MOVE elnökválasztó közgyűlése a Múzeum körúti egyetemi tömb he
lyiségében, a Gólyavárban zajlott le. A szervezet addigi működéséről az ide
iglenes elnök — Zsíros István tartott jelentéktelen beszámolót. Majd ideigle
nesen lemondott megbízatásáról. Gömbös visszaemlékezése szerint a vitá
ban először egy „stróhman" szólalt fel, hogy kipuhatolja és kellő irányba te
relje a gyűlés hangulatát.05 A hangulatkeltés nem volt felesleges, hiszen a 
hallgatóság között nemcsak sok fiatal ludovikás volt jelen, hanem köztük a 
Ludovika Tiszti Akadémia népszerű parancsnoka, Stromfeld Aurél ezredes 
is, akinek a Szociáldemokrata Párthoz fűződő kapcsolatait Gömbös társa
sága már látta, és tartott tőle. 

Gömbös tüzes nacionalista demagógiával színezett felszólalásában a 
MOVE-t a politika frontjára mozgósította, s közben célzásaival a kormány
politika és Károlyi Mihály ellen fordult. „Mindannyiunk kötelessége, hogy a 
politikai passzivitásból kilépjünk és aktivitásba menjünk á t . . . Magyar és 
székely testvéreim, mielőtt a vörös zászlóval jelzett síkos útra léptek, állja
tok meg és gondolkozzatok . . . a MOVE-nak állást kell foglalnia a naciona
lista és internacionalista világnézetek közötti harcban. Az internacionalizmus 
a hazátlanok jelszava és jaj annak a nemzetnek, amely ezt a jövőt követ i . . . 
Nekünk csak egy utunk lehet; a nemzeti eszme diadalának útja. A MOVE 

62 Uo. 108. o. 
63 Népszava, 1919. j a n u á r 21. „E l l en fo r rada lom" c. vezérc ikk . 
64 Nemzetgyűlés i Napló, 1920—22. UI. 434. o. — Szmrecsány i György ÉME-elnök felszóla

lása. 
65 Nemzetgyűlés i Napló, 1920—22. IV. 515. o. — Gömbös felszólalása e lnökké választásáról . 
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támogassa mindazon politikai pártokat, kik ezen az úton kívánnak halad
ni"66 — mondotta zászlóbontó felszólalásában. 

A tisztek nyílt harcbahívása annál feltűnőbb volt, mert formailag, mint 
minden egyesület alapszabályában, így a MOVE alapszabályában is olvas
ható; az egyesület politikával nem foglalkozik. De a formális okoktól elte
kintve a tisztikar éppen azt kifogásolta — az októberi forradalom óta —, 
hogy a demokratizmus, a politizálás, a szociáldemokrata agitáció stb. el
lentétes a katonai fegyelemmel, és a politikának nincs helye a katonaság so
raiban. Gömbös vakmerő nyíltsággal felrúgta a semlegesség látszatát. Eddig 
titkos katonai-puccsista eszközökkel, vagy csendes szabotázzsal dolgozott az 
ellenforradalom, nyílt ideológiai-propaganda fellépésre nem igen merészke
dett. — Gömbös olyan vakmerően beszélt a MOVE-gyűlésen, amilyenre Sze
gedig senki nem vett bátorságot67 — írja e felszólalásról Bajcsy-Zsilinszky. 

A beszéd nagy sikert aratott, de a gyűlést nem tudták zavartalanul foly
tatni, hirtelen kialudtak a villanyégők, kívülről munkások és katonák, a cse
peli vörösőrség és tengerészegységek vették körül az épületet, elálltak a fő-
bajáratot.68 A gyűlés felbomlott. „Át szavazni a Tiszti Kaszinóba!" — hang
zott fel a sötétben valamelyik élelmes tag buzdítása. A hátsó kijáraton kitó
dultak, miközben az udvaron kisebb verekedés tört ki, ahol a vöröskatonák 
mellett már az Ébredők gyűlésére készülő tisztek és egyetemisták is gyüle
keztek. 

Az elnökválasztó közgyűlést csak este, jó 1—2 óra múlva az Eszterházy 
utcai Tiszti Kaszinóba folytatták, erősen megcsappant létszámmal. Ekkor ke
rült sor az elnökválasztásra. Potenciális jelölt volt Geher Gyula, mint a 
MÖVE egyik alapító, aktív tagja. Gömbös elnökségét veszélyeztette a nagy 
tekintélyű Stromfeld Aurél, aki ugyan nem különösebb aktivitással, de tagja 
volt a MOVE-nak. Fel is szólalt e gyűlésen. Az 1920-ban lefolytatott Strom
feld-per folyamán a meghívott tanúk sokan és különböző interpretálásban 
szóltak Stromfeldnak a MOVE-val való kapcsolatáról, illetve e közgyűlésről. 
Gömbös a perben azt állította, hogy ők kérték fel Stromfeldet felszólalásra 
azért, hogy állásfoglalását lássák. Stromfeld a haza közös védelméről beszélt 
és ők nem tudták megállapítani, milyen tendenciával mondta: „a MOVE-nak 
magam is tagja voltam régebben. Nem voltam vele egészen megelégedve" . . . 
„azért, hogy ők nemzeti irányt követnek, nem zárja ki az én nemzeti irá
nyomat és érzelmeimet, mert lehet követni nemzeti irányt akkor is, ha az 
ember egyéb szociális reformokat óhajt" — mondotta Stromfeld a per ide
jén.69 A MOVE-közgyűlésen Stromfeld szerepe még annyi volt, hogy a meg
választása után gratulált Gömbösnek. 

Gömbös mellett ügyes propagandistaként korteskedett Kozma Miklós. 
A közgyűlés az előbbiekben vázolt nacionalista légkörben Gömböst válasz
totta elnökül. Kozma naplójában leírja, hogy a győztes társaság késő éjsza
káig együtt volt. Másnap reggel a régi MOVE tisztségviselői kara még az 
igazak álmát aludta, amikor „mi előkerítve a kapust, sáska módjára ellep
tük az irodákat, s nekifogtunk a munkának .. . Gyula egy fél óra alatt meg
csinálta a személyi beosztást."70 Kozma a sajtó és propaganda vezetését kap
ta feladatul (előiskolája a későbbi MTI vezetői pályafutásának). A tiszti tár
saság, amely a MOVE irányítását átvette, a következőkből állott: Gömbös 
Gyula, Prónay Pál, Toókos Gyula, Görgey György, Görgey József, Magas

in uo. és Gömbös: Egy magyar vezérkari... i. m. 27—(28. o. 
67 Zsilinszky Endre: Gömbös— Szilágyi. Szózat, 1920. augusz tus 18. 
08 Dietz: i. m . 51—52. o.; Prónay Pál napló . i. m. 59. o. 
69 S t romfe ld-per i ra ta i . — A több n a p o n át t a r tó k iha l lga tás és t anúva l lomások közben 

a MOVE elnökválasz tó gyűlése i sméte l ten szóba jö t t : T o m b o r Jenő , Rácz Károly , Ta'kácsy, 
Illésy, Kozma, Toókos , Molnár , Zsiros, Gömbös és St romfeld ér int ik . 

70 Kozma: i. m. 112. o. 
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házy László, Geher Gyula, Wiesinger Viktor, Crouy Péter, Marton Béla, Be-
retvás István, Zsilinszky István, Zsilinszky Endre és Kozma Miklós. Ez az 
a szélsőséges, nacionalista katonai gárda, mely később az egész ellenforra
dalmi korszak alatt jelentős szerepet játszott, és csak Szegeden bővült né
hány taggal. 

Gömbös közöttük is nagy taktikus és törtető. Származását tekintve nem a 
legelőkelőbb a társaságban. Ö típusa az ún. középosztály feltörő tagjainak. 
Eszmei fegyvertára sem a leggazdagabb, de kétségtelenül viszonylag „kor
szerű". Még a marxizmusról is tud egy keveset — annyit, hogy antimarxista, 
antikommunista volta és propagandája pregnánsabb legyen, mint konzerva
tív, reakciós tiszttársaié. Emellett már a háború alatt megkülönböztetett ér
deklődéssel tanulmányozta a fajteoretikus, H. St. Chamberlain műveit és an
nak alapján maga is írt egy antiszemita dolgozatot. Mindenekfelett azonban 
karrierizmusa hajtja őt és teszi egyenlőre a kis társaság többé-kevésbé el
fogadott vezérévé. 

A MOVE-gyűlésnek élénk visszhangja támadt. Másnap a Tényleges Tisz
tek Szakszervezete a sajtóban felszólította tagjait, hogy lépjenek ki a MOVE-
ból. A Népszava vezércikke megállapította: „az eddig lappangó ellenforra
dalom levetette álarcát. Most már ezek után senki sem állíthatja, hogy a Ma
gyar Országos Véderő Egyesületbe tömörült tisztek a köztársaságot akarják." 
„A MOVE mögött progromos ellenforradalmárok gyülekeztek, itt az ideje, 
hogy a szervezett szociáldemokrata munkásság végre szembenézzen és le
számoljon az ellenforradalmi elemekkel!" 

A Népszava 1919. január 21-i vezércikkére reagálva Gömbös sajtónyilat
kozatban tiltakozott a MOVE ellenforradalmisága ellen. A polémia folyta
tódott. A Népszava újabb cikke: „Reakciós ellenforradalmár-e a MOVE" — 
bizonyítékokra hivatkozva megerősíti álláspontját.71 

Az új MO VE-vezérek részint nem bánják a támadást, mert úgy tekintik, 
mint az egyesület politikai súlyának elismerését. De természetesen védekez
nek is. Alig telt el 2—3 nap, Gömbös, mint új egyesületi elnök nyilatkoza
tot közölt „A MOVE elnöksége egyszer s mindenkorra kijelenti, hogy semmi
féle ellenforradalmi és reakciós célokat nem tűr az egyesületben. Híve a nép
köztársaságnak és a nemzeti szociális iránynak." íme, az úri becsület, a pár
bajlovagok igazmondása és egyenessége! Amikor utólag Gömbös e hírhedt 
hűségnyilatkozatról és további hasonló értelmű nyilatkozatairól magyaráz
kodni kényszerült, akkor kijelentette, hogy a nyilatkozat „taktikai lépés" volt 
(„nem taktika volt, hanem konjunktúra!" —szólt közbe Beniczky Ödön a par
lamenti vitába.) „De titkos irataimban és személyes utasításaimban felhív
tam a tisztikart, hogy szervezkedjenek abból a célból, hogy a vörös uralmat, 
amelyet ekkor már tisztán láttunk jönni, előre megbuktassuk'"72 — mon
dotta Gömbös. 

A harc kiéleződése a forradalmi és ellenforradalmi erők között. 
A MOVE betiltása 

Az előre merészkedő ellenforradalom világszerte kipróbált antimarxista 
jelszavakkal, a család, a magánulajdon, a vallás, a haza veszélyeztetettsé
gének ördögével djesztgette és terrorizálta a lakosságot. Ez volt a tartalma 

71 Népszava, 1919. január 23. ,.Reakciós ellenforradalmár-e a MOVE". 
"2 Nemzetgyűlési Napló, 1920—22. IV. 458. o. — Gömbös a forradalom időszakában tanúsí

tott magatartásáról önigazolás és védekezésképpen mondotta: „Aki azt hiszi, hogy mi is kö
zönséges szolgái voltunk annak a rothadt, annak a desruktív, hazafiatlan rendszernek, tes
sék eljönni a MOVE elnökségbe, ott 'rendelkezésére bocsátjuk iratainkat, ott tessék meggyő
ződni arról, hogy a MOVE magyar szempontból és keresztény szempontból addig mit tett." 
Néhány évvel később ugyanerről. Lásd: NN. 1922—27. XIII. 305. o. (Gömbös felszólalása.) 
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gróf Károlyi József főispán Fejér megyei törvényhatósági választmányi fel
lépésének, amikor bizalmatlanságot szavaztatott a budapesti kormány iránt, 
azzal vádolva, hogy politikája aláássa a valláserkölcsöt, a tulajdon szentsé
gét, a tekintély elvét. A Károlyi-féle megyegyűlés egyik ismert szereplője, 
Prohászka Ottokár püspök, aki novemberben még ugyanolyan szervilizmus-
sal üdvözölte a népköztársaságot, mint a tiszt urak. 

Hasonló tartalmú ellenagitációba fogtak a MOVE-tisztek, akik az orszá
gos gyűlés után a fővárosi és vidéki laktanyákban kezdtek aktivizálódni. 
Marton Béla és Kozma Miklós utalnak e meginduló vidéki szervezkedésre.73 

A MOVE vidéken fiókszervezeteket, ún. főosztályokat kezdett kiépíteni. Né
hány ízben Friedrich Istvántól kaptak anyagi támogatást (még korábban), 
majd földbirtokosoktól, akik uradalmaikat kis zsoldossereggel bástyázták 
körül. 

A sok oldalról erősödő aknamunkát Pogány József leplezte le a Budapesti 
Katonatanács február 7-i ülésén.74 ,,A forradalom veszélyben van!" — .mon
dotta. Az ellenforradalom, amely a vagyonosok, kiváltságosok hatalmaskodó 
táborából, az osztályelnyomás élvezőiből és csatlósaiból áll, szervezkedik. 
A csatlósokat képviselik a jegyzők, szolgabírák, csendőrök és nagy számban 
katonatisztek, akik mind bűnt bűnre halmoztak a néppel szemben. Minden 
hotelszobában, kávéházi különszobában súgnak-búgnak. Diákok szervezked
nek, székelyek és álszékelyek gyülekeznek. ÉME és MOVE szervezkedik. 
Egyes vidékeken rengeteg tiszt (különösen huszártiszt) tömörül, és nyíltan 
„civilbagázs"-nak nevezik a kormányt. Sőt Kiskunságban, a forradalmi Bu
dapesttől elszakadt kisállam megteremtéséről álmodoztak. 

Erre az időre estek a dunántúli sztrájkok és puccskísérletek. Aktív tisztek 
gyúrták és lázították a népet, miközben „monoklis arcuk egyetlen rándulása 
nélkül szedik fel fizetésüket a köztársaság pénztárából". 

Pogány meggyőző erővel tépte le az ellenforradalmi demagógia álarcát. 
A területi integritásról szavalnak azok — mondotta a továbbiakban —, akik 
1849-ben muszka vezetők, 1867-ben osztrák vezetők, 1919-ben antantcsapat 
felvezetőik. Saját földjeiken át vezetik a magyar néphatalom ellen a francia, 
cseh, román burzsoázia mészárló csapatait. Konklúziója: humanitás az ural
kodó osztálynak, amíg lehet, gépfegyver, amikor kell!75 

A kommunista párt újból és újból hangsúlyozta, hogy az ellenforradalom 
célja: a munkások lefegyverzése és a reakciós tisztek felfegyverzése a nép 
ellen. A Vörös Újság február 6-án „Szenteltvízzel" c. vezércikke találóan fe
jezi ki és ostorozza az ellenforradalmi kísérletek erőtlen kezelését. Sem a 
kormány, sem a szociáldemokrata pártvezetés nem volt egységes és határo
zott a forradalom védelmében és a reakció elleni harcban. Általában ezeket 
az erőket lebecsülték, a szélsőjobboldal erőit nem vették komolyan. A ka
tonatanács sürgetése után, február 9-én ült össze a Magyarországi Szociál-
mokrata Párt rendkívüli kongresszusa.70 Ennek hangulata tükrözte a párt 
belső ellentmondásosságát. Míg a pártvezetőség Weltner Jakab által tartott 
beszámolója csupán az agitáció és propaganda fokozásával kívánta az ellen
forradalmat visszaszorítani, addig a felszólalók radikális, sürgős intézkedé
seket követeltek. Ha a kormány meg akarja védeni a forradalmat — mon-

73 Kozma: i. m . 114. o . ; Marton: i. rru 22. o. 
74 Pogány József: Porradalom és ellen f orradalom. (Budapesti Katonaitanács 1919. február 

7-i ülésén elmondott beszéd). Budapest, Népszava, 1919. 7—9. o. 
75 uo. 28. o. — A Vörös Katona (A kommunista proletárkatonák lapja) bírálja Pogány 

Józsefet, amennyiben az ellenforradalommal szembeni erély legfeljebb szavakban érvénye
sül. 1919. február 4. sz. A lap fejlécén olvasható: „Jelszó: Fegyverkezzetek az ellenforrada
lom letörésére." 

76 Népszava, 1919. f eb ruá r 11. Vezérc ikk. „Az erő és egység pár tgyű lése . (A jobboldal i és 
baloldali e l lenforradalom ellen.") 
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dotta többek között Landler Jenő —, rögtön kell cselekedni, míg a készülő 
ellenforradalmat vérontás nélkül le tudja verni. Ehhez, a felvilágosító munka 
mellett, kell a proletárököl, amely oda sújt, ahova kell! (Landler korabeli ki
fejezése, nem a későbbi jelszó.) 

A szociáldemokrata pártban nemcsak a módszerek és eszközök tekinteté
ben voltak véleménykülönbségek, hanem alapvetően a helyzet megítélésében 
is.77 Bár a pártgyűlés, a küldöttek nyomására, olyan határozatot fogadott el, 
hogy radikális eljárást kíván az egyre szemérmetlenebbül megnyilatkozó el
lenforradalommal szemben, a vezetők ezt olyképpen értelmezték, hogy az 
ellenforradalom jobbról és balról közeledik. A jobboldali ellenforradalom él
csapatának a MOVE-t, a baloldali ellenforradalom élcsapatának a kommunis
ta pártot nyilvánították. A fasizmus és a bolsevizmus azonosításának, egy-
nevezőre állításának demagógiáját tulajdonképpen itt alkalmazta először a 
SZDP. Egyben hatalomként, egyenrangú partnerként ismerte el a MOVE-t 
az SZDP és KMP mellett. 

1919. február 13-án a MOVE-ban házkutatást tartottak, majd ideiglene
sen felfüggesztették a szervezet működésének engedélyét. Az adminisztratív 
lépésre közvetlen okot a MOVE egy memoranduma szolgáltatta. E hadügy
miniszterhez szóló feliratban követelték a bizalmi rendszer és a katonataná
csok megszüntetését. A felfüggesztés okai között szerepelt Rácz Kálmán
nak, a MOVE egyik vezetőjének sztrájkra uszító felszólalása is, amelyet egy 
huszártiszti gyűlésen mondott el.80 Megpróbálták ez után az egyesület lega
litását megmenteni (közben magánlakásokban találkoztak, pl. Tormay Cecil 
lakásán.)80 Gömbös első lépésként kiadta Rácz Kálmánt a rendőrségnek az
zal, hogy a sztrájkakció Rácz magánkezdeményezése volt. Ráczot letartóztat
ták. Ezután a MOVE-vezérek személyesen is próbálkoztak az egyesületnek, 
mint legális ellenforradalmi szervezeti keretnek a megmentésével, de ered
ménytelenül. Kozma járt Weltner Jakabnál, Gömbös Böhm Vilmosnál, Strom
feldnél, sőt állítólag Károlyi Mihálynál is. 

A Minisztertanács február 18-án ülésezett és tárgyalta a belügy-, hadügy-
és igazságügyminiszterek jelentéseit az ellenforradalmi megmozdulásokról.81 

A kormány vezetői formálisan egyenlő elbánást hirdettek jobbra és balra, 
amivel nem megfékezték, hanem felbátorították a reakciós erőket. A Minisz
tertanács eredeti jegyzőkönyve arról tanúskodik, hogy ezen az ülésen is jobb-
és baloldali ellenforradalomról beszéltek. Az igazságügyminiszter javasolta: 
ha az SZDP elérkezettnek látja az időt a kommunisták letörésére, úgy nekik 
kellene kezdeményezni. Böhm hozzászólt: bal felé csak úgy lehet eljárni, ha 
egyidejűleg ez jobb felé is megtörténik. Ezek után a döntés nyitva hagyta a 
belügyi eljárás alanyát, sorrendjét, fokát, hanem egy kitöltetlen felhatalma
zást adott a gyanús elemek rendőri felügyelet alá helyezésére és internálá
sára. 

77 Népszava, 1919. j a n u á r 15. — Az a jobboldal i vezetőgárda az SZD.P-ben, amely a forra
d a l m a k leverésének fő okát a noske izmus e l m a r a d á s á b a n lá t ta , tu la jdonképpen egyfrontos 
ha rco t óhaj tot t : a reakc ióva l összefogni a k o m m u n i s t á k ellen. Még j a n u á r közepén a német 
spa r t acusok vezére inek meggyi lkolása u t án így í r t a k : „a m a g y a r m u n k á s m o z g a l o m n a k most 
az a legfontosabb kötelessége, hogy kellő erél lyel védekezzék az úgyneveze t t bolseviki moz
ga lommal szemben . . . A m i Németországban elbukot t , az n e m s ikerü lhe t a szegény és fejlet
len Magyarországon s e m . " 

78 HIL. S t romfe ld-per i ra ta i . — A MOVE feloszlatásáról Stromfeld e lmondo t t a : azt a 
B ő h m é k h e z beadot t m e m o r a n d u m n a k köszönhet i a MOVE, mely „k i je len tem ez u r a k n a k , 
hogy az olyan hangon volt megírva, hogy én azt min t k a t o n a ha tá rozo t t an kifogásol tam 
vo lna . " 

79 HIL. St romfeld-per i ra ta i . (Illésy százados e lmondta Rácz lázító felszólalását a Ludovika 
Akadémián . ) 

Marton: i. m. 22. o.; Kozma: i. m. 123. o. 
89 Révay: i. m. 137. o. 
81 Országos Levéltár , (a t ovább iakban OL.) Minisz ter tanács jkv . 1919. f eb ruá r 18. 
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A kétfrontos harcot sajátos, antikommunista módon realizálták. A két
frontos leszámolás koncepciója alapján indult meg a kommunisták elleni haj
sza, így lett a. Népszavánál 20-án lezajlott tüntetés, illetve a ki nem vizs
gált rendőri beavatkozás áldozatai ürügy, provokációs indok a KMP vezér
karának letartóztatására és bántalmazására. 

Február 21-én „Le a jobboldali és baloldali ellenforradalommal" címmel 
cikk jelent meg a Népszavában. A MOVE és a kommunista párt egyformán 
a kisebbség diktatúráját próbálja ráerőszakolni a nagy proletártömegek, nagy 
szociáldemokrata pártjára. Mozduljanak meg a proletártömegek ! Semmi
sítsük meg a jobboldali és baloldali ellenforradalmat!" — írták. 

Még aznap megtörtént a kommunista vezetők bebörtönzése. Az adott hely
zetben a terror — bár nem tükrözte a valóságos erőviszonyokat — további 
bátorítást adott a szélsőbaloldalnak. Gömbös ki is használta a bíztatást. 
Azonnal jelentkezett segítőtársul, szövetségesül a kommunisták ellen. El
kezdte játszani a MOVE (ha most sikertelenül is) azt a szerepet, amit a 
Horthy-korszakban mindig megjátszott a szélsőjobboldal: a forradalmi bal
oldal veszélyével zsarolt, hangsúlyozta a maga nélkülözhetetlenségét. 

Még néhány gyors önmentő kísérlet következett. Gömbös a MOVE nevé
ben hosszú memorandumot küldött 21-én a hadügyminiszterhez, amelyben 
biztosítja, ha az egyesület ügyét kíméletesen zárják le, akkor az egyesület 
minden tagja a népköztársaságot fogja hűen szolgálni.82 A sajtóban is nyi
latkozik arról, hogy a munkástanácsok MOVE-ellenes támadásai alaptalanok. 
Végül utolsó lépésként a titkos társaság elhatározza — még 21-én este —, 
hogy Stromfeld Aurélhoz fordulnak. Azt remélték, hogy Stromfeldet szár
mazásánál, neveltetésénél fogva sikerül legalább titokban védelmezőül és 
szövetségesül megnyerniük. „A Conti utcai harcok azt mondják nekem, siess, 
add jobb kezed 'és fogadd meg az összetartást... Ne taktikázzanak a szociál
demokrata körök ellenünk, mert ránk szükség van és velünk számolni kell" 
— írta Gömbös levelében Stromfeldhez.84 Stromfeld a levélre nem válaszolt, 
nem nyújtott kezet ilyen törekvésekhez.84 

1919. február 22-én megjelent a magyar hadügyminiszter 4570/elnöki 
12/1919. sz. rendelete a MOVE betiltásáról. Az indoklás szerint a Miniszter
tanács megállapította, a MOVE túllépte az egyesület céljai által megszabott 
határokat és olyan propagandának adott tápot, amely nem egyeztethető ösz-
sze a forradalom vívmányainak megőrzésével. A továbbiakban a rendelet le
szögezi, hogy a jelek arra mutatnak, hogy az egyesület az ellenforradalmi 
mozgalmak veszedelmes fészke, ezért betiltják és elrendelik az utasítás azon
nali végrehajtását.85 

82 Böhm: Két for rada lom . . . i. m. 188—191. o. — Közli a Gömbös a lá í rású MOVE 6'ü8/919. 
sz. memorandum szövegét. 

83 Marton: i. m. 25—26. o. — Stromfeldhez írt levél (1919. február 21.); Kozma: i. m. 124— 
126. o. 

84 OL. Kozma-Iratok. Katonai vonatkozású gyűjtemény 11. cs. Naplórészlet. 1920. július 12. 
— Részletesen leírja Stromfeld elleni vallomását. Ennek vázlatos összefoglalása: 

— Stromfeld a mi szemünkben már 1918 decemberében, mint szociáldemokrata szerepelt. 
Amikor nekem — írta Kozma — Stromfeldra való hivatkozással tanári állást ajánlottak a Lu-
dovika Akadémián, azért nem fogadtam el, mert az ő révén nem akartam semmilyen előny
höz jutni. 

— Január végén Weltner Jakabtól megkérdezte (Kozma), miért támadja a Népszava foly
ton a MOVE-t, Weltner azt válaszolta, mert a MOVE ellenforradalmi, kövessék a tisztek 
Stromfeld és tJrváry példáját. 

— Mindenütt, ahol tiszti körökben nacionalista szervezkedési kísérletek során akadályra 
bukkantak, erre a három névre történt hivatkozás: Stromfeld, Ürváry, Tombor. 

— A Ludovika növendékei minden a forradalom elleni kombinációkban szerepeltek, de 
mindig úgy, hogy Stromfeldnek erről nem volt szabad tudnia. 

— Mikor utóbb Kozma Siófokon letartóztatta Stromfeldet, az kijelentette, hogy a nem
zeti hadsereg törvényességét, jogosultságát nem ismeri el. ; 

85 Népszava, 1919. február 23. — Közli a Minisztertanács határozatát a MOVE betiltásáról.; 
Marton: i. m. 26—28. Közli a HM 4570 ein. — 1— 1919. sz. rendeleteit a MOVE feloszlatásáról. 
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Az egyesület felosztása következetlen, formális módon történt. A jobbra 
ütés látszatát szolgálta. Szemben a kommunisták üldözésével, a MOVE fel
oszlatását komolyabb letartóztatás nem követte.86 Pedig ez az ellenforradal
mi gárda számolt ezzel. A kormány rendeleteit már kéziratban, a kiadás előtt 
megszerezték és ismeretesek voltak előttük. Bőven kaptak időt, lehetőséget, 
az ideiglenes visszavonulásra, majd az illegális ellenforradalmi bomlasztás 
folytatására. A koalíciós kormányzatnak a reakcióval szembeni magatartása 
okozta, hogy a munkástömegek egyre inkább elfordultak a kormánytól.87 

A politikai helyzet éleződését, a kommunista párt befolyásának növeke
dését a reakció vezérei elég világosan felismerték. Tartva a közvetlen letar
tóztatástól és főleg a közelgő tanácshatalomtól, Gömbös (Bethlen István ta
nácsára) elhatározta, hogy Bécsbe szökik. Még három napot a „maffia" el
keseredett, búsmagyar nótázással töltött. A Baross utca 15. sz. alatti ún. 
ellenforradalmi házban jöttek össze. Az utcán, a házzal szemben, a népköz
társaság rendőrségének detektívje strázsált, miközben a lakásban a „Nagy-
majtényi síkon»" c. nótát énekelték és elhatározták, hogy ez lesz majd a győ
zelem után a MOVE-induló.88 Gömbös még egy búcsúlevelet írt az egyesü
let elnökségéhez, illetve tagságához. Ne lépjenek be más egyesületbe, vár
ják meg együtt a felébredést — írta. (E búcsúlevélnek is több változata sze
repel különböző munkákban, legvalószínűbb a fenti szöveg.) Kozma szerint a 
levél mellett nem hivatalos, szóbeli üzenetet küldtek vidéki MOVE-szerveze-
tekhez az alábbi szöveggel: „Csak formailag vagyunk feloszlatva, tovább 
szervezkedni! A parlamenti választások leple alatt megbízható embereket 
gyűjteni. Fegyverrel bírókat beszervezni és fegyvert szerezni. Minél keve
sebbet beszélni. Nem egyenként kockáztatni, de állandó készültség"89 Göm
bös 1919. február 25-én gróf Takách—Tolvay József bécsi katonai meghatal
mazott vasúti diplomata fülkéjében akadálytalanul átszökött a határon. 

A hazafisággal és nemzeti eszmével kérkedő tiszti társaság, hasonlóan az 
arisztokráciához, az antanthatalmak forradalomellenességére építette továb
bi terveit. A MOVE vezető tisztjei is bekapcsolódtak a haza kiárúsítóinak 
táborába. Gömbös és Kozma 1919 elején több ízben jártak Cunningham ez
redesnél, hogy az ellenforradalmi mozgalom számára segítséget kérjenek. 
Kozma Miklós naplójában leírja, hogy a Károlyi kormányról és a fegyveres 
erőkről meglevő bizalmas értesüléseit írásban adta az angol megbízottnak.90 

Ezt vitte ellenszolgáltatásként, fizetési eszközül azért a támogatásért, ame
lyet akcióikhoz kértek. A franciákkal külön kapcsolatot kerestek. Január 
közepén letartóztatott ellenforradalmár tisztek vallomásából kiderült, hogy 
Geher Gyula és Wiesinger Viktor, vagyis két MOVE-vezető felszólítására 
ugyancsak a baráti körhöz tartozó Szilassy Cézár beadványt szerkesztett 
Vyx alezredeshez, amelyben „aktív tisztek fordulnak az aktív tisztekhez", 
kérve, hogy kormánya fegyveres erővel fojtsa el Magyarországon a szocia
lizmust és a kommunizmust.91 Angolok és franciák mellett az olaszok sem 
maradtak ki. Szinte bizarr történelmi epizód, hogy 1919. március 15-én este, 
a szabadságharc ünnepi jubileumi vacsorája közben, méghozzá a 48-as Gör
gey leszármazottjának, Görgey Györgynek javaslatára határozta el a szűk 

86 Világ, 1919. f eb ruá r 20. — Rövid h í r szer int 5 MOVE-tisztet l e ta r tóz ta t tak . Nevet n e m í r 
a lap. Valószínű a szokásos rövid, je lentékte len k iha l lga tás volt. 

87 Révai József: „1919. márc ius 21 . . ." Válogatot t műv . II. 371. o. 
88 OL. Kozma-iratok. Katonai vonatkozású gyűjtemény. 11. cs. 
89 Kozma: Az összeomlás . . . i. m. 129. o. 
90 Kozma: i. m. 137—138. o. — Állítólag m á r márc ius 14-én tud t ak Káro ly i Mihály lemon

dási szándékáról. A hírrel Kozma Bethlenhez, majd a Ritz Szállóban lakó Cunninghamhez 
rohant, ahol íróasztalához ültették és leíratták vele a magyar fegyveres erőkről szerzett is
mereteit. „Leültem és másfél óra alatt egy mindenre kiterjedő német aide memoir-et csinál
tam . . . vázoltam a meglevő katonai erők mai állapotát." 

91 Népszava, 1919. j a n u á r 16. 
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huszártiszti társaság, hogy elárulják az olaszoknak az általuk ismert magyar 
fegyver- és lőszerraktárak helyét. Maguk is érzik a tett súlyát, de csupán 
futó pillanatokig haboznak. S végül is döntenek: „.. .bizonyos, hogy csak 
rövid idő kérdése, mikor veszik át a vörösök az uralmat. Minden kár, amit 
nekik okozunk, a nemzeti ügynek előnyös .. . nehéz a választás, de az olaszo
kat választjuk. A fegyver- és lőszerraktárak helyét közöltük Pentimalival."92 

íme a nemzeti gondolat bajnokainak hazafisága! 
Az antanthatalmak kommunistaellenességében és segítségében bízva he

lyezték az ellenforradalmi szervezkedés centrumát Bécsbe. A MOVE, mint 
egyesület, a betiltás után átmenetileg elvesztette jelentőségét. A Károlyi-kor
mány utolsó és a Tanácsköztársaság első napjaiban csoportosan szöktek ki az 
országból a kompromitált tisztek és politikusok. Gömbös új fórumot és ke
reteket keresett. Bécsbe azzal a megbízással megy, hogy felhasználva és le
hetőség szerint kiszélesítve a már meglevő imperialista kapcsolatokat, előké
szítse a talajt egy kívülről induló antibolsevista szervezkedés és intervenció 
számára. A hazaárulás erkölcsi felmentését Gömbös maga így összegezte:93 

„Hazafiúi szempontból mindig undorodtam attól, hogy magyar ügyben ide
genek segítéséhez kell folyamodnunk. A bolsevizmus letörésére azonban az 
ördöggel is szövetkeztem volna." 

А Н Н А Д О Ш А : 

О Б Р А З О В А Н И Е И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕНГЕРСКОГО ОБЩЕГОСУДАР
СТВЕННОГО ОБОРОННОГО ОБЩЕСТВА (МОВЕ) В ПЕРИОД 

БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1918 г. 

Резюме 

Венгерское Общегосударственное Оборонное Общество ( М О В Е ) явилось одной из 
самых характерных и прочных — работавших на общественных началах — организа
ций фашистского режима Хорти. Эта организация оказала постоянную поддержку 
контрреволюционному режиму за всё время его двадцатипятилетнего существования, 
с зарождения до отмирания этого режима способствуя продвижению режима по пути 
к полной фашизации. «МОВЕ» было националистически-милитаристической, антиком
мунистической организацией, под офицерским руководством. Фактическая роль М О В Е 
в политической структуре контрреволюционного режима мало известна даже в узких 
кругах историков, эта роль ещё не исследована с точки зрения исторических наук. 
Общественное мнение считает МОВЕ одной из расистских организаций белого тер
рора, причём её роль — в отношении времени действия и сферы влияния — значи
тельно ограничивает. 

Настоящая статья является частью подготавливаемого к изданию труда автора и за
нимается образованием и начальной стадией работы МОВЕ. Общество было образовано 
в ноябре 1918 года в качестве союза защиты милитаристических интересов. Параллель
но процессу перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую 
МОВЕ стало оказаться собранием самых фанатичных Милитаристских контррево
люционных элементов. Поляризация революционных сил и сил реакции вызвала рас
слоение и среди офицеров. В результате этого расслоения было создано несколько 
офицерских организаций. Среди них в рядах М О В Е сплотились офицеры стоящие 
близко к господствующим классам, выходящие из аристокрации кавалеристы, офице
ры генерального штаба и прежде всего активные, контрреволюционные офицеры, про
питанные духом властвования и участия в политической жизни, стремящиеся занять 

92 Когта: I. т . 144. о. 
93 СбтЬбз: Е§у та§уаг уегёгкаП йзг* . . . 1. т . 33. о. 
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высокую должность. В начале 1919 года — типичный представитель этого офицерского 
слоя: Дьюла Гёмбёш добился поста председателя общества МОВЕ. Через несколько 
месяцев — по его инициативе — Миклош Хорти был объявлен почётным председате
лем общества. 

Интересным моментом процесса выбора Гёмбёша председателем является участие 
Аурела Штромфельда на собрании М О В Е и неудачные попытки уговорить авторитет
ного начальника офицерской академии перейти в лагерь контрреволюционеров. 

Автор изображает тот общественно-политический и военно-политический фон, в 
рамках которого с одной стороны принятые буржуазным правительством меры по де
мобилизации и его пацифистские иллюзии, с другой стороны деятельность военных 
советов и доверительных корпусов занимали офицерство, дрожащее за своё существо
вание, Офицеры принимали с протестом демократизацию армии. Эта демократизация 
служила прямой причиной расколнической деятельности сил реакции. Офицеры — 
члены общества М О В Е — стали участниками различных тайных и легальных контр
революционных действий. 

В феврале 1919 года классовая борьба чрезвычайно обострилась. Буржуазное пра
вительство и руководство социал-демократической партии попытались остановить ан
тикапиталистический ход развития революции. Объявляя формально «борьбу на двух 
фронтах» с одной стороны заключают в тюрьму руководителей коммунистической 
партии, а с другой стороны запрещают деятельность общества М О В Е как «авангар
да» контрреволюции. На самом деле против правых сил не велась действительная 
борьба. Офицерская клика безнаказанно продолжала свою расколничесКую деятель
ность; на территории Венгрии — подпольно, а в Вене и в Сегеде — полулегально. 

Упомянутая в настоящей статье начальная стадия деятельности общества МОВЕ 
показывает в ходе подготовки своего политического карьера ту офицерскую клику, из 
рядов которой появился и сам Хорти и которая тесно сплотилась вокруг него. В за
печатленной картине мы видим процесс образования характерного для венгерского 
фашистского режима «аристократически-фашистского» общества. Начальная стадия 
образования М О В Е во многих отношениях освещает и такие вопросы как причина 
возникновения связей МОВЕ с аристократией и капиталистами, а также вопрос о том, 
почему имели М О В Е и относящаяся к нему военная клика такое значительное поли
тическое влияние за весь период существования контрреволюционного режима. 
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ANNA DÖSA 

DIE GRÜNDUNG DES MOVE UND SEINE TÄTIGKEIT IM ZEITRAUM DER 
BÜRGERLICH-DEMOKRATISCHEN REVOLUTION 1918 

Resümee 

Den ungarische Landeswehr Verein (MOVE) war einer der charakteristischsten 
und dauerhaftesten gesellschaftlichen Vereinen des Horthy-Faschismus, der das 
viertel jahrhundertlange gegenrevolutinäre System von seinem Anfang an bis zu 
seinem Ende immer unterstützte und in die Richtung des totalen Faschismus trieb. 
Der MOVE war ein von Offizieren geleiteter, nationaler, militärischer, antikommu
nistischer Verein, Seine Rolle in der Struktur der gegenrevolutionären Politik ist 
sogar in Fachkreisen wenig bekannt und wissenschaftlich noch ungeklärt. Die 
öffentliche Meinung hält den MOVE für eine Rassenschutzorganisation des weissen 
Terrors mit abgegrenzter Rolle in Zeit und Wirkungskreis. 

Die Abhandlung ist aus dem künftigen Werk des Autors herausgehoben und be-
fasst sich mit der Gründung des MOVE und mit seiner Anfangstätigkeit. Der Verein 
wurde im November 1918 als ein militärischer Interessenschutzbund gegründet. 
Parallel mit dem Übergang der bürgerlichen Revolution in die sozialistische Revo
lution ist der MOVE der entscheidenste militärische, gegenrevolutionäre Verband 
geworden. Die Polarisierung der revolutionären und reaktionären Kräfte differen
zierte auch das Offizierskorps. Es entstanden verschiedene Offiziersorganisationen. 



Um den MOVE scharten sich den herrschenden Klassen nahestehenden, vornehmen 
Husaren- und Generalstabsoffiziere und in erster Linie die hochstrebenden, mit 
politischen und machthaberischen Ambitionen erfüllten aktiven, gegenrevoluti-
nären Offiziere. Der typische Vertreter dieser Schichte war Gyula Gömbös, der 
Anfang 1919 das Präsidium des MOVE ürbenahm. Auf seinen Vorschlag wurde 
Miklós Horthy zum Ehrenpräsident des MOVE deklariert. 

Eine interessante Episode bei der Wahl von Gömbös, war die Teilnahme des 
damaligen Kammandanten, der ungarischen Militärakademie Aurel Stromfeld 
den man vergebens für das Lager der Gegenrevolution gewinnen wollte. Der Autor 
schildert jenen gesellschaftlichen, politischen und militärpolitischen Hintergrund, 
beziehungsweise die Abrüstungsmassnahmen und die pazifistischen Illusionen der 
bürgerlichen Regierung, anderseits die Tätigkeit der Soldatenräte und Vertrauens
organisationen welches das Offizierskorps das seine Existenz befürchtete beschäf
tigte. Sie protestierten gegen die Demokratisierung der Armee und das war der di
rekte Grund ihrer reaktionären, destruktiven Tätigkeit. Die Offiziere nahmen an 
verschiedenen offenen und geheimen gegenrevolutianären Versuchen teil. 

Im Februar 1919 verschärfte sich der Klassenkampf sehr stark und die Leitung 
der sozialdemokratischen Partei versuchte die weitere Entwicklung antikapitalisti
scher Richtung der Revolution zu verindern. Sie führte formal einen Zweifronten
kampf. Einerseits verhaftete sie die Führer der kommunistischen Partei, anderseits 
verbietete sie den MOVE, die „Stosstruppe" der Gegenrevolution. In der Wirklich
keit war all das, gegen die rechte Seite, nur ein Scheinkampf. Die Offiziersclique 
setzte Unbehindert ihre Wühlarbeit, illegal auf dem Territorium der Räterepublik, 
halblegal in Wien, später in Szeged fort. 

In. der Abhandlung dokumentiert der Autor in der Anfangsperiode des MOVE 
den Beginn der politischen Laufbahn des Offizierskorps, das aus seiner Mitte 
Horthy herausgehoben hat und ihn bis zuletzt unterstüzte. 

In dem beleuchteten Zeitbild sehen wir die Entwicklung des ugarischen „Herren
faschismus" Verbandes. Die Gründung des MOVE gibt uns in vieler Hinsicht eine 
Antwort auch darauf, woher er seine enge Beziehungen zur Aristokratie und zu 
den Grosskapitalisten hatte und warum der MOVE und die dazu gehörenden mili
tärischen Clique, während der ganzen Zeit der Gegenrevolution, so einen bedeu
tenden politischen Einfluss hatten. 
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ADALÉKOK A HORTHYSTA VEZÉRKARNAK 
AZ ELLENFORRADALMI RENDSZER HÁBORÜS POLITIKÁJÁBAN 

BETÖLTÖTT SZEREPÉRŐL 

Csima János 

A horthysta vezérkarnak az ellenforradalom két és fél évtizedes időszaká
ban, az államvezetés háborús politikájában betöltött különleges szerepét az 
eddig megjelent írások mellett tanulmányok sora — de még inkább néhány 
nagyobb monografikus feldolgozás — tudná csak átfogó, teljes képet adó 
módon bemutatni. 

Éppen ezért —• mint azt a címben is jelezni kívántam — e fontos témának 
csupán adalékokat tartalmazó, vázlatos áttekintésére, bizonyos lényeges vo
násoknak pedig helyenként csak felvillantására tudtam vállalkozni. 

Véleményem szerint —• s azt hiszem ezzel nem leszek egyedül — az ellen
forradalmi időszak hadseregtörténetének és katonapolitikájának, illetve had
tudományi és hadtörténelmi kérdéseinek biztonságos megközelítéséhez a ve
zérkar politikai, társadalmi és gazdasági szerepének feltárását és bemutatá
sát kell kiinduló alapnak tekinteni. 

Magyarországon a katonai vezetés politikai befolyása és hatalma az ellen
forradalom hosszú időszakában — sajátos módon — sokkal erősebb volt, 
mint a német vagy az olasz fasiszta diktatúrákban. Hitler és Mussolini a 
hadsereg tábornokait és vezérkari tisztjeit nem engedték szóhoz jutni a po
litikában. A sajátos magyar helyzet abból adódott, hogy Horthy kormányzó 
maga is katona volt, aki az ellenforradalom fővezéreként került az állam
hatalom élére. Mint államfő és „legfőbb hadúr" a katonai vezetők közt érez
te magát otthon, és elsősorban a hadseregre kívánt támaszkodni. A polgári 
politikusok és a katonák vitáiban rendszerint ez utóbbiak mellett foglalt ál
lást. 

1919-ben, a Szegeden szervezkedő katonai-polgári ellenforradalmár vegyes 
klikk fogalmazta meg azt a politikai programot, amely aztán huszonöt éven 
keresztül változatlanul vezérelve maradt a magyar államvezetésnek. Horthy 
a program legfőbb letéteményesét a vezérkarban látta. 

László Dezső volt vezérezredes, a háborús bűnösök ellen lefolytatott nép
bírósági perek egyik vádlottjaként röviden így fogalmazta meg az ellenfor
radalmi rendszer legfőbb politikai célkitűzéseit: 

„Szegedről kiindulva két sarkallatos pontja volt a magyar politikának: 
1. Magyarország minden eszközzel való visszaállítása, 2. a bolsevizmus elle
ni védekezés minden eszköz igénybevételével."1 

1 Hadtörténelmi Intézet Levéltára (a továbbiakban HIL.) Az 1947. évi párizsi békeszerző
dés előkészítő bizottságának katonai iratai. III. dob. A/II/2. László Dezső vallomása. 
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Ez a megfogalmazás karakterisztikus és pontos. Horthy visszaemlékezései
ből és a kor főfiguráinak emlékirataiból ugyanez a program tűnik elő. Hogy 
mégis éppen László Dezső kézírásos vallomásából idézek, annak az az oka, 
hogy abban a „minden eszközzel" kitétel mindkét programpontban különös 
hangsúllyal szerepel, s ez önmagában is feleletet ad arra, hogy miképpen 
vezethetett el a magyar politikai irányvonal a legmélyebb pontig, a fasiszta 
Németország engedelmes vazallusának szerepéig, a legvadabb fasizmussal 
való azonosulásig. 

Horthynak kormányzóvá történő választása után, 1920. április 1-én meg
szűnt a „fővezérség", és a Hadügyminisztérium mellett megalakult a vezér
kar, amely a volt fővezér, az újdonsült kormányzó közvetlen alárendeltsé
gébe került. Szervezése augusztus hónapban vált egységessé és véglegessé. 
Ez a vezérkar már közvetlenül megalakulása után lázas tevékenységbe kez
dett. A kitűzött célok szem előtt tartásával támadási tervet készítettek a 
Csehszlovákiában „fenyegető proletárforradalom" letörésére és — természe
tesen — területek birtokba vételére. Horthy a Vörös Hadsereggel szemben 
vereséget szenvedett lengyel intervenciós csapatok megsegítését is felaján
lotta, és mindezekhez az intervenciót szervező francia hivatalos körök támo
gatását próbálta lengyel közvetítéssel kieszközölni. E tervnek némi reális 
alapja is volt. A hivatalos Franciaország ugyanis akkor minden proletárfor
radalom ellen hajlandó lett volna támogatást nyújtani, s átmenetileg a cseh
szlovák—francia viszony is meggyengült. A magyar katonai erő elégtelensé
gének tudatában azonban Horthy és vezérkara a katonai fellépést nyomós 
feltételekhez kötötte. Berzeviczy tábornok, a vezérkarfőnök azt tanácsolta, 
várják ki a „biztos siker" legalkalmasabb időpontját és kössenek ki területi 
ellenszolgáltatásokat. A franciáktól a magyar hadsereg felfegyverzését, gaẑ -
dasági segítséget, Csehszlovákián való átvonulás és területek megszállásának 
engedélyezését kell kieszközölni.2 

E tervek megvalósulása nem is annyira a francia hivatalos körök ellen
állásán, mint inkább a csehszlovák diplomácia erőteljes tevékenységén bu
kott el, amelynek nyomán már kezdtek kibontakozni a kisantant körvonalai. 

Magyar részről 1920. augusztus 7-én még intervenciós magyar lovas légió 
felállításában egyeztek meg a lengyel vezérkarral. A szervezés azonban túl
ságosan elhúzódott és közben mind a katonai, mind pedig a diplomáciai 
erőviszonyok — de a tömegek nyomására a francia politika is — olyannyi
ra megváltoztak, hogy a magyar segítség egy hónap alatt elvesztette aktuali
tását.3 

A magyar vezérkar főnöke szeptemberi helyzetjelentésében maga is na
gyon kedvezőtlennek látta a tervezett katonai részvétel esélyeit : 

„Még egy eredményes háború is rendkívül megpróbáltatás volna Magyar
országra nézve . . . a megbízhatatlanok nagy száma korlátozza a pótlást. . . 
a harcikedv nem túlságos . . . ha a hadsereg megmozdul, veszélyeztetve van 
a belrend. . ." stb.4 

Az 1920. év elején a fővezérség még a német ellenforradalmi erőkben ke
reste alkalmas, külső politikai szövetségesét, de a poroszországi „Kapp-
puccs" bukása után rövid néhány hónapig a francia orientáció útján próbált 
közelebb jutni politikai céljaihoz. Ezalatt a franciák miatt Németország felé 
óvatos, tartózkodó álláspontra helyezkedett. Szeptemberben azonban a ve
zérkarfőnök már a korábbi külpolitikai irányvonalhoz való visszatérést, Né
metországgal szoros, intenzív kapcsolatok kiépítését szorgalmazta, mert úgy 

2 HIL. FÖV. — 16.196Vhdm.2— 1920. 
3 HIL. VKF. 2. oszt. — 23 027 T/VI—2b—1928. 
4 HIL. VKF. II . csop. — 702/403 ny. — 1920. 
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mond: „A nyugati kultúra megvédése a bolsevizmus ellen a 70 milliós német 
nép közreműködésének mellőzésével aligha lesz lehetséges."5 

Csehszlovákia elleni terveit a vezérkar félretette alkalmasabb időkre. A 
német ellenforradalom legerőteljesebb szervezkedése ez idő tájt Bajoror
szágban folyt, ezért a Münchenbe küldött magyar katonai attasénak a vezér
karfőnök azt az utasítást adta, hogy a német ellenforradalmi szervezeteket 
tömörítő „Ordnungsblock"-kal és a német reakció legfőbb vezéralakjával, 
Ludendorffal építsen ki szoros együttműködést. Bulcsi Janky Béla vkszt. 
(vezérkarnál szolgálatot teljesítő tiszt) alezredes megérkezése után első be
nyomásairól jelentésében többek között ezeket írta főnökének, Berzeviczy 
tábornoknak: ,, . . . ennek a kudarcában is végtelenül erős és céltudatos nem
zetnek gyors felépülése Bajorországból fog kiindulni, tehát nekünk a fősúlyt 
a velük való együttműködéshez, Münchenbe kell helyeznünk."6 (Kiemelés 
tőlem — Cs. J.) 

Valóban széles körű kapcsolatok jöttek létre a német ellenforradalmi szer
vezetekkel: a bajorországi „Orgesch"-sel (Organisation Escherich), annak 
osztrák fiókszervezetével, az „Orka"-val (Organisation Kanzler) — ez utób
binak Horthy jó ideig rendszeres, havi pénztámogatást küldött •—•, a német 
frontharcos szervezettel, a „Stahlhelm"-mel — melynek ekkor Németország-
szerte 1200 helyi szervezete és 150 000 tagja volt — és a külföldi németség 
között is szervezkedő „Alldeutscher Verband"-dal.7 

Horthy és Ludendorff az első világháborúból vesztesként kikerült orszá
gokban ellenforradalmi, politikai és fegyveres szövetség létrehozásán fára
doztak, amelyet a szelíd hangzású „Egyesült Nemzeti Keresztény Liga" el
nevezés mögé szándékoztak elbújtatni. A széles körű szervezkedést azonban 
a külföld előtt nem lehetett titokban tartani, ezért a ligát úgy tüntették fel, 
mint amely kizárólag a III. Internacionálé ellen létesült. 

Éle valóban elsősorban a Szovjetunió és a munkásmozgalmak ellen irá
nyult, és mint ilyen a győztes nyugati hatalmak jóindulatú, hallgatólagos tá
mogatását élvezte, de hamarosan egyéb szándékokra is fény derült. Ezekről 
a német, osztrák, sőt a francia baloldali sajtó is leleplező cikkeket közölt. 

Nyilvánosságra jutott, hogy Ludendorff és Horthy revansista, hódító ter
veket kovácsolnak. A legközelebbi tervük a „vörös Bécs" és Ausztria közös 
lerohanása volt, de első adandó alkalommal Csehszlovákia felosztását is vég
re akarták hajtani. Onnét az ellenforradalom fegyveres erői Szászországba 
vonultak volna. Programjukba iktatták még, hogy az elfoglalt területeken az 
ellenforradalmi rendszert is megszervezik.8 

A mintát Horthy ellenforradalmi rendszere szolgáltatta volna, melynek 
tanulmányozására Pöhner, a bajor belügyminiszter rendőreinek egy csoport
ját el is küldte Budapestre. 

A szervezkedésben az emigrált orosz ellenforradalmár tisztek is fontos 
szerepet játszottak, mert a további célkitűzés a szovjet-orosz rendszer meg
döntése volt. München, Bécs és Budapest között sűrűn utazgattak Ludendorff 
és Horthy álneves, fedőszámos megbízottai. A bajorországi összekötőt, Bauer 
ezredest pl. a magyar hírszerzés „82-es úr" fedőnéven tartotta számon. Ha-

5 Uo. 
6 HIL. VKF. csop. — 23 030/Vkny. „H"—1920. 
7 H1L. VKF. II . csop. — 29 051/Vkny. ,,H"—1920. T o v á b b á : Deutsches Zentiralarchiv, Pots 

dam. Organisa t ion Escher ich, Nr. 18. és DZA., Po t sdam, Reichkomissar , Ü b e r w a c h u n g der 
öffentlichen Ordnung , Nr. 116, Bl. 11. — Az „Orgesch" és az „ O r k a " alapítóik, dr. Escherich, 
illetve Kanzler nevét visel ték. A „ S t a h l h e l m " a n é m e t f rontharcosok e l lenforradalmi r e -
vansiszta, an t i szemita szervezete volt. Az „Al ldeu tscher V e r b a n d " a n a g y n é m e t hódító szán
dékoka t képvise l te . Kiiterjesztette szervezetéit a kül fö ldön élő n é m e t e k r e is , s ezek le t tek 
szálláscsinálói a hi t ler i hód í tóknak . 

8 Leleplező c ikket közölt erről t öbbek között a L ' H u m a n i t é 1920. december í l - i , a Le 
J o u r n a l 1920. december 22-i és a Welt am Montag 1922. f eb ruá r 27-i száma. 
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mis útlevéllel, álnéven a magyar vezérkar egyik oroszul tudó tisztje a Krím
ben járt és Wrangellal teremtett kapcsolatot.9 

Az, hogy Magyarországon mennyire a magyar vezérkar volt a külpolitika 
elsődleges kezdeményezője, abból is kitűnik, hogy az Ausztria elleni fegy
veres beavatkozás tervében a vezérkarfőnök (!) kérte ki Gratz Gusztáv kül
ügyminiszter véleményét, aki a terv végrehajtását nem javasolta, mert úgy 
vélte, hogy a támadás a nagyhatalmak, vagy ezek megbízásából a kisantant 
államok beavatkozását vonhatja maga után.10 

Végül is az érintett országok munkástömegeitől és a külföldi közbelépés
től tartva a terveket félretették. 

Ausztria bekebelezésének, Csehszlovákia felosztásának és a Szovjetunió 
megtámadásának terve már 1920 őszén megszületett, s amit Ludendorff és 
Horthy nem tudtak véghezvinni, az később, Hitler és Horthy együttműkö
dése alatt vészterhes valósággá érlelődött. Horthy és vezérkara úgy véleke
dett, hogy a „speciális magyar célokat" egyedül a fasizmus és a háború út
ján, a haladó német „dinamikus politika" révén lehet elérni, ezért annak 
mindvégig kitartó, vakbuzgó partnereivé szegődtek. Már az első garnitúrá
ban ott találjuk Röder Vilmos, Rátz Jenő, Bartha Károly, Werth Henrik, 
Szombathelyi (Knauz) Ferenc és Sztójay (Sztojakovics) Döme nevét. Ez a 
vezérkar termelte ki magából Kovarcz Emilt, Szálasi Ferencet és Beregffy-
Berger Károlyt is — a nyilas időszak jól ismert figuráit. így bármilyen fur
csa, el kell fogadni Beregffy volt vezérezredes válaszát, aki 1945-ben felelős
ségrevonása során ama kérdésre, hogy „Mi volt a terve a hungarista katonai 
vezetésnek 1944. október 15-e után?" — így felelt: „Semmi különös terv nem 
volt, csak az elődök munkájának folytatása."11 

Amikor 1923-ban a Hitler által — Ludendorff támogatásával — végrehaj
tott müncheni „sörpuccs" fiaskóval végződött, a magyar vezérkar egyik je
lentése őszintén így sajnálkozik: „Németország legújabb tragédiája ott kez
dődött, hogy éppen ott, ahol a célok eléréséért a legtökéletesebb egyetértés
nek kellett volna lennie, ott nyilatkozott meg az ősgermán átok, a széthúzás. 
Kahr (a miniszterelnök —• Cs. J.) és Hitler már az első lépés magtételekor 
széj j elváltak . . ,"12 

íme, a magyar vezérkar már a kezdet kezdetén a német fasizmushoz fűz
te politikai illúzióit és azzal összhangban szövögette terveit. 

Következett a Bethlen-kormány konszolidációs politikájának, az angol és 
olasz támogatás megnyerésére törekvő diplomáciájának az időszaka, de azzal 
a gondolattal, hogy később a revíziós célok érdekében erőteljes német— 
olasz—magyar együttműködést kell kiépíteni. Mind a weimari Németország
ban, mind nálunk taktikai változás állt be a politikában: a fasiszta, revansis-
ta erők legszélsőségesebb képviselői átmenetileg visszavonulásra kénysze
rültek, mert az uralkodó osztályok a gazdasági összeomlást a nyugati hatal
mak pénzügyi segítségével kívánták elkerülni. Ehhez azonban békés szán
dékok látszatát kellett kelteni. 

A vezérkar felfogása és politikai akarata mindamellett már a húszas évek
ben is rendkívüli súllyal esett latba, a harmincas években pedig tovább erő
södött. Befolyása közvetve abban is megnyilvánult, hogy a szegedi katonai 
klikk tagjai közül többen polgári ruhát Öltve a legfontosabb politikai, gaz
dasági és kulturális pozícióba kerültek, de amikor célszerűnek látszott, is
mét felvették az egyenruhát. Mint szervezők és vezetők jelen voltak a gom-

9 HIL. VKF. II. csop. 702/403. ny . — 1920. és VKF. I. csop. 266/hdm. — 1921. 
M HIL. VKF,. II. csop. 702/403 ny. — 3 920. 
ti HIL. Áz 1947. évi pár izs i béke előkészítő bizottság ka tona i i ra ta i , III. dob. A/II/2. Be

regffy Károly va l lomása . 
12 HIL. VKF. 2. oszt. — 15 005 biz. — VI. 2d. — 1924. 

6 Had tö r t éne lmi köz lemények 439 __ 



ba módra elszaporodó nyílt és titkos paramilitáris, irredenta és szélsőjobb
oldali szervezetekben, amelyek megkönnyítették a társadalom militarizálá
sát és fasizálását. (MOVE, Etelközi Szövetség, Fehérház Bajtári Szövetség, 
Honszeretet, Re viza ós Liga, Turul Bajtársi Szövetség stb.) Számos esetben 
ezekben az egyesületekben dőlt el, kik kerülhetnek az ellenforradalmi rend
szer különböző vezető posztjaira.13 

A vezérkarnak a húszas-harmincas években megnyilvánuló politikai be
folyását e tanulmány keretében nem kívánom (nem is volna lehetséges) 
részletesen bemutatni, csupán néhány jellegzetes történelmi figura szerepét 
említeném meg példaként. 

Kozma Miklós huszárszázados 1919-ben a fővezérség propaganda és kém
védelmi osztályát vezette, később a polgári életben a Magyar Rádió és a 
Magyar Távirati Iroda igazgatója lett. 1937-ben belügyminiszter volt, majd 
vezérkari ismereteit 1938—39-ben a „Rongyos Gárda" szervezésében hasz
nosította. 1939—1941 között Kárpátalja kormányzói biztosaként működött. 

Gömbös Gyula volt vkszt. százados, a MOVE szervezője, 1928 őszétől hon
védelmi államtitkár, 1929 októberében már honvédelmi miniszter. 1932— 
1936 között pedig miniszterelnök volt. 

iSztojákovics (később Sztójay) Döme Horthy első vezérkarában a nyilván
tartó iroda főnöke, 1925—1933 között berlini katonai attasé, 1935-től 1944. 
március 22-ig pedig berlini rendkívüli követként a német fasizmussal való 
együttműködés egyik legbuzgóbb egyengetője volt. 1944. március 22-én Hit
ler bizalmából ő lett a megszállott Magyarország miniszterelnöke. 

A magyar vezérkarnak a német politikával való érzelmi azonosulását és 
gyakorlati magatartását bizonyos mértékig a nevelési és származási ténye
zők is befolyásolták. 

Mivel az első világháború folyamán szünetelt a tisztképzés, csupa régi ne
velésű, idősebb, rangosabb tiszt tömörült Horthy körül, akik alapismeretei
ket a bécsi hadapródiskolán szerezték, a háború alatt közös ezredekben szol
gáltak és szorosan együttműködtek a német tisztekkel. A volt „kamerád"-ok 
közül jó néhányan komoly karriert futottak be a hitleri garnitúrában, s ezek 
praktikus okokból a magyar vezérkar tisztjeivel is felújították a régi kap
csolatokat. Felújult a barátság például 1935-ben Hennyei Gusztáv vkszt. ez-
eredes (ő lett Horthy utolsó külügyminisztere) és Kiewitz miniszteri taná
csos, a Birodalmi Elnöki Iroda helyettes főnöke (Göring beosztottja) között, 
és ilyen alapon folytatott kiterjedt levelezést Kdsbarnaki Fartkas Ferenc 
vkszt. ezredes (1944 tavaszán az 1. hadsereg parancsnoka lett) a nemzeti
szocialista „Stahlhelm" vezetőkkel.14 

Az idősebb vezérkari tisztek, de az őket követő fiatalabbak is a hagyomá
nyos német katonai ideológián nevelkedtek. A későbbi háborús katonai ve
zetők a húszas-harmincas években a Hadiakadémián tanítottak, s onnét szá
mos tisztet a maguk képére és hasonlatosságukra formáltan bocsátottak ki. 
Közülük — az évkönyvek tanúsága szerint — mutatóban sem akadt munkás, 
vagy szegényparaszt származású fiatal. Nem csoda, hogy az évfolyamokról 
kikerülő tisztek nevelésüknél, osztályhelyzetüknél fogva idegenül, vagy ép
pen ellenségesen álltak a nagy tömegek vágyaival, érdekeivel szemben.15 

A vezérkar a bethleni időszakban is ápolta a német katonai kapcsolatokat. 
Werth Henrik 1926-ban Németországban a német vezérkari tisztek kikép-

13 Az ellenforradalmi titkos szervezetekről lásd: Páter Zadravecz titkos naplója. Budapest, 
Kossuth Könyvkiadó, 1967. 136. és 141. o., valamint Komlós János: Elárult ország. Budapest, 
Gondolat Könyvkiadó, 216—221. o. 

14 Deutsches Zentralarchiv, Potsdam, Büro des Reichspräsident, Präsidentkanzlei, Kiewitz, 
Nr. 0/3/3. Bl. 38. 

15 Lásd Godó—Sztana: a Horthy-rendszer katonapolitikája, Budapest, Zrínyi Katonai Ki
adó, 1965. 
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zését tanulmányozta (útját Sztojakovics Döme készítette elő).16 Az 1926-ban 
kötött olasz—magyar barátsági szerződés és az antant katonai ellenőrzés 
megszűnése fellobbantotta a vezérkar harci kedvét. 1928-ban vezérkari tisz
tek utaztak ki a német tüzérség „motorizált" egységeinek tanulmányozására. 
Megindult a hadsereg korszerűbb átszervezése, egymás után adták ki a há
borús szabályzatokat, előkészítették az ipari mozgósítás tervét, és 1930-ban 
első ízben tartottak — hadsereg keretben — vezetési gyakorlatot. 

Gömbös óta az volt a törekvés, hogy vezérkari tisztek közvetlen megfi
gyelést és ellenőrzést folytassanak a minisztériumokban, s valóban értsenek 
is az állami élet minden ágazatához. A hadi iskolán országvezetést, politikai 
ismereteket, miniszteri teendők ellátását is oktatták, mégpedig az ország mé
reteit messze meghaladó keretek között, hogy adott esetben képesek legye
nek egy-egy elfoglalt terület politikai és gazdasági berendezésére, ami azu
tán sok vezérkari tiszt fejében nagyképűséget, zavaros koncepciókat szült. 
Ennek legszélsőségesebb, legtorzabb példáját a végén Szálasi szolgáltatta. 
Általában beigazolódott, hogy a vezérkari tisztek a Hadiakadémián Werth 
Henriktől, Rácz Jenőtől és Beregffy Károlytól tanult politikus készségüket 
az ország sorsdöntő óráiban katasztrofális eredménnyel alkalmazták. 

A német fasizmusnak országunkba való mély behatolását az is nagyban 
megkönnyítette, hogy a Monarchia örökségeképpen a vezérkarban és a had
sereg kulcshelyein nagyszámú német származású tiszt volt. Elgondolkoztató, 
hogy 1942-ben 141 tábornok közül 73, tehát az állománynak több mint 50%-a 
volt német ajkú.17 

A soviniszta és antikommunista szellem a fasiszta Németországhoz fűződő 
egyre erősebb illúziókkal bővült. A harmincas években egyre több vezérkari 
tiszt járt kint Németországban, onnan a német le győzhetetlenség míthoszá-
val tértek haza, és a hitleri politika lelkes szószólóivá lettek. 

A Gömbös-kormány Hitler hatalomra jutása után elsőként üdvözölte a fa
siszta német államvezetést. Politikai és gazdasági támogatást ígért Hitler
nek, s elsősorban arra törekedett, hogy azzal a legszorosabb katonapolitikai 
kapcsolatokat teremtse meg. Nem volt véletlen, hogy a katonai körök teljes 
bizalmát élvezte. 

Igen érdekes azonban, hogy a Hitlerrel való megértő együttműködést nem 
is ő, hanem barátja és egykori tiszttársa, a fajvédőkből kisgazdává vedlett 
Eckhardt Tibor készítette elő, kivel múltjuk és politikai nézeteik lényegileg 
azonosak voltak. 1931-ben titkos megállapodást kötöttek', amely szerint Göm
bös a kormányban, Ecktiardt pedig az ellenzékben fogja képviselni a „közös 
célokat."18 így történt, hogy Eckhardt Tibor különleges küldetésben már 
1932 január hó elején Hitlernél járt, és vele hatalomra jutása előtt több, 
mint egy évvel beható megbeszélést folytatott. Hitler politikai segítséget 
ígért és kijelentette, hogy győzelme után az új német politikát a legyőzött 
államok együttműködésére kívánja felépíteni. Barátságos viszonyt óhajt te
remteni Olaszországgal és Angliával, területi követelései a cseh-szudeta vi
dékre és danzigi korridor megszüntetésére irányulnak, s ha lehetőség lesz 
rá végrehajtja az „Ansohluss"-t Ausztriával. Eckhardt magas megbízói ne
vében gazdasági támogatást, német áruk vásárlását és a szudeta-kérdések-
ben politikai támogatást ígért. Missziója végeztével úgy referált, hogy Hit
ler győzelme „Magyarországra nézve túlnyomóan kedvező következmények
kel fog járni."19 (Kiemelés tőlem — Cs. J.) 

16 HIL. VKF. — 18 301/titk. VI.—2a—1926. 
17 Nagybaconi Nagy Vilmos: Végzetes esz tendők. Budapes t , 1947. 258. o. 
18 Magyarország tör téne te . (Szerk, Molnár Erik.) II. köt . 405. o. 
19 HIL. VKF. — 118.460 VI—2a—1932. 
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A hitleri fasizmus győzelme után az 1933. évi őszi hadgyakorlatokra ma
gyar vezérkari tiszteket küldtek ki, decemberben pedig a vezérkar Budapes
ten a német titkosszolgálat küldötteit: Stülpnagel vezérkari ezredest, Himer 
vezérkari őrnagyot és Linstow századost fogadta.20 A két vezérkar között 
megélénkült és elmélyült a kapcsolat. 

Európa-szerte egymást követték a nagy horderejű bel- és külpolitikai ese
mények, ezért a vezérkar a Legfelső Honvédelmi Tanács tájékoztatására az 
1933/34 évre részletes katonapolitikai helyzetelmzést készíttetett Siegler al
tábornaggyal. Érdemes a terjedelmes, memorandum formájában elkészült 
jelentés soraiból idézni: 

„ . . . Az ország területi integritását csakis egy általános európai háború 
eredményeképpen érhetjük el, mely a kisantant államait szétzúzza és az azo
kat támogató hatalmakat a befejezett tények elfogadására kényszeríti. . . 
részünkre a hadviselés szükségessége kifejezetten fennáll."21 

Jelentésében azonban megállapítja: ,,Az ország abban a helyzetben van, 
hogy háborút viselni egyáltalán képtelen, ezért kerülni kell a háború le
hetőségét." Aztán ismét leszögezi: „Katonailag semmire sem vagyunk képe
sek."2 

Mindezek alapján kimondja és állami feladattá teszi a vezérkar követelé
sét: „Allampolitikánk legfontosabb és legsürgősebb célja csak az lehet, hogy 
részünkre a hadviselés lehetőségét megteremtse."2:i 

Gömbös Gyula és a vezérkar igyekeztek erősíteni a katonai együttműkö
dést Olaszországgal, mert az olasz fasiszták bátorították a magyar területi 
igényeket és fegyvert szállítottak a magyar hadseregnek. Az együttműködés 
a Jugoszláviával szemben fennálló ellentéteken alapult. Budapesten úgy ítél
ték meg a helyzetet, hogy a területi célok eléréséhez Csehszlovákiát illetően 
Hitlertől, Jugoszlávia ellen pedig Mussolinitői várható katonai segítség, ezért 
az ,,Anschluss"-tervak miatt támadt olasz—német ellentétek megszüntetésén 
fáradoztak. A vezérkar főnöke, Rőder altábornagy Gömbössel és Kánya kül
ügyminiszterrel történt megbeszélés alapján utasította Szabó László vkszt. 
alezredest, a római katonai attasét, hogy Baistrocchi államtitkárral és Pa-
riani vezérkarfőnök-helyettessel közölje: 

,,A németek és az olaszok a mi benyomásunk szerint kölcsönösen félre
értik egymást. A németek azt hiszik, hogy az olaszok a Dunát, az olaszok 
azt vélik, hogy a németek a Brenner-határt akarják. Németország minden 
áron békét óhajt. Ha ezek a félremagyarázások ki nem küszöböltetnének, 
akkor félő, hogy Németország — amennyire mi ezt összes vonatkozó infor
mációink szerint meg tudjuk ítélni — a kisantant karjaiba veti magát. Köl
csönös megértés mellett nemcsak Magyarország szabadulna fel egy nagy 
nyomás alól, hanem megteremtődne a jövőben a két nagy nemzet barátsá
ga is."24 

Persze, a Berlin—Róma tengely kialakulásában nem ez a közbenjárás, ha
nem az európai kül- és belpolitikai viszonyok változásai hatottak döntően. 
Az is tény, hogy aztán a létrejött tengelyben az abesszíniai kalandban te
kintélyét vesztett és politikailag elszigetelődött fasiszta Olaszország már tel
jesen alárendelt szerepet játszott. 

A vezérkarnak a magyar külpolitikában betöltött szerepe azonban szem
mel láthatóan erősödött. 1934 nyaráig a magyar és a német vezérkar között 

20 H I L . V K F . — 124 180 VI—2a—1934. 
21 HIL. VKF. 1. oszt. — 9150 (Hr) —VI—1—1933. — Az 1933-as esztendő katonapol i t ika i jel

lemzése. Siegler a l t ábornagy emlék i ra ta . 
22 Uo. n . fej . 1 p . 35. o. és 2. p . 
23 U o . I I I . f e j . 3. p . 36—37. o . 
24 H I L . V K F . 1. o s z t . — 105 203 —VI—1—1935. 

— 492 — 



rendkívül elmélyült a katonapolitikai együttműködés, miután már 1933-ban 
egységesen léptek fel a genfi leszerelési tárgyalásokon, mígnem októberben 
a hitleri Németország kilépett a Népszövetségből. 1934. június 25-én Rőder 
altábornagy látogatóban volt Blomberg hadügyminiszternél. Július 10-én a 
magyar katonai attasé a Rőhm-puccs utáni tisztogatást elvégző Göringnél 
járt, átadta neki Gömbös fényképét és annak szívélyes szerencsekívánatait 
tolmácsolta, Göring viszont vadászatra hívta meg Gömböst.25 A cimborasá
gig menő sötét együttműködés a Marsaille-i királygyilkosság kapcsán csak
nem háborúhoz vezetett. 

A Gömbös—Göring közötti viszonyt átmenetileg az zavarta meg, hogy Gö
ring Belgrádban jártában a jugoszláv határok sérthetetlenségéről is beszélt. 
Hivatalos német körök ezt utólag azzal próbálták szépítgetni, hogy Göring 
kijelentése egyéni akció volt, amelyet a Führer is rosszallott, bár azzal csak 
az olaszok felé akart kellemetlenkedni. Ezzel kapcsolatosan azonban Rei-
chenau tábornok, a német hadügyminiszter-helyettes egy beszélgetés során 
közölte Vattay Antal vkszt. alezredessel: 

„A Führer teljesen méltányolja és egyetért Magyarország revíziós törek
véseivel, de nézete szerint Magyarországnak a revíziós politikában súlypon
tot kellene képeznie, vagyis nem egyszerre, az összes szomszédaival szemben 
követeléseket hangoztatni, hanem teljes erővel az egyik szomszéddal szem
ben. Ez a Führer nézete szerint Csehszlovákia."26 

Valójában már a belgrádi „elszólás" figyelmeztetés volt azok felé, akiket 
illetett, hogy Hitler, miután kereskedelmi egyezményt kötött Romániával és 
Jugoszláviával, maga kívánja megszabni délkelet-európai politikáját. Figyel
meztetés volt ez Mussolini felé, aki ekkor barátságtalanul, sőt harciasan állt 
az „Anschluss"-tervvel szemben, de fricskát jelentett Gömbös felé is, aki a 
magyar—olasz kereskedelmi egyezmény aláírása alkalmával Rómában szin
tén „Anschluss"-ellenes kijelentést tett. Egyben megkapta az első nagy fi
gyelmeztetőt: a magyar revíziós politika csak abban az esetben, ott és akkor 
számíthat a német fasizmus támogatására, ha nem zavarja Hitler külpoliti
kai és katonai elgondolásait. Hitler ujja ez 'esetben félreérthetetlenül Cseh-
szlovákai felé mutatott, s ezután már mindig ő jelölte ki a horthysta politi
kai és katonai vezetés számára a területi törekvések követhető irányát. 

Ám a magyar vezérkar később, sokkal keményebb leckék árán sem éltette 
meg, hogy a német fasizmus oldalán nemhogy az európai politikában, de a 
magyar fasizmus sajátos külön céljai formálásában sem viheti többé ke
resztül elgondolásait. 

A német befolyás Magyarországon rohamosan erősödött. 1935-tŐl a Ludo-
vikán szaporodtak a nyilasmozgalom, hívei és 1937-ben már a Tiszti Kaszinó
ban is uszító, fasiszta szónoklatok hangzottak el. Különben a vezérkar és a 
hadsereg tisztjei között elterjedt fasiszta nézetek tekintetében meglehetősen 
vegyes kép alakult ki. Voltak soviniszták és antiszemiták, akik nem rajong
tak a németekért, s a nyilasokkal sem rokonszenveztek, míg másoknál a nyi
las hatás, vagy éppen a németimádat, a német nácizmusért való lelkendezés 
volt a jellemző. A Ludovika Akadémia parancsnokai, kisbarnaki Farkas Fe
renc és Sáska Elemér nemcsak tűrték, hanem bátorították is szélsőséges jobb
oldali megnyilatkozásokat. Rátz Jenő altábornagy előbb mint vezérkarfő
nök, majd honvédelmi miniszter Gömbös nyomdokain haladt és mély hatás
sal volt a tiszti állományra. Bartha Károly, aki 1935-től a HM katonai fő
csoportfőnöke volt és 1938. november 15-től követte Rátzot a miniszterség
ben, testestől-lelkestől a német fasizmussal való együttműködés híve volt. 

25 HIL. VKF. 2. oszt. — 121 S32—VI—2a—1934. 
26 HIL. VKF. 2. oszt. — 124 172—VI—2a—1934. 
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Ugyanezt lehet elmondani Werth Henrikről, aki 1938 októberétől lett vezér
karfőnök. László Dezső vezérkari ezredes a VKF. 1. osztály vezetője, majd 
hadműveleti csoportfőnök annyira vakbuzgó híve volt a német fasizmusnak, 
hogy még 1944. október 15-én hadseregparancsnokságot vállalt Szálasitól.27 

íme, a nagy vezérkar főfiguráinak — habár megközelítőleg sem teljes, 
de jellemző arcképcsarnoka a háború küszöbén. 

1937 novemberében Darányi miniszterelnök és Kánya külügyminiszter 
megállapodtak Hitlerrel a Csehszlovákia elleni közös fellépésben, s hogy eh
hez a két vezérkar elkészíti egybehangolt terveit. A magyar vezérkar 1938 
februárjára kétféle tervet is készített, de azzal az óvatos hozzáfűzéssel, hogy 
számításba véve egy Szlovákiában eredményesen kirobbantott nemzetiségi 
felkelést is, optimálisan is csak július közepére lehet számolni olyan fegyve
res felkészültséggel, amely sikerrel biztathatna.28 

Blomberg, Hitler hadügyminisztere még 1937 végére jelezte ez ügyben a 
vezérkarok közvetlen tárgyalásait, de a hitlerista vezérkar figyelmét ekkor 
Ausztriára koncentrálta, így a találkozót elhalasztották, Blomberget pedig 
1938. február 4-én leváltották. Sztójay sürgetésére, aki ekkor berlini követ 
és meghatalmazott miniszter volt, Göring közölte: a német hadsereg még 
nincs kész s hallotta, hogy a magyar hadsereg sem áll még a legjobban. 
Tanácsolja, sietve fegyverkezzék.29 

Március 12-én, egy héttel azután, hogy a magyar miniszterelnök meghirdet
te a milliárdos hadseregfejlesztési programot, Hitler megszállta Ausztriát. 
Ezen a napon Göring közölte Sztójayval, hogy megkezdik az Anschluss vég
rehajtását, s hogy most nem, de rövidesen Csehszlovákia ellen is fellépnek. 

Bár ez az esemény sem az olasz, sem á magyar politikai és katonai körö
ket nem érte váratlanul, a hatalmas, új szomszéd megjelenése a Brenneren 
és Magyarország nyugati határán nem maradt hatástalanul. 

Kánya külügyminiszter március 20-án, egy héttel azután, hogy Horthy sze-
rencsekívánatait küldte Hitlernek az Anschluss alkalmából, valamennyi kül
képviselet részére számjeltáviratot adott le: ,,A magyar kormány a barátság 
elmélyítésére törekszik Olaszországgal és Lengyelországgal. Külpolitikai 
önállóságát meg kívánja őrizni." Ugyanezen a napon olasz részéről az olasz 
és a magyar vezérkarok szorosabb együttműködését szorgalmazták.30 

A terjeszkedő hitleri Németország nyomasztó szomszédsága felkeltette az 
együttműködés készségét az olasz, magyar, sőt a veszélyt érző lengyel poli
tikai és katonai körökben is. Átmenetileg erősödött az angol külpolitikai be
folyás. Egy Róma—Budapest—Varsó tengely halvány vonala kezdett kiraj
zolódni, Magyarországon pedig megkezdődött az úgynevezett „fegyveres 
semlegesség" időszaka, mely több-kevesebb (inkább kevesebb) következe
tességgel 1941 elejéig tartott. 

E politikában törések és ellentmondások szinte azonnal jelentkeztek. Vol
taképpen a területi célokért való engedékenység és a német fasizmussal való 
egyre szorosabb együttműködés következett, s ebben a vezérkar vitte a fő
szerepet. 

Az olasz és a magyar vezérkarok érdekeltségét nem a hitleri fasizmus el
leni védekezés szükségességében, hanem a Jugoszláviával szemben fennálló 
viszonyban látták. Mind a varsói, mind pedig a római kapcsolatokat a vezér
kar a területszerzés szempontjának rendelte alá. 

27 HIL. Tanulmánygyűjtemény. 2556. sz. Kádár Gyula visszaemlékezései. (Kézirat) 
28 Ránki György: Emlékiratok és valóság Magyarország második világháborús szerepéről. 

Budapest. Kossuth Könyvkiadó, 1%'4. 42. o. 
20 Ádám—Juhász—Kerekes : Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához. 1936—1945. 
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Március 20-án Rómában Pariani tábornok és a magyar katonai attasé kö
zött arról folyt tárgyalás, hogy Olaszország háborús helyzetében (ha marad
nának szabad erői) milyen segítséget adhatna Csehszlovákia ellen.31 

1938 augusztusában szaporodtak a magyar külpolitika ellentmondásai. 
Rómából a katonai attasé jelentette, hogy Mussolini sürgeti a magyar had

sereg felkészülését és az ország militarizálását.32 Ennek nyomán a magyar 
vezérkar 70 millió lírás hadianyag-szállítási szerződést kötött az olaszokkal. 
Lengyel részről is sürgették a közös határt.33 Mindezek ellenére érezhetővé 
vált, hogy az Anschluss Magyarország számára a németektől független és 
közvetlen külpolitikai kapcsolatok meggyengülését hozta. 

Az országon belül az Anschluss két ellentétes hatást váltott ki. A magyar 
tőke megriadt, és mivel Darányit túlzottan németbarátnak találta, helyébe 
a jó angolszász kapcsolatairól ismert Imrédyt állította a kormány élére. A 
másik hatás az lett, hogy hallatlanul felbátorodott és hangossá vált a nyilas 
mozgalom. 

A Csehszlovákia elleni támadókedv átmenetileg csökkent. Az az aggály 
merült fel, hogy ha Magyarország a németek oldalán megtámadná Csehszlo
vákiát, a nyugati hatalmak megtámadhatják Németországot, s amennyiben 
erőit lekötik, a magyar hadsereg gyengének bizonyulhat — főleg ha Jugosz
lávia is támad. 

Az ingadozás és a bizonytalanság légkörében született meg Jugoszláviá
ban a bledi egyezmény Magyarország katonai egyenjogúsításáról, amelynek 
fejében a magyar kormány kötelezte magát, hogy lemond az erőszakos meg
oldásokról. London és Párizs kedvezően, míg Berlin ingerülten fogadta a 
megállapodást.34 Ezután került sor Hitler és Horthy között a Kiel-i találko
zóra, melyre Imrédy, Bartha és Kánya is hivatalosak voltak. Horthy eluta
zása előtt tájékoztatást kért a hadsereg állapotáról. A vezérkar jelentette, 
hogy a magyar hadsereg ütőképessége igen alacsony fokon áll, s önálló tá
madó, vagy védő háború viselésére alkalmatlan.35 A vezérkar nem merte 
vállalni egy magyar részről induló támadás esetleges kudarcát és a felelős
séget. 

Kiéiben kitűnt a magyar külpolitika gyengesége és elvtelensége. Ribben-
tropp külügyminiszter Kánya és Imrédy előtt helytelenítette a bledi megál
lapodást, mire Kánya megnyugtatta: az egyezmény úgysem lép hatályba a 
túlzott követelések miatt. 

Nyomban azután, a Hitlerrel tárgyaló angol diplomaták engedékenységé
nek hírére, a magyar kormány, de különösen a vezérkar, ismét harciassá, 
követelőzővé vált. 

Az 1938. szeptember 29—30-án létrejött müncheni egyezmény forrpontra 
hevítette a revíziós igényeket. Az első bécsi döntésből következő területgya
rapodás a vezérkar étvágyát távolról sem elégítette ki. 

Varsóból a lengyel vezérkar már augusztusban sürgette a közös határt, 
s ez Budapesten is hangos jelszó, kielégítést követelő igény lett.36 Azt a kö
rülményt azonban, hogy Münchenbe nem hívták meg a lengyel kormányt, 
ott nélkülük döntöttek, Varsóban sérelmesnek tekintették, s a maguk részé-

31 Uo. II. kőit. 119. i ra t . 
3- Uo. 284. i ra t . — A v e z é r k a r az olaszokkal 1936-ban m á r kötö t t egy 93 milliós, 1937-ben pe 

dig egy 120 mil l iós száll í tási szerződést . Az adóságok összege 1938-ban Olaszország felé 300 
millió l í rára nőt t . (HIL. HM. III. Csfség — 14284 — 1940. sz.) 

33 U o . 595. i r a t . 
34 Ránki: i. m. 52. o. 
35 HIL. Az 1947. évi pár izs i b é k e előkészítő bizot tság ka tona i i ra ta i . III . dob. A/H/2. László 
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ről Csehszlovákia ellen táplált kisebb területi igényüket, Teschen ügyét vé
gül is egynapos ultimátum után, erőszakkal maguk oldották meg.37 

A magyar vezérkar elkészítette tervét Kárpátalja lerohanására. A terv 
szerint a Kozma Miklós által szervezett szabadcsapatok, amelyek már októ
ber eleje óta portyázgattak Kárpátalján, november 19-én betörtek volna és 
másnap segélykérésükre követte volna őket a VI. hadtest. Hitler azonban 
határozottan ellenezte a lengyel—magyar határ megvalósítását, és mivel 
Olaszország sem javasolta a tervezett erőszakos lépést, a magyar kormány 
kénytelen-kelletlen leállította és bizonytalan időre elhalasztotta a vezérkar 
előkészített akcióját.38 

A teljes helyzetképhez hozzátartozik még az is, hogy a lengyel vezérkar is 
tartózkodóbb, mérsékeltebb álláspontra helyezkedett. November 18-án a ma
gyar vezérkar még azt kérte tőlük, hogy a tervezett magyar támadást jelen
tékeny erővel, 3—4 lengyel hadtestnek Árva megyéből Zsolna irányába mért 
csapásával támogassák. Lengyel részről ezt nem vállalták. Kijelentették, 
hogy nem vennének szívesen egy Szlovákia ellen irányuló erőszakos magyar 
megoldást. Támogatnának azonban egy szlovák elszakadási mozgalmat 
Csehszlovákiával szemben.39 

Hitler először 1938. március 12-én jelezte hajlandóságát, hogy hozzájárul 
az északkeleti területek elfoglalásához, miután a magyar kormány kérte, 
hogy csatlakozhasson az antikomintern paktumhoz. Februárban meg is tör
tént a csatlakozás és március 12-én Sztójay különrepülőgépen érkezett Ber
linből Budapestre, hogy jelenthesse a hírt: Hitler hozzájárult a támadás
hoz/'0 Március 15-én, a német csapatok Csehszlovákia felszámolására megin
dított előnyomulásával egy időben vehették birtokba a magyar egységek Kár
pátalját. 

1939. április 6-án Teleky, Csáky, Bartha és Werth között megbeszélés folyt 
le a revíziós célok további előrevitele érdekében. Ügy vélekedtek, hogy egy 
szovjet—német összecsapás esetén az antikomintern paktumból eredő köte
lezettség indokolná a magyar részvételt. Feltételezték, hogy ez esetben a né
metek gyorsan előretörnének a román petróleumforrások felé, ami kitűnő al
kalmat jelentene a Romániával való leszámolásra. Werth Henrik vezérkar
főnök előterjesztette tervét, amely szerint, mialatt a német erők Bukovinán 
át Moldvába nyomulnának, a magyar csapatok jobb felől Erdély megszállá
sával biztosítanák a német támadó csoportosítás oldalát. Nyitott kérdés ma
radt azonban, hogy ki tartsa féken Jugoszláviát. Abban maradtak, hogy 
mindezekről hármas, német—olasz—magyar tárgyaláson kell majd dönteni/11 

A magyar vezérkar tehát a kormánnyal egyetértésben napirendre tűzte a 
következő revíziós programpontot. Hitlernek azonban egészen más terve 
volt. 

1939 augusztusának végén, a rendkívül feszültté vált német—lengyel hely
zetben, a magyar vezérkar a kedvező kárpátaljai bázisról szívesen megtá
madta volna Romániát, Hitler viszont Lengyelországot készült lerohanni. 
Ebben a magyar kormány — olasz tanácsra és bátorításra — nemhogy nem 
volt hajlandó közreműködni, de a németek átvonulási kérelmét is elutasítot
ta. A vezérkar azonban felajánlotta a Wehrmachtnak : kész közvetett segít
séget adni oly módon, hogy Lengyelország szövetségesét, Romániát megtá-

37 HIL. Az 1947. évi pár izs i béke előkészítő bizot tság ka tona i i ra ta i . VIII/12. Lengyel a l tá
bo rnagy val lomása . 

38 xjo. Lásd még Ránki: i. m. 69. o. 
39 HIL. Lengyel a l t ábo rnagy val lomása. 
40 Ránki: i. m. 73. o. 
41 Ádám—Juhász—Kerekes: Diplomáciai i r a tok . . . IV. köt . 563/b i ra t . 
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mad j a..42 Amikor a németek támadásukhoz felvonultak a lengyel határon, a 
magyar vezérkar minden törekvését Erdélyre összpontosította, ezért csapa
tokat vont össze a román határon, de Hitler ezt a próbálkozást erélyesen le
intette, mert az ellenkezett saját terveivel. 

A vezérkar hatalma és befolyása az országon belül rendkívüli mértékben 
megnövekedett. Werth hivatalba lépésétől kezdve azért fáradozott, hogy a 
polgári vonaltól minden hatalmat a kezébe kaparintson. Az 1939. évi II. t e , 
az ún. „honvédelmi törvény" a politikai, gazdasági és a szellemi élet egész 
területén széles utat nyitott a katonai hatalom mindenhatósága számára. 
A vezérkar fokozatosan behatolt az államvezetésbe, mind nagyobb részt kö
vetelt az államhatalmi funkciók gyakorlásában. A külpolitikában nemcsak a 
kezdeményezés, de az utolsó szó jogát is magának vindikálta. Werth keresz
tülvitte, hogy a hadsereg-főparancsnoki állás megszűnjék, és a HM fonto-
sabb osztályai kettős alárendeltségbe, a vezérkarfőnök ellenőrzése alá ke
rültek.3 

Irányító befolyást vívott ki a vezérkar a többi minisztériumoknál is, ahol 
ügyosztályokat szervezett, s ezek élére vezérkari tiszteket állított. A töme
ges bevonultatások és a hadsereg felszerelését rögzítő program végrehajtása 
során a vezérkar diktatórikus hatalomhoz jutott a termelési ágakban és a 
munkaerőgazdálkodásban. A hadiipari termelésre igénybe vett állami és ma
gán üzemek élére katonai parancsnokokat állítottak. 

Mindezekhez a tőkés-földbirtokos uralkodó osztály azért járult hozzá, mert 
a hadsereg felfegyverzésének programja példátlan méretű hadiipari kon
junktúrát indított el. A vezérkar vált felelőssé (s ezt vállalta is) a tőkés ter
melés folyamatosságáért, biztonságáért és a profitigények fokozott kielégí
téséért. 

1941. január 11-ig a hadiipari megrendelések összege csak a hazai üzemek
nél 1 22i 796 000 P-re rúgott, de a hazai ipar nem tudta kielégíteni a hadse
reg sürgős igényeit, ezért a vezérkar Németországgal márciusig még 
23 247 426 P, Olaszországgal pedig 149 025 220 P összegű hadianyag-szállítás
ra kötött szerződést.44 Bérrögzítéssel és a munkások helyhezkötésével biz
tosította a zavartalan tőkés termelést. A nagyarányú bevonultatások és a 
hadiipar munkaerőszükséglete felszívták a munkanélküli tömegeket, de így 
is mutatkoztak zavarok. Jellemző, hogy ezek miatt a tőkés érdekeltségek 
már nem is a kormányhoz, hanem egyenesen a vezérkarhoz fordultak orvos
lásért. 

1940. november 11-én Bor Jenő vkszt. ezredes, a HM anyagi csoportfőnöke 
elnökletével értekezlet folyt, amelyen megjelentek a Kereskedelemügyi, 
Külkereskedelmi és Iparügyi Minisztérium megbízottjai, az Anyaggazdálko
dás Országos Központja, a Nemzeti Bank és néhány nagyvállalat képviselői. 
A tárgyalt probléma az volt, hogy a fegyverkezési program második üteme 
vége felé közeleg s a termelési ütem folyamatossága nem látszik biztosított
nak. A Weiss Manfréd gyár jelentette, hogy 1940 végéig leszállítja a lőszer
rendeléseket és akkor — ha nem történik intézkedés — 10 000 munkást kény
telen elbocsátani. Máshonnét is munkáselbocsátásokat jeleztek.45 Munkanél
küli tömegek képződése, s ezzel a belső társadalmi feszültség és a munkás
mozgalom növekedésének veszélye jelentkezett, amelyből az uralkodó osztály 
az adott külpolitikai szituációban mindennél jobban félt. A HM III. csfség 
ezért az javasolta, hogy növelni kell a hadianyag-kivitelt, s emellett a fel-

42 Ránk.1: i. m. 73. o. 
43 HIL. HM. — 300/ein. l /a . — 1940. 
44 H I L . I I I . c s f s é g — 3728 — 1941. 
45 H I L . I I I . c s f s é g — 60 529—1940. é s H M . I I I . c s f s é g — 14 231. — 1940. 
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szabaduló munkaerőt repülőgépmotor és harckocsianyagok gyártásában kell 
foglalkoztatni.46 

Végeredményben a megoldást a fegyverkezés fokozása és a fasiszta Né
metország számára nagyarányú bérmunkák vállalása jelentette. 

A vezérkarfőnök külön bíróságának felállítása kifejezte, hogy a vezérkar 
bizonyos ügyekben a polgári törvényeken kívül- és felülállónak tekinti ma
gát. Az 1940. évi XVIII. te. alapján a vezérkarfőnök emelt vádat, a katonai 
bíróság járt el mindazokban az ügyekben, amelyekről a törvény kimondta, 
hogy azok az „állam nemzetközi érdekeit sértik." Ilyen alapon kezdte meg 
működését ez a vészbíróság a fasizmus ellen küzdő legjobb hazafiak ellen, 
mint amilyenek a kommunista Schőnherz Zoltán, vagy a nem kommunista 
Bajcsy-Zsilinszky Endre is voltak. Katonai bíráskodás alá tartoztak a hadi
üzemek is. 

A vezérkar a hatalom minél teljesebb kisajátításáért folyó törtetése közben 
gyakran került ellentétbe a polgári politikusokkal és a hatalmi szervekkel. 
Jó néhányszor a legsúlyosabb kihatású külpolitikai ügyekben is sikerült ér
vényesítenie akaratát. A végső célok tekintetében nem is volt lényegi eltérés, 
de az eszközök, módszerek és időpontok megválasztásában ütközések adód
tak. Azzal, hogy a polgári diplomáciától függetlenül, vele párhuzamosan, 
vagy attól eltérő irányban tevékenykedett, a fejlettebb és óvatosabb polgári 
diplomáciát néha igen kellemetlen helyzetbe hozta. Primitívebb, erőszako
sabb politikájával az ország népének még nagyobb szerencsétlenséget, sú
lyos politikai károkat, végzetes kihatásokat okozott. 

Nagyon elgondolkoztató, hogy bár Werth Henrik megsejtette, mégis tuda
tosan vállalta a német fasizmussal való katonai együttműködés következmé
nyeit. Ö Lengyelország lerohanása után, tehát a német katonai sikerek fel
felé ívelése idején, a „szovjet szomszédságra való tekintettel" még 1939 őszén 
elkészítette a Duna—Tisza közének s a Dunántúl Balatonig terjedő részének 
kiürítési tervét.47 

A gyors lengyel vereség a vezérkarnál erősítette a német fasizmushoz 
fűződő illúziókat, és az a nézet vált uralkodóvá, hogy ,,a németekkel nem le
het ujjat húzni." A Róma—Budapest—Varsó tengely ábrándja végleg szét
foszlott és az új helyzet a vezérkart arra késztette, hogy egyértelműen és 
nyíltan kiáll j on a német fasizmussal való háborús együttműködés mellett.48 

Területi céljai egyelőre változatlanul Románia ellen irányultak. 
Az 1940 elején megint úgy ítélte meg a katonapolitikai helyzetet, hogy Né

metország az olajforrások miatt hadjáratra készül Románia ellen. Bár egy 
német átvonulás engedélyezése a nyugati hatalmak hadüzenetét is jelenthette 
volna, Horthy és Csáky külügyminiszter a vezérkarral együtt vállalták vol
na a háborús veszélyt. Werth kétféle javaslatot is kidolgozott: az egyiket 
német—magyar együttes támadás, a másikat német támadás esetére, mely 
Magyarországon való átvonulással történne. Teleky ez ügyben hármas talál
kozót kért Hitlertől, de Hitler nyersen elutasította. Ezt röviden így indokol
ta: 1. A békét meg kell őrizni a Balkánon, 2. Magyarország három napnál 
tovább úgysem tudna háborút viselni. 

Környezetében azt a gyanúját is kifejezte, hogy biztosan Anglia hecceli fel 
a magyarokat, mert érdeke, hogy égjenek az olajforrások.49 

Mussolinit is lebeszélte arról, hogy ebben az ügyben tárgyalásokba bocsát
kozzék a magyarokkal. Üzenetében utalt Magyarország gyengeségére, hogy 

46 HIL. HM. n i . csfség — 3728 — 1941. 
47 HIL. VKF. — 11/Om. biz. — 1. — 1939. 
48 HIL. Kádár Gyula visszaemlékezései. 3. o. 
49 Halder: Kr iegstagebuch, S tu t tgar t , Kohlhanirner , 1962. I. köt . 269—270. o. 
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egyedül még Jugoszlávia ellen sem tudna fellépni. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy „egy magyar támadás a Balkánra hozhatná Oroszországot, ami nagyon 
megfontolandó lenne", és ravaszul hozzáfűzte, hogy „a Balkánon a Duce-nak 
van elsőbbsége." Végül megjegyezte még, hogy „Magyarország Angliával 
egy szív, egy lélek."50 

Az elutasító magatartás oka valójában az volt, hogy Hitlert egészen más 
tervek foglalkoztatták, mint a magyar vezérkart. 1940 tavaszán éppen Fran
ciaországot készült lerohanni. 

Mégis, már május 7-én, Homlok ezredes, a berlini katonai attasé útján üze
net érkezett a német vezérkartól Werth címére, mely egy Románia elleni né
met—magyar támadás lehetőségét jelezte. Eszerint, egy közelebbről meg 
nem határozott esetben és időpontban, magyar csapatok a Bihar-hegységtől 
északra, míg a németek attól délre nyomultak volna előre Erdélyben.51 

A meglazult német—magyar kapcsolatok ismét megélénkültek. Megjelen
tek az országban az első német összekötő tisztek és tömegesen a Gestapo-
ügynökök, majd a vezérkar fokozatosan mozgósított, és júniusban úgy látta, 
hogy az olasz hadbalépés és Franciaország lerohanása után most már biz
tos a német győzelem.52 

Június végén a Szovjetunió visszakövetelte és viszakapta azokat a terü
leteit, melyeket Románia az intervenció idején szállt meg. A magyar vezér
kar megint támadni akart, de a német vezérkar erélyes közbelépésére le kel
lett szerelni a mozgósított erőket.53 

1940. augusztus 30-án —• mint ismeretes — a Bécsben összeült német— 
olasz fasiszta döntőbíróság Magyarországnak ítélte a vegyes lakosságú 
Észak-Erdélyt. Ennek fejében a magyar kormány most már mindenestül el
kötelezte magát a német fasizmusnak. Súlyos feltételű gazdasági egyezményt 
írt alá és csatlakozott e hármas egyezményhez. 

Egy augusztus 19-i keltezésű vezérkari irat érdekes módon világít rá a ma
gyar vezérkar zavaros középhatalmi ábrándjaira. Kivonatosan ezeket tartal
mazza : 

„1. A nemzetközi feszültség az angol világbirodalom részbeni, vagy egész-
beni legyűrésével még nem fog nyugvópontra jutni, mert az angolszáz ha
talmak nem fognak oly könnyen hatalmuk elvesztésébe belenyugodni, ha
nem minden lehetőséget megfognak ragadni, hogy Európában a békétlensé
get továbbra is fenntartsák. Ezért előbb-utóbb előtérbe fog lépni Kelet- és 
Délkelet-Európa kérdése. Mindkettő ütközőpontjában Magyarország áll. 

2. Délkelet-európai kérdés kapcsán nem szabad szem elől téveszteni, hogy 
Jugoszláviával szemben még követeléseink vannak (elsősorban a Duna—Ti
sza köze), másrészt a középhatalommá vált Magyarországnak már tengerre 
is szüksége lesz. 

3. A kelet-európai kérdéssel kapcsolatban csak arra kívánunk rámutatni, 
hogy az Erdélytől és Dobrudzsától megfosztott Románia katonailag oly cse
kély értéket fog képviselni, hogy Oroszországgal szembeállítva már egyálta
lán nem fog tudni akadályt képezni. Ennek közvetlen következménye, hogy 
az orosz nyomás nemcsak közvetlen, közös határszakaszunkon fog érvénye
sülni, hanem ilyen vonatkozásban a leendő Románia ellenálló szerepét is Ma
gyarországnak kell átvennie . .." stb.54 

50 Uo. 
51 Uo. 280. O. 
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A primitív külpolitikát folytató és irreális ábrándokat tápláló vezérkar 
hatalmának mértéktelen megnövekedése a viszonylag józanabb politikuso
kat, köztük Teleky Pál miniszterelnököt, bosszúsággal és aggodalommal töl
tötte el. 1940 szeptemberében ezt írja memorandumában: „Magyarországon 
jelenleg két kormányzati apparátus és két kormányzat van: az egyik a tör
vényes, a másik a közigazgatás majdnem minden ágára kiterjedő katonai 
kormányzat, melynek működését a törvényes kormányzat áttekinteni és el
lenőrizni nem tudja.55 

Az államvezetés jelentős részében átcsúszott a vezérkar kezébe. A vezér
karnál pedig egyre nagyobb lett a német vezérkar összekötő tisztjeinek sze
repe. Ezek igyekeztek oda hatni, hogy a magyar parancsnokokat olyan sze
mélyek váltsák fel, akik —< úgymond — németországi tapasztalatokkal ren
delkeznek, ki nem mondva pedig, és megítélésük szerint, alkalmasak a né
met fasizmussal való együttműködésre. 

Törekvésük nyomán tényleg sok ilyen személycsere történt, az új parancs
nokok a hivatalukban talált régi, tapasztaltabb német összekötő tisztekkel 
szemben nem tanúsítottak ellenállást, hanem alávetették magukat ezek irá
nyításának, tanácsaínak.56 

„Legfelsőbb helyen különös súllyal kívánták meg, hogy a magyar—német 
katonai együttműködésben a legjobb viszony alakuljon ki, s ez még akkor 
is fennmaradjon, ha a politikai vonalon bármely okból homályosodások, vagy 
súrlódások állnának elő. Ezt Werth a vezérkar előtt több ízben is kihirdette" 
— olvassuk László Dezső vallomásában.57 

A Jugoszlávia elleni támadásban a magyar vezérkar teljesen alávetette 
magát a német befolyásnak. Bartha és Werth erőszakolták ki a részvételt, 
a döntő szót pedig Horthy mondta ki. Miután ő március 28-án elküldte bele
egyező válaszát Hitlernek, Kinczel tábornok útján még aznap este Budapestre 
érkezett Haldernek, a szárazföldi német hadsereg vezérfőnökének Werth-
hez intézett levele, melyben öt hadtest részvételét kérte a támadásban. A 
Jugoszlávia elleni katonai együttműködés terve nem volt új, mert az Haider 
és Werth között már 1940 őszén felmerült.58 

Az együttes támadás lezajlása után csalódást keltett, hogy Hitler a beígért 
Bánátot nem engedte át Magyarországnak, s a vezérkar arra a következte
tésre jutott, hogy a további hitleri támadást az eddiginél sokkal nagyobb 
áldozatokkal lehet csak kiérdemelni. Ismeretes Werth május 6-án kelt memo
randuma, melyben a fegyveres semlegesség feladását és a fasiszta Német
ország háborújához való csatlakozást sürgette. Emellett Werth a vezérkar 
tisztjeit pszichikailag felkészítette a Szovjetunió elleni támadásra. 

1941 áprilisának végén a VKF. 2. osztály egyik bizalmas tájékoztatója a 
következőket jelentette: „Az orosz hadsereg a jelenlegi állapotában egy 
nagyszabású háború viselésére nincsen felkészülve, a szovjet kormány min
denképpen el akarja kerülni a Németországgal való konfliktust. Orosz táma
dó szándék tehát nem áll fenn.59 

Mégis, május végén Werth egy tábornoki és vezérkari hadijátékot veze
tett le, melynek elméleti színtere Galícia és a Kárpát-határok voltak. Ennek 
kapcsán mondta: „Vegyék komolyan a helyzetet, mert rövidesen számolni 
kell a Szovjetunió elleni háborúval, ahol minden valószínűség szerint nem 
maradhatunk semlegesek.60 
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1944. június 19-én Halder Mátyásföldön közölte Werthhel és László Dezső 
ezredessel, hogy Németország néhány nap múlva megindul a Szovjetunió 
ellen: készüljön fel Magyarország is.61 

Ismeretes, hogy Magyarország hivatalosan nem kapott szerepet a „Barba-
rossa"-tervben, csupán Románia és Finnország, de a német vezérkar — mint 
a fentebbi adat is mutatja — azért számított a magyar hadsereg szolgála
taira. Arról volt szó csupán, hogy Hitler a magyar kormány önkéntes ajánl-
kozását akarta kivárni, mert nem akart alkalmat adni újabb területi igény
bejelentésére. Jól számított. Igaz, hogy a Bárdossy-kormány a háborúba lé
pést eleinte a németek felkéréséhez kötötte, de a katonai felső vezetés az 
önkéntes felajánlkozás híve volt, és ez az akarat döntött. Ürügyül — tudva
levően —• a kassai provokációt használták fel. A hadüzenetnek Horthyval és 
a Minisztertanáccsal való elfogadtatása után Werth és a vezérkar hadműve
leti csoportfőnöke, László ezredes azon voltak, hogy ,,ha már hadüzenet van, 
minél nagyobb erővel kell belépni, hogy gyors legyen a döntés."62 

Werth három hónappal korábban kinyilvánított katonapolitikai elve még 
bizonyos mérsékletet és a „külön magyar szempontokat" tükrözte. 1941. áp
rilis 18-án a Legfelső Honvédelmi Tanács elé terjesztett és a „Huba III." 
fedőnevet viselő hadseregfejlesztési tervét a következőkkel indokolta: „Ka
tonapolitikai szempontból igen fontos, hogy a jelenlegi háború befejezésekor, 
sőt annak elhúzódása esetén, már annak folyamán is oly hadsereggel rendel
kezzünk, mely kellő tekintélyt biztosít hazánknak."63 Feltűnő, hogy Werth itt 
még a háború elhúzódásával is számolt. Júniusban már mindent egyetlen 
lapra, a németek villámháborús győzelmére tett fel. Haldernak a vezérkarok 
közti tárgyalások során megígérte, hogy nyolc hadosztályt fog az arcvonalra 
küldeni. Hogy mégis csak a gyorshadtesttel történt meg a német táma
dáshoz való csatlakozás, annak az volt az oka, hogy júniusban még csak ez 
volt az egyetlen, hadviselésre alkalmas magasabbegység. Ekkor indult csak 
meg a hadseregfejlesztés harmadik üteme (1938 óta) és a hadsereg fegyver
zetében, felszerelésében még sok lényeges pótolni való volt. Werth és a ve
zérkar néhány hangadója azonban sürgették a háborús erőfeszítések fo
kozását. 

Augusztus végén a fővárosba érkezett Homlok ezredes, a berlini katonai 
attasé, és jelentette Werthnek: ha a kormány Nagy-Magyarország visz-
szaállítását akarja továbbra is, elérkezett az utolsó időpont nagyobb magyar 
erők alkalmazására, nehogy a többi kis államok a várható győzelem esetén 
Magyarország előtt fölözzék le a tejfelt. 

Werth egyetértett és kijelentette, hogy ő legutolsó emlékiratában majd
nem hasonló módon fejezte ki a nézetét. Werth ezután vezérkari megbe
szélést hívott egybe, melynek célja egyúttal Haider tájékoztatása is lett volna 
a jelenlevő Homlok ezredes útján. A vezérkarfőnök kijelentette, hogy Ma
gyarország nyolc elsővonalbeli, vagyis arcvonalra bevethető seregtesttel ren
delkezik. Közölte, hogy a gyorshadtest leváltására három hadosztályt lehet
ne adni. Ezzel kapcsolatosan László Dezső — mint saját maga írja — úgy 
vélte, hogy ezt a három magasabbegységet a Balkánra kellene küldeni, ahol 
megszálló erő lehetne.64 (Érdekes, hogy ez az utóbbi gondolat később — már 
a német vezérkar konkrét kívánságaként — többször is felmerült.) 

Keresztes-Fischer belügyminiszter tudomást szerzett a vezérkar titkos tár
gyalásairól és heves támadást indított Werth ellen, ugyanakkor Bárdossy mi-
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niszterelnök Werth legutóbbi, pimasz hangú memoranduma miatt fordult pa
naszlevéllel Horthyhoz. 

Werth memorandumán az egyébként németbarát és háborúspárti Bárdos-
sy is annyira felháborodott, hogy alaposan eláztatta őt Horthynál. A Ránki 
György által publikált panaszlevélből idézek: 

„A m. kir. honvédség vezérkari főnöke emlékiratában felelősségre vonta 
a kormányt, mert Magyarország kénytelen-kelletlen és csak effektív megtá-
madtatása (Kassa) után lépett be a háborúba, de akkor is csak kis erőkkel, 
ami Magyarország részére nehezen jóvátehető politikai hátrányt jelent." Ez
után Werth azt fejtegette, hogy ez a mulasztás a németeknek nagy véráldo
zatába került, fékezően hatott, s hogy ennek kihatásait és jelentőségét az or
szág majd a háború után fogja megtudni, illetve akkor várható a németek 
szemrehányása. 

Bárdossy felháborodottan hangsúlyozza levelében: „a német hadsereg ne
vében emel vádat ellenünk" — majd így folytatja: ,,A legkisebb jel sincsen 
arra, hogy német részről kifogásolnák, vagy kifogásolták volna a szovjet 
elleni háborúban vállalt fegyveres részvételünk mértékét, de még ha ez így 
is lenne —• amit semmi esetre sem lehet tényként elfogadni —, akkor is szin
te elképzelhetetlen és mindenesetre példa nélkül álló, hogy éppen legmaga
sabb magyar katonai szerv emeljen vádat saját országának felelős kormány
zata ellen." Ezúttal Horthy Werth ellenében nekik adott igazat, mert meg
értette, hogy a vezérkar már nemcsak a Minisztertanács, de az ő saját „leg
főbb hadúri" jogát is megpróbálja kisajátítani. Horthy akkor komolyan meg
haragudott és kijelentette: „A vezérkar ne politizáljon."''5 Werthet ezért me
nesztette és helyébe 1941. szeptember 5-től a megfontoltabbnak és amellett 
igen tehetségesnek mondott Szombathelyi Ferencet állította. 

Míg Werth fenntartás nélkül, 4—5 hadtest önkéntes felajánlását sürgette 
a kormánynál, hogy a német fasizmus remélt, végső győzelme után elegendő 
érdem legyen a jutalmazásra, Szombathelyi eleinte igen óvatosnak mutat
kozott. 

Első katonapolitikai koncepciója a különcélúságot tükrözte és hasonlított 
ahhoz, amelyet a hadseregfejlesztési terv 1941. április 18-i indokolásából 
idéztem: „Kímélni kell az erőket, ha már beavatkoztunk a háborúba, hogy 
minél több erőt tudjunk tartalékolni az utolsó időkre, mert ha van erőnk, 
ezzel tudjuk biztosítani az ország fennmaradását. Lehet, hogy kisháborúkat 
kell majd vívni a végén szomszédainkkal."66 

Óvatosságánál is erősebb volt azonban opportunizmusa, engedékenysé
ge a német követelésekkel szemben. így eshetett meg, hogy amit Werth ga
vallérosan megajánlott Hitlernek, de teljesíteni nem tudta, azt Szombathe
lyitől megkapták a német fasiszták. Egész hadsereget áldozott fel az olda
lukon. Megnyilatkozásai arról tanúskodnak, hogy teljesen távol állt tőle egy 
nemzeti ellenállás gondolata, és egész magatartását a megalkuvás szelleme 
hatotta át. így vélekedett: „Harcolni kell a németek túlkö vetélései vei szem
ben és a magyar jobboldallal, de azokkal szemben is, akik minden áron 
ujjat akarnak húzni a németekkel. A fal mellett kell haladnunk, mert ha 
sokat huzakodunk velük, megszállnak és akkor nincs megállás."67 

Horthy 1941 szeptemberében Hitlernél járt Bárdossyval és kialkudta, 
hogy a súlyos veszteségekre való tekintettel csak négy hadosztály maradjon 
kint, megszálló erőként. A vezérkarok közti tárgyalások során Szombat
helyi ugyanakkor galíciai területre jelentett be igényt, amelyre az indokolás 
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szerint „taktikai előtér"-ként volna szükség. Hitler megértőnek mutatkozott 
és kilátásba helyezte a kérésnek politikai úton való elintézését. Ekkor újabb 
— ezúttal csendes •— ellentét zajlott le a polgári és a katonai diplomácia kö
zött. A kormány tudomást szerezve a vezérkar igényéről úgy döntött, hogy 
nem kéri a galíciai területeket Hitlertől. 

A német ellenszámla azonban még az ügy lezárása előtt megérkezett: két 
újabb megszálló hadosztályt és műszaki alakulatokat kértek és meg is kap
ták. 

1942. január 8-án elvi megegyezés jött létre Horthy és Ribbentropp között 
Magyarországnak a keleti fronton való fokozott erőfeszítéseit illetően, s ab
ban állapodtak meg, hogy a részvétel mérvét majd a katonai vezetők fogják 
megbeszélni. Ezen az alapon Keitel már január 20-án Budapestre érkezett és 
megkezdte a konkrét tárgyalásokat Barthával és Szombathelyivel. 

Szombathelyi ennek kapcsán előzetesen már így vélekedett: „az 1942-es 
év meg fogja hozni a végső döntést, a győzelmet a németeknek a keleti 
fronton. Ha a magyar királyi haderő részvételével a német hadvezetőség 
nem lesz megelégedve, akkor Magyarország hátrányba jut -a békekonferen
cián Romániával szemben. Ezért a kiküldendő haderők száma tekintetében 
minden további nélkül el kell fogadni a német álláspontot és a vita közép
pontjába e haderők felfegyverzésének kérdését kell állítani."68 

Keitel mértéken felüli követelései azonban még a vezérkart is megdöbben
tették. Kiitűnt, hogy Werth előzőleg nemcsak hogy informálta már a német 
vezérkart a maximális lehetőségekről, hanem azt erősen el is túlozta, hogy 
a magyar hadsereg — mint szövetséges —• minél kedvezőbb színben tűnjön 
fel a németeknek. Ezért még a kiképzésre és felfegyverzésre váró, egyelőre 
csak papíron létező kerethadsereget is felajánlotta. Nehéz viták után Szom
bathelyiek végül is 9 könnyű- és egy páncélos hadosztályban egyeztek meg a 
már szovjet területen működő 5 megszálló dandáron felül. Ez tényleg a ma
ximális lehetőség volt. Sőt, mivel az odaígért hadosztályok fegyverzet és fel
szerelés, de legfőképpen páncélelhárító fegyverek tekintetében igen hiányo
san voltak ellátva, szóbelileg abban állapodtak meg, hogy a németek a 
hiányzó anyagot utólag majd kiküldik az arcvonalra. Ez a garancia nélküli 
ígéret aztán teljesítetlenül maradt. 

Szeptemberben a német és a magyar vezérkar megállapodott abban, hogy 
magyar részről további két megszálló hadosztályt küldenek ki. Kállay mi
niszterelnök igyekezett ez elől kitérni, de Szombathelyi a tárgyalások során 
úgy nyilatkozott, hogy „két hadosztályt nyugodtan ki lehet állítani" —, s ezt 
a Legfelső Honvédelmi Tanács meg is szavazta.69 

Katonai részről Nagy Vilmos honvédelmi minisztersége alatt merült fel 
először, hogy a háborúból való esetleges kilépést elő kellene készíteni. 1942 
telén már Horthy is tett olyan kijelentést, hogy a német győzelem már két
séges előtte, ha ezen a télen nem tudták leverni az oroszokat.70 

Nagy Vilmos 1943. január 12-én, Göring születésnapján tudta meg: komoly 
bajok, nehézségek vannak a németeknél. Ennek hatására nem volt hajlandó 
intézkedést tenni sem a 2. hadsereg pótlására, sem a megszálló hadosztályok 
kiegészítésére, amint azt a német részről kívánták.71 A vezérkar a voro
nyezsi katasztrófában csak katonai problémát látott, politikait nem. 

Keitel 1943 februárjában három magyar hadosztályt kért Szerbiába, amit 
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Kállay a Donnál elszenvedett szörnyű veszteségre hivatkozva kereken meg
tagadott.72 Szombathelyi számára tetszetős gondolat volt a magyar erők egy 
részének a Balkánon való összpontosítása. Ügy gondolta, hogy az angolok 
balkáni partraszállását Románia átállása követné, s ez esetben célszerű len
ne magyar csapatok jelenléte ebben a térségben. 

Az olaszországi, 1943 júliusában történt események nemcsak a polgári poli
tikusoknál, hanem a vezérkarnál is megrendülést okoztak. Szombathelyi, aki 
a hangulatok embere volt, hívatta Kádár Gyulát, a VKF. 2. osztály akkori 
vezetőjét és közölte vele, hogy elérkezett az idő a különbéke és a háborúból 
való kiválás érdekében a legrövidebb időn belül cselekedni.73 

Törökországba akarta meneszteni a vezérkar egyik tisztjét, Tömösi alezre
dest, hogy tárgyaljon az angolszászokkal, Kállay tudomást szerzett a vezér
karfőnök szándékáról és erélyesen megakadályozta a vezérkar illetéktelen 
külpolitikai tevékenységét. Különben is, polgári vonalon már ősz óta folytak 
tapogatózások a kiugrás lehetőségei felől. Ismét jelentkeztek tehát a polgári 
politika és a vezérkar közti hatásköri ellentétek. 

Csatay, az új honvédelmi miniszter augusztusban bemutatkozó látogatást 
tett Hitlernél, aki az olasz események miatt újból felvetette, hogy Ma
gyarország vegyen részt a Balkán megszállásában. Csatay és a vezérkar a 
teljesítés mellett volt. Szombathelyi a szeptember 4-i Koronatanácson így ér
velt: 

1. A németek nehéz helyzetében segítünk, viszont ők hazaengedik a Szov
jetunióból a megszálló erőket. 

2. Úgysem szabadulhatunk a németektől, s meggondolandó, hogy ma még 
Németország az egyetlen gát a bolsevizmus ellen.74 

Horthyt meg is győzte, de a szeptember 8-i olasz fegyverszünet hatására 
polgári tanácsadóinak sikerült őt lebeszélni erről. Szombathelyi azonban köz
ben a kormány felhatalmazása nélkül is megígérte a német katonai attasé
nak, Pappenheim tábornoknak, hogy teljesíti Hitler kívánságát; három had
osztályt küld Tito elleni hadműveletekre a Balkánra. Az attasé befejezett 
tényként adta ezt hírül Hitlernek. 

Szombathelyi ígérete mögött az az elgondolás húzódott meg, hogy hat had
osztályt haza lehetne rendelni, hármat pedig a Balkánra küldene, mely az 
angolszászok partraszállásakor átállhatna, s magva lehetne az új magyar 
hadseregnek. Kállay és Horthy azonban a kérdés megvitatása után elvetet
ték javaslatát, és helyt adtak az ellenérveknek: 

Űj hadszíntéren, új érdekeltség keletkeznék, amely talán a jelenleginél is 
nagyobb veszteséggel járhatna, s emellett az angolok partraszállására sin
csen biztosíték. 

Szombathelyi tehát utasítást kapott, hogy tagadja meg a kérést. Közben 
Szombathelyit meghívták a főhadiszállásra. Pappenheim kísérte őt, s a ma
gyar vezérkar főnöke csak a vonaton tudta vele közölni az elutasítást. A ka
tonai attasé kínos helyzetében dühöngött, Szombathelyi pedig az ódiumot az 
államvezetésre hárította.75 

Pappenheim ezután egy összefoglaló jelentést készített, amelyben a ma
gyar kormányt és a katonai vezetést megbízhatatlannak nyilvánította. Jelen
tését a magyar megszálló erők mellett működő német összekötőnek is meg
küldte, de az téves címzés folytán a magyar parancsnoksághoz került, ahon-

72 Ránki: i. m . 189. o. 
73 HIL. T a n u l m á n y g y ű j t e m é n y . 2556. Kádár Gyula v isszaemlékezései . 330. o. 
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nét jelentették az ügyet a német főhadiszállásnak. Pappenheimet menesztet
ték, s Greiffenberg tábornok lett az utóda.76 

A kiugrás fel-felbukkanó gondolata a legsúlyosabb ellentmondások szöve
vényében vergődött. 

Bajcsy-Zsilinszky Endre Kállayhoz írt levelében a katonai vezetés és a 
polgári kormányzat hatalmi viszonyát így jellemezte: „ . . . szóvá teszem — 
nem tudom hányadszor —• a katonai kamarilla halálos veszedelmének kérdé
sét. Nem Imrédy, nem Szálasi, nem a vicek-vacak polgárháborús tisztviselői 
horda fricskával elintézhető íróasztal lázadása itt az igazi baj, hanem az al
kotmányos hatalom lassú átcsúszása a katonai kamarilla kezébe. . . A ma
gyar miniszterelnöknek már arra nincsen hatalma, hogy érvényt szerezzen a 
magyar alkotmányos jogkörének az alkotmányellenes és a magyar nemzet 
életére nézve halálosan veszedelmes katonai oligarchiával szemben."77 

E levélben még a katonai vezetésben és a hadseregben gyökeres változáso
kat követelt. 

Mint már korábban említettük, a vezérkar a gazdasági élet irányításában 
is diktatórikus hatalomra tett szert. A vezérkar kötötte a hadiszállításokra 
vonatkozó szerződéseket a németekkel és a hazai üzemekkel, a magyar tőkés 
osztály pedig rendkívül érdekelt volt a hadiipari konjuktúrában, amely vi
szont túlnyomórészben a német nyersanyagszállítások és megrendelések 
függvénye volt. Csatay 1943 végén a Minisztertanács előtt kijelentette: ,,A 
hadfelszerelési szállítások tekintetében teljesen ki vagyunk szolgáltatva a 
németeknek, mert ha ezek a szállítások teljesen leállnak, leáll egész hadi
iparunk is."78 Ebből a halálos összefonódásból a tőkés uralkodó osztály és a 
vezérkar nem is tudott már többé kibontakozni. 

1943 októberében Kádár Gyula, a VKF. 2. osztály vezetője kapott elsőíz
ben jelzést a pozsonyi katonai attasé útján arról, hogy a németek megszállni 
készülnek a már teljesen megbízhatatlannak tekintett Magyarországot. Ké
sőbb egy náci funkcionárius kereste fel Kéry Kálmán vezérkari ezredest az
zal, hogy soroljon fel 40 olyan magas rangú tisztet, akik német megszállás 
esetén betölthetnék a honvédség kulcspozícióit. Mindkét vezérkari tiszt jelen
tette a dolgokat Szombathelyinek s ezekről Csatay is tudomást szerzett, de 
egyikük sem vette komolyan a veszélyt. Csatay úgy vélekedett, hogy a néme
teknek minden emberükre a fronton van szükségük. Kállay miniszterelnök 
megszeppent és így nyilatkozott: 

„Ne ingereljük őket, a kitartást hangoztassuk." Horthyt is informálták a 
veszélyről, aki pillanatnyi felbuzdulásában így hősködött: „Ha megszánná
nak ellenállok, magam fogok a csapatok élére állni. Ha csak két napig tart is 
az ellenállás, hasznos lesz a nemzet jövőjére."79 Am, amikor ütött az óra, e 
szándékaiból semmit sem igazolt. Az állami felső vezetés nemhogy a meg
szállás elleni cselekvésig, de a szakítás komoly elhatározásáig sem tudott el
jutni. 

1943 végén Szombathelyi a kormány tudtával Hitler főhadiszállására uta
zott, hogy kieszközölje a magyar csapatoknak a Kárpátokra való hátravo
nását. A szándék az volt, hogy minden eshetőséggel számolva, kivonják a 
magyar csapatokat a szoros német felügyelet és a beékelődés alól. Hitler 
könnyedén elvetette a magyar előterjesztést, mert úgymond, ha ő a Kárpá
tokig engedné az oroszokat, elvesztené a háborút. Erről szó sincs. Még 50 
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hadosztály és új fegyverek állnak a rendelkezésére, a tavasszal döntő táma
dást indít és befejezi a háborút. Hozzátette még, hogy ennél az offenzívánál 
a magyarokra nem is lesz szüksége. 

A magyar kíséretben levő Homlok és Kádár vezérkari ezredesek a német 
vezérkari tisztekkel való érintkezéseik során Hitler kijelentéseivel merőben 
ellentétes értesüléseket és benyomásokat szereztek. Jelentették Szombathe
lyinek, azonban ő hazatérve mindezekről hallgatott, s csak Hitler hencegéseit 
továbbította. Ennek nyomán a felsőbb körökben új, ostoba bizakodás tá
madt.80 Pedig — korábbi állásfoglalásától eltérően — már a berlini katonai 
attasé, Homlok Sándor vezérkari ezredes is tárgyilagos jelentéseket küldött 
Budapestre, és már hosszabb idő óta jelezte, hogy a németek erőfeszítéseik 
végéhez értek.81 

Ekkor jelent meg a színen Vörös János tábornok, aki memorandumot inté
zett Szombathelyihez s ebben leszögezte: semmi kétség, a németek nyerik 
meg a háborút. Nehézségeik csak átmenetiek s az új fegyverek bevetése csak 
rövid idő kérdése. Mély sajnálattal állapítja meg, hogy a magyar kormány 
mind jobban eltávolodik a németbarát irányzattól, nem vesz részt azzal az 
erővel a háborúban, ahogy azt tehetné. Figyelmezteti Szombathelyit, hogy a 
balratolódó politikáért (?) a végén ő is felelni fog. Felkéri őt, vesse latba be
folyását, hogy a magyar politika ne térjen le arról az útról, amely a nem
zet jövője szempontjából egyedül helyes. Szombathelyi dühös is volt, csodál
kozott is, hogy őt az anyagi csoportfőnök kioktatja és megfenyegeti. Azt vá
laszolta vissza Vörösnek, hogy politikai vonatkozású megállapításai túlesnek 
hatáskörén. Vörös János megsértődött, egészségügyi szabadságra ment, de 
azt nem töltötte le, hanem röviddel a német megszállás előtt szolgálattételre 
jelentkezett. Összebékültek Szombathelyivel s ő lett a székesfehérvári had
testparancsnok.82 Szombathelyi pár nap múlva bebizonyította, hogy valóban 
nem szorul oktatásra, mert a legmesszebbmenőkig kész meghajolni Hitler 
szándékai előtt. 

A német megszállás előtti napokban sűrűsödtek a veszélyt jelző hírek és 
Szombathelyi Csatay miniszter kívánságára felvilágosítást kért a német ka
tonai attasétól. 

Greiffenberg távollétében helyettese, Futterer tábornok késve és a sértet
tet játszva, kitérő választ adott. 

Ezután Horthyt, Csatayt és Szombathelyit, vagyis az államfőt és a leg
felső katonai vezetést Hitler Klessheimbe rendelte, s az ismert körülmények 
között végrehajtotta a megszállást. Szombathelyi befolyásának fő része volt 
abban, hogy az eleinte vonakodó Horthy beletörődött Hitler szándékaiba és 
engedett azoknak. Március 19-én a vezérkarfőnök Horthyval és Csatay val 
hazafelé tartva a különvonatról ezeket táviratoztatta Budapestre: 

„A németeket barátságosan kell fogadni, ellenállni nem szabad, csapatokat 
a laktanyákban vissza kell tartani."83 

írásbeli vallomásában mentségül a következőket hozta fel: 
1. Hitler megígérte (!), hogy függetlennek tekinti az országot s csak át

meneti a megszállás, amíg másik kormány alakul. 
2. A csapatok helyzete úgyis lehetetlenné tete volna az ellenállást, s Hitler 

kijelentette: ha a megszállással kapcsolatosan ellenállást fejtetnénk ki, a né-
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met csapatokon kívül szlovák és román csapatok is részt vennének a megszál
lásban. 

3. A kormányzó személyét sértetlenül hazahozni létérdek volt. Nélküle 
nem volt cselekvőképes a kormány. 

E pontok elemzése semmit sem módosíthatna a legsúlyosabb tényeken, 
hogy a katonai vezetés és a kormány a legelemibb védelmi intézkedéseket 
sem tette meg a fenyegető nemzeti szerencsétlenség elhárítására, bekövetke
zésekor pedig minden ellenállás nélkül behódoltak a megszállóknak. 

Kállay, kinek „hintapolitikáját" a németek régóta ellenőrizték, a megszál
lás első hírére személyében is fenyegetve érezhette magát. Első gondolata 
az volt, hogy Debrecenbe repül és ott a már mozgósított két hadosztállyal 
ellenállást kezd. Szándéka azonban szalmalángként lobbant el. Mogyoróssy 
tábornok, a repülőerők parancsnoka és Hellebronth tábornok könnyűszerrel 
lebeszélték azzal, hogy éjszaka nincs felszállásra alkalmas repülőtér, s hogy 
mire elindulna, már meg lesznek szállva a repülőterek. 

Ezen a napon előtérbe léptek a vezérkar régi rossz szellemei, mint Rácz 
Jenő, Sztójay Döme és a Gestapo ügynökévé aljasodott Ruszkay Jenő. Han-
kovszky Gyula altábornagynál, a hadműveleti csoportfőnöknél megbeszélés 
folyt, s a meghívott vezérkari tisztek valósággal ujjongtak a megszállás miatt. 
Hankovszky kijelentette: ,,Itt most a Führer parancsol." Deák vezérkari ez
redes így nyilatkozott: „Egyetlen ellenség az orosz, a német védelmez ben
nünket. Hálásnak kell lennünk, s legkevesebb, minden erőnkkel segítsé
gükre lennünk.'84 

Az egybehívott kormánytanácson Kállay kormánya lemondott. Csatay is 
leköszönt a miniszterségről,* de Horthy kérésére utóbb mégiscsak vállalta a 
Sztójay-féle kormányban is a honvédelmi tárcát. Csatay, aki korábban még 
a németekkel való együttműködés híve volt, a megszállás óta érzelmileg és 
a katonapolitikai célok tekintetében szembekerült a németekkel. A fegyve
res szembefordulásig azonban képtelen volt eljutni. Az út, amelyet végig
járt, mindössze a Teleky Páléhoz hasonló gesztusig vezette el. Október 15-ét 
követően, a Gestapo fogságában önkezével vetett véget életének. 

Amikor a megszállást követően Kéry Kálmán vezérkari ezredes a mozgó
sított 1. hadsereghez került vezérkari főnöknek, Csatay ismertette vele el
gondolását: „Az 1. hadsereg feladatát abban látom, hogy az orosz hadsereget 
a Kárpátok előtt, vagy a Kárpátokban addig visszatartsam, amíg az angol
szászok délről, vagy délnyugatról közelebb érnek. Akkor a német ellenrend
szabályok, melyek átállásunk ellen bevezethetők, már csak korlátoltak le
hetnek, és a németek ellen való fordulásunk sokat ígérő lesz."85 

Valóban megkezdődött annak a katonai szándéknak a végrehajtása, mely
hez Szombathelyi 1943 végén Hitler hozzájárulását kérte. A megszálló csa
patokat és a felvonultatott 1. hadsereget a katonai vezetés igyekezett a Kár
pátok északkeleti szakaszán összpontosítani s fokozatosan elérni azt, hogy 
ne ékelődjenek a magyar hadosztályok közé német egységek. Szemmel lát
ható volt a németek ellentétes törekvése s ennek volt betudható, hogy a Var
sótól délre eső térségbe szorult négy magyar hadosztály kivonását csak szep
tember második hetében lehetett megkezdeni. Náday vezérezredest leváltot
ták hadseregparancsnoki posztjáról, mert tudták róla, hogy az angolszász 
orientáció híve. Utóda Beregfy vezérezredes lett, de még ő is tartotta magát 
a magyar felső vezetés utasításához. A Kolomea—Sztanyiszlav közötti vesz
teséges harcok után nem a németek által kijelölt Prsemysl—Sztrij vonalra 
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vonult vissza, hanem a Kárpátokra húzódott a hadsereggel, amiért az elöl
járó német parancsnokság követelésére őt is le kellett -váltani."86 

A magyar felső vezetés azonban mindaddig nem akarta megszakítani a né
met fasisztákkal való katonai együttműködést, amíg az angolszászok útján 
nem sikerül fegyverszünetet kötni. Addig is legfőbb ellenségnek a Szovjet
uniót tekintette. Ez az abszurd álláspont a vezetés primitív politikai érzéké
ről tanúskodik, hiszen — mint nemsokára megtudhatták — a fegyverszünet 
legelső és elengedhetetlen feltétele csakis a szakítás és a német fasizmussal 
való fegyveres szembefordulás lehetett. A Csatay által képviselt elgondolás 
tehát 1943-hoz képest kibontakozásra alkalmas, új elemet nem hozott, s a 
politikai és katonai cselekvés feltételei pedig a megszállás után csak rosz-
szabbodtak. 

A kiugrás előkészítésére — a vezérkarnál és a hadseregben — elsősorban 
személyi cserékre lett volna szükség. Volt is ilyen bőven, csakhogy most már 
a németek határozták meg, hogy kik kerülhetnek a vezetésbe. 

Április közepén német követelésre meneszteni kellett Szombathelyit, Hor
thy előbb Lakatost nevezte ki, de Greiffenberg útján a német vezérkar tilta
kozását jelentette be. Ruszkay útján tudatták, hogy László Dezső, vagy Vö
rös János lenne az, akiben megbíznának. Sztójay miniszterelnök támogatásá
val Vörös János lett a vezérkar főnöke. Egyúttal vezérezredes lett és kíván
ságára a hadsereg-főparancsnoki funkciót is reá ruházták.87 Hitlernél tett 
tisztelgő látogatása alkalmával megígérte: „az árulókkal" erélyesen leszá
mol. Magatartásával, működésével bizonyítani igyekezett, hogy rászolgál Hit
ler bizalmára. Csak a román kiugrás után torpant meg egy pillanatra, de ez 
sem érlelte meg benne a szakítás szándékát, hanem a lehető legkárosabb kö
vetkeztetésekre és elhatározásokra vezette. A romániai fordulat után magá
hoz vezettette a VKF. 2. osztály megbízhatatlanság címén őrizetben tartott 
vezetőjét, Kádár Gyula vezérkari ezredest, és ismertette előtte memorandu
mát, amelynek lényege ez volt: 

,,A németek nem nyerhetik meg a háborút, ezért a magyar hadsereg mentse 
át magát Nyugatra s az ország mozgatható értékeit, valamint az egész had
köteles fiatalságot Németországba kell kitelepíteni s ott felkészülni az új 
honfoglalásra. Kiürítési kormánybiztosnak öccsét, Vörös Géza altáborna
gyot jelölte ki.88 

1944 augusztusában a lengyel felkelők, a legjobb történelmi hagyományok
ra emlékezve, megpróbálták együttműködésre bírni a Varsótól délre levő 
magyar csapatok parancsnokságát. 

Augusztus 22-től a Grodziskban elhelyezkedett II. hadtest parancsnoksá
gát Lengyel Béla altábornagy vette át. 

Piasecno helységben felkereste őt Bor tábornoknak, a lengyel felkelés pa
rancsnokának megbízottja és a következő tartalmú üzenetet adta át: 

1. Arra kérik, vonuljon Varsóba és csatlakozzék a felkelőkhöz. 2. Adjon 
lövegeket és lőszert a szabadságharcosoknak. 

3. Engedjen nekik szabad mozgást Varsóból kifelé és vissza a fővárosba. 
Lengyel Béla kérdésére, hogy mi lesz, ha a szovjet csapatok jönnek Var

sóba, ezt válaszolta: ez esetben a Lublinban megalakult szabad lengyel kor
mány veszi oltalmába a magyar csapatokat. 

Lengyel altábornagy jelentést (tett az ajánlatról Vörös Jánosnak, aki meg
tiltotta a csatlakozást, de „bizonyos meggondolásokból" hozzájárult, hogy ne 
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harcoljanak a felkelő erők ellen s engedjenek mozgást nekik. Ennek alap
ján a lengyelek felé közölték, hogy a csatlakozást nem lehet végrehajtani, 
mert otthon kellenek a csapatok. Szeptember 8-tól valóban megkezdődött 
hazaszállításuk. A magyar parancsnokság azonban ígéretet tett, hogy az 
5. hadosztály lövegeket és lőszert hagy hátra a felkelőknek.89 Vörös János 
mérsékelt engedékenysége feltehetően az angolszászok felé ekkortájt folyó 
fegyverszüneti tapogatózásokkal állt kapcsolatban. 

Csatay viszont azt kérte Vöröstől, hogy váltsa le a VKF. hadműveleti 
osztályának vezetőjét, Nádas vezérkari ezredest és beosztottait, mert nem bí
zott bennük. A németeket szolgáló garnitúra leváltása nem történt meg sem 
itt, sem másutt. Bár Csataynak sem volt szándékában átállni a szovjet csa
patokhoz, törekvéseinek megfelelően, preventív intézkedésekkel jónak látta 
volna előkészíteni a német szövetségtől való elszakadást. Szeptemberben ez 
a cél vezette; kitartani az 1. hadsereggel a Kárpátokon, míg az angolszászok 
partraszállnak Dalmáciában.90 

Horthy kormányzó az október 15-i kiugrási kísérletnél kizárólag a kulcs
helyeken levő tábornokokra támaszkodott. Ezekről a döntő órákban kiderült, 
hogy teljesen alkalmatlanok, ingadozók, vagy éppen árulók, nem szólva ar
ról, hogy a megszállás óta a„legfőbb hadúr" tekintélye is a minimumra 
süllyedt. Vitathatatlan Horthy elsődleges felelősége a kudarcban, de ahhoz 
különös súllyal járult hozzá a tábornokok és a vezérkar magatartása. Vörös 
János katonailag nem készítette elő kiugrását, ellenben a 2. hadsereghez 
Kozár vezérkari ezredest küldte ki vezérkari főnöknek, aki október 15-én a 
kapott utasításokat elárulta és a hadseregparancsnokot kiszolgáltatta a né
meteknek, a 3. hadsereghez pedig Sellyey vezérkari ezredest küldte ki, 
aki kereken megtagadta Horthy parancsait.91 

Ráadásul a vezérkar főnökének aláírásával ment ki a csapatokhoz a 
proklamációnak ellentmondó távirat: tovább kell küzdeni a németek oldalán 
az oroszok ellen. Ennek nyomán zavar és bizonytalanság támadt az 1. hadse
regnél is. Mint Kéry Kálmán, az 1. hadsereg akkori vezérkari főnöke leírja, 
ő csak október 15-én szerzett tudomást a Moszkvában folyó fegyverszüneti 
tárgyalásokról, így a csapatok átállítására még az irányelveket sem készítette 
el. A táviratot követő bizonytalanságban sikerült telefonösszeköttetést te
remtenie Vattayval, a kabinetiroda főnökével, aki úgy nyilatkozott, hogy „a 
proklamáció hiteles, fel kell venni az összeköttetést az oroszokkal." 

Dalnoki Miklós Béla vezérezredes, az 1. hadsereg parancsnoka Vörös Já
nossal próbált összeköttetésbe lépni, de ez csak az éjszakai órákban sikerült 
neki. Kérdésére, hogy mit tegyen, Vörös János ezt válaszolta: „Minden tá
madást meg kell szüntetni, hogy az összeköttetés meg ne szakadjon és har
colni kell a németek mellett."92 

A hadsereg felső vezetésében az árulások, visszatáncolások és ingadozá
sok döntően kihatottak a további fejleményekre, és lehetőséget biztosított a 
németeknek az ellenintézkedések megtételére. Az 1. hadsereg parancsnoka, 
vezérkari főnöke, sőt Vörös János is, az utolsó pillanatban átmentek a szovjet 
csapatokhoz, de a magyar csapatok átállítása elmaradt. Pedig az idegen ér
dekű, gyalázatos háborútól megcsömörlött és elkeseredett magyar katonák 
százezreinek fegyverét szembe lehetett volna állítani a hitleri megszállók
kal, de ehhez előbb tisztogatást kellett volna végrehajtani a legfontosabb pa
rancsnoki posztokon. 

89 HIL. Lengyel altábornagy vallomása. 
90 HIL. Kéry Kálmán kihallgatási jegyzőkönyve. 
91 Up. 
9? Uo. 
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Kádár Gyula, volt vezérkari ezredes kéziratos visszaemlékezésében sommá
san így okolja meg a horthysta katonai vezetés végső bukását: 

„A trianoni békehatározványok erőszak útján való megváltoztatására ren
dezkedtek be. Széles néprétegekre való támaszkodás helyett a Monarchia kor
szerűtlen szellemi hagyatékára építették a hadsereget. Ebből a vezetésből a 
népi erőket kizárták. Szinte fenntartás nélkül olyan oldalra álltak, melynek 
rendszere, ideológiája idegen, erkölcstelen, szándéka hódító s túlméretezett, 
így még a magyar soviniszta álláspont sem volt náluk következetes, mert 
nem a nemzeti érdekekért fogtak fegyvert. A nemzeti egységet soha, a döntő 
időkben végképp nem tudták megvalósítani. Nem készítették elő a szakítást, 
melyet külső segítség nélkül nem lehetett végrehajtani. A közvélemény elő
készítése, átformálása teljesen elmaradt. Elzárkóztak a munkásság felé a bal
oldaltól. Hiányzott az áldozatvállalás és a személyi félreállás. Március 19-én 
kellett volna ellenállni. Azután már a bábok erőtlenek voltak, s nem volt 
tovább függetlenség."93 

Megállapításai jellemzőek és elfogadhatóak, csupán a szakítás és a külső 
segítség összefüggését érintő mondatához kívánkoznék egy lényeges kiegé
szítés. Az, hogy az egyetlen reális segítséget egyedül a szovjet felszabadító 
csapatok jelenthették, de a magyar katonai vezetés azt nem tőlük, hanem a 
legvégső pillanatig is az angolszászoktól várta. Onnét várta Lakatos Géza 
miniszterelnök és Hennyey Gusztáv külügyminiszter is, akik a katonai felső 
vezetésből kerültek a Horthy-rendszer utolsó kormányába. A szakítás ko
moly, nagy szándékát pedig mindenek előtt a német fasiszta erőkkel való 
fegyveres szembefordulás igazolta volna. Ehhez mi nem a „félreállást" kér
jük számon (hiszen elképzelhetetlen, hogy az árulók és az alkalmatlanok 
közül önszántából bárki is félre állt volna), hanem a félreállítást. Horthy és 
a vezérkar főnöke azonban nem intézkedtek, ami egyúttal bizonyíték arra is, 
hogy az „áldozatvállalás" szándéka sem volt meg bennük. A kalandor jellegű, 
merev és tehetségtelen országvezetés, amelyben oly rendkívüli szerepe volt 
a vezérkarnak, törvényszerűen jutott el a teljes politikai-katonai csődhöz, 

ЯНОШ ЧИМА: 
МАТЕРИАЛЫ О РОЛИ ХОРТИСТСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 
В ВОЕННОЙ ПОЛИТИКЕ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО РЕЖИМА 

Резюме 

Автор в своей статье даёт обширную ха} ^ктерную картину о военной и политиче
ской роли генерального штаба. Основной мыслью его работы является то, что Хорти, 
бывший руководитель пришедшей к власти контрреволюции, опирался в первую оче
редь во время своего длительного правления на генеральный штаб, который был ему 
непосредственно подчинён, независимо от правительства и министерства. 

Политическое влияние генерального штаба в Венгрии было более значительным, чем 
в фашистской диктатуре Гитлера или Муссолини. Опубликованные материалы свиде
тельствуют о том, что генеральный штаб оставлял за собой и право инициативы в 
внешней политике и обойдя правительство, вёл важнейшие внешнеполитические пере
говоры, заключал договоры. Генеральный штаб при поддержке Хорти обычно добился 
своих представлений. 

Архивный материал опубликованный автором раскрывает новые соотношения и новы-

92 НГЬ. К&ййг Суи1а У1з52авт1ёке2ёзе1 383. о. 

— 510 -



ми чертами дополняет сложившуюся раньше картину о политическом влиянии хортист-
ского генерального штаба. 

Из статьи выявляется, что военные руководители венгерского контрреволюционного 
режима для осуществления своих внешнеполитических целей считали естественным и 
самым сильным союзником окрепленную в военном смысле реваншистскую и антиком
мунистическую Германию; поэтому они уже с начала стремились к укреплению связи 
с самыми реакционными немецкими кругами. Это стремление было всегда основным, 
несмотря на то, что внешнеполитическое сотрудничество с Австрией, Польшей и Ита
лией то усиливалось, то ослабело. 

Во время консолидации контрреволюционного режима агрессивная военная группа 
была оттеснена на второй план. В начале 30-х годов лидер этой группы Дьюла Гём-
бёш пришёл к политической власти и таким образом группа получила решающую роль 
в выработке генеральной линии государственной политики. Бывшие офицеры из г. Се
гед как например Экхардт, Козма и Стоякочич, которые застроились в «гражданскую 
жизнь», получили важные политические рои и. 

Один из архивных документов свидетель!. 1-зует о том, что друг и бывший товарищ 
по оружию Гёмбёша, депутат партии мелких хозяев Тибор Экхардт в начале 1932 г. 
был у Гитлера в секретной командировке и уже в то время начертали вместе с ним по
литическое, экономическое и военное содействие венгерского правительства с немец
ким национал-социалистическим режимом. Вслед за победой Гитлера в марте 1933 г. 
венгерский генеральный штаб высказал, что территориальных целей можно достичь 
лишь путём всеобщей европейской войны, поэтому ведение войны для Венгрии явля
ется необходимостью. 

Автор публикует материалы и о том, что Гитлер з 1934 г. ясно предупредил вен
герский генеральный штаб, который искал связи с итальянскими военными кругами 
против Югославии, что он не одобряет это стремление и предлагает Венгрии уделять 
своё внимание не на южного соседа а на Чехословакию. С тех пор возможности, на
правление и актуальность венгерских территориальных целей были всегда установле
ны Гитлером. 

В статье публикуются новые данные о руководящей роли венгерского генерального 
штаба в производстве империалистической военной промышленности и перечислена 
стоимость в пенгэ отечественных, немецких и итальянских военных заказов в начале 
1941 г. 

Наряду с опубликованными новыми материалами автор использует большое количе
ство более-менее известных данных для иллюстрации того, что деятельность генераль
ного штаба в области внешней политики и дипломации привела в большой мере к 
полной потери экономической, политической и военной независимости страны и к пол> 
ному провалу режима Хорти. 
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JÄNOS CSIMA 

BEITRÄGE ZUR ROLLE DES GENRALSTABS VON HORTHY IN DER 
KRIEGSPOLITIK DES GEGENREVOLUTIONÄREN SYSTEMS 

Resümee 

Der Autor gibt in seiner Abhandlung ein umfassendes, charakteristisches Bild 
der kriegspolitischen Rolle des Generalstabs. Der Grundgedanke der Abhandlung 
ist: Reichsverweser Horthy, der bei der Gegenrevolution zur Herrschaft gelang, 
stüzte sich in der langen Zeit seiner Regierung, in erster Linie auf seinen Ge
neralstab, der unabhängig von der Regierung und dem Ministerium, direkt ihm 
unterstellt war. 

Der politische Einfluss des Generalstabs machte sich in Ungarn noch stärker 
geltend, als in der faschistischen Diktatur von Hitler oder Mussolini. Die ange
gebenen Daten bezeugen, dass der Generalstab die politische Initiative sich immer 



vorbehalten hat, er führte unter Umgehung der Regierung sehr wichtige aussen-
politische Verhandlungen und schloss Vereinbarungen ab. Es gelang ihm auch 
meist mit der Hilfe von Horthy seine Pläne durchzuführen. 

Die durch den Autor publizierten archivalischen Daten enthüllen neue Zusam
menhänge und ergänzen das bisherige Bild von dem politischen Einfluss des 
horthyschen Generalstabs. 

Aus der Abhandlung entnehmen wir, dass die militärischen Führer des unga
rischen gegenrevolutionären Systems die Verwirklichung ihrer aussenpolitischen 
Ziele, in der natürlichsten und stärksten Union, in dem militärisch gekräftigten, 
revanschistischen, antikommunistischen Deutschen Bund sahen und so trachteten 
sie von Anfang an, die Beziehungen zu den reaktionärsten deutschen Kreisen zu 
stärken. Dieses Streben zeigte sich vorzugsweise auch in den Perioden des 
politischen Zusammenwirkens mit Österreich, Polen und Italien, das sich 
manchmal stärker, manchmal schwächer gestaltete. 

Die agressive militärische Gruppe, die zur Zeit der gegenrevolutionären Kon
solidation an die zweite Stelle zurückgedrängt wurde, kam in den 30-er Jahren 
bei der Ernennung ihrer politischen Führerperson Gyula Gömbös, bei der Aus
gestaltung der regierungspolitischen Richtungslinie zu einer wichtigen Rolle. 
Die in das „bürgerliche Leben" eingebauten Szegeder Offiziere wie Eckhardt, 
Kozma und Sztojakovics kamen in wichtige, politische Positionen. 

Ein archivalisches Dokument bezeugt, dass der Freund und Offizierskamerad 
von Gömbös der Kleinbauerabgeordnete Eckhardt schon anfangs 1932 heimlich 
bei Hitler war und schon damals das politische, wirtschaftliche und militärische 
Zusammenwirken zwischen der ungarischen Regierung und dem deutschen 
nationalsozialistischen System entwarf. Nach den Erfolgen von Hitler im März 
1933 sagte der ungarische Generalstab aus: die territorialen Ziele kann man nur 
durch einen europäischen Krieg erreichen, deshalb ist der Krieg für Ungarn 
notwendig. 

Der Autor bringt Daten, dass Hitler 1934 den ungarischen Generalstab unzwei
deutig vor einem Zusammenwirken mit Italien gegen Jugoslawien warnte, dies
bezügliche Tätigkeit missbilligte und ihm empfahl, sich vielmehr gegen die 
Tschechoslowakei zu wenden. Ab dieser Zeit bestimmte immer Hitler die Mög
lichkeiten, Richtungen und Aktualitäten der ungarischen territorialen Ziele. 

Die Abhandlung bringt neue, bisher unbekannte Daten von der Tätigkeit und 
wichtigen Rolle des ungarischen Generalstabs in der Erzeugung der kapitalis
tischen Kriegsindustrie und gibt die ungarischen, deutschen und italienischen 
Kriegsmaterial—bestellungen von Anfang 1941 in Pengőwert an. Neben den neu 
publizierten Daten verwendet der Autor weitere mehr oder weniger bekannten 
Belege um zu dokumentieren, dass die aussenoplitische diplomatische Tätigkeit 
des ungarischen Generalstabs sehr zum Verlust der wirtschaftlichen, politischen 
und militärischen Unabhängigkeit des Staates beitrug und zum Zusammenbruch 
des Horthysystems führte. 



K Ö Z L E M É N Y E K 

HISPÁNIÁBAN 

Jász Dezső 

Több mint ezer magyar önkéntes harcolt spanyol földön a szabadságért. Az én 
esetem annyiban esik külön elbírálás alá, hogy engem a háború kitörése Madrid
ban ért, ezért 1936. július 20-án — két nappal a fasiszta felkelés után — csatlakoz
tam a Köztársasági Hadsereghez. Persze, előbb tisztáznom kellett: összeegyeztet
hető-e megbízatásommal, hogy ismét felcseréljem a civil ruhát az uniformissal. 

Szükség törvényt bont: José Diazhoz, a Spanyol Kommunista Párt főtitkárához 
fordultam tanácsért. 

Helyeselte elhatározásomat. 

I. 

A megbízatás, amellyel 1935-ben — illegálisan — Madridba érkeztem, lehetőséget 
nyújtott arra is, hogy javaslatot tegyek a Szovjetunióba utazó küldöttségek ösz-
szeállítására. Mindössze egyszer éltem ezzel a lehetőséggel. 

A niňa bonita: a Spanyol Köztársaság, amely 1931-ben jött létre, egyike volt 
annak a három európai országnak, amely nem tartott fenn diplomáciai kapcsola
tokat a Szovjetunióval. Ezt az álláspontot nemcsak a kommunisták és a baloldali 
szocialisták helytelenítették, hanem a baloldali polgári pártok vezetői (Manuel 
Azaňa, Alvaro de Albornoz, Marcelino Domingo, Diego Martinez Barrio, Santiago 
Casares Quiroga és mások) is elítélték. Sok író és művész szintén nyíltan lánd
zsát tört a szovjet kormány elismerése mellett, köztük Ram ón del Valle Inclán 
(az új spanyol irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja, akire maguk az írók is 
tisztelettel tekintettek). A küldöttségek összeállítása — ilyen körülmények között 
— nem ütközött különösebb nehézségekbe. 

A Népfront 1936-ban a Pireneusok déli lejtőjén is győzött. A politikai láthatár 
kitisztult. Az új helyzet lehetővé tette, hogy háromszor annyi küldött utazzon má
jus elseje megünneplésére Moszkvába, mint egy évvel korábban. Ramón del Valle 
Inclán már nem volt az élők között. 

Felvetődött a kérdés: ki menjen ki helyette a Szovjetunióba? 
Federico Garcia Lorcát javasoltam. 
Federico akkor a Bernarda házán dolgozott. Alig töltötte be harminchatodik 

évét. Tele volt életkedvvel, nagyon boldognak látszott. Ahol megfordult, minde
nütt volt kéznél egy gitár. Federico Garcia Lorca örömest énekelt spanyol népdalo
kat gitár kísérettel. Tőle hallottam először a Négy szamárhajcsárt: 

De los cuatro muleros De los cuatro muleros 
Que van al campo, Que van al agua 
El de la mula torda El de la mula torda 
Moreno y alto. Me roba el alma. 
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Négy szegény szamárhajcsár 
Indult a partra. 
Kinek öszvére tarka, 
Az maga barna. 

E vers dallamára készült a Négy generális, amelyet a madridi csata alatt szél-
tében-hosszában énekeltek a katonák. 

Federico Garcia Lorca örömmel fogadta a moszkvai meghívást, csak arra kért 
bennünket: halasszuk útját november hetedikére. 

A májusi küldöttség június közepe táján tért vissza a Szovjetunióból Spa
nyolországba. Granada öt hét múlva a fasiszták kezére került. Federico az elsők 
között volt, akit meggyilkoltak. Kivégzésének körülményei azóta már tisztázód
tak: Víznarnál, Granada közelében érte utói a halál. 

Mert szeretett Hispánia 
S versed mondták a szeretők — 
Mikor jöttek, mást mit is tehettek, 
Költő voltál, — megölték ők.2 

Federico Garcia Lorca egy tömegsírban alussza örök álmát. Talán másképp 
alakul a sorsa, ha májusban kimegy a Szovjetunióba... 

n. 
A spanyolországi viszonyokat ma is kapitalista elemek és feudális maradvá

nyok össszefonódása jellemzi. Ennek megfelelően a társadalmi probléma, mely
nek megoldása az országban elsődleges követelmény: a polgári forradalom végre
hajtása. 

A Spanyol Köztársaság kikiáltása 1931-ben már a hatodik ilyen kísérlet volt. A 
Népfront választási győzelme megfosztotta a reakciós erőket attól a lehetőségtől, 
hogy „törvényesen" vegyék kezükbe a hatalmat. De a köztársasági kormány inga
dozott: nem volt mersze kimondani a halálos ítéletet a feudális maradványok felett. 
Ezzel viszont lehetővé tette a jobboldali erők átcsoportosítását. A francóista fel
kelés a köztársasági kormány határozatlanságának következményeként tört ki. 

A francóisták célja az volt, hogy visszafordítsák a történelem kerekét. Isme
retes, milyen szerepet játszott a Szentszövetség a XIX. század húszas éveiben 
az alkotmányos rend megdöntésében, amely Spanyolországban — annak idején 
— Rafael Riego vezetésével jött létre. A nemzetközi reakció erőinek beavatko
zása pecsételte meg a Spanyol Köztársaság sorsát is, amely 1931-ben váltotta fel a 
királyságot. A spanyol polgárháború egyben a második világháború első csatája, 
főpróbája volt. 

Katonai pályafutásomat Spanyolországban a Quinto Regimientonál — az „ötödik 
ezrednél" — kezdtem, Dolores Ibárruri kísért el Cuatro Caminosba, ahol az 
ezredparancsnokság állomásozott. (Cuatro Caminos Madrid egyik külvárosa; bu
dapesti viszonylatban a felszabadulás előtti Angyalföldnek felel meg.) 

Az „ötödik ezreď'-nek Francisco Barbado volt az első parancsnoka. Egyik 
helyettese lettem. (Rajtam kívül még három helyettes parancsnoka volt az ezred
nek: Carlos Contreras, Alejandro Garcia és Daniel Ortega.) Augusztus elején Fran
cisco Barbado helyére Enrique Lister került, aki a háború kitörésekor a guadar-
ramai fronton teljesített szolgálatot századparancsnokként. 

Az „ötödik ezred" nem lépett fel önállóan a harcok során: feladata az volt, hogy 
menetzászlóaljakat szervezzen, amelyeket azután a katonai helyzet követelmé
nyeinek megfelelően vetettek be különböző magasabbegységek kötelékében. Ily 
módon került el az „ötödik ezred" a legkülönbözőbb hadszínterekre: Andalú
ziába, Estramadurába, a Sierra Guadarramába stb. Az első menetzászlóaljnak — 
a Batallón de Aceronak — Manuel Marquez volt a parancsnoka. A zászlóalj, 

1 Károlyi Amy fordítása. 
2 Radnóti Miklós: Federico Garcia Lorca. 
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Négy szegény szamárhajcsár 
Ballag a vízre. 
Kinek öszvére tarka, 
Szívem elvitte.1 



Sorakozó az „ötödik ezred" laktanyájában Cuatro Caminosban pár nappal a háború 
kitörése után ( J á s z D e z s ő n é f e l v é t e l e ) 

amely Alto de Leonnál szagolt először puskaport, négy századból állt. Az „ötödik 
ezred" mintegy hatvanezer katonát képezett ki öt hónap alatt. 

A spanyol szabadságharc első nagy csatája Madrid falai alatt zajlott le. A fő
város védelmében — kezdetben — zászlóalj csoport-parancsnokként vettem részt. 
Csoportom első zászlóalja túlnyomó többségében középiskolai tanárokból állt; 
nékem kellett megtanítanom őket a „kardforgatásra" — öt nap alatt. 

Az egyik katonát nagyon ismerősnek találtam: Tomás Navarro Tomáš, a Tudo
mányos Akadémia tagja, európai hírű germanista volt. Már hatvan felé járt. 
Nyomban leszereltem. 

A Barrio de Usera, ahol a zászlóalj átesett a tűzkeresztségen, kulcsfontosságú volt 
Madrid védelmében. 

November 11-én a fasiszták a Puente de Andalucia előtt állottak, amelyet — 
légvonalban — mindössze három kilométer választ el a Puerta del Sóitól, Madrid 
központjától. Minden házért elkeseredett harc folyt. A zászlóalj csoport tüzérsége 
nem egyszer közvetlen irányzással lőtte a fasiszta állásokat. Csak december 20-án 
sikerült kivernünk a helységből a francóistákat. Ez nem volt könnyű, hiszen sem 

"a csoport létszáma, sem felszerelése nem volt arányban a helyzet követelményei
vel. Csak minden harmadik katonának volt puskája. Ezenkívül a lőszerrel is taka
rékoskodnunk kellett. Amikor először kerültünk kapcsolatba az ellenséggel, fe
jenként mindössze ötven töltényünk volt. Tetőzte a nehézségeket, hogy a védelmi 
vonal kiterjedése jóval meghaladta a szolgálati szabályzatban megjelölt arányo
kat. Egy-egy zászlóaljra csaknem három arcvonalkilométer jutott! 

Ennek ellenére — lassan-lassan — tért nyertünk Villaverde irányában is, tehát 
Vallecas felszabadult az ellenség nyomása alól. Vallecas kilenc kilométerre 
fekszik Madridtól, a fővárost Valenciával összekötő országút mentén. A helység 
biztonsága ezért volt fontos számunkra. (Vallecas védelme az 1. vegyes dandárra 
hárult, amelynek Enrique Lister volt a parancsnoka.) 

Ahol a terepviszonyok megengedték, az ellenséges lövészárkok közvetlen kö
zelében ástuk be magunkat. Helyenként csak húsz-huszonöt méter választott el 
bennünket a fasiszták állásaitól. A csoportparancsnokság harcálláspontja mind-
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1. sz. vázlat. A katonai helyzet 1937-ben 

: I S I 

Madrid frontperspektivából 



A Barrio de Userában 

ne^T!fleSŕléS f madrÍdÍ C$ata idején- Balró1 J°bhra: R- J- Malinovszkij, a 
Em™^^J™%„tariaCiï$?}aï ManUel Eftmda' a IL hadtest vezérkari főnöke, Emilio Alzugaray, a II. hadtest parancsnoka és Jász Dezső, a 21. vegyes dandár 

parancsnoka 



össze kétszáz méterre feküdt a túzvonaltól. így volt biztonságosabb: az állások 
közelsége megakadályozta a fasisztákat abban, hogy tüzérségi fölényüket kihasz
nálják (hiszen a lövedékek saját alakulataikban is kárt tehettek volna). 

Don Tomás Navarroval később többször találkoztam Valenciában, a Kultúra Há
zában, ahol mintegy ötven író, művész és tudós részesült (a madridi csata alatt) 
„teljes ellátásban" a Közoktatásügyi Minisztérium jóvoltából, köztük Antonio 
Machado is, a 98-as nemzedék egyik legjelentősebb képviselője, aki nemcsak te
hetségével emelkedett ki a spanyol írók közül, hanem szerénységével is. 

Ä 98-as nemzedék — amely a spanyol irodalmat újból világszínvonalra emelte 
— távolról sem volt egységes. Amíg egyesek — például José Azorin, Jacinto Be-
nevente és Pio Baroja — teljesen jobbra tolódtak, Antonio Machado — éppúgy 
mint Ramón del Valle Inclán és Juan Ramón Jimenez — baloldalon kereste a 
megoldást. Ezt nemcsak a Szovjetunióhoz való viszonya, hanem az a tény is bi
zonyítja, hogy a háború kitörésekor a kommunisták mellé állt. 

Antonio Machado kezdettől szívén viselte a tanár-zászlóalj sorsát. A madridi csa
ta alatt több cikk jelent meg az alegység tetteiről az újságokban. Don Antonio 
minden alkalommal kifejezte — ha néhány sorban is — jókívánságait. 

A zászlóaljat három hónap múlva feloszlatták. A katonák tiszti iskolára kerül
tek, amelyet hadnagyi ranggal hagytak el. 

A tanár-zászlóalj feloszlatása után én is búcsút mondtam a zászlóalj csoportnak. 
Átmenetileg a 36. vegyes dandárnak voltam a parancsnoka, majd a 21. vegyes 
dandár parancsnokává neveztek ki. 

A 21. vegyes dandárt Valenciában állították fel. Minden tíz katona közül kilenc 
a Guadalaviar mentén — Vicente Blasco Ibaňez, a nagy spanyol regényíró szű
kebb hazájában — nőtt fel. A dandár — amely öt gyalogzászlóaljból, négy géppus
kás századból, egy lovasszázadból, egy utászszázadból és egy híradó századból 
állt — közvetlenül a II. hadtestnek volt alárendelve. Itt teljesített szolgálatot Ro
gyion Malinovszkij ezredes is (aki nyolc év múlva a Szovjetunió marsallja lett). 

Rogyion Jakovlevics ízig-vérig katonaember volt. Azok közé a katonák közé tar
tozott, akik a marsallbotot valóban a tarsolyukban hordják. Különösen fele
lősségteljes feladatot teljesített, hiszen 1937-ben a II. hadtest látta el Madrid 
védelmét. Rendkívül közvetlen embernek ismerte mindenki. Elméleti felkészült
ségét két háború tapasztalatai egészítették ki. Álláspontja mindig világos volt. 
A legnehezebb helyzetben is nyugodt, magabiztos maradt. Figyelme a legkisebb 
részletre is kiterjedt. Csodálatos emlékezőtehetsége sohasem hagyta cserben. (Er
ről egyébként utolsó budapesti látogatásakor — 1966-ban — is alkalmam volt meg
győződni. Rogyion Jakovlevicsnek száz meg száz emberrel akadt dolga Spanyol
országban: egyiknek-másiknak még a keresztnevére is emlékezett. Akár annak 
idején a Manzanares partján, Budapesten is ő tartotta szóval a társaságot.) 

A jaramai csata keresztülhúzta a francóistáknak azt a számítását, hogy körül
zárják a spanyol fővárost. A csata után hadtesttartalékba kerültünk. A dandár
parancsnokság Madridban helyezkedett el, a Museo del Prado közelében, egy 
leányiskola épületében, ahol — Rogyion Jakovlevicsen kívül — Zalka Máté is 
gyakran megfordult. 

Zalka Máté október közepén, az első magyar önkéntesekkel érkezett Spanyol
országba. A 12. nemzetközi brigád parancsnokává nevezték ki, amely Cerro de 
los Angelesnél került először közvetlen kapcsolatba az ellenséggel. Ebben a had
műveletben részt vett a 36. vegyes dandár is, amelynek akkor én voltam a pa
rancsnoka.3 Ez alkalommal találkoztam Spanyolországban először Zalka Máté
val, akivel 1935-ben gyakran voltam együtt Moszkvában. (Ugyanabban a házban 
laktunk az Ulica Furmanován, ahol — Zalka Mátén kívül — még négy magyar 
író jutott lakáshoz: Gergely Sándor, Kahána Mózes, Madarász Emil és Matejka 
János.) 

3 A dandárnak az a feladat jutott, hogy nyomuljon előre Carahanchel irányában, két 
órával a Cerro de los Angeles elleni támadás kezdete előtt, hogy így elterelje az ellenség 
figyelmét a vállalkozás tulajdonképpeni céljáról. Ekkor esett el Francisco Ariza, a támadás 
végrehajtásával megbízott zászlóalj csoport parancsnoka (aki imár az estramadurai visszavo
nulás alatt kitűnt bátorságával). Carabanchelnél a golyó épp a szívén érte: egyenruháján 
alig pár vércsepp látszott. Arckifejezése változatlan maradt; halálküzdelemnek semmi nyoma 
sem volt rajta. Ügy feküdt, mintha élne; csak a szeme volt lehunyva. 
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I : 

A jaramai fronton 

Zalka Máté igazolta hírét, amely megelőzte tábornoki kinevezését a spanyol Köz
társaság! Hadseregben. Széles körű katonai tapasztalatokkal rendelkezett; k ivé tes
sen bátor volt. Minden háborúnak megvannak a maga sajátosságai. Zalka Máté 
S - w î g y o r s a n alkalmazkodott a spanyol háború különleges feltételeihez. Nem 
véletlenül, az orosz Voros Hadsereg volt az iskolája 
d á ? b f ^ e n t Ä e l e J é n É S z a k - S p a n y o l o r s z á š b a vezényeltek, ahol a fasiszták táma-

Észak-Spanyolország a Spanyol Köztársaság védelmi rendszerének legsebezhe
tőbb pontja volt. A Népfront itt nem támaszkodhatott olyan szilárd alapra mint 
az ország többi részében. Amíg Aszturiában a kommunisták és a szocialisták 
vittek a szót, Euzkádiban - a baszk tartományokban - a Baszk Nemzeti Párt volt 
a Népfront vezető ereje. A baszk nacionalisták a Népfrontot kényszermegoldásnak 
tekintettek; a nepfrontprogram megvalósítása csak annyiban érdekelte őket 
amennyiben biztosította Euzkadi önkormányzatát. Nem volt ínyükre a Baszk Nem
zeti Part vezetőinek a hadvezetés egységes irányítása sem. Mindez megkönnyí
tette az ellenség dolgát. 

Kedvezett a francóistáknak a földrajzi helyzet is. A fasisztáknak már a háború 
kitörésekor sikerült megszállni Guipozcoát; csak " 
korzete maradt a Köztársasági Hadsereg kezén 
Spanyolország hídfőállás volt; körülbelül kétezer , 
Nagymértekben akadályozta a védelmet az is, hogy egy arcvonalkilométerre csak 
négy négyzetkilométer terület jutott. 

Észak-Spanyolországot - a harctéri helyzet miatt - csak az ellenséges zóna 
átrepülésével lehetett megközelíteni. Repülőgépem kénytelen volt félúton leszállni 
Kataloma fővarosában, Barcelonában, éppen légiriadó közben. A sötétbe rej
tőző varoson keresztül a Victoria Szállóba mentem, és a vendégek között a vak
sötétben vártam a légiriadó végét. A sötétben az arcok felismerhetetlenek voltak; 
nem tudtam, kik vannak körülöttem? Amikor a fény újra kigyúlt Münnich Fe
renccel, Szántó Rezsővel és Zalka Mátéval találtam magam szemben Nagyon 
megörültünk egymásnak, hiszen több mint nyolc hét telt el legutóbbi találkozásunk 
ota,̂  Mecoban, az emlékünnepélyen, amelyet a magyar zászlóalj a Tanácsköztár
saság tizennyolcadik évfordulója alkalmából rendezett. (A zászlóalj — akkor — 
Zalka Máté alá volt rendelve.) 

Éjfélig beszélgettünk. 

Bilbao, Santander és Gijón 
Katonai szempontból Észak
négyzetkilométeres területen. 
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Zalka Máté úton volt Aragon felé, ahol a Köztársasági Hadsereg akkor ellentá
madásra készült. A hadművelet végrehajtására a 45. gyaloghadosztály kapott 
megbízást, amelynek élére — röviddel azelőtt — Zalka Mátét nevezték ki. A ter
vezett ellentámadás az északi hadszíntér tehermentesítését célozta; a vállalkozás 
sikere föltétlenül hatással lett volna a háború további menetére. 

Zalka Máté, mint mindig, Barcelonában is bizakodó volt. 
Másnap reggel elutazott. Amikor elbúcsúztam tőle, nem sejtettem, hogy utoljára 

látom. Hat nap múlva — június 11-én — a Huesca elleni támadás előestéjén 
esett el. 

Zalka Máté halálának körülményeiről sok ellentmondó adat került forgalomba. 
Nekem Gustav Regler, aki ugyanakkor maga is megsebesült, így mondta el a 
tragikus eseményt. 

Zalka Máté útban volt parancsnoki állása felé. Az oda vezető országutat az el
lenséges tüzérség belőtte. Máté kocsija körül mind több gránát robbant s mind 
közelebb. Néhány másodpercre megállította kocsiját, majd parancsot adott az 
indulásra. Alig négy-ötszáz métert haladt a gépkocsi, amikor telitalálat érte. Az 
autó valamennyi utasát súlyos sérülésekkel szállították el a roncsok közül. Az 
orvosok mindent megtettek, hogy megmentsék Máté élétetét. Hiába. Egy órával 
kórházba szállitása után meghalt. 

Valenciában temették el. Sírján még ma is gyakran lehet friss virágokat látni. 

III. 

Az Északi Hadsereg parancsnoka a bilbaói csata alatt Francisco Llano de Enco-
mienda volt. Parancsnoksága alá rendelték az Euzkadi védelmével megbízott 
alakulatokat is. De a hadseregparancsnokság valójában csak látszólag tartotta ke
zében az irányítást. A baszk nacionalisták önállóan vezették a hadműveleteket; 
csak arra a lóra tettek, amely az ő színeikben futott. .. Francisco Llanonak sem
mi érzéke nem volt a „sajátos szempontok" iránt, amelyek nemcsak Euzkadiban, 
hanem Santanderben és Aszturiában is megmutatkoztak, hiszen a baszk kor-

Ütban Santander felé. Balról jobbra: Francisco Ciutat, az Északi Hadsereg 
vezérkari főnöke, Bruno Alonzo, a Köztársasági Flotta politikai osztályának 

főnöke 



2. sz. vázlat. A fasiszta támadás Bilbao ellen 

mány mellett még két mellékkormány is működött Észak-Spanyolországban: a 
Consejo de Santander és a Consejo de Asturias. A hadseregparancsnokságnak, 
amely a központi vezérkar irányelveihez tartotta magát, hol az egyikkel, hol a má
sikkal gyűlt meg a baja, mivel a közös érdek nem egyszer háttérbe szorult a 
helyi érdekekkel szemben. Napirenden voltak a hatásköri villongások. Ez is csök
kentette a védelmi képességet. 

Santanderben (ahol a hadseregparancsnokság állomásozott) sok régi ismerőssel 
találkoztam, köztük J. K. Berzinnel, a hadsereg katonai tanácsadójával. 

Jan Karlovics Felix Rozenberggel, a Szovjetunió első madridi követével érke
zett Spanyolországba augusztus első napjaiban, ö volt az első szovjet tábornok, 
akivel a spanyol polgárháború alatt találkoztam. Én kísértem el először Cuatro 
Caminosba, az „ötödik ezredhez". 

Jan Karlovics magas, impozáns megjelenésű férfi volt. Szinte tábornoknak szü-
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letett. Már ötven felé járt, de sokkal fiatalabbnak látszott. Az első világháború
ban közkatonaként vett részt. Ezt tőle magától tudom. Azt viszont elhallgatta, 
hogy az orosz polgárháború idején — egy ideig — a Kreml katonai parancsnoka 
volt. Kevés oly művelt, mesterségét kitűnően értő katonát ismertem, mint Jam 
Karlovics. Folyékonyan beszélt angolul, németül és franciául. Pár hónap alatt spa
nyolul is megtanult. Természeténél fogva szerény volt: igyekezett háttérben ma
radni. Pedig nagyon fontos szerepet játszott a Köztársasági Hadsereg felállításában 
(amely 1936-ban csak képletesen létezett). A madridi csata alatt a Központi Had
sereg katonai tanácsadója volt. A guadalajarai csata után áthelyezték Észak-Spa
nyolországba. (Miután viszatért a Szovjetunióba, a Vörös Hadsereg felderítő 
osztályának főnökévé nevezték ki. Ö volt Richard Sorge közvetlen felettese.) 

Jan Karlovics felajánlotta, hogy elkísér új állomáshelyemre, Bilbaóba. 
Santandert mintegy nyolcvan kilométer választja el a baszk fővárostól. Nekem 

az út sokkal hosszabbnak tűnt! Fejünk fölött német vadászgépek keringtek; időn
ként lejebb ereszkedtek, hogy lecsapjanak egy-egy gépkocsira, mint a héja a csir
kére. Egyik cigarettáról a másikra gyújtottam, hogy leplezzem izgalmamat. Jan 
Karlovicsnak a szeme sem rebbent. 

A hathatós város védelem több külső tényezőtől függ. Különös jelentőségű ebből 
a szempontból a védelmi rendszer időben történő berendezése. A tétel helyességé
ről már a madridi csata alatt alkalmunk volt meggyőződni. 

Hogyan álltun<k ebben a tekintetben Bilbaóban? 
Ä külső védelmi gyűrű a város körül már június 13-án elesett. A balsikerbe — 

a védelmi öv nyilvánvaló hiányosságain kívül — az is belejátszott, hogy Antonio 
Goicoechea, aki a védelmi rendszer tervét kidolgozta, a támadás előestéjén átállt 
az ellenséghez... A mieink szívósan védekeztek. Minden talpalatnyi földért el
keseredett harc folyt. Szakadatlanul ropogtak a puskák, kattogtak a gépfegy
verek. De az ellenség nagy erőfölénnyel rendelkezett. Minden egyes támadást hosz-
szan tartó légi előkészítés előzött meg. A német repülők sűrűn egymást követő 
hullámokban támadtak. Néha hetven-nyolcvan repülőgép is keringett az állások 
felett. Tudtommal itt vetett be a Legion Kondor először zuhanóbombázókat. A re-
peszbombákkal is alkalmunk volt megismerkedni az északi hadjárat alatt. A kez
detleges lövészárkok, amelyeket a mieink esetről esetre készítettek, nem vol
tak alkalmasak a tartós védelemre. Az állások helyén, a légi előkészítés után, 
nem egyszer csak bombatölcsérek tátongtak. Az ellenség napról napra tért nyert. 

Június 14-én már csak tíz kilométer választotta el a fasisztákat Bilbaótól. Leg
főbb ideje lett volna berendezkedni a város közvetlen védelmére. Erre azonban 
semmi intézkedés nem történt. 

Június 15-én Bilbao az ellenséges tüzérség hatásos tüzébe került. A felkészülés a 
város közvetlen védelmére most már igazán elkerülhetetlenné vált. De a hadtest
parancsnokság csak június 16-án tűzte napirendre a kérdést. Délelőtt tíz tájban 
ért el a parancs, amellyel az utolsó órában rám bízták a város védelmét. 

Megpróbálom visszapergetni az eseményeket. 
Bilbao völgykatlanban fekszik (a Nervion mentén). A magaslatok, amelyek a 

várost körülveszik, ebben a pillanatban egytől egyig az ellenség kezében voltak. 
Elesett az Archanda is. 

A magaslat védelméről oldalakat lehetne írni. A harc egész nap folyt. Az ellen
séges repülők tonnaszámra szórták a bombát a dombtetőre. Egyik robbanás a má
sikat követte. A porfelhőt, amely a bombák becsapódását jelezte, több kilomé
terre is látni lehetett. A harc váltakozó szerencsével folyt. A magaslat kétszer is 
gazdát cserélt, amíg a fasisztáknak az esti órákban — rendkívül nagy áldozatok 
árán — sikerült elfoglalniuk. 

Az Archandáról tökéletes kilátás nyílt a városra, amely nyitott könyvként fe
küdt az ellenség előtt. A magaslat birtokában a fasiszták az utcák egy részét gép
fegyvertűz alatt tartották. Az Archanda elfoglalásával a város sorsa válságossá 
vált. 

Az első parancs, amelyet aláírtam, az orvlövészek ellen irányult, akik nagyon 
elszaporodtak a városban az Archanda eleste után. A feladat végrehajtásával a 
XVI. vegyes dandárt bíztam meg. Ez volt az egyetlen alakulat, amely — abban 
a pillanatban — rendelkezésemre állott. 
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A XVI. vegyes dandárt Aszturiában állították fel. Onnan helyezték át Bil
baóba. Visszavonulásnál úgyszólván elkerülhetetlen, hogy a kötelékek össze ne ke
veredjenek. A városban június 16-án több mint ötezer katona tartózkodott, akik a 
város környéki harcok során szakadtak el a csapattestüktől. A XVI. vegyes dan
dárnak arra is utasítása volt, hogy ezeket a katonákat a gyülekező helyekre 
irányítsa. 

Egy órával azután, hogy az első járőrök feltűntek Bilbao utcáin, megszólalt 
asztalomon a telefon. Francisco Llamas, a hadtest vezérkari főnöke hívott fel: 
arra kért, menjek át sürgősen a hadtestparancsnokságra. (A hadtestparancsnok
ság a Hotel Carltonban ütötte fel tanyáját. Itt rendezkedtem be én is.) 

Mariano Garnir, a hadtest parancsnoka, rögtön fogadott. Egyenesen a tárgyra 
tért: felszólított, hogy vonjam vissza a parancsot, mivel a baszk kormány nem 
ért egyet az aszturiai alakulatok bevetésével. 

Megrökönyödtem s ezt nem is igyekeztem palástolni. Kifejtettem, hogy a Quin
ta Columna — az ötödik hadoszlop — elleni harc összefügg a város közvetlen 
védelmével, tehát az én hatáskörömbe tartozik. De arra sem vagyok hajlandó, 
hogy különbséget tegyek a katonák között, aszerint, hogy hol ringott a bölcsőjük. 
A játék nem babra megy; nem engedhetjük meg magunknak a fényűzést, hogy 
tekintettel legyünk a baszk nacionalisták sajátos szempontjaira. 

Mariano Garnir ingerülten válaszolt: 
— Igen . . . i gen . . . De snem engedhetjük meg magunknak azt sem, hogy ne tel

jesítsük a baszk kormány kívánságát! 
Mégsem engedtem a negyvennyolcból: kijelentettem, hogy nem áll módomban 

visszavonni a parancsot. 
A játszmát ezzel még nem adtam fel: tájékoztattam a történtekről a Baszk 

Kommunista Párt Központi Bizottságát. Jesús Larraňaga, a katonai osztály veze
tője, nekem adott igazat. Megnyugodtam. A kommunistáknak az volt az állás
pontjuk, hogy Bilbaót, bármi áron tartani kell, ezért fenntartás nélkül támogat
tak minden intézkedést, amely a város közvetlen védelmét célozta. 

Estére megváltozott a kép! A Hotel Carltonban boríték várt rám: Mariano Ga
rnir közölte velem, hogy „felment a további felelősség alól a város közvetlen vé ' 
delmét illetően." 

A hadtestparancsnokság másnap — június 18-án — elrendelte a város kiüríté
s é t . . . 

Felelősségem ezzel nem ért véget: este felé áthelyeztek Pagassariba, azzal a fel
adattal, hogy fedezzem a visszavonulást. 

Pagassari Bilbao nyugati kijáratánál terül el, a Santander felé vezető országút 
mentén. Ez volt az egyetlen visszavonulási vonal. Csoportom két dandárból állott, 
amelyek az országút mentén fekvő magaslatokon foglaltak állást. Egész nap lö
vészárkokat ástunk. Az éj folyamán csatlakozott hozzánk a XVI. vegyes dandár is. 

A kiürítés tervszerűen zajlott le. Június 18-án reggel kilenc órakor mi is paran
csot kaptunk a visszavonulásra. Ennek ellenére még öt órán át tartottuk az éj
szaka folyamán elfoglalt állásokat. Csak délután három órakor kezdtük meg a 
visszavonulást Cuberia irányába (miután a II. hadosztály is elhagyta Bilbaót). 
A fasiszták déltájban bevonultak a városba, ahol a Quinta Columna már előze
tesen nyeregbe ült. Alig ürítette ki a II. hadosztály a várost, a kivégző osztagok 
máris működésbe léptek. Szakadatlanul ropogtak a fegyverek. Pár nap leforgása 
alatt több mint ezer ember esett a fehérterror áldozatául. 

Bilbao — Barcelona után — Spanyolország legnagyobb kikötője. Már a köztár
saság idején is jelentős ipari központ volt. A város környékén lépten nyomon gyár
kémények nyúltak a magasba. Főleg a nehézipar volt fejlett (már akkoriban is). 

Felvetődik itt a kérdés: történtek-e intézkedések annak megakadályozására, 
hogy a város környéki ipartelepek a francóisták kezébe kerüljenek? 

Igen! Mariano Garnir június 20-án elrendelte a Sestao és Portugaleta körzetében 
fekvő gyárak megsemmisítését, de a baszk nacionalisták nem hajtották végre a 
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parancsot. Bilbaóban az öt híd közül, amely az Óvárost az Újvárossal köti össze, 
hasonló okokból csak kettőt tudtunk levegőbe röpíteni. 

Bilbao kiürítése után a hadtestparancsnokság előbb Cuberiában, majd Castro Ur-
dialesben — a Bizkayai öböl legrégibb városában — ütötte fel székhelyét. 

Az út Castro Urdialesba Somorrostron át vezet, amely — Antonio Goicoechea 
elképzelése szerint — Bilbao körvédelmének egyik támaszpontja volt. Így alkal
mam volt közelebbről szemügyre venni a Cínturon de hierrot. 

Mint katonai bűvészmutatvány jelentős teljesítmény volt, de nem nyújtott lehető-
iséget a tartós védekezésre. Már az első világháború kimutatta a lépcsőzetes védel
mi rendszer fontosságát. A nézet helyességét a madridi csata ismét messzeme-
nőleg igazolta. A Bilbaót körülvevő védőöv kialakításakor nem vetettek számot 
ezzel a körülménnyel. Az állások a község környékén fekvő magaslatok: gerin
cén húzódtak, tehát kitűnő célpontul szolgáltak az ellenségnek. Megfelelő fedezé
kek híján még a tüzérségi tűz ellen sem nyújtottak védelmet. Futóárkoknak 
nyomát sem láttam. A „vasgyűrű", Somorrostro környékén kártyavár volt. 

A bilbaói csata után az 5. expedíciós hadosztály parancsnokává neveztek ki. 
amely Traslaviňa mellett foglalt állást. Zord, elhagyatott vidék volt, elősegítette 
a védekezést. 

Tőlünk jobbra a 3. gyaloghadosztály állott, amely július 26-án kénytelen volt ki
üríteni állásait. Következésképp mi is visszavonultunk a második védelmi vonal
ra, amely Trucios környékén húzódott. Az átcsoportosítás eredménnyel járt: öt 
kilométeres térnyerés után megállítottuk az ellenség előnyomulását. A tény, 
hogy egyáltalán sikerült megvetnünk lábunkat — az akkori adottságok közepette 
— számottevő teljesítmény volt. Francisco Galánnak, aki július 15-én váltott le 
bennünket csapataival, sikerült további öt héten át kézben tartani ezt a vonalat/1 

Augusztus 2-án áthelyeztek az 55. gyaloghadosztályhoz. Ezt csak azért említem 
meg, mert a hadosztályparancsnokság átmenetileg — két napon át — Santillana 
del Marban állomásozott. 

Szép verőfényes reggel volt, amikor bevonultunk a községbe. Utunk hullámos 
dombvidéken vezetett. Délkeleti irányból ágyúszó hallatszott. A falu maga teljesen 
hétköznapi képet mutatott. Santillana de Mar Európa egyik legszebb szabadtéri 
múzeuma. Minden második ház műemlék. Egy részük még a XVII. században 
épült. A helységben Iňigo Lopez de Mendoza — Petrarca tanítványa — is meg
fordult. Szonetteken kívül tehénpásztor-dalokat írt. Legismertebb a Vaquera de la 
Finojosa: 

La ví tan fermosa 
Que apenas creyera 
Que fuera 
La vaquera de la Finojosa. 

Elbűvölőnek láttam, 
— Nem is hittem el talán — 
Hogy ő tehénpásztor-lány 
La Finojósában.5 

A Palacio de Santillana üresen állott; itt helyezkedett el a hadosztályparancsnok
ság. 

Első utam a Cueva de Altamirába: a paleolit művészet Sixtus-kápolnájába veze
tett. A barlang a községtől alig félórányira nyílik. Bejárata előtt emlékmű fi
gyelmezteti a látogatókat, hogy a barlangot Marcelino de Santuela fedezte fel a 
múlt század hetvenes éveiben. A sala de las pinturas, amely alig nagyobb, mint 
egy vidéki kultúrház előadóterme, a bejárattól harminc-negyven méterre talál-

4 A Traslaviňa környékén lezajlott harcokban sebesült meg Nino Nanetti, a 3. hadosztály 
parancsnoka. Július 13-án .meglátogattam a Sanatoiio de Valdecillasban, ahol ápolták. Jól 
érezte magát; meg volt győződve, hogy pár napon belül elhagyhatja a kórházat. Négy nap 
múlva meghalt. Július 19-én temették el Santanderben. 

5 Hidas Antal fordítása. 
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ható. Hónapok óta én voltam Cueva de Altamirában az egyetlen látogató. Órá
kig gyönyörködtem a barlang falát és mennyezetét borító magdalén-kori festmé
nyekben. Ha kétségeim lettek volna aziránt, hogy a kőkorszak művészete tuda
tos tevékenység eredménye, altamirai látogatásom meggyőzött volna róla. 

Már esteledett, amikor visszatértem a községbe, de még időt szakítottam, hogy 
szétnézzek a Palacio de Santillana könyvtárban is, amely főleg ritka ősnyomtatvá
nyokból — XVI. és XVII. századbeli művekből — áll. Az első könyv, amelyet 
találomra kézbe vettem, Juan Manuel anekdótagyűjteménye volt. A mű nagy sze
repet játszott a középkori spanyol irodalom kialakulásában. De Don Juan Manuel 
nemcsak a tollforgatáshoz értett, a csatatéren is állta a sarat a reconquistd alatt, 
az ország visszahódítása idején. 

Július 6-án a Köztársasági Hadsereg támadásba ment át Közép-Spanyolországban, 
Brunete mellett. A támadás célja az volt, hogy könnyítsen az Északi Hadsereg hely
zetén. Csapatainknak sikerült ugyan a támadás során számottevő átmeneti sikere
ket elérniük, de az északi hadszíntér egyensúlya ezzel nem állt helyre. Brunete 
július 24-én újból a fasiszták kezébe került; az ellenséges támadás Santander 
ellen így elkerülhetetlenné vált. 

Kettőzött éberséggel vártuk a fejleményeket. 
Augusztus 14-én reggel öt órakor megkezdődött a tánc. Én a csatában az Agrupa-

ción Montafiesa kötelékében vettem részt. Csoportom két hadosztályból állott, 
amelyek a Puerto del Escudo környélkén rendezkedtek be. Itt újból szembekerül
tünk az olaszokkal, akik öt hónappal korábban — Guadalajara mellett — sú
lyos vereséget szenvedtek tőlünk. 

Az ellenség — ezúttal — túlsúlyban volt: a több mint negyven kilométeres arc
vonalat alig negyvenezer katona tartotta megszállva, míg egyedül az olaszoknak 
ötvenezer katonájuk volt. Az ellenség ezenkívül csaknem száz harckocsit is beve
tett Reinosa környékén (a támadás fő irányában). 

A hadműveleti terv, amelyet Francisco Llamas dolgozott ki (aki Bilbao kiürí
tése után az Északi Hadsereg vezérkari főnöke lett) nem volt túlságosan szeren
csés, mivel az állóvédelem elvén alapult. A hadseregparancsnokság — ennek meg
felelően — szétszórta a csapatokat az első védelmi vonalban. 

Augusztus 16-án a fasisztáknak sikerült áttörniük az arcvonalat. Az így támadt 
rést — tartalékok híján — nem tudtuk elzárni. A helyzet óráról órára válságo
sabb lett. 

A hadseregparancsnoikság augusztus 22-én elrendelte a Santandertől keletre 
fekvő állásdk kiürítését. Ez az intézkedés helyes volt, mivel a XV. hadtest ala
kulatai teljesen felőrlődtek a déli arcvonalszakaszon (az ellenséges támadás fő
irányában) lezajlott harcokban, míg a XIV. hadtest, amely a hadsereg balszár
nyán foglalt állást, lábhoz tett fegyverrel személte az eseményeket. Három had
osztály szabadult volna fel az átcsoportosítás folytán, lehetővé téve számunkra^ 
hogy berendezkedjünk Santander közvetlen védelmére. 

Mindebből semmi sem lett! 
Mi történt? 
A baszk nacionalisták, akik a XIV. hadtestben túlsúlyban voltak, ahelyett, hogy 

végrehajtották volna a parancsot, saját szakállukra tárgyalásokba bocsátkoztak 
az olaszokkal. 

Ennek eredményeként augusztus 23-án letették a fegyvert. A fegyverszüneti 
egyezmény, amely a baszk nacionalisták és az olasz fasiszták között Santoňaban 
jött létre, végleg felborította a Santander közvetlen védelmének menetrendjét, mi
vel — kelet felől — megnyitotta az arcvonalat az ellenség előtt. A baszk nacio
nalisták nem elégedtek meg azzal, hogy beszüntették az ellenállást, hanem meg
kísérelték azt is, hogy lefegyverezzék azokat az alakulatokat, amelyek a harc foly
tatása mellett foglaltak állást. Az összeesküvés feje Juan de Ajuriaguerra volt. 

Nehogy tévedés essék: a baszk csapatok, amelyekben a kommunisták voltak túl
súlyban, kitettek magukért a Santanderért vívott harcokban. Elhatárolták magu
kat a santoňai egyezménytől az anarcho-szindikalisták is. A baszk kormány tag
jai — José-Antonio Aguirre, Juan de Astigarrabia, Jesús-Maria de Leizola stb. — 
akik Bilbao eleste után Santanderbe tették át székhelyüket, szintén a további e l -
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lenállás mellett foglaltak állást. Erre a homályos ügyre előreláthatóan csak akkor 
sikerül majd végleg fényt deríteni, amikor lehetséges lesz hozzájutni a spanyol 
levéltárakban porosodó okmányokhoz. 

Mi volt az álláspontja Mariano Gamirnak (aki a santanderi csata alatt az Északi 
Hadsereg élén állott?) 

Mariano Garnir (éppúgy mint Jan Berzin) az utolsó pillanatig nem hagyta el 
Santandert. Becsületes, de túl jóhiszemű ember volt; korlátlan bizalommal visel
tetett Francisco Llamas iránt, aki nem volt érdemes erre a bizalomra, mivel két 
vasat melengetett a tűzben, Augusztus 23-án eltűnt Santanderből : csatlakozott a 
felkelőkhöz. 

Én a csata harmadik napján San-Miguel de Luena mellett megsebesültem. Há
rom hónapig tartott, amíg az orvosok összefoltoztak. Kórházban azonban mindösz-
sze nyolc napot töltöttem. Augusztus 23-án Ribadesellára irányítottak. 

é.sz.vázlat. A fasiszta offenzíva Gijón ellen 

Négy háborúban vettem részt. Naplót csak Spanyolországban vezettem, az 
északi hadjárat alatt. A bejegyzések alapján azt is meg tudom állapítani, mikor 
hagytam el Santandert. Augusztus 14-én délután három órakor. 

Két óra múlva az olasz páncélosok bevonultak Torrelavegába. Az ellenséges 
ostromgyűrű véglegesen bezárult a város körül. 

Naplóm szerint Ribadesellán mindössze négy napot töltöttem. Augusztus 28-án 
új beosztást kaptam: az Északi Hadsereg hadműveleti osztályának főnökévé ne
veztek ki. 

tíantander eleste korántsem keltett rózsás hangulatot. A felháborodás Aszturiá-
ban olyan nagy volt, hogy Mariano Gamirt leváltották; a parancsnokságot Adolf o 
Prada vette át. A hadseregparancsnokság Gijónba tette át székhelyét. 

Az Északi Hadsereg eredetileg tíz hadosztályból állott. Az aszturiai hadjárat • 
során azonban mindössze öt magasabbegységet tudtunk szembeállítani kilenc 
ellenséges hadosztállyal. Ezenkívül kénytelenek voltunk háromfrontos háborút 
folytatni — az Atlanti-óceánnal a há tunkban . . . A légi összeköttetés Valenciával 
(ahol a központi vezérkar állomásozott) Santander eleste után megszűnt. Teljesen 



el voltunk vágva a külvilágtól. Nincs kellemetlenebb érzés, mint az elszigeteltség 
érzése. Ez sehol sem olyan világos, mint a harctéren. 

Aszturia védelmének, éppúgy mint a bilbaói csatának vagy a Santander falai 
alatt lezajlott harcoknak elhúzódó jellegük volt. Tulajdonképpen csak arról lehe
tett szó, hogy a köztársasági hadvezetés időt nyerjen. Ezért minden tőlünk telhe
tőt megtettünk, hogy állandó összeköttetésben maradjunk az ellenséggel. 

Az Északi Hadsereg ellenállása több hónapon át teljesen lekötötte az ellenség 
figyelmét: harcképtelenné tette a francóistákat a többi hadszíntéren. Észak-Spa
nyolországot kénytelenek voltunk ugyan feladni, de a hadjárat megteremtette a 
háború folytatásának előfeltételeit. Talán sohasem volt a Spanyol Köztársaság 
helyzete olyan szilárd, mint 1937-ben, az északi hadjárat után. A fasisztáknak 
csak jelentős vérveszteség árán sikerült elfoglalniuk Észak-Spanyolországot. Eb
ben a tekintetben kedvező volt a kép. A mérleg nyelve azonban annyiban a fasisz
ták javára billent, hogy Észak-Spanyolország kiürítése nemcsak jelentős terület
nyereséghez, hanem — egyben — fontos nyersanyagforrásokhoz is juttatta őket. 

A védelem szempontjából különösen sok bajt okozott, hogy nem voltak légel
hárító ágyúink. Ez megkönnyítette az ellenséges vadászrepülőgépek dolgát. Na
ponta többször is előfordult, hogy egyes német vadászgépek mélytámadást intéz
tek állásaink ellen. 

Törtük a fejünket, mit tehetnénk az ilyen egyes támadások ellen? 
A megoldást maguk a katonák találták meg: húsz-huszonöten összeálltak és sor

tüzet nyitottak az alacsonyan szálló ellenséges repülőgépekre. A módszer bevált: 
a XVIII. vegyes dandár katonáinak sikerült lelőniük több német repülőgépet. 

A gijóni csata alatt a német repülők előre meghatározott órarend szerint na
ponta háromszor bombázták nemcsak a várost, hanem a környéken fekvő falva
kat is. Alig ült el az ellenséges repülőgépek zúgása, máris megindult a sürgés
forgás a faluban. A parasztok minden bombatölcsért szemügyre vettek: találgat
ták, vajon mekkora lehetett a bomba? Erre saját mértékegységük volt. Abból in
dultak ki: hány tehén férne el a bombatölcsérben? 

Tanúja voltam, amikor egy aszturiai parasztember „mértéket vett" a tölcsérről, 
amelyet egy ötszáz kilós bomba becsapódása okozott. 

Tíz percig állt szótlanul a bombatölcsér mellett, majd megszólalt: 
— Una bomba de cuatro vacas! 
Valóban, az akkori viszonyokhoz képest nagy bomba tölcsér volt: négy tehén ké

nyelmesen elfért volna benne . . . 
Október 2-án az Északi Hadsereg utolsó támaszpontja, Gijón is elesett. A fa

siszták hajnali öt órakor vonultak be a városba. 
Min hiúsult meg Gijón közvetlen védelme? 
A hadseregparancsnokságnak az volt az álláspontja, hogy a várost tartani kell. 

Az Aszturiai Tanács ezzel — elvben — egyet is értett, de ellenezte a belmontei bá
nyavidék kiürítését, amin a terv végrehajtása megfordult, mivel csak a Belmonte 
környékén összevont alakulatok jöhettek számításba a város közvetlen védelmére. 
Szeptember 30-án a fasiszták már Villa viciosanál állottak: tizennyolc kilométerre 
a várostól. Az Aszturiai Tanács ekkor — végre — beleegyezését adta az átcso
portosítás végrehajtásához. Csakhogy ekkor már túl késő volt! Még arra sem 
futotta az időből, hogy a Belmonte környéki szénbányákat vízzel árasszuk el. (Ha 
sikerül végrehajtanunk a parancsot, a fasiszták csak több hónap múlva helyezhet
ték volna újból üzembe a bányákat.) 

Október 1-én — este tíz órakor — megpróbáltam rádióösszeköttetésbe lépni a 
központi vezérkarral. Az összeköttetés nem jött létre, ezért parancsot adtam a 
rádióállomás megsemmisítésére. Éjféltájt Francisco Ciutattal, az Északi Hadsereg 
vezérkari főnökével, elhagytam a várost. Mint már annyiszor életemben, ezúttal is 
szerencsém volt: sikerült kijátszanunk a fasiszta csatahajók éberségét és eljut
nunk Franciaországba. 

A probléma megoldása kézenfekvő volt. 
Hogy félrevezessük az ellenséges hadihajókat, Galícia felé tartottunk, amely a 

francóisták ellenőrzése alatt állott. Két óra múlva, amikor úgy látszott, hogy tiszta 
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a levegő, irányt változtattunk. Minden attól függött, sikerül-e észrevétlenül kijut
nunk a három mérföldes zónából, ahol a fasiszta hadihajók cirkáltak. Ez — főleg 
— szerencse dolga volt. Az ellenséges hadihajók fényszórókkal is el voltak látva: 
a sötétség beállta után időnként végigpásztázták a tengert. 

Az idő kedvezett a vállalkozáshoz. 
A hajó lehalkított motorral haladt. Köröskörül koromsötét volt. A hold eltűnt a 

felhők mögött. Alig lehetett látni pár méterre. Miután kifutottunk a kikötőből, kel
lemes meglepetésként eleredt az eső. A legjobb úton voltunk hogy megnyerjük a 
játszmát. 

De ami biztos, az biztos! Befűzettem a hevedereket a gépfegyverekbe, egyben 
megtiltottam, hogy a lövészeken kívül bárki is mutatkozzék a fedélzeten. Ez az 
intézkedés helyesnek bizonyult. A fasiszta hadihajók ugyan nem vettek észre 
bennünket, de virradatkor egy angol páncélos cirkálóval — a „Southamptonnal" 
— találtuk magunkat szemben, amelynek lobogórúdján az Union Jack mellett a 
Nemzetközi Ellenőrző Bizottság zászlaja lengett. A csatahajó feladata az volt, 
hogy feltartóztassa a csapatszállító hajókat. Ez ránk is vonatkozott, hiszen Anglia 
nem ismerte el hadviselő államként a Spanyol Köztársaságot. 

Világos volt számomra, hogy nem tudunk kitérni az angol cirkáló elől, amely
nek óránkénti sebessége legalább harminc mérföld volt, míg mi mindössze hat 
mérföldet tudtunk megtenni óránként. 

Kérdően néztem Franci scóra: 
— Felhúzassam a lobogót? 
Beleegyezően bólintott. 
A köztársasági zászló pillanatok alatt felszökkent a „Maria Santuste" árbocára. 

Ütött-kopott — mindössze kétszázötven tonnás — halászbárka volt; még partmenti 
hajózásra is alig volt alkalmas. Rendeltetési célja szerint viszont hadihajó volt, 
még pedig segédcirkáló. 

Francisco az angol hadihajóra irányította látcsövét. Követtem példáját. Lesz, 
ami lesz! A „Southampton" viszonozta az üdvözlést, majd megfordult. Pár perc 
múlva eltűnt a végtelen óceánon . . . 

Az angol cirkálóval való találkozást ugyan épp bőrrel megúsztuk, mégis csöbör-
ből-vederbe kerültünk. 

A Bizkayai öböl rendkívül szeszélyes. Októberben azonban — a változékony 
időjárás miatt — különösen kedvezőtlenek a hajózási viszonyok az öbölben. Erről 
nekünk is alkalmunk volt meggyőződni. 

Amikor kifutottunk a kikötőből, a tenger teljesen nyugodt volt. Pár órával az
után, hogy az angol cirkáló eltűnt a láthatáron, vihar támadt. Szinte egyik percről 
a másikra tört ki. Reggel kilenc óra lehetett — a második nap, hogy elhagytuk 
Gijónt. 

A vihar egyre erősödött, a hullámverés mind kellemetlenebbé vált. A hajó dió
héj módjára táncolt a hullámokon, amelyek négy-öt méter magasságot is elértek. 
Időnként átcsaptak a fedélzeten. A hajó minden eresztékében recsegett-ropogott. 
Ráadásul a tájékozódást is elvesztettük. 

Október 5-én, a reggeli órákban elült a szél: a tenger tükre lassan-lassan elsi
mult. Fellélegeztünk. Tíz óra tájban felvillant egy világítótorony fénye. Forgó
fénnyel jelzett: La Pallice, La Rochelle előkikötő j e volt. A kikötő bejáratánál már 
várt reánk a révkalauz. Déltájban horgonyt vetettünk a kikötőben. Nagy kő esett 
le a szívemről, amikor újból szilárd talajt éreztem a lábam alatt. 

Mondanom sem kell: nem mi voltunk az egyedüliek, akik kijutottak az egérfo
góból. Mintegy tízezer katonát sikerült hasonló módon — Franciaországon keresz
tül — a fasiszta tengeri zárlat ellenére, veszteség nélkül, átcsoportosítanunk. Két 
hónap múlva újból harcban álltak Teruel mellett. 

Mi lett az északi hajóraj sorsa? 
Az igazat megvallva, nem volt különösebb segítségünkre; csak biztosító szolgá

latot teljesített. 
A fasiszták (Észak-Spanyolországban) a tengeren is túlerőben voltak. Az ellen-
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séges hajóraj, amely Gijón előtt cirkált, egy páncélos cirkálóból, négy segédcirká
lóból és öt vagy'hat őrhajóból állt, nekünk viszont csak egy torpedórombolónk, 
egy torpedónaszádunk és egy tengeralattjárónk volt. 

Tengeralattjárónknak használhatatlanná vált a villanymotorja. Mivel így nem 
merülhetett, elsüllyesztettük, nehogy az ellenség kezébe kerüljön. A torpedórom
boló, amely El Muselben, Gijón előkikötő j ében vesztegelt, több héten át napról 
napra célpontul szolgált a német repülőgépeknek. Szeptember 29-én egy repülő
bomba telibe találta. Időzített bomba volt, csak akkor robbant, miután behatolt a 
hajó belsejébe. A robbanás következtében a hajótesten több lék támadt, amelye
ken keresztül ömlött be a víz. A hajó féloldalra dűlt. José Castro, a hajó kapitá
nya parancsot adott a torpedóromboló kiürítésére. A hajó pár perc múlva eltűnt a 
hullámokban . . . Ez volt az északi hajóraj egyetlen egysége, amelyet az ellenség
nek sikerült harcképtelenné tenni. A torpedónaszádot az északi hajóraj parancs
noka, Valentin Fuentes La Rochelleba irányította. A hajó október 1-én délután 
négy órakor szedte fel a horgonyt, s három nap múlva sértetlenül elérte célját. 

A szolgálati szabályzat szerint a parancsnok köteles minden eshetőségre felké
szülni. 

Mielőtt kiürítettük Észak-Spanyolországot, számos támaszpontot rendeztünk be 
a Cantabria-i hegyek mentén a guerillaháború céljaira. 1945-ben, a Hitler fa
sizmus összeomlása után, szinte egész Spanyolországban fellángolt a partizánhá
ború. A partizántevékeaiység egyik gócpontja a Cordillera Cantábrica környéke 
volt. 

IV. 

Észak-Spanyolország kiürítése után új felvonás kezdődött számomra a drámá
ban, amelynek 1936. július 20-a óta szereplője voltam: az Andalúziai Hadsereg 
hadműveleti osztályának élére neveztek ki. 

Két évvel korábban — 1935-ben — keresztül-kasul beutaztam Andalúziát. Jár
tam Granadában (amelynek felmentése 1492-ben a reconquista utolsó állomása 
volt). Megfordultam Spanyolország legfestőibb városaiban, Luis de Góngora szű
kebb hazájában, Córdobában is. Sevillában három hetet töltöttem Juan-María 
Aguilar meghívására, aki a Cortes (a spanyol országgyűlés) tagja volt és törté
nelmet adott elő az egyetemen. 

Quien no ha visto Sevilla 
No ha visto maravilla. 
Aki nem látta Sevillát, 
Az még sohsem látott csodát. 

Sevilla a Guadalquivir mentén fekszik (a folyó alsó szakaszán.) Már az Üjvilág 
felfedezése előtt virágzó város volt. Ezt számtalan műemlék tanúsítja. A belváros 
szűk, görbe utcái is a régmúlt maradványai. A székesegyház Spanyolország egyik 
legszebb gótikus épülete. A XV. században építették. Itt alussza örök álmát Al
fonso el Sabio (Bölcs Alfonz spanyol király), a XIII. század egyik legkiválóbb 
írója. Neki köszönheti a spanyol irodalom — többek közt — a Crónica general de 
Espafía kiadását. A krónika lapjait Lope de Vega is haszonnal forgatta. 

A székesegyház tornya — a Torre de la Giralda — eredetileg minaret volt. 
A mórok kiűzése előtt innen szólította imára a hívőket a müezzin. A Giraldáról 
gyönyörű kilátás nyílik a folyóra, amely kettészeli a várost. Dagály idején ten
gerjáró hajók is kikötnek Sevillában. 

A várost virágzó narancsligetek veszik körül. A kifejezés szabatos: a narancsfa 
akkor is virágzik, amikor már tele van érett gyümölccsel. Pár lépésnyire a Plaza 
de San Franciscótól található a Circulo de Labradores: helyén valaha börtön ál
lott, amellyel Miguel de Cervantesnek is alkalma volt megismerkednie viszontag
ságos élete során. A börtön falai között fogant benne a Don Quijote. 
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A francóista felkelés után Sevilla — éppúgy mint Granada és Córdoba — a fa
siszták kezére került. 

Az Andalúziai Hadsereg körzetében feküdt a Mulhacén, amelynek csúcsát örö
kös hó borítja. Itt húzódik a Sierra Morena — a Fekete Hegység — is, ahol a bús
képű lovag, Don Quijote de la Mancha élete egyik legcsodálatosabb kalandján 
esett át. Ez villant fel emlékezetemben, amikor — kinevezésemmel a zsebemben 
— elhagytam a központi vezérkar épületét. 

Az Andalúziai Hadsereg működési körzete csaknem háromszor akkora volt, 
mint Pest-megye. A táj nagyon változatos: síkság és magas hegység váltakozik 
rajta. 

A hadseregparancsnokság Bazán állomásozott. Ez az alig tízezer lakosú kisvá
ros (amelynek környékén lépten-nyomon római korból származó emlékekre buk
kan az ember) csak annyiban különbözött a többi andalúziai kisvárostól, hogy 
Granada eleste után capital de provincia: tartományi székhely lett. Andalúziában 
sok az olyan helység, amelynek lakosai közül sokan hegyoldalba vájt üregekben 
laknak. A baztetanok között is sok volt a barlanglakó. (Ez a troglodita-negyed a 
harmincas években az anarcho-szindikalisták fellegvára volt.) 

Az Andalúziai Hadseregnek Adolfo Prada volt a parancsnoka. Még a madridi 
időkből ismertem. Együtt voltunk az északi hadszíntéren is, Mindig jól kijöttünk 
egymással. 

A hadsereg feladata az volt, hogy szükség esetén öt napon át feltartóztassa az 
ellenséget. A Valencia környékén összevont manőver-hadseregre várt, hogy visz-
szaállítsa az előbbi állapotot, ha a fasisztáknak sikerülne tért nyerniük Andalú
ziában. 

Miután szétnéztem az állásokban, kétségeim támadtak, hogy a hadsereg — 
adott esetben — megfelelne-e a központi vezérkar várakozásainak? A védelmi 
vonal több mint kétszáz kilométerre terjedt ki, a hadsereg viszont mindössze két 
hadtestből (öt hadosztályból) állott. Az arcvonal kiterjedése tehát sehogysem volt 
arányban a hadsereg alá rendelt alakulatok létszámával, hiszen egy-egy hadosz
tályra negyven arcvonalkilométer jutott. De az Andalúziai Hadseregre hárult Al-
meria védelme is. 

Almeria kikötőváros a Földközi-tenger partján a Sierra de Gádor lábánál. Egy
ben jelentős mezőgazdasági központ is. Biztonsága ezért nagyon fontos volt az 
ország vérkeringése számára. A Bahia de Almeria a Földközi-tenger egyik legna
gyobb öble; mintegy tizenkét kilométer mélyen nyúlik be a szárazföldbe. Az alme-
riai tengerpartnak volt azonban egy szépséghibája: tárva-nyitva állt. Ezen is se
gíteni kellett. 

Andalúzia 1936-ban véres harcok színtere lett. (Ezekben a harcokban esett el 
Ralph Fox angol író, aki pár nappal a háború kitörése után csatlakozott a Köz
társasági Hadsereghez. Az „ötödik ezred" kötelékébe tartozott; Guadarramában 
esett át a tűzkeresztségen. A Lopera környékén lezajlott harcokban érte utói a 
halál.) 

1937 második felében az andalúziai harctér nyugvó állapotba került. Az északi 
hadjárat befejeztével a fasiszták figyelme újból Madridra összpontosult (amely
nek környékén tizenöt hadosztályt vontak össze.) A déli hadszíntér nem érdekelte 
őket. Erre azonban nem építhettünk. Mindentől eltekintve az Andalúziában beállt 
szélcsend kedvezett az ellenségnek, hiszen nagyobb játékteret biztosított számára 
a főváros falai alatt. Törtem a fejem: miképp járulhatnánk hozzá a madridi arc
vonal tehermentesítéséhez, anélkül, hogy túl nagy fába vágnánk a fejszénket? 

A IX. hadtest körzetében a védelmi vonal több helyen beugrott. Ezeknek a be-
szögeléseknek a felszámolása kevés kockázattal járt, egyben az átszervezést is 
megkönnyítette volna. Biztos voltam benne, hogy a hadseregparancsnokság jóvá
hagyja a tervet. így is történt. 

Próba, szerencse. December elején a 20. hadosztály alakulatai támadásba indul
tak. A 21. hadosztály katonái követték a példát. Az eredmények igazolták az elő
zetes várakozásokat: a beugrások felszámolása egyrészt jelentős területnyereség
gel járt számunkra, másrészt az arcvonal kiterjedése is csaknem húsz kilomé-
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térrel csökkent, tehát két legyet ütöttünk egy csapásra. A támadásokat éjjel haj
tottuk végre, hogy reggelig módunk legyen berendezkedni az új állásokban. 

Karácsony előtt több napon át havazott. A hőmérő higanyszála nulla alá süly-
lyedt. A hótakaró, amely itt-ott a másfél méter magasságot is elérte, járhatat
lanná tette az utakat. Erre emberemlékezet óta nem volt példa a Guadalquivir 
mentén. Vacogott a fogunk. A kemény tél egy időre véget vetett a harcoknak. Pár 
hét múlva felengedett a fagy, de a központi vezérkarnak az volt az álláspontja, 
hogy egyelőre maradjunk veszteg. 

Az új év állásharcokkal telt el. 
A harctér viszonylag nyugodt légköre lehetővé tette egy második védelmi öv 

berendezését, amelybe Jaén előterét is bekapcsoltuk. Ez a vidék, amely sokban 
hasonló a Kisalföldhöz, igen termékeny. Rendkívül gazdag természeti kincsekben 
is. Védelméhez ezért fontos érdekek fűződtek. 

Az utak általában rossz karban voltak; állásaink egy részét csak rossz, sziklás 
öszvérutakon lehetett megközelíteni. Voltak ugyan természetes utak is, de hasz
nálhatóságuk az időjárástól függött. Ez a helyzet akadályozta az utánpótlást. 
A munkásszázadok, amelyeket 1938-ban állítottunk fel, több mint háromszáz kilo
méternyi új utat építettek. Bazát légvonalban mindössze nyolcvan kilométer vá
lasztja el Berjától (ahol a XV. Hadtest állomásozott), de csak száznyolcvan kilo
méteres kerülővel tudtuk elérni a várost. Amennyiben Spanyolország turisztikai 
térképének hinni lehet, ma már három óra alatt eljut az utas autóval Bazából Ber-
jába, anélkül, hogy meg kellene kerülni a Sierra Nevadát. Ezt az útszakaszt is mi 
építettük. Csaknem nyolc hónapon át visszhangzott a hegység a csákányok zajá
tól, amíg végre elkészült az út (amely 2000 méter magasságban szeli át a Sierra 
Nevadát.) Rendbehoztuk a hidakat is. Rengeteg dolgunk volt. Az átszervezés so
rán kiürítettük a Sierra Nevada északnyugati lejtőjén fekvő állásokat. Mint a 
sakkjátszmában, a harctéren is sokszor kénytelen az ember feláldozni egy-egy fi
gurát, hogy előnyösebb helyzetbe kerüljön ellenfelével szemben. De a Sierra Ne
vada környékén a terep természeténél fogva nem is kellett ellenséges támadástól 
tartanunk. 

A Sierra Nevada Spanyolország legmagasabb hegysége. Granadától délre hú
zódik. A hegység északnyugati irányból rendkívül nehezen közelíthető meg. Ezért 
elég volt a környéket szemmel tartanunk. 

Az átszervezés legnagyobb eredménye az lett, hogy sikerült felállítanunk egy 
tartalékhadosztályt, ami lehetővé tette számunkra, hogy — adott esetben — áttér
jünk az aktív védelemre Erre korábban — tartalékok híján — nem volt mó
dunk. 

Még mielőtt az átcsoportosítás befejeződött volna, Adolf o Pradát áthelyezték 
Estramadurába. Helyébe Segismundo Casado került. A viszony nagyon feszült 
volt közöttünk. Egyszer össze is zördültünk. 

Tőlünk jobbra az Estramadurai Hadsereg állt. Ami a szárnybiztosítást illeti, 
mindkét részről sok volt a kívánnivaló. Ha a fasisztáknak sikerül visszaszoríta
niuk az Estramadurai Hadsereg balszárnyát, úgy a IX. hadtest, amely az Andalú
ziai Hadsereg jobbszárnyán foglalt állást, válságos helyzetbe került volna. Ezért 
javaslatot tettem egy új védelmi vonal berendezésére a Jandula keleti partján. 

Segismundo Casado elvetette a javaslatot. 
Erre nem voltam elkészülve. Segismundo Casado elméleti felkészültsége iránt 

nem lehették kétségeim: a háború előtt a Hadiiskola tanára volt. Érveit azonban 
nem lehetett volna elfogadni. A szárnyak — általában — a lánc leggyöngébb sze
mei, ezért különös vonzóerőt gyakorolnak az ellenségre. De az új védelmi vonal a 
linaresi bányavidék szempontjából is fontos lett volna. 

Nem tudtam mire vélni a dolgot. A rejtély nyitját a háború után leltem meg, 
amikor kiderült, hogy Segismundo Casado az Intelligence Service embere vo l t . . . 

Anglia hivatalosan semleges maradt a spanyol kérdésben. Az angol kormány 
célja kifelé a feszültség enyhítése volt; valójában mind Stanley Baldwin, mind 
Neville Chamberlain egy követ fújt a fasisztákkal. A francoista felkelés ugyan 
sértette Anglia érdekeit is, mivel Spanyolországból ellenőrizni lehet a földközi
tengeri közlekedési útvonalakat. Angliát azonban elsősorban az érdekelte, hogy 
egyengesse a Németországgal való megegyezés útját. A Spanyol Köztársaság el
lenállása zavarta az angolok köreit. A benemavatkozási egyezmény megkötésekor, 
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Utasítás a partizánháborúra való áttérésre az északi hadjárat alatt 



amelynek célja a Spanyol Köztársaság felszámolása volt, a Foreign Office ját
szotta a bába szerepét. 

Az Intelligence Service mindjárt a háború kitörése után kivetette hálóját a 
Spanyol Köztársaságra. Nyilván benne volt az angolok keze abban a fegyverszü
neti megállapodásban is, amely 1937-ben, a santanderi csata alatt, a baszk nacio
nalisták és az olasz fasiszták között San tanában jött létre. 

Segismundo Casadót július végén a Központi Hadsereg parancsnokává nevez
ték ki. Helyét Domingo Moriones foglalta el, aki — éppúgy, mint Adolfo Prada — 
komolyan fogta fel feladatát: mindent megtett, hogy pótolja a mulasztásokat, 
amelyeket elődje követett el. Rövid néhány hét alatt máris észlelhető volt a vál
tozás. 

A Köztársasági Hadsereg hadrendjében tizenhat hadtest szerepelt. A XVI. had
test kizárólag partizánalakulatokból állt, amelyek az ellenség hátában kerültek be
vetésre. Feladatuk egyrészt az volt, hogy zavarják a fasiszták ellátását, másrészt 
felderítést végeztek. A XVI. hadtest kötelékébe tartoztak Ernest Hemingvay spa
nyol háborús regényének hősei is. 

Ezek a partizánegységek általában önálló alakulatokként léptek föl, de arra is 
utasításuk volt, hogy esetről esetre végrehajtsák a hadseregparancsnokság pa
rancsait. Ilyen esetekben a hadműveleti parancs kidolgozása az én hatáskörömbe 
tartozott. Nem bocsátkozom részletekbe, csak két olyan vállalkozásra szeretnék 
kitérni, amelyekben a partizánok játszották a főszerepet. 

A déli harctéren összevont francóista egységek nem voltak rohamalakulatok; 
hetven százalékban botcsinálta katonákból álltak. Alig múlt el nap, hogy át ne állt 
volna hozzánk egy-két ellenséges katona. Így tudtuk meg, hogy a fasiszták mun
katábort rendeztek be Corchuna mellett. Itt csaknem négyszáz hadifoglyot őriz
tek, akik Észak-Spanyolországban estek fogságba. A munkatábort öt kilométer vá
lasztotta el állásainktól. A partizánok úgy ismerték a terepet, mint a tenyerüket. 
Kézenfekvő volt, hogy megkíséreljük kiszabadítani a hadifoglyokat. 

A vállalkozás teljes sikerrel járt: a partizánoknak a sötétség leple alatt sike
rült Motril környékén (a fasiszta állások mögött) partraszállniuk. 

A tájék teljesen kihalt volt; a partizánok szótlanul meneteltek a sötét, csillag
talan éjszakában. 

Számolni kellett azzal a lehetőséggel, hogy a Motrilban állomásozó fasiszta ala
kulatok a táborőrség segítségére sietnek. Ezért a partizánoknak, a forgatókönyv 
szerint, mindenekelőtt a telefonvezetéket kellett elvágniuk. Utasítást kaptak arra 
is, hogy taposóaknákkal zárják el a Motril felé vezető utat. A ravaszt csak a leg
végső esetben volt szabad meghúzniuk. 

Minden úgy ment, mint a karikacsapás. A fasiszták teljes biztonságban érezték 
magukat: a partizánoknak sikerült észrevétlenül megközelíteniük a tábort. De még 
így is bőven akadt dolga a puskatusnak, amíg ártatlanná tették az őrséget. A fog
lyok egy részét mindjárt fel is fegyverezték. Ennek a rögtönzött alakulatnak sike
rült is átvágnia magát az ellenséges állásokon. 

Az út visszafelé Calahondán át vezetett. Egyre több házban gyulladt fel a 
lámpa. 

— ! Los rojosü Dos rojos! 
— Itt vannak a vörösök! — újságolták egymásnak a falusiak. Mindenki örült. 
A partizánokat jelzőpisztolyokkal is elláttuk. Amint fölröppentek a jelzőraké

ták, tüzérségünk (amely már napokkal előbb belőtte a terepet) valóságos gránát
esőt zúdított az ellenség állásaira, hogy fedezze a visszavonulást. A part men
tén húzódó magaslatok sokszorosan verték vissza az ágyútüzet. Amikor véget 
ért a zenebona, a szél az Internacionále hangjait hozta felénk az állásokból. 

A támadás éjfélkor kezdődött s virradatra már biztonságban voltak az elvtár
sak. Albunolban terített asztal várta őket. 

A másik vállalkozás a Picacho de Veleta lábánál fekvő erőmű ellen irányult. 
A guerilleróknak sikerült levegőbe röpíteniük az erőmű egy részét. Következés
képp nemcsak Granada maradt több napon át villamos áram nélkül, hanem zava
rok álltak be Estramadura áramellátásában is. 
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Baza mellett külön iskolát is rendeztünk be a partizánok kiképzésére. Itt én te
reptant adtam elő. A növendékek közül nem egynek deres volt már a feje. 

Az andalúziai harctéren a mi szempontunkból 1938 második felében kielégítő 
volt a helyzet, de az összhelyzet sok kívánnivalót hagyott hátra, mivel az ebrói 
csata után egyre erősödött az ellenség nyomása az északkeleti arcvonalon. A fa
siszták célja nyilvánvalóan az volt, hogy felszámolják Katalóniát. Az Andalúziai 
Hadsereg ezzel kapcsolatban kapta feladatul, hogy kísérelje meg Granada felsza
badítását. Két hadosztályt adott kölcsön a központi vezérkar a vállalkozás végre
hajtására. Ez volt az utolsó hadművelet, amelynek előkészítésében részt vettem. 

A támadás — a hadműveleti parancs szerint — Motril bevételével kezdődött 
volna, a Köztársasági Hajóhad részvételével. Motril Granadától délre fekszik, a 
Guadalfeo mentén. Itt húzódott a fasiszták második védelmi vonala. Hadihajókra 
azért volt szükségünk, hogy egyengessék a partraszálló csapatok útját. (Az efféle 
műveletekben a főszerepet a hadihajók játsszák. A partraszállással megbízott egy
ségek tétlenségre vannak kárhoztatva, amíg nem sikerült partot érniük.) A partra
szállást a Cabo Sacratif környékén kellett volna végrehajtanunk, pár kilométerre 
az ellenséges állások mögött. A művelet sikere esetén a fasiszták két tűz közé 
kerültek volna. 

A fasiszták mindössze egy tartalékhadosztállyal rendelkeztek a déli hadszínté
ren. Ügy számítottunk, hogy kénytelenek lesznek ezt a hadosztályt rögtön be
vetni Montril felszabadítására. A mieink ebben az esetben támadásba mentek 
volna át Granada irányában. Motril csak másodlagos támadási irány volt. 

A partraszállás sikere nem utolsó sorban attól függött, sikerül-e észrevétlenül be
hajóznunk a végrehajtással megbízott alakulatokat. Ez a kérdés annál is inkább 
gondot okozott a hadseregparancsnokságnak, mert a behajózásra csak Almeria jö
hetett számításba, mindössze nyolcvan kilométerre az állásoktól. Ezért megvolt 
annak a veszélye, hogy a fasiszták megneszelik a dolgot. 

Két álmatlan éjszaka után megtaláltam a megoldást. Olyan egyszerű volt, mint 
Kolombusz tojása. Egy órával azelőtt, hogy a behajózás kezdetét vette, az egész 
városban felbúgtak a szirénák, amelyek rendszerint csak ellenséges berepülés ese
tén léptek működésbe. A kikötő környéke, amely egyben a város korzója volt, per
cek alatt kiürült. Az átcsoportosítás Granada előterében szintén menetrend szerint 
zajlott le, így aztán fölöttébb bizakodóak voltunk. A terv mégis füstbe ment: José 
Miaja, a Központi Hadseregcsoport főparancsnoka, röviddel azután, hogy Almeriá-
ban eldördült a startlövés — visszakozót fúvatot t . . . A függöny alig szaladt fel, 
máris legördült. 

Mi történt volna, ha sikerül felgöngyölnünk az ellenséges frontot Granadánál? 
Kezünkben tudtuk volna-e tartani a várost? 

Aligha. A két hadosztály, amelyet a központi vezárkar adott kölcsön, biztosította 
ugyan számunkra a kezdeti fölényt, de nem volt elegendő ahhoz, hogy tovább
fejlesszük a sikert. Nincs tehát kizárva, hogy a francóistáknak később sikerült 
volna visszafoglalni a várost. A támadással azonban tehermentesítettük volna az 
északkeleti arcvonalat, tehát a Köztársasági Hadsereg alaposabban felkészülhetett 
volna Barcelona védelmére. Ez is volt a vállalkozás tulajdonképpeni célja. A tá
madás sikere esetén a háború következő fejezete valószínűleg másképp alakult 
volna. 

José Miaja azzal indokolta beavatkozását, hogy a támadási terv az ellenség tu
domására jutott. Helytálló volt-e ez a feltevés? 

Ezen akkor sokat töprengtem. 
Kétségtelen, hogy a siker nagyrészt a meglepetésen fordult meg. De az előzete

sen végrehajtott légi felderítések eredményei nem támasztották alá a hadsereg
parancsnokság álláspontját, ellenkezőleg, arra engedtek következtetni, hogy a fa
sisztáknak sejtelmük sincs szándékainkról. 

Jósé Miaját még ma is úgy tartják nyilván, mint „a két spanyol tábornok egyi
két, aki nem állt a fasiszták mellé." 
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Ez az álláspont helyesbítésre szorul.0 

Jósé Miaja a fasiszta felkelés pillanatában Madridban teljesített szolgálatot. 
Ha igaz, hogy „nem állt a fasiszták mellé", úgy tény az is, hogy — kezdetben — 
ölbetett 'kézzel szemlélte az eseményeket. Csak a Cuartel de la Montana eleste 
után vallott színt, amikor már a vak is látta, hogy a fasiszták elvesztették a játsz
mát a fővárosban. Szerepe a madridi csatában sem volt olyan jelentős, mint ál
talában hiszik. José Miaja — valójában — kirakati figura volt; a főszerepet Mad
rid védelmében Vicente Rojo, a Központi Hadsereg vezérkari főnöke játszotta. 
Ez senki előtt sem titok, akinek alkalma volt a madridi csata alatt a kulisszák 
mögé nézni. 

José Miaja rendkívül hiú ember volt; ez a körülmény kétségkívül belejátszott 
magatartásába. Véleményem szerint már 1938-ban egy húron pendült Segis-
mundo Casadoval, a Központi Hadsereg parancsnokával, akinek az volt az állás
pontja, hogy semmi értelme a további ellenállásnak. Ezt a véleményt a jobboldali 
szociáldemokraták és az anarcho-szindikalisták is osztották. Az ellenparancs, 
amely pontot tett a granadai felvonulásra, előjátéka volt a casadóista felkelésnek, 
amely megfosztotta a Köztársasági Hadsereget a további ellenállás lehetőségétől. 

6 José Miaján kívül kilenc spanyol tábornok volt, akik kiálltak a Spanyol Köztársaság mel
lett: José Aranguren Roldan, Luis Castello Pantoja, Francisco Llano Encomienda, Mariano 
Garnir Ulibarri, José Martinez Monje, Francisco Molero Lobero, Miguel Nunez de Prado, Se
bastian Pozas és José Riquelme. 



S Z E M L E 

DR. ZÁGONI ERNŐ—SOMOGYI GYULA—FARKAS FERENC 

HADSEREG, HONVÉDELEM 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1968. 240 o.) 

Ezért gondoskodott a proletárdiktatúra 
fegyveres erejének megteremtéséről, a 
hatalom jellegének megfelelő típusú 
hadsereg létrehozásával és fejlesztésé
vel. 

A szerzők — mint azt a munka belső 
címe is jelzi — az MSZMP katonapoli
tikájának és ezzel összefüggésben a 
Magyar Néphadsereg fejlesztése társa
dalmi-politikai vonásainak vizsgálatára 
és elemzésére törekedtek. Abból indul
tak ki, hogy a hadsereg megteremtését és 
fejlődését meghatározó objektív ténye
zők — a nemzetközi osztályharc válto
zásának alapvető tendenciái, a belső 
társadalmi-politikai viszonyok jellem
zői és változásai, valamint a hadügy 
szintje és fejlődési tendenciái — nem 
közvetlenül és automatikusan, hanem a 
politikán, jelen esetben a honvédelmi 
és katonapolitikán keresztül érvénye
sülnek, illetve fejtik ki hatásukat, így 
a honvédelmi és katonapolitikának meg
határozó szerepe van abban, hogy a 
hadsereg a fent említett objektív ténye
zők követelményei szerint fejlődik-e, s 
ha igen, mennyiben? 

A szerzők a vizsgált téma mintegy 
elvi megalapozásaként részletesen 
elemzik a marxizmus—leninizmus 
klasszikusainak a szocialista hadsereg 
kiépítésének szükségességével, társadal
mi rendeltetésével, jellegével, funkciói
val és ezek változásaival kapcsolatos 
tanításait. Rámutatnak arra, hogy a 
proletariátus osztályharcának úgyszól
ván minden lényeges eleme és mozza
nata valamilyen formában különböző 
katonapolitikai problémákhoz, illetve 
ezek elméleti és gyakorlati megoldásá-

A magyar munkásosztály forradalmi 
élcsapata, a kommunista párt — törté
nelmi felelősségének tudatában — a ha
talom megragadásának első pillanatá
tól megkülönböztetett gondot fordított 
az ország függetlenségének és szocialis
ta vívmányainak fegyveres védelmére. 
A párt a honvédelem megszervezését, a 
hadsereg kiépítését és fejlesztését min
dig a szocialista építés szerves részeinek, 
nélkülözhetetlen feltételének tekintette. 
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hoz kötődött. Ily módon a hatalom ki
vívásának és megtartásának nélkülözhe
tetlen feltétele az osztályharc katonai 
eszközeinek és tudományának mesteri 
alkalmazása. 

Az utóbbi időben — nyilván az élese
dő nemzetközi helyzet hatására — 
megnövekedett érdeklődés tapasztalha
tó az MSZMP katonapolitikájának mi
benléte és alakulása iránt. A szakem
berek közül is mind többen vizsgálják 
és vitatják a katonapolitika fogalmát és 
tartalmát. Tanulmányukban a szerzők 
is állást foglalnak e fontos és időszerű 
elvi-politikai kérdéssel kapcsolatban. 
Megállapítják, hogy a honvédelmi -poli
tika a párt összpolitikájának szerves 
része, annak alkotó eleme, mely a szo
cialista állam védelmi képességének 
fejlesztésére, minden oldalú — gazda
sági, politikai, kulturális, katonai stb 
— felkészítésére irányul. A katonapoli
tika — mely a pártnak a fegyveres 
erőkkel, ezeken belül a hadsereggel, 
ennek létrehozásával, fejlesztésével, 
irányításával, a belső és külső osztály
harcban történő felhasználásával kap
csolatos politikája — a honvédelmi po
litikának szerves része, annak leg
fontosabb alkotó eleme. A szerzők vé
leménye szerint a katonapolitika hatá
rozza meg az adott időszakban a hadse
reg konkrét társadalmi rendeltetését, 
felépítésének és fejlesztésének konkrét 
társadalmi-politikai irányát, legfonto
sabb szervezési és kiképzési elveit; a 
hadsereg soron levő feladatait, tartal
mát és tendenciáját, végrehajtásának 
feltételeit, módját és ütemét, valamint 
az esetleges háború katonapolitikai cél
jait és az abból adódó feladatokat. Meg
kísérlik a katonapolitika és a katonai 
doktrína viszonyának tisztázását is. A 
fentieknek megfelelően tárgyalják az 
MSZMP katonapolitikájának fő voná
sait, fejlődésének periódusait és ezek 
tartalmát. A témán belül megkülön
böztetett figyelmet fordítanak a máso
dik ötéves terv időszakában folytatott 
minőségi fejlesztés jellemzőinek elem
zésére. 

E periódusban — a szocialista építés 
eredményeként bekövetkezett gazda
sági, társadalmi és politikai változások
kal összhangban — mélyreható változá
sok bontakoztak ki a hadsereg fejlődé
sében is. A hadügyben végbemenő for
radalom eredményeit és várható alaku
lását figyelembe vevő, tudományosan 
megalapozott katonapolitika gyökere

sen megváltoztatta a hadsereg arcula
tát. Akárcsak társadalmi méretekben, 
a hadseregben is új folyamatok bonta
koztak ki, melyek a szocializmus tel
jes felépítésével teljesednek ki, s ame
lyek folyton növekvő elemeivel már 
napjainkban is találkozhatunk. Más
részt az elmúlt időszakban a korszerű 
hadügy követelményeivel összhangban 
eredményesen folyt a hadsereg minősé
gi fejlesztése. E két folyamat egyidejű, 
bonyolult kölcsönhatásban történt ki
bontakozása jelentős változásokat ered
ményezett a hadsereg szerepében, a tár
sadalomhoz és a szocialista építés napi
renden levő feladataihoz való viszonyá
ban, funkció betöltésére való alkalmas
ságának összetevőiben és mértékében. 

A tanulmány szerzői e bekövetkezett 
változások és kibontakozó tendenciák 
tartalmát, társadalmi-politikai hátterét 
és várható alakulását kutatják, össze
gezik a Magyar Néphadsereg technikai 
korszerűsítésének, szervezete és kikép
zése fejlődésének, erkölcsi-politikai ar
culata alakulásának fontosabb elemeit 
és legfőbb eredményeit. Külön-külön 
alfejezeteket szentelnek a hadsereg osz
tályjellege, valamint a belső és külső 
funkciói fejlődésének megvilágítására, 
Részletesen ismertetik az ellenforrada
lom után a hadsereg forradalmi osz
tályjellegének megszilárdítására, a 
pártirányítás új rendszerének kialakí
tására és továbbfejlesztésére tett intéz
kedéseket. Kimutatják, hogy a szocia
lizmus alapjainak lerakásával társadal
mi viszonyainkban bekövetkezett gyö
keres változások hatására a honvéde
lem — és következésképpen a hadsereg 
— társadalmi bázisa jelentősen kiszéle
sedett, s megkezdődött a hadsereg össz
népi jellegűvé válásának folyamata, az
zal egyidejűleg, hogy továbbra is betölti 
a proletárdiktatúra hadseregéneik fel
adatait. 

A hadsereg funkcióinak fejlődését és 
változásait elemezve a szerzők arra a 
következtetésre jutottak, hogy a szo
cializmus alapjai lerakásainak idősza
kában — főként az ellenforradalmai 
közvetlen követő években — a hadse
reg belső funkciója, s ennek is legin
kább elnyomó, erőszakos oldala állt 
előtérben. A hadsereg külső védelmi 
feladata ekkor — egyrészt a belső fel
adatok kiélezettsége, másrészt a kor
szerű követelmények mögött elmaradt 
színvonala következtében — háttérbe 
szorult. A szocializmus alapjainak lera-
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Kásával bekövetkezett társadalmi-poli
tikai változások és a hadsereg minőségi 
fejlesztésének eredményeként e téren í3 
új tendenciák bontakoztak ki. A had
sereg fő funkciójává a külső védelmi 
reladat vált, amely a Varsói Szerződés 
keretében jelentősen kiszélesedett, űj 
elemekkel gazdagodott. A belső funk
ción belül háttérbe szorult az erősza-
Kos, elnyomó oldal, s fokozódó mérték
űén kerültek előtérbe és teljesedtek ki 
a gazdasági építő- és kulturális nevelő
munkában való hatékonyabb részvétel 
teladatai. A szerzők a Magyar Néphad
sereg fejlesztése további feladatainak 
elemzésével zárják tanulmányukat. 

A hadseregfejlődés kibontakozóban 
Levő új tendenciái a szocializmus teljes 
Telepítése időszakában is jellemzők. 
Ezért a könyv nemcsak a lezajlott vál
tozások jobb megértéséhez nyújt támo
gatást, hanem segít eligazodni a fejlő
dés jelenlegi és jövőbeli tartalmában és 
jellemző vonásaiban is. 

A szerzőik — mint ez a fentiekből is 
kiderül — mind politikai-ideológiai, 
mind pedig a mindennapi gyakorlati 

munka szempontjából aktuális és fon
tos folyamatok tudományos igényű 
elemzésére és lényegük feltárására tet
tek' kísérletet. Mindezt nem történeti 
jelleggel — abban az értelemben, íiogy 
nem a hadsereg történetének feldolgo
zására törekedtek —, hanem a vizsgált 
folyamatok társadalmi-politikai megkö
zelítésének igényével. A szerzők a ma
gyar néphadsereggel foglalkozó elméle
ti-ideológiai jellegű és tartalmú mun
kát adnak az olvasó kezébe. 

Dr. Zágoni—Somogyi—Farkas: Had
sereg, honvédelem című könyve az ol
vasók széles táborához szól közérthető, 
olvasmányos formában. Érdeklődésre 
tarthat számot mind a hadsereg tiszti
karában, mind pedig a honvédelmi ne
veléssel foglalkozó személyek part
es tömegszervezeti propagandisták és 
aktivisták széles táborában. A könyv 
tartalmánál és jellegénél fogva közvet
len segítséget nyújthat a honvédelmi 
nevelőmunka sokoldalúbbá, katonapoli-
tikailag megalapozottabbá tételéhez. A 
szerzőket és a kiadót éppen ez a cél 
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IVUSKIN: 

NEHÉZ FELELŐSSÉG 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1968. 252 o.) 

Találóan nevezhetjük Ivuskin ezre
des nagysikerű visszaemlékezését a 
Volokalamszki országút méltó párjá
nak és egyben folytatójának. A szerző, 
aki a Nagy Honvédő Háború idején egy 
hadosztály vezető politikai munkása 
volt, hasonló feladatra vállalkozott, mint 
Alekszandr Bek ma már klasszikus 
hangzású művében, a Volokalamszki 

országút-ban. De valóban megtaláljuk 
e két könyvben a párhuzamot, a hason
lóságot, azt a nagyszerű célt, hogy az 
olvasó hősi történeteken, epizódokon 
keresztül ismerje meg a szovjet nép gi
gantikus küzdelmét a fasiszta meg
szállókkal? 

Kétségkívül. Mindkét kiadvány ha
sonló abban, hogy a benne levő epizó
dok, harcok, hőstettek egytől egyig egy 
hatalmas nép honvédő háborújának he-
roizmusát hivatottak példázni, s hogy 
olyan emberek kelnek életre lapjaikon, 
akik a haza, a nép iránti roppant nagy 
felelősségérzetük tudatában minden ál
dozatot meghoztak azért, hogy egyetlen 
ököllé kovácsolódva szétzúzzák a német 
hadigépezetet. S ha a két könyv közti 
bizonyos különbségekre is utalni aka
runk, akkor talán azt említhetjük meg 
egyik jellemzőként, hogy Ivuskin me
moárja elsősorban a harci körülmé
nyek közt végzett pártpolitikai munká
ra, annak tapasztalataira, a politikai 
munkások tevékenységének módszerei
re irányítja az olvasó figyelmét, míg a 
Volokalamszki országút szerzője a 
harccselekmények leírására helyezi a 
súlyt. 

A lebilincselő stílusú és tartalmú 
könyvet olvasva tanúi lehetünk annak, 
hogyan születtek azok a hőstettek, ame
lyek összességükben a szovjet nép győ
zelmét eredményezték. A Nehéz fele
lősség írója tulajdonképpen nem is 
Ivuskin, hanem a valóság, az élet. Hőse 
tágabb értelemben az egész szovjet nép, 
szűkebb értelemben a német csapato
kat ellenállhatatlanul visszaverő Vörös 
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Hadsereg. Az események Ukrajna és 
Belorusszija területén, a félelmetes 
Pripjaty mocsarak, a belorusz erdőren
geteg, a Keleti Sáncnak nevezett nagy 
német védővonal, a Dnyeper vidékén 
peregnek le előttünk. 1943 tavaszától e 
területeken áthaladva űzik ki a szov
jet csapatok a betolakodókat a iiaza 
földjéről. A megvert német hadsereg 
Kurszk körzetében ekkor egy utolsó, 
kétségbeesett, hiábavaló ellentámadási 
kísérletet tesz, amelynek összeomlása 
már előreveti a fasiszta rendszer végső 
bukásának árnyékát. 

Bár Ivuskin nem egységes, összefüg
gő cselekményt, illetve történetet be
szél el könyvében — a memoár műfaj 
jellege ezt nem is igényli —, az egy
máshoz láncszerűen, kronologikus sor
rendben kapcsolódó epizódok sokasága 
kerek egésszé teszi a művet, s mozaik
szerűségével jól érzékelteti az egyes 
csaták lefolyásának megszakítottságát, 
drámaiságát. A kiadványnak ez a sajá
tossága, valamint az, hogy a szerző 
nem egy vagy két hőst állít a közép
pontba, hanem a harcosok óriási csa
ládját és jelképesen a hazáját védő 
egész szovjet népet, azt mutatja, hogy 
Ivuskin az alakulata mindennapi életén 
keresztül az egész szovjet haza küzdel
mét igyekszik érzékeltetni. 

A legfontosabb talán, amit a könyvvel 
kapcsolatban megemlíthetnénk, az író
nak az a gondolata — s ez tulajdonkép
pen a mű alapgondolata is —, hogy a 
haza sorsáért minden harcos, a front
parancsnoktól a sorkatonáig, együtte
sen és külön-külön is felelős, s hogy ei 
a felelősség igen nehéz. A nehéz felelős
ségnek tudata hatja át a parancsnoko
kat, politikai munkásokat, egészség
ügyieket, hadtáposokat s az egyszerű 
harcost ott a tűzvonalban. A szerzőnek 
megvan hozzá a jellemábrázoló ereje, 
hogy valójukban, jó tulajdonságaikkal 
és hibáikkal együtt rajzolja meg a pa
rancsnokok és katonák portréját, s 
mély emberismerettel és lélektani ér
zékkel mutassa be őket harc közben. 

Lehetetlen volna a könyv részletes 
tartalmát ismertetni, hiszen — mint 
már említettük — epizódok, mozaiksze
rű kis történetek sorozatából áll. Csu
pán egy-két mozzanatot ragadunk ki a 
mű óriási élményanyagából, dokumen
tum tárházából. Vegyük például azt az 
esetet, amikor a szerző először esett át 
a tűzkeresztségen. Egy támadásban vett 
részt és a többi harcossal együtt a föld

re vetette magát a kegyetlenül erős el
lenséges tűzben. így feküdtek ott so
káig mozdulatlanul, amikor váratlanul 
megszólalt mellettük nyugodt, de pa
rancsoló hangon az ezredkomisszár; 
„Kommunisták, előre!" És ő maga in
dult előre, magasra tartott fejjel, nem 
nézve hátra, hogy követik-e. Az addig 
mozdulatlanul fekvő harcosokat vala
mi titokzatos hullám, megmagyarázha
tatlan erő állította talpra és lendítette 
előre a komisszár után. Utolérték és el
hagyták. Ivuskin így ír erről: „A későb
biek során sokáig töprengtem az arcvo
nalon folytatott pártpolitikai munka 
formáiról, módszereiről, de ugyanak
kor egyszer s mindenkorra meggyőződ
tem arról, hogy e munka lényege két 
egyszerű és sodró erejű szóban rejlik: 
»Kommunisták, előre!«" 

Vegyünk egy másik példát. A kurszki 
csata idején Ivuskin ezrede erős tűzbe 
került, s az egység vezetői már azon 
gondolkodtak, hogy a figyelőpontot nem 
kellene-e hátrább vinni, amikor Zaijul-
jev, a hadosztályparancsnok közbelé
pett és ezeket mondta: „Azt a szót, 
hogy vissza, el kell felejteni!" A szer
ző így értékeli ezt: „Zaijuljev nagyon 
jól tudta, hogy a parancsnok legkisebb 
megingása, bizonytalansága óhatatlanul 
átterjed a katonákra. A figyelőpont 
hátrább helyezése kimondatlanul is a 
visszavonulás lehetőségét jelentette vol
na. Ilyen hibát a hadosztályparancsno
kunk sohasem követett el. A katonák
nak tudniuk kell, hoey itt van velük és 
biztos a győzelemben." 

Ivuskin azt is hangsúlyozza, milyen 
sokat jelent a parancsnok nyugalma és 
határozottsága, mely a harcosokra is 
átragad. Egy alkalommal, miután a 
szovjet harcosok egy magaslatot ro
hammal bevettek, s az egység vezetői 
megvitatták a harc tapasztalatait, a pa
rancsnok rámutatott néhány hibára: 

— „Miért nem harc közben hívta fel 
figyelmünket ezekre? — kérdeztem 
tőle. 

— Ezek apró és lényegtelen hibák 
voltak — felelte. — Ha beavatkozom, 
ön elbizonytalanodik, és idegeskedni 
kezd, s ezek jóval komolyabb hibákhoz 
vezettek volna." 

Beszélhetnénk még Ivuskin sok olyan 
élményéről, megállapításáról, tanulsá
gos leírásáról, amelyek szerves részek
ként illeszkednek be a mű témájába. 
Szólhatnánk azokról a politikai munká
sokról, akik a peremvonalban, tomboló 
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harc közepette tartanak megbeszélést 
a tagfelvételi kérelmekről, szólhatnánk 
a harcosok rettenthetetlen tetteiről, a 
nagyszerű mesterlövészekről, a me
moárt jellemző meggyőző, őszinte 
hangvételről, a remekül érzékeltetett 
hazai tájakról, ahol egykor csaták dúl
tak, az egyes fejezetekben tudatosan 

kifejtett mély gondolatiságról. A szer
ző tollából olyan frissen, közelien kel
nek életre az emlékek, hogy az ember 
észre sem veszi, hogy Ivuskin csaknem 
negyedszázad távlatába tekint vissza. 

Váradi László 
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HAJMA LAJOS: 

NYUGATI SZAKÍRÓK A HÄBORÚRÓL 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1968. 306 o.) 

Általánosan ismert tény, hogy a had
tudomány művelése végleg kilépett a 
vezérkarok és a katonai akadémiák fa
lai közül. Ily módon nem véletlen, hogy 
nyugaton jó néhány tudományos kuta
tóintézetben foglalkoznak a hadtudo
mány, benne a katonai doktrína, a ha
dászat és a haditechnika kérdéseivel, 
előbbre vitelével. 

Az imperialista államok katonai teo
retikusainak széles köre munkálkodik a 
burzsoá hadtudomány újabb és újabb 
elméletének kidolgozásán. Megfigyelhe
tő, hogy katonai doktrínájuk, valamint 
stratégiájuk alakulásában egy ellent
mondásokkal terhes, agresszív jellegű 
fejlődés megy végbe. 

A hadügy forradalmának alapja a 
haditechnikában bekövetkezett ugrás
szerű minőségi változás: a rakéta-
atomfegyverek létrejötte és elterjedése. 
Ez mint objektív valóság az emberiség 
nagyobb részét megsemmisítéssel fe
nyegeti, és a háború vagy a béke kér
dése korunk fő problémájává lett. De 
amíg az egyik oldalon a szocializmus 
erői minden rendelkezésükre álló le
hetőséget — a katonai erőt is beleértve 
— a béke megvédésére összpontosíta
nak, addig a másik oldalon ennek az el
lenkezője megy végbe. 

Az imperializmus eljutott addig a 
felismerésig, hogy világuralmának bel
ső erőkkel való restaurációjára többé 
már nincs mód. Ezért az imperialista 
országok, az Amerikai Egyesült Álla
mok politikai és katonai felső vezetésé
vel az élen egyre inkább a fegyveres 
erőszakkal, a háborúval történő megol
dás irányába orientálódnak. Ám a vi
lág képe — és benne az erők viszonya 
— az elmúlt húsz egynéhány év alatt 
nagyot változott. A fenyegetésnek, a 
zsarolásnak a talaja kicsúszott az impe
rialisták lába alól. Céljaik elérése érde
kében tehát új utakat és módszereket 
kell keresniük. Az útkeresés kiterjed a 
hadtudományra is, az általunk éppen 
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célszerűnek látszó elméleteik — katonai 
doktrínák és hadászati elvek — kidol
gozására. Erről szól a kritikai elemzés
sel összeállított könyv, amely mondani
valóját három fő gondolat köré csopor
tosítja. 

Az első gondolatcsoport — fejezet •— 
az olvasó elé tárja, miként tükröződ
nek a hadtudomány elvi kérdései a 
nyugati szakirodalomban. Kifejtése tör
ténelmi visszapillantással kezdődik. A 
szerző a XVIII. századra teszi azt az 
időpontot, amikor a nyugati katonai 
irodalom kiemelkedő katonai teoretiku
sai elsőízben használják a hadtudo
mány kifejezést és igyekeznek annak 
lényegét, tartalmát megfogalmazni. 
Lloyd, Bülov, Jómmá, majd Clause-
witz és Moltke nevei fémjelzik a had
tudomány fejlődésének útját. 

A továbbiakban a jelenlegi burzsoi 
hadtudomány és a katonai doktrína 
alapvető kérdéseinek tükröződését is
merjük meg napjaink nyugati katonai 
szakíróinak írásain keresztül. Csak a 
nevesebbek közülük. 

Dale O. Smith amerikai repülő dan
dártábornok Az Amerikai Egyesült Ál
lamok katonai doktrínája címmel 1965-
ben írt könyvet. Művében részletesen 
elemzi a katonai doktrína és a katona
politika kérdéseit, összefüggéseit, köl
csönhatásait. 

Patrick W. Powers a jelenlegi ameri
kai hadászat elvi kérdéseit boncolja. 
Legjelentősebb művében — A nemzeti 
honvédelem kézikönyve — elsőként em
líti a „nagyhadászat" fogalmát, amely 
úgymond — nem más, mint a politiká
nak és a katonai követelményeknek a 
nemzeti célkitűzések elérése érdekében, 
a legmagasabb kormányszinten történő 
egyesítése. 

Liddel Hart brit katonai szakíró A 
közvetett megközelítés hadászata című 
munkájában abból indul ki, hogy Nagy-
Britannia a jövőbeni céljai elérése ér
dekében nem törekedhet valamiféle to
tális győzelemre, hanem a gazdasági és 
a katonai eszközöknek szükséges mér
tékben való alkalmazásával csupán az 
ellenség részenkénti megsemmisítését — 
adott esetben a támadó szándékáról va
ló lemondását — tűzheti célul. Ennek 
útja és módszere szerinte — a „közve
tett megközelítés hadászata". 

E. J. Kingston McCloughry, a brit lé
gierő marsallja A hadászat elemzése 
című, 1964-ben megjelent könyvében a 
brit hadászat fejlődését befolyásoló ok-

okozati összefüggéseket, valamint a 
Nagy-Britannia számára legfontosabb 
földrajzi tényezőket, azok szerepét és 
jelentőségét tárgyalja. 

A könyvnek ebben a fejezetében 
megszólaltatott szerzői közül az egyik 
legszellemesebb F. O. Miksche francia 
ezredes, aki de Gaulle tábornok belső 
katonai munkatársai közé tartozik. Az 
atomhadászat kudarca című munkájá
ban ironikus szellemességgel veszi 
bonckés alá az általa „szemellenzősnek" 
minősített katonai vezetőket, akik az 
atomfegyverek mindenhatóságában 
hisznek. Nem nehéz kitalálni, hogy 
„tengeren túli" katonai vezetőkre gon
dol. 

Könyvünk szerzőjének megállapítása 
szerint — a bemutatott szakírók és 
munkáik értékelése nyomán — a jelen
legi burzsoá hadtudomány politikai tar
talmát eszmei és filozófiai alapjait te
kintve egyértelműen reakciósnak minő
síthető. Ez azonban távolról sem jelen
ti azt, hogy ez a hadtudomány nem 
igyekszik és nem képes a fegyverei 
küzdelem objektív törvényszerűségeit 
az imperializmus célkitűzései számára 
felhasználni. 

A kiadvány második fejezetének té
mája: miként látják a nyugati katonai 
szakírók a jövő háborújának jellegét és 
formáit. 

Itt a szerző abból indul ki, hogy a né
zetek viszonylagos sokfélesége ellenére 
a nyugati teoretikusok többsége a hábo
rú alapvető formáinak a következő há
rom változatot: az általános — más né
ven atom-világháborút —, a korlátozott 
háborúkat és a hidegháborút tartja. 

A megszólaltatott nyugati szerzők kö
zött ismét találkozunk az előbbiekben 
már említett F. O. Miksche ezredessel, 
aki a sort a hagyományos fegyverekkel 
vívott háború és az ún. kis háborúk — 
ezen a felkeléseket és a polgárháború
kat érti — kategóriáival egészíti ki. 

De eltérő a nyugati szakemberek vé
leménye a korlátozott háború értelme
zésének tekintetében is. Vannak, akik e 
fogalmon, kategórián a politikai célki
tűzések korlátozása mellett csupán a 
háború elterjedésének területi, földraj
zi elhatárolását értik. Mások az alkal
mazott fegyverek körének csökkentésé
re gondolnak és egészen a korlátozott 
atomháború lehetőségéig elmennek. 

Dr. Bemard Brodie, az Egyesült Ál
lamok Yale egyetemének professzora, a 
katonapolitikai kérdések és az atomha-
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dászat kiemelkedő szakértője a nyugati 
világban híressé vált Hadászat a raké
tafegyverek korában című munkájában 
nagy figyelmet szentel a megelőző csa
pás és a megelőző háború lehetőségére, 
kérdéseire. Célját a szemben álló fél 
katonai erejének megsemmisítésében 
látja. 

A. I. Waskow ismét új utat keres. Az 
ő receptje: a „korlátozott elrettentés''. 

A könyv második fejezetének rend
kívül figyelemreméltó része az a gon
dolatcsoport, amelyben a szerző az 
„eszkaláció atyjának", Hermann Kahn 
kiemelkedő amerikai katonai teoreti
kusnak Az eszkalációról című munkáját 
veszi vizsgálat alá. Az amerikai szakíró 
ebben a munkájában világosan kifejti, 
hogy a háborús válság lépcsőzetes ki
terjesztése — a maga hét szakaszán és 
negyvennégy lépcsőfokán át — az 
atom-világháborúhoz vezet. Lehetnek 
közben visszalépések — deeszkaláció 
—, de a létra negyvennegyedik fokán 
az általános atom-világháború van. 

A könyv harmadik része az Ameri
kai Egyesült Államok és a NATO je
lenlegi katonai doktrínájának főbb kér
déseit tárgyalja. 

Itt a szerző az elmúlt 15—20 évre visz-
szapillantva bemutatja azt a folyama
tot, amelynek során az imperialista ál
lamok az egységes katonai doktrína lét
rehozására törekedtek. Pontosabban fo
galmazva, hogyan igyekezett az Ameri
kai Egyesült Államok felső vezetése a 
saját doktrínáját partnereire ráerősza
kolni. A hidegháborútól a feltartóztatás, 
majd a „tömeges megtorlást" felváltó 
„rugalmas reagálás" doktrínán át az 
eszkalációig vezető út világosan tükrözi 
egyrészt a nyugatiak katonapolitikájá
ban végbement módosulásokat, más
részt a világ erőviszonyaiban bekövet
kezett alapvető változást. 

Ebben a részben ismerkedhetünk 
meg — hogy csak a legkiemelkedőbb 
neveket és műveket említsük — M. 
Taylor tábornoknak A bizonytalan har
sonaszó című munkájával. A szerző eb
ben egyértelműen kimutatja és bizo
nyítja, hogy a tömeges megtorlás dokt
rínája zsákutcába jutott, mert az csak 
kétféle választást tesz lehetővé: az álta

lános atomháborút, vagy a visszavonu
lást. A tömeges megtorlás helyébe — 
úgymond — csak az általa „rugalmas 
reagálásnak" nevezett doktrína léphet. 
Mint tudjuk, 1957-től kezdve napjain
kig — ha kisebb-nagyobb módosulásuk
kal is — ez az Amerikai Egyesült Álla
mok hivatalosan elfogadott katonai 
doktrínája. 

Haj ma Lajos rendkívül érdekes néze
teket mutat be könyvének abban a ré
szében, amely McNamara, volt nemzet
védelmi miniszternek 1962. június 
12-én, illetve 1967. január 23-án elmon
dott beszédeiből idéz. Képet kapunk ar
ról, hogy az ebben az időben még hiva
talban levő miniszter miként értékelte 
az általános atomháború problémait, 
számot vetve az Amerikai Egyesült Ál
lamok lehetőségeivel a „várt erejű" és 
a „vártnál nagyobb erejű" atomcsapá
sok esetén. 

Nem kevésbé érdekes részhez érke
zik el az olvasó akkor, amikor a „kü-
lönutas" nemzetekkel, a nyugatnémet 
és a francia szakírók, teoretikusok véle
ményével ismerkedik. 

A nyugatnémet doktrína alapja az 
„összvédelem", a végrehajtás módja pe
dig „ez előretolt hadászat". Ez pedig 
nem illeszthető zökkenés mentesen a 
„rugalmas reagálás" doktrínába. A meg
szólaltatott írók között olyan nevek 
szerepelnek, mint Baudissin tábornok, 
von Hassel és még mások. 

A francia katonapolitika alapja az ál
talánosan ismert „önálló francia csa
pásmérő erők" létrehozása. A katonai 
elmélet művelői között De Gaulle tábor
nok-elnök, Gallois és Beaufre táborno
kok, valamint a nemrég repülőgép ka
tasztrófa áldozatává lett Ailleret tábor
nok munkáin át ismerjük meg a fran
cia nézeteket, amelyek helyenként nem 
kis mértékben térnek el az amerikai 
katonai doktrínától. 

A könyvet a munkában szereplő ne
vesebb teoretikusok, szakírók rövid 
életrajza és a nyugati szakirodalom 
fontosabb katonai és katonapolitikai ki
fejezéseinek gyűjteménye teszi teljessé. 

Szabó Sándor 
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JOŠEF PRÜSA: 

A VÉDELEM TEGNAP ÉS MA 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1968. 263 o.) 

A rakéta-atomfegyverek megjelené
se után a védelem problematikája fo
kozatosan háttérbe szorult és a táma
dás került az érdeklődés homlokterébe. 
Pedig a védelmet nem szabad teljesen 
figyelmen kívül hagyni — különöskép
pen nem a harcászatban és a hadmű
veleti művészetben. Éppen a tömeges 
atomcsapások útján lehet harcászati és 
hadműveleti méretekben olyannyira 

megváltoztatni az erőviszonyokat, hogy 
a támadók (legalábbis részeikkel) kény
telenek időlegesen védelembe átmen
ni. Ez késztette a szerzőt arra, hogy a 
Zrínyi Katonai Kiadó gondozásában 
nemrég megjelent művében a tegnap, a 
ma és a jövő védelmi harcának kérdé
seivel az alegység- és egységparancsno
kokat megismertesse, felhívja figyel
müket a védelemmel kapcsolatos he
lyes szemléletmódra és gyakorlatra. A 
szerző széles körű kutató- és elemző 
munkát végzett, a szocialista és kapita
lista irodalom hatalmas anyagát tanul
mányozta át, hogy a korszerű védelem 
kérdését bemutassa. 

A könyv lényegében két fő fejezetre 
oszlik. Az első fejezetben azokat a fel
fogásokat, elméleteket ismerteti, me
lyek a védelemmel kapcsolatban a ra
kéta-atomfegyverek megjelenéséig a 
hadművészet területén uralkodtak. 
Majd megvizsgálja a második világhá
ború értékes tapasztalatait. 

A második világháborút követő évek
ben, még mielőtt a hadügy forradalma 
megváltoztatta volna a hadseregek 
szervezetét, felszerelését, az elmélete
ket és elveket, a szocialista országok 
védelemre vonatkozó irányelveit a kö
vetkezőkben foglalhatjuk össze: a véde
lem továbbra is a fegyveres erők fő 
harctevékenységi fajtája marad, de a 
végső győzelmet csak támadás útján le
het kivívni. Megnőtt a védelem mélysé
ge, fokozódott a manőver szerepe — fő
leg aktív értelemben. A légierő és tá
volharc tüzérség hatótávolságának, 
pusztító erejének növekedésével a vé-
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dőnek még kedvezőbb lehetőségei nyíl
tak, hogy a támadó céljait meghiúsítsa. 
A védelem gerincévé a páncélelhárítás 
vált. A mozgékony védelem, a védelmi 
tevékenység egyik szokásos, a visszavo
nulás pedig a manőver egyik alkalmaz
ható formája. Ezekután tér rá a szerző 
a korszerű védelem kérdéseire. Minde
nekelőtt a hadászati védelem problé
máit vizsgálja, s ennek során többször 
idézi Szokolovszkij marsall Hadászat 
című munkájának megállapításait. 

A szerző a korszerű védelem sajátos 
problémáit fejtegetve a tömegpusztító 
fegyverek elleni harc és a védelem, a 
páncélelhárítás, a légvédelem, a gyalog
sági és tüzérségi tűzrendszer, valamint 
a védelmi manőverek szerepét taglalja. 
Részletesen ismerteti a különböző vé
delmi manőverformákat, sorra veszi 
az amerikai, a nyugatnémet és a fran
cia szabályzatok idevágó nézeteit, fel
hívja figyelmünket a védelem sablon
mentes felépítésére és megszervezésére 
Ugyancsak a korszerű harc helyzeteibe 
ágyazva vizsgálja a szerző a szárazföl
di csapatok alegységeinek (egységeinek 

és magasabbegységeinek) védelmi har
cát. Az elemzés kiterjed az imperialis
ta hadseregekre is, tehát alkalom nyí
lik az összehasonlításra, a nyugati né
zetekben mutatkozó ellentmondásos 
tendenciák felismerésére. 

A szerző arra törekedett, hogy össze
foglalja a védelemmel kapcsolatos 
alapvető, általános és sajátos nézeteket, 
és az elméleti meghatározásokat átül
tesse az összfegyvernemi harcászati 
egységek, magasabbegységek védelmé
nek gyakorlatába. A kiadvány termé
szetesen nem vethette fel és még ke
vésbé oldhatta meg a kiterjedt kérdés
komplexum minden egyes részprob
lémáját. A szerző (függelékként, szovjet 
szerzők tollából) ismerteti az alegység
parancsnokok tevékenységét a védelem 
megszervezésekor — konkrét harcászati 
példa keretében. A könyv az alegység-
és egységparancsnokoknak egyaránt 
igen hasznos ismereteket nyújt. Jó ta
nácsokat ad kiképző munkájukhoz. 

Csonka György 



DR. HAJNAL KÁROLY — NÉMETH OTTÓ 

ERŐDÖK ELLEN 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1968. 198 o. 

Úr HmínBil ICároly ~~ Némmfo Ött6, 

Erődök ellen 

Az erődök és a leküzdésükre irányu
ló harc fejlődése, kölcsönhatása a feg3r-
veres küzdelemnek egyik rendkívül bo
nyolult összefüggése. A háborúk törté
nete jól tükrözi a „várfal" és az „ágyú
golyó" időtlen küzdelmét is. 

Felmerül a kérdés: hogy néz ki ez a 
küzdelem napjainkban? Ellenállhat
nak-e a rakéta-atomfegyverek mindent 
elsöprő hatásának akár a legszilárdabb 
erődök is? Mennyire állhat ellen a be

ton és a páncél a korszerű haditechni 
ka romboló eszközeinek? Milyen a; 
erődök feltartóztató hatása az atomcsa
pások esetén? Mi lehet az erődrendszei 
leküzdésének legeredményesebb mód
ja? Arctámadással áttörni az erődsávot 
vagy megkerülve hátból elfoglalni azt? 
Atomfegyverekkel vagy azok nélkül? 
Melyek az erődök leküzdésének korsze
rű technikai eszközei? 

Csak a leglényegesebb kérdések, 
amelyekre a szerzők a legkorszerűbb, 
nézetek szerinti válaszokat megadják. 

A képekkel és ábrákkal gazdagon il
lusztrált könyv első két fejezete az erő
dítések fejlődését és a leküzdésükre 
irányuló harc kölcsönhatását mutatja 
be egészen a második világháború be-
fejeztéig. A továbbiakban a szerzők 
azt fejtegetik, miként látják napjaink
ban a katonai szakemberek az erődítés 
szerepét és jelentőségét. Ezt röviden így 
lehet összefoglalni: a várható hadszín
téren és a hátországban az erődítési 
építmények olyan rendszerét kell létre
hozni, melyek kedvező feltételeket te
remtenek a fegyveres erők alkalmazásá
hoz: biztosítják a politikai és a katonai 
vezetés működőképességét és az élőerő, 
valamint a technikai eszközök védelmét. 

A harmadik fejezet a korszerű hagyo
mányos és tömegpusztító fegyvereknek 
az erődítési építményekkel kapcsolatos 
hatásával, felhasználásuk lehetőségei
vel és célszerűségével foglalkozik. 

A negyedik fejezetben — amely a 
könyv terjedelmének csaknem a felét 
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teszi ki — átfogó képet kapunk az erőd-
sávok leküzdésének sajátosságairól a 
jövő esetleges háborújában. 

A szerzők az összes lehetséges ténye
zőt gondosan és hozzáértőén elemzik. 
Felvázolják az alapvető szituációkat: 
sík és dombvidéken, illetve hegységben 
épült erődsávok leküzdése, menetből 
vagy harcérintkezés felvételével, atom

fegyverekkel vagy csupán hagyomá
nyos fegyverekkel. 

A rendkívül időszerű témát feldolgo
zó könyvet mindazoknak ajánljuk, aki
ket a hadművészet, a haditechnika fej
lődésének problémái érdekelnek és eze
ket a kérdéseket figyelemmel kísérik. 

SZ. S. 



A SZÁZADOK 1967. ÉVI 5. SZÁMÁRÓL 

A Nagy Októberi Szocialista Forrada
lom 50. évfordulójára — ez áll a folyó
irat borítóján. A szám valóban az októ
beri forradalom jegyében íródott. Nem
csak a tanulmányok és a kisebb közle
mények, hanem a történeti irodalom, a 
Folyóiratszemle, a Krónika, Bibliográ
fia is ennek szellemében lett összeállít
va. Amíg korábban a történeti iroda
lom a magyar és a nemzetközi történe
ti termésből minél szélesebb körben 
igyekszik a legfontosabb munkákat is
mertetni, addig e számban Palme Dutt-
nak az Internacionálé történetét tárgya
ló könyvéről, a Nagy Honvédő Háború 
történetének 3. és 4. kötetéről (Horváth 
Miklós, illetve ölvedi Ignác tollából), a 
szovjet történettudomány fejlődéséről 
készült összefoglalóról, Kun Béláné és 
Szamuely Tiborné visszaemlékezései
ről, valamint az 1945. évi földreformot 
elemző forráskiadványról olvashatunk 
recenziókat. A Folyóiratszemle ez alka
lommal a Voproszi Isztorii és a fonto-
sabb szovjet történettudományos folyó
iratok cikkeiről számol be, a Króniká
ban Józsa Antal kandidátusi disszertá
ciójának (Az internacionalisták katonai 
szerepe a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom oroszországi és ukrajnai 
harcaiban) vitáját találjuk, majd végül 
a folyóirat közli az októberi forradalom 
és a polgárháború magyarországi iro
dalmának válogatott bibliográfiáját. 

Nemes, Dezső Az októberi forradalom ' 
és Magyarország útja a szocializmus
hoz című tanulmánya, mintegy vezér
cikként a magyar munkásmozgalom és 
az ország történetében leglényegesebb
nek nevezhető, a szocialista forradal
makhoz vezető utak történetét vázolja. 
Visszatekint a századforduló utáni ma
gyar munkásmozgalomra, majd a 
NOSZF közvetlen hatását mutatja be. 

Ez azt jelentette, hogy mintegy lökést 
kaptak a mind forradalmibb hangulatú 
munkás megmozdulások, gyors fejlő
dés indult meg a mozgalom bal szár
nyán, s ez utóbbi sokban annak is kö
szönhető, hogy a Szovjetunióból haza
tért volt hadifoglyok aktívan bekapcso
lódtak a mozgalomban. A cikk vázolja 
a Tanácsköztársaság megteremtéséhez 
vezető forradalmi folyamat útját, majd 
áttekinti a két világháború közötti moz
galom történetét, a szocialista forrada
lom második győzelméig. Megállapítja, 
hogy a világháború alatt ismét a kom
munista párt volt az, amely a nemzeti 
demokratikus célkitűzések programját a 
nemzet elé terjesztette, majd kitér az 
antifasiszta-demokratikus harc egyes 
kérdéseire. Noha a két háború közötti 
időszakban a KMP-nek sok nehézséggel 
kellett megküzdenie, s tevékenységé
nek hatékonyságát gátolták a helytelen 
stratégiai és taktikai mozzanatok is, a 
Vörös Hadsereg harcai nyomán feJsza
baduló Magyarországon mégis a kom
munisták voltak, akik a demokratikus 
érzelmű tömegeket maguk mellé tud
ták állítani, s a szocialista forradalmat 
másodszor — az 1956-os ellenforrada-
után is visszavonhatatlanul — győze
lemre tudták vinni. 

Fedoszejev, a Szovjetunió Tudomá
nyos Akadémiájának alelnöke, az 
IMEL igazgatója az októberi forrada
lom legfontosabb tanulságait összegezi. 
(A nagy október történelmi tapaszta
latainak nemzetközi jelentősége) Kifej
ti, hogy az 50. évfordulón végeredmény
ben az októberi forradalom tapasztala
tainak alkalmazási lehetőségeit kell fel
mérnünk. Ezek a tapasztalatok: a mun
kásosztály a többi osztállyal kötött szö
vetségében is megőrzi vezető helyét. 
Bebizonyosodott az is, hogy az elmara-
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dott népek forradalmi vezetőjének sze
repét a győztes szocialista forradalom 
országának proletariátusa is betöltheti. 
Hangsúlyozni kell, hogy a forradalom a 
béke jelszavával győzött. A cikk elemzi 
a forradalom különböző fomáinak vi
szonyát egymáshoz, valamint a fegyve
res módszerek helyét és jelentőségét. A 
burzsoá államokban, ahol megvan a 
forradalom győzelemrevitelének lehe
tősége, igen nagy jelentőséget kap ok
tóber tapasztalatainak a kispolgárság és 
a munkásság együttműködése kérdésé
ben történő hasznosítása. Mint az el
múlt évtizedek is mutatják, a Szovjet
unió a világforradalmi mozgalom fejlő
désére igen erős hatással van, s amíg a 
forradalom előtti Oroszország belső 
helyzete adta meg az októberi forrada
lom nemzetközi jelentőségét annak 
idején, az előbbi képezi ennek alap
ját ma. 

Hajdú Tibor A polgári demokrácia 
külpolitikája 1918—1919-ben című ta
nulmánya részlet a szerzőnek a polgári 
demokratikus forradalom történetéről 
készülő monográfiájából. Ezekben a hó
napokban — a háborús vereség, a tör
ténelmi Magyarország területe nagyré
szének elvesztése idején — a külpoliti
kának igen jelentős szerepe volt az or
szág történelmének alakulásában. A 
szerző széles forrásanyagra támaszkod
va (levéltári iratanyagok, visszaemléke
zések, nyugaton kiadott brusúrák, ta
nulmányok) bizonyítja, hogy miután 
elszalasztották a különbeké-tárgyalások 
utolsó lehetőségét, a magyar kormány
nak nem maradt más választása, mint 
elfogadni a békekonferencia feltételeit, 
hacsak nem akart szembekerülni az 
egész konferenciával. Ismerteti azokat 
a sikertelen tárgyalásokat, amelyeket a 
Károlyi- és a Berinkey-kormány foly
tatott a volt nemzetiségekkel és az im
perialista hatalmakkal, majd végül 
megvonja a polgári demokrácia külpo
litikájának mérlegét. Az antantállamok 
megnyerésére tett kísérletek kudarccal 
jártak, a kormányok elszigeteltsége 
1918 november—1919 március között 
alig csökkent. A kormányra jutott, volt 
ellenzéki pártok nem tudtak korábbi 
politikájukon a következetesség irányá
ban (antanttal megyegyezés, kiegyezés 
az elnyomott nemzetiségekkel) tovább
haladni. Noha 1919 januárjában és feb
ruárjában még az európai forradalmi 
mozgalmak nem buktak el (Németor
szág), a szociáldemokrácia inkább min

dent elkövetett a nemzeti követelések 
kielégítéséért, még a kommunisták ül
dözését is vállalta, ahelyett, hegy a 
„nincstelenek nemzetközi összefogásá
nak" a Duna-medencében meglevő le
hetőségére épített volna. Megbukott a 
magyar hadsereg létrehozásának kísér
lete is, s így a „népkormány" sorsa tel
jesen Párizstól függött. Ugyanakkor a 
kormány nem tudott mit kezdeni a tö
megek megmozdulásaival sem. A szer
ző rámutat e politika csődjének objek
tív alapjaira. 

Jemnitz János a februári és az októ
beri forradalom nyugateurópai vissz
hangját vizsgálja, illetve a munkáspár
tok viszonyulását a forradalmakhoz. 
(Az 1917. évi orosz forradalmak és az 
európai szocialista munkásmozgalom). 
A kérdést illetően a munkáspártok kö
zött lényegében két csoport állapítható 
meg. Másként reagáltak az antant- és 
másként a központi hatalmak munkás
pártjai. Amíg az antanthatalmaK szo
ciáldemokrata pártjai a februári forra
dalmat üdvözölték, s igyekeztek Orosz
országot háborúban tartani, addig 
ugyanezeknek az országoknak a balol
dali, forradalmi, illetve pacifista párt
jai a Pétervári Munkástanács békefel-
hívását is üdvözölték. A központi hatal
mak szociáldemokratái a különbéke 
mellett voltak, hogy nyugaton folytat
hassák a háborút. A baloldaliak itt is 
üdvözölték a változást. Lényegében 
ezek az álláspontok kitapinthatóaK az 
április—szeptember közötti időszakban 
és az októberi forradalom napjaiban 
is. Az antant- és a központi hatalmak 
országainak forradalmárai üdvözölték 
októbert, s megértették világtörténelmi 
jelentőségét, Angliában viszont a koráb
bi baloldali pacifista ellenzék elsősor
ban az ellenforradalom leverését üdvö
zölte, a proletárdiktatúra rendszerét 
azonban nem helyeselte. Hasonlóan fog
laltak állást a német Független Szocia
lista Párt tagjai is. Ezek, valamint a ra
dikális erők között foglalt helyet az 
osztrák pacifista ellenzék: Otto Bauer, 
Robert Danneberg, Rudolf Hilferding. 
A német szociálsoviniszták körében 
ugyanekkor ismét felmerült a különbé
ke megkötésének reménye. Az októberi 
forradalom hatása közvetett módon is 
érvényesült a nyugati munkásmozga
lomban: a nyugati kormányok ugyanis 
kénytelenek voltak békenyilatkozatokat 
tenni, és bizonyos szociális politikai 
reformokat meghirdetni. 
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A magyar és az orosz forradalmi erők 
kapcsolatának kérdésével két tanul
mány foglalkozik: Miilei György—Jó-
zsa Antal a magyarok részvételéről a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom
ban és a polgárháborúban, valamint 
Halász Sándor Adatok a szovjet—ma
gyar kapcsolatok történetéhez 1917— 
1919 című írása. 

Az előbbi az eddigi legteljesebb for
rásanyag alapján igyekszik jellemezni 
mindazokat a tényezőket, amelyek a 
magyar internacionalistákat, illetve a 
hadifoglyokat a forradalom mellé, a 
polgárháború oldalára állították. Le
írja, milyen harcot folytattak az 
ellenforradalmi erők és a bolsevikok a 
„tartalék"-nak számító hadifoglyok ka
tonai erejéért, majd bemutatja a ma
gyar hadifoglyoknak október előtti és 
utáni viszonyát az oroszországi esemé
nyekhez. Az internacionalista egységek 
szervezése a német, majd az antant 
csapatok támadásai folyamán lendült 
fel. A szerzők különösen a magyarok 
1918 tavaszán-nyarán folytatott harcait 
tartják rendkívül fontosnak, hiszen ez
zel időt biztosítottak a Vörös Hadsereg 
szervezéséhez, s megakadályozták az 
ellenforradalmi erők határozottabb fel
fejlődését. A forradalomban és a pol
gárháborúban részt vevő magyarok szá
mát mintegy 85—100 000 főre tehet
jük. Mint ismeretes, igen fontos volt 
az a szerep, amelyet a hazatérő, követ
kezetes forradalmárokká érett hadifog
lyok játszottak az itthoni kommunista 
és balodali mozgalomban. A Tanácsköz
társaság megdöntése után a magyarok 
a polgárháború befejezéséig részt vet
tek a harcokban, s az itt felnőtt forra
dalmárok a két világháború közötti 
nemzetközi munkásmozgalomnak is je
lentős alakjai lettek. 

Halász Sándor tanulmánya a jelzett 
időszakban a szovjet—magyar érintke
zéseket két szakaszra bontja. Az első a 
Tanácsköztársaság kikiáltásáig tart, s 
ekkor a Szovjet-Oroszország iránti 
szimpátia ösztönös kinyilvánítása jel
lemző a magyar dolgozók részéről (1918 
januári tüntetések). A KMP megalaku
lása után a testvéri együttműködés esz
méje állandóan hangot kapott, niajd — 
s ez a kapcsolatok történetének máso
dik szakasza — a Tanácsköztársaság a 
gyakorlati politikában is realizálni igye
kezett a testvéri jóviszonyt. A szerző 
gazdag forrásanyagra támaszkodva 
mutatja ki azokat a kapcsolatokat (kül

képviselet felállítása, rádió- és távíró 
összeköttetés, gazdasági együttműkö
dés) és terveket (elsősorban a katonai 
vonatkozásban és a területi érintkezés 
kérdésében), melyeket történetírásunk 
mindeddig adatszerűen nem ismert. 

A számban az októberi forradalom
hoz kapcsolódó témával három kisebb 
közlemény is megjelent. Zsilák András 
Moszkvában 1967. március 29—31-én a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
nemzetközi jelentőségéről tartott nem
zetközi történésztanácskozáson elmon
dott referátumát teszi közzé. (Az októ
beri forradalom törvényszerűségei és a 
magyar forradalmak) Leninnek az ok
tóberi forradalom nemzetközi jelentő
ségéről mondott szavaiból kiindulva •— 
hogy a forradalom tapasztalatai nem
zetközi érvényűek, de nem jelentenek 
„másolást" az „orosz példá:'-ról — 
elemzi, hogy a Magyar Tanácsköztársa
ság, de méginkább az 1945 utáni szocia
lista fejlődés milyen törvényszerűségek 
megállapítására enged következtetni, s 
ezek milyen viszonyban állnak október 
tapasztalataival. 

Igen érdekes Erich Donnert-nék A 
petrográdi októberi felkelés 1917-ben cí
mű írása. Az NDK történésze az első, 
aki igen részletesen, marxista szem
pontból feltárja az októberi felkelést 
megelőző eseményeket, s ha nem is 
végérvényesen — hiszen kezébe nem 
juthatott az események még feltárat
lan, teljes forrásanyaga —, de minden
esetre igen tárgyilagosan és a párt köz
ponti bizottságának kiadott jegyzőköny
veit, visszaemlékezéseket, Lenin írásait 
alaposan kiaknázva igyekszik a napok 
és órák eseményeit, szereplőit elhelyez
ni történeti összefüggéseikben. Különö
sen nagy erénye a cikknek, hogy bebi
zonyítja: Lenin milyen hallatlan követ
kezetességgel és felelősségének tudatá
ban vállalta a felkelés minél előbbi ki-
robbantásának kockázatát, noha véle
ményével majdnem egyedül maradt a 
központi bizottságon belül. 

Tény és adatgazdasága miatt eme
lendő ki Farkas Márton Forradalmi er
jedés az osztrák-magyar hadseregben a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
győzelme után c. tanulmánya. A szerző 
hatalmas levéltári anyag alapján mu
tatja be, miként indult meg a forradal
mi erjedés a Monarchia keleten álló 
csapatainál, hogyan terjedt az át a hát
országi alakulatokra. Megállapítja, 
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hogy az októberi forradalom eszméinek 
hatását Magyarország, illetve a Monar
chia belső helyzetéből magyarázhatjuk: 
a rendszer belső bomlásából, túlhala-
dottságából fakadtak ugyanis azok a 
feltételek, amelyek a forradalmi esz
mék befogadását lehetővé tették, előse
gítették. A hadvezetőség remélte, hogy 

a különbéke megkötése e mozgalmakat 
majd leszereli. Ám sem a különbéke 
megkötése, sem a katonaság mozgal
mának lecsillapítása nem járt sikerrel 
— az 1918. évi felkelések, lázadások 
már a Monarchia felbomlását jelezték. 

Glatz Ferenc 
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B I B L I O G R A F I A 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK HADTÖRTÉNELMI 
ÉS HADMŰVÉSZET-TÖRTÉNETI REPERTÓRIUMA 

1967 

I. RÉSZ* 

A REPERTÓRIUM BEOSZTÁSA 

Bibliográfiák, historiográfiák, folyóiratismertetések 
Katonai könyvtár-, levéltár- és múzeumügy, térképészet 
A marxizmus—leninizmus a háborúról, a hadseregről és a hadtudományról 
A hadtörténetírás elméleti és módszertani kérdései 

Tudományos kongresszusok és konferenciák 
A hadtörténetírás szervezeti kérdései ' 
A hadtörténetírás elmélete 
A hadtörténelem tanulmányozásának és tanításának jelentősége és problémái 

A hadtudomány és a hadművészet történetének elméleti kérdései 
Fegyvernemek és csapattestek története 
Hadi jog 
A haditechnika története 
Hadtörténelem az ókortól napjainkig 

Ókori hadtörténelem 
Középkori hadtörténelem 
Újkori hadtörténelem 

Az első világháború 
Legújabbkori hadtörténelem 

A két világháború közötti korszak hadtörténelme 
A spanyol polgárháború 

A második világháború 
A háború jellege, a második világháború hadtörténetírása problémái 
A második világháború politikai és diplomáciai története 
Hadi-, gazdasági és társadalmi potenciál 
Katonai hírszerzés 
Katonai propaganda 
Szervezés, vezetés 
A második világháború hadművészete 
Haditengerészet 
Légierő 

* A bibliográfia II. részét folyóiratunk 4. számában közöljük — a Szerk. 

— 554 — 



A Lengyelország elleni hadjárat 1939-ben 
Nyugati hadszíntér 
Afrikai, földközi-tengeri, olaszországi, balkáni hadszíntér 
Keleti hadszíntér 

A Nagy Honvédő Háború kezdeti időszaka és a moszkvai csata (1941) 
Leningrád védelme és felszabadítása 
Az 1942. évi hadműveletek 
Az 1943—1944. évi hadműveletek 
Felszabadító hadműveletek Lengyelország területén 
Felszabadító hadműveletek Románia, Bulgária és Jugoszlávia területén 
Magyarország felszabadítása 
A berlini hadművelet, az európai háború befejező eseményei 
Szovjet hőstettek a Nagy Honvédő Háborúban 

Távol-keleti hadszíntér 
Antifasiszta ellenállási mozgalom és partizánharcok a második világhá
borúban 
Háborús bűnök 

A második világháború utáni időszak hadtörténelme 
Hadtörténelem országok szerint 

Amerikai Egyesült Államok 
Ausztria 
Bulgária 
Csehszlovákia 
Franciaország 
Jugoszlávia 
Lengyelország 
Magyarország 
Marokkó 
Nagy-Britannia 
Németország 
Német Demokratikus Köztársaság 
Német Szövetségi Köztársaság 
Olaszország 
Spanyolország 
Svájc 
Szovjetunió 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
A forradalom előkészítése és győzelme 

A polgárháború és a szovjetellenes intervenció időszaka 
A Vörös Hadsereg megteremtése, szervezete 
A polgárháború hadműveletei, harcászata és az intervenció története 
Internacionalisták a szovjet hatalomért 

A Szovjetunió Fegyveres Erőinek útja a polgárháborútól napjainkig 
Vietnami Demokratikus Köztársaság 

A gyarmati háborúk története 
Megemlékezések, életraj zok 

A FELDOLGOZOTT FOLYÓIRATOK JEGYZÉKE A RÖVIDÍTÉSEK 
BETÜRENDJÉEEN 

A Armor 
AF L'Armée Française 
AHR The American Historical Review 
AK Aviacija i Koszmonavtika 
AQ The Army Quarterly 
ASM Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift 
BH Burgenländische Heimatsblätter 
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CCH Československý Časopis Historicky 
CHM Cahiers d'Histoire Mondiale 
DWJ Deutsches Waffen Journal 
EHR The English Historical Review 
FAF Forces Aériennes Françaises 
Fg Feldgrau 
FT Flugwehr und Technik 
HC Historicky Časopis 
HisP Historijski Pregled 
HJ The Historical Journal 
H V Historie a Vojenstvi 
HZ Historische Zeitschrift 
IA Isztoricseszkij Arhiv 
IC Istorijski Časopis 
ISzSzSzR Isztorija SzSzSzR 
JCH Journal of Contemporary History 
JGO Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 
JIC Jugoslovenski Istorijski Časopis 
JMH The Journal of Modern History 
JSAHR Journal of the Society for Army Historical Research 
K Kommuniszt 
Ko Korunk 
Ktr Kampftruppen 
KVSz Kommuniszt Vooruzsennüh Szil 
KZ Krasznaja Zvezda 
Le Lengyelország 
M Militärwesen 
MA Military Affairs 
MF Morszkoj Flot 
MM Militärgeschichtliche Mitteilungen 
MÖG Mitteilungen des Instituts für österreichischen Geschichtsforschung. 
MR Military Review 
MRB Mitteilungen für die Reserveoffiziere der Bundeswehr 
MW Mysl Wojskowa 
MZs Mezsdunarodnaja Zsizn' 
NAA Narodü Ázii i Afriki 
NNI Novaja i Novejsaja Isztorija 
O Ordnance 
ÖGL Österreich in Geschichte und Literatur 
ÖMZ österreichische Militärische Zeitschrift 
PH Przeglad Historyczny 
PKw Przeglad Kwatermistrowski 
PWL Przeglad Wojsk Ladowych 
RAF The Royal Air Forces Quarterly 
RDN Revue de Défense Nationale 
RESE Revue des Etudes Sudest Européenne 
RH Revue Historique 
RHA Revue Historique de l'Armée 
RHDGM Revue d'Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale 
RHMC Revue d'Histoire Moderne et Comtemporaine 
RJHM Revue Internationale d'Histoire Militaire 
RM Rivista Militare 
RMG Revue Militaire Générale 
RMS Revue Militaire Suisse 
RMSov Revue Militaire Soviétique 
RSR Rassegna Storica del Risorgimento 
RUSIJ The Royal United Service Institution Journal 
S Der Soldat 
SH Sbornik Historicky 
SMHW Studia i Materiály do Histórii Wojskowoscy 
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SRI Studii Revista de Istorie 
SS Der Schweizer Soldat 
SuT Soldat und Technik 
SZG Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 
Tr Truppendienst 
Trp Truppenpraxis 
TSzSzA Tül i Sznabzsenie Szovetszkoj Armii 
TV Tehnika i Vooruzsenie 
VDI Vesztnik Drevnej Isztorii 
VF Voproszü Filoszofii 
VI Voproszü Isztorii 
VISz Voenno Isztoricseszki Szbornik 
VIZs Voenno Isztoricseszkij Zsurnal 
VM Voennaja Müszl' 
VoG VojnoistorijSiki Glasnik 
VoM Voenna Miszöl 
VPVO Vesztnik Protivo Vozdusnoj Oboronü 
VV Voennüj Vesztnik 
W M Vesnik Vojnog Muzeja Jugoslovenske Národne Armije 
VZ Voennüe Znanija 
W Wehrkunde 
WDS Wissenschaftlicher Dienst Südosteuropa 
WL Wojsko Ludowe 
WM Wehrtechnische Monatshefte 
WPH Wojskowy Przeglad Historyczny 
WPL Wojskowy Przeglad Lotniczy 
WR Wehrwissenschaftliche Rundschau 
WfH Zeitschrift für Heereskunde 
ZG Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 
ZM Zeitschrift für Militärgeschichte 

BIBLIOGRÁFIÁK, HISTORIOGRÁFIÁK, FOLYÓIRATISMERTETÉSEK 

Knigi po isztorii voj n i voennogo iszkuszszt-
va . — VIZs, 1967. 3. sz. 114—119., 12. sz. 
99—102. p . 
[Könyvek a h a d t ö r t é n e l e m és h a d m ű v é -
szet tör ténelem köréből .] 

Recent wr i t ings on mi l i t a ry h is tory . — MA, 
1967. 31. köt . 3. sz. 163—166., 138. p . 
[A legújabb had tö r t éne lmi m ű v e k bibl io
gráfiája.] 

Zei tschr i f tenaufsätze zur Mil i tärgeschichte 
1966. — ZM, 1967. 2. sz. 242—252., 3. SZ. 
369—381., 4. sz. 501—509. p . 
[Folyóira tc ikkek a had tö r t éne lem k ö r é 
ből, 1966.] 

Bibliografija jugos lovenske is tor iografi je 
1960—1965. Knjige. — VoG, 1967. 2. sz. 375— 
401., 3. sz. 271—282. p . 
[A jugoszláv tö r téne t í rás bibl iográfiája 
1960—1965 között . Könyvek. ] 

No vaj a l i t e ra túra po isztorii SzSzSzR. — 
ISzSzSzR, 1967. 2. sz. 134^136., 3. sz. 164— 
167., 5. sz. 194—196. p . 
[A Szovjetunió tö r t éne té re vonatkozó 
ú jabb irodalom.] 

Zei tschrif tenaufsätze zur deutschen und zur 
a l lgemeinen Geschichte . — ZG, 1967. 1. 
sz. 180—193., 3. sz. 562—572., 5. sz. 942— 
958., 7. sz. 1295—1305. p . 
[Folyóira tc ikkek a n é m e t és egye temes 
tö r t éne l emre vonatkozólag.] 

Venkova Ilieva, L. : Szöedinenieto n a Böl-
gar i ja i Szröbszko—bölgarszkata vo jna 
prez 1885 g. Bibl iografszka szpravka . — 
VISz, 1967. 5. sz. 102—117. p . 

[Bulgária egyesí tése és a szerb—Jbolgár 
h á b o r ú 1885-ben. Bibliográfia.] 

Auswahlb ib l iograph ie zur Vorbere i tung des 
50. J a h r e s t a g e s de r Sowje ta rmee . — ZM, 
1967. 6. SZ. 748—751. p . 
[Válogatott bibliográfia a Szovjet Hadse 
reg 50. évforduló jának előkészítéséhez.] 

Mater iá ly do bibliografii II . wo jny swia to-
w e j . Oprac . F . Czaplicka, J . Kapusc ik 
i td. — WPH, 1967. 1. sz . 447—461., 2. sz. 
442—457., 3. sz. 401—417., 4. sz. 423—438. p . 
[Adatok a másod ik v i l ágháború bibl iográ
fiájához.] 

Bibliografi ja s t r ane is tor iografi je o d rugom 
sve t skom ra tu . — VoG, 1967. 2. sz. 403— 
419., 3. sz. 283—294. p . 
[A külföldi tö r t éne t í r á s a másod ik vi lág
háborúró l . ] 

Bibl iographie . — RHJ3GM, 1967. 65. sz. 117— 
128., 66. SZ. 131—144., 67. sz. 115—128., 68. 
SZ. 111—124. p . 
[A másod ik v i l ágháborúva l foglalkozó 
ú j abban megje lent fontosabb t a n u l m á 
n y o k és k ö n y v e k bibliográfiája.] 

Trgo, F . : Izvor i i l i t e ra tú ra za his tor i ju 
narodnoos lobodi lackog ra ta . — VoG, 1967. 
2. sz. 7—93. p . 
[For rások és i roda lom a jugoszláv népi 
felszabadító h á b o r ú tör ténetéhez . ] 

Kernest, I . : Druzsba , rozsdenna ja v bo jah . 
— VIZs, 1967. 11. SZ. 98—103. p . 
[Harcban születet t f egyverba rá t ságok a 
másod ik v i lágháború alat t , kele t - és dél-
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kelet-európai országok népeivel és had
seregeivel. Bibliográfiai áttekintés.] 

Bibliographie zur Zeitgeschichte. [Zgest. v.] 
Th. Vogelsang. — VfZ, 1967. 1. sz. 1—16., 
2. sz. 17—40., 3. sz. 41—56., 4. sz. 57—80. p. 
[Jelenkortörténeti bibliográfia.] 

Humphreys, L. A.—Colson, J.: A guide to 
reading on Vietnam. — A, 1967. 6. sz. 
59—62. p. 
[Vietnam a második világháború után. 
Bibliográfiai tájékoztató angol nyelven 
megjelent művekről.] 

Holm, N. F.: The battle of Poltava in recent 
Swedish literature on military history. — 
RIHM, 1967. 26. sz. 92—101. p. 
[A poltavai csata a jelenlegi svéd had
történetírásban.] 

Moyse—Bartlett, H.: Military historiography 
1850—1860. — JSAHR, 1967. 45. köt. 184. sz. 
199—213. p. 
[Az angol hadtörténetírás 1850—1860 kö
zött.] 

Hoffmann, O.—Malik, D.: Die Schlacht bei 
Königgrätz in der westdeutschen impe
rialistischen Geschichtspublizistik. — ZG, 
1967. 2. sz. 301—303. p. 
[A königgrätzi csata a nyugatnémet im
perialista történelmi publicisztikában.] 

Sacillo, K. F.: Froblemü pervoj cmirovoj 
vojnü v oszvescsenii szovetszkoj isztori-
cseszkoj literatúru 1964—1966 gg. — 
ISzSzSzR, 1967. 4. sz. 127—139. p. 
[Az első világháború kérdései a szovjet 
történetírásban, 1964—1966.] 

Lossowski, P.: 50 rocznicy rewolucji pazd-
ziernikowej w prácach historyków pols-
kich. — WL, 1967. 2. sz. 82—85. p. 
[Az Októberi Forradalom 50. évfordulója 
lengyel történészeik munkáiban.] 

Dmitrlev, P.: Szokroviscsnica voennoj müsz-
li. — VIZs, 1967. 7. sz. 108—111. p. 
[A katonai gondolat kincsesháza: az 1811-
ben alapított Szt. Pétervári Vezérkari 
Könyvtár.] 

Voennüj otdel Goszudarsztvennoj biblioteki 
SzSzSzR imeni V. I. Lenina. — KVSz, 
1967. 4. sz. 63—67. p. 
[A Szovjetunió Leninről elnevezett Ál
lami Könyvtárának katonai osztálya.] 

Slass, A.; Pionierbibliotheken. Eine ge
schichtliche Kurzbeschreibung. — WR, 
1967. 12. sz. 705—710. p. 
[Utász-iszakkönyvtárak. Rövid történeti 
áttekintés.] 

Kurtov, D.: Service de l'histoire militaire. 
— RMSov, 1967. 3. sz. 50—51. p. 
[A szovjet hadsereg központi levéltára.] 

Voronln, E.—Nikitina, O.: Zaszedanie naucs-
nogo szoveta CGVIA. — VIZs, 1967. 12. 
sz. 109—111. p. 
[A szovjet Központi Állami Hadtörténeti 
Levéltár tudományos tanácsának ülése.] 

Pružinová, E.: O stavu a ukolech foto-
archivu VHTJ. — HV, 1967. 3. sz. 505—518. 
P-
[A csehszlovákiai Hadtörténeti Intézet 
fényképtárának állapota és feladatai.] 

Wilke, J. : Einige Bemerkungen zu dem 
Problem heereskundliche Sammlungen. — 
ZfH, 1967. 211—212. sz. 106—107. p. 
[Néhány megjegyzés a hadtudományi 
gyűjtemények problémájához.] 

Rosztunov, L: U isztokov szovetszkoj voen
noj isztoriografii. — VTZs, 1967. 8. sz. 
84—96. p. 
[A szovjet hadtörténetírás forrásai, 1917— 
1923.] 

Rosztunov, I.: Szovetszkaja voennaja iszto-
riografija v mezsvoennüj period. — VIZs, 
1967. 11. sz. 86—93. p. 
[A szovjet hadtörténetírás a két világ
háború közti időszakban.] 

Belouszova, Z. Sz. : Nekotorüe problému isz-
torii mezsdunarodnüh otnosenij kanuna 
vtoroj mirovoj vojnü. — NNI, 1967. 6. sz. 
123—128. p. 
[A második világháborút megelőző nem
zetközi kapcsolatok történetének néhány 
problémája. Diplomáciai dokumentumok 
francia publikációi alapján.] 

Kan, A. Sz. : Vnesnepoliticseszkoe polozse-
nie Danii vo vremja vtoroj mirovoj voj
nü. — NNI, 1967. 4. sz. 96—107. p. 
[Dánia külpolitikai helyzete a második 
világháború idején. Irodalomáttekintés.] 

Simanszkij, A.—Malahov, M. : Za vüszokij 
idejnüj uroven' voenno^memuarnoj lite
ratúru. — VIZs, 1967. 7. sz. 80—88. p. 
[A háborús memoár irodalom 'magas esz
mei színvonaláért. Az emlékiratok átte
kintése.] 

Aberg, A.: Recent literature on Swedish re
gimental history. — RIHM, 1967. 26. sz. 
102—118. p. 
[A legújabb svéd ezredtörténetírás.] 

White, A. S.: The Army List: 1939 to 1960. 
— JSAHR, 1967. 45. köt. 181. sz. 31—34. p. 
[Az angol katonai sematizmus, a „The 
Army List" története, 1939—1960.] 

Wendel, H.: Echt? Gefälscht? Replica? Waf
fenkopien um die Jahrhundertwende. — 
DWJ, 1967. 1. sz. 66—73. p. 
[Valódi? Hamis? Másolat? Fegyvermáso
latok a századfordulón.] 

Hampf, E.: „Deutsche Militärgeschichte 1789— 
1932" im Deutschen Armeemuseum. — 
ZM, 1967. 4. sz. 459—462. p. 
[,,A német hadtörténelem 1789—1932 kö
zött" c. kiállítás a Német Hadseregmú
zeumban.] 

Vosztokov, E.: Die Ausstellungsprinzipien 
der Museen für Kriegsgeschichte der 
UdSSR. — Fg, 1967. 4. sz. 74—78. p. 
[A Szovjetunió katonai múzeumainak ki
állításrendezési elvei.] 

Kovalkin, I.: Au Musée Central des Forces 
Armées de l'URSS. — RMSov, 1967. 1. sz. 
9. p. 
[A Szovjetunió Fegyveres Erőinek Köz
ponti Múzeuma.] 

Nemirov, N. : Central'nüj Muzej Vooruzsen-
nüh Szil SzSzSzR k 50-letiju Velikogo 
Oktjabrja. — VIZs, 1967. 11. sz. 116—120. 
P-
[A Szovjetunió Fegyveres Erői Központi 
Múzeumának kiállítása a Nagy Október 
50. évfordulójára.] 

Svarc, G. M. : Dokumentu szolidarnoszti v 
Muzee Revoljucii SzSzSzR. — NNI, 1967. 
5. sz. 193—195. p. 
[A nemzetközi szolidaritás dokumentu
mai a Szovjetunió Forradalmi Múzeumá
ban.] 

KATONAI KÖNYVTÁR-, LEVÉLTAR- ÉS MŰZEUMÜGY, 
TÉRKÉPÉSZET 
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„Wer rastet, der rostet". Das Heeresge
schichtliche Museum — ein autarkes Ins
titut. — S, 1967. 6. sz. 8. p. 
[A bécsi Hadtörténelmi Múzeum értékes 
gyűjteményei és nagy problémája: a 
helyhiány.] 

Klietmann: Das Zeughaus als waff en- und 
uniformkundliches Museum in Berlin. — 
Fg, 1967. 1. sz. 2—6. p. 
[A berlini fegyvertár mint fegyver- és 
egyenruha-múzeum.] 

McK. Annand, A.; The Museu Militär, Lis
bon. — JSAHR, 1967. 45. köt. 181. SZ. 61— 
62. p. 
[A lisszaboni katonai múzeum.] 

Danielsson, A.: The trophy collection of the 
Swedish State. — RIHM, 1967. 26. sz. 145— 
167. p. 
[Svédország győzelmi emlékeinek gyűjte
ménye.] 

Frank, H. H.: Die mysteriöse Kleiderkam
mer. — DWJ, 1967. 1. sz. 10—17. p. 
[A titokzatos ruhatár. Peter Preuer 
schwabingi fegyver- és ruhagyűjteménye, 
Nagy Frigyestől Hitlerig.] 

Frank, H. H. : Die Waffensammlung des 
Grafen von Zeppelin in Aschhausen. — 
DWJ, 1967. 5. sz. 383—389. p. 
[Zeppelin fegyvergyűjteménye Aschb.au-
senban.] 

Gehelmter Kopf mit Brünne-Erkennungs
zeichen für Waffensammler. — DWJ, 1967. 
3. sz. 224—231. p. 
[„Sisakos fej páncélinggel". Ismertető 
jegyek fegyver gyű j tők számára.] 

Frank, H. H. : Internationale Waffenaustel-
lung in London. — DWJ, 1967. 8. sz. 624— 
626 p. 
[Nemzetközi fegyverkiállítás Londonban.] 

Zvenzlovszkij, A.: En l'honneur des grands 
capitaines russes. — RMSov, 1967. 7. sz. 
50—51. p. 
INagy orosz hadvezérek tiszteletére ala
pított kitüntetések.] 

Terescsenko, N.: Polkovodcseszkie ordena 
Szovetszkoj Armii. — VTZs, 1967. 7. sz. 
100—102. p. 
[A 25 évvel ezelőtt alapított Szuvorov-, 
Kutuzov- és Alekszandr Nyevszkij-rend-
ről.] 

Granichstätten—Czerva, R.: „Maria-There-
sien-Orden". — S, 1967. 7. sz. 11. p. 
[A katonai Mária Terézia-rend múltjá
ból.] 

Lalov, I. : Emblemata na lova — szimvol 
za patrioticsno vözpitanie na bojciete i 
komandiriete ot BNA. — VISz, 1967. 4. 
sz. 87—91. p. 
[Az oroszláncímer a Bolgár Néphadsereg 

Hümmler, H.—Wisotzki, G.: Das Werk von 
Friedrich Engels „Die preussische Mili
tärfrage und die deutsche Arbeiterpartei" 
und seine aktuell-politische Bedeutung. 
— M, 1967. 1. sz. 79—85. p. 
[Engels: „A porosz katonai kérdés és a 
német munkáspárt" című művének idő
szerű politikai jelentősége.] 

Tjutjukin, Sz. V.: Leninszkie referátu o 
vojne (őszen' 1914 g.) — ISzSzSzR, 1967. 
2. sz. 29—42. p. 

parancsnokai és harcosai hazafias nevelé
sének jelképe.] 

Weyr, S.: österreichischer Patrouillenführer 
eines Feldjägerbatailloms Herbst 1914. — 
Fg, 1967. 4. sz. 92—93. p. 
[Egy osztrák vadászzászlóalj járőrvezető
jének egyenruhája és felszerelése, 1914 
őszén.] 

Herrmann, F.: Die Elberf elder Bilderhand
schrift. — ZfH, 1966. 203. sz. 62—66., 1967. 
209. sz. 5—8. p. 
[Az elberfeldi képes kézirat. Német ka
tonai egyenruhák.] 

Pietsch, P.: Deutsche Reiohswehr-Infante-
rie-Gefreiter 1919. — Fg, 1967. 4. sz. 116— 
117. p. 
[A német hadsereg gyalogos őrvezetőjé-
nek egyenruhája és felszerelése 1919-ben.] 

Klietmann: Deutsches Reich-Protektorat 
Böhmen und Mähren. Regierungstruppe 
1939 — Schütze in Marschanzug. — Fg, 
1967. 6. sz. 141—142. p. 
[A Német Birodalom Cseh-Morva Protek
torátusa; az 1939-es kormány csapatok va
dászának egyenruhája.] 

Klietmann: Beiträge zur Geschichte des 
Stahlhelms. — Fg, 1967. 1. sz. 7—6., 3. sz. 
50—52. p. 
[Adalékok a rohamsisak történetéhez.] 

Klietmann: Zur Geschichte der taktischen 
Zeichen der deutschen Wehrmacht. — 
Fg, 1967. 5. sz. 112—115. p. 
[A Wehrmacht harcászati jeleinek törté
netéhez.] 

Klietmann: Schwert für einen Generalfeld
marschall des Deutschen Reiches 1941. -^ 
Fg, 1967. 4. sz. 94—96. p. 
[Német vezértábornagy kardja 1941-től.] 

Alte schweizer Uniformen. — SS, 1967. 42. 
évf. 16. sz. 310., 18. sz. 383., 19. sz. 401., 
20. sz. 422., 21. sz. 434., 22. sz. 450., 23. 
sz. 469., 43. évf. 1. sz. 12., 2. sz. 31., 3. 
sz. 55., 6. sz. 151., 7. sz. 164., 8. sz. 180. p. 
[Régi svájci egyenruhák.] 

Klietmann: Zur Geschichte der Fahnen-
Trophäen des Weltkrieges 1914—18. — 
Fg, 1967. 1. sz. 10—14. p. 
[Az első világháború zászló-trófeáinak 
történetéhez.] 

Drapeaux et fanions. — RHA, 1967. 1. sz. 
156—157. p. 
[Francia híradós alakulatok zászlói.] 

Cederlöf, O.: The battle painting as a his
torical source. — RIHM, 1967. 26. sz. 119— 
144. p: 
[A csataképfestés, mint a történelemírás 
forrása.] 

Sedlmeyer, K. Ad.; Die historischen Grund
lagen der sowjetischen Kartographie. — 
WR, 1967. 2. sz. 100—112. p. 
[A szovjet kartográfia történeti alapjai.] 

[Lenin tanulmányai a háborúról 1914 
őszén.] 

Kondratkov, T.: V. I. Lenin o szootnosenii 
vojnü i politiki. — KVSz, 1967. 10. sz. 9— 
16. p. 
[Lenin a háború és a politika viszonyá
ról.] 

Pankratov, N. : V. I. Lenin o zascsite szo-
cialiszticseszkogo otecsesztva. — VIZs, 
1967. 4. sz. 3—14. p. 
[Lenin a szocialista haza védelméről.] 
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Idei V. I. Lenina o zasesite szocialiszti-
cseszkogo otecsesztva. — KVSz, 1967. 18. 
sz. 77—83. p. 
[Lenin eszméi a szocialista haza védelmé
ről.] 

Trifonenkov, P. : Voenno-teoreticseszkoe 
naszledie V. I. Lenina i szovremennoszt'. 
— VIZs, 1967. 11. sz. 3—13. p. 
[Lenin katonai elméleti hagyatéka és a 
jelenkor.] 

Vajnsenker, P.: Naucsnoe zaszedanie, po-
szvjascsennoe 725-letiju Ledovogo po-
boiscsa. — ISzSzSzR, 1967. 6. sz. 224— 
225. p. 
[Tudományos ülés Moszkvában a Jég
csata 725. évfordulója alkalmából.] 

Scheel, H.: Zur Genesis des zweiten Welt
krieges. XIV. Tagung der Kommission 
der Historiker der DDR und Volksre
publik Polen. — ZG, 1967. 6. sz. 1091. p. 
[A második világháború keletkezéséről. 
Az NDK és Lengyelország történészbi
zottságának XIV. ülése.] 

Malahov, M. M. : Beszszmertie podviga. — 
NNI, 1967. 1. sz. 174—176. p. 

Zsilin, P. A.: Un nouveau centre scienti
fique. — RMSov, 1967. 3. SZ. 52. p. 
[Beszélgetés Zsilin vezérőrnaggyal, a 
Szovjet Hadtörténelmi Intézet vezetőjével.] 

Okecki, S.: O pracah wojskowo-historycz-
nych prowadzonych w Akademii Sztabu 
Generalnego. — WPH, 1967. 3. sz. 361— 
369. p. 
[A Vezérkari Akadémián folyó hadtörté
neti munkáról.] 

Konstituierung der Kommission zur Erfor
schung der Geschichte der Deutschen 
Volkspolizei beim Ministerium des In
nern. — ZM, 1967. 1. sz. 98. p. 

Carstens, K. : Militärpolitik und Militärge
schichte. — MM, 1967. 2. SZ. 5—13. p. 
[Katonapolitika és hadtörténelem.] 

Wohlfell, R. : Wehr-, Kriegs- oder Militär
geschichte? — MM, 1967. 1. sz. 21—29. p. 
[Német hadtörténeti kifejezések elemzé
se.] 

Croote, W.: Militärgeschichte. — MM, 1967. 
1. sz. 5—18. p. 
JA hadtörténelem fogalma és lényege. 
Történeti áttekintés.] 

Navrátil, J.: Poznámky ke spolecenskému 
posiani es. vojenského dejepisectvi. — 
HV, 1967. 2. sz. 189—214. p. 
[Megjegyzések a csehszlovák hadtörténe
lemírás társadalmi feladatáról.] 

Navrátil, J. : Über die bisherigen Ergebnisse 
und die nächsten Aufgaben der tschecho
slowakischen marxistischen Militärge
schichtsschreibung. — ZM, 1967. 3. sz. 
284—298. p. 

Tjuskevics, Sz. : Razvitie KPSzSz marksziszt-
szko—leninszkogo ucsenija o vojne i ar
mii. — VM, 1967. 8. sz. 3—12. p. 
[A háborúról és a hadseregről szóló 
marxi—lenini tanítás SzKP általi tovább
fejlesztése.] 

Grudinin, I.: O dialektike ob"ektivnogo i 
szub"ektivnogo v vojne. — VIZs, 1967. 1. 
sz. 3—13. p. 
[Az objektív és szubjektív dialektiája a 
háborúban.] 

[Tudományos-elméleti konferencia Moszk
vában a moszkvai csata 25. évfordulója 
alkalmából.] 

Kiszelev, A.: Konferencija v Akademii Ge-
neral'nogo Staba. — VIZs, 1967. 7. sz. 88— 
93. p. 
[Konferencia a Vezérkari Akadémián Ko-

nyev marsall memoárköteterői.] 
Korai, M. : Inauguracyjne posiedzenie rady 

naukowej Wojskowego Instytutu Histo
rycznego. — WPH, 1967. 2. sz. 402—404. p. 
[A Lengyel Hadtörténelmi Intézet tudo
mányos tanácsának megnyitó ülése.] 

[Kutatócsoport felálltása a német Belügy
minisztériumiban a népi rendőrség törté
netének kutatására.] 

Szkopcov, M.—Vaszüenkov, M. : Dobro vol-
nüm voenno-naucsnüm obscsesztvam 10 
let. — VM, 1967. 10. sz. 93—96. p. 
[Az önkéntes Hadtudományi Társaságok 
10 éve.] 

10 Jahre Militärgeschichtliches Forschungs
amt. — SuT, 1967. 9. sz. 463. p. 
[10 éves a nyugatnémet Hadtörténeti Ku
tatóintézet.] 

[A csehszlovák marxista hadtörténetírás 
eddigi eredményei és legközelebbi fel
adatai.] 

Hampf, E. : Zu einigen Problemen der ge
schichtswissenschaftlichen Arbeit in der 
NVA nach dem VII. Parteitag der SED. 
— ZM, 1967. 3. sz. 261—272. p. 
[Megjegyzések a történettudományi mun
ka néhány kérdéséhez a Nemzeti Nép
hadseregben a Német Szocialista Egység
párt VII. kongresszusa után.] 

Schützle, K. : Geschichtsbewusstsein — Ge
schichtswissenschaft — Geschichtspropa
ganda. — ZM, 1967. 6. SZ. 723—725. p. 
[Történelmi tudat, történelemtudomány, 
történelmi propaganda.] 

Die Nationalismus-Diskussion in Ungarn. — 
WDS, 1967. 4—5. sz. 67—72., 6. sz. 95—97. p. 
[A nacionalizmus vita Magyarországon.] 

Was ist eine Nation? — WDS, 1967. 6. sz. 
98—101. p. 
[Mi a nemzet?] 
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Zsüln, P. A.: Otvetsztvennüe zadacsi voen-
nüh isztorikov. — KZ, 1967. 188. sz. 1. p. 
[A hadtörténészek felelősségteljes felada
tai.] 

Zolotuhin, A.: Voszpitanie junüh na dob
ieszti narodnoj. — VIZs, 1967. 5. sz. 100— 
105. p. 
[A fiatalság nemzeti büszkeségre való 
nevelése] 

Kwapień, Z.: Narada poświecona proble
mom wychowania patriotyczno-otaoron-
nego. — WL, 1967. 11. sz. 37—38. p. 
[A hazafias-honvédelmi nevelés problé
mái. Vita.] 

Gursch, A.: Die sowjetische Literatur über 
den Grossen Vaterländischen Krieg für 
die klassenmässige Erziehung nutzen. — 
M, 1967. 6. SZ. 799—805. p. 

Wette, W.: Krieg in der Staatstheorie Im
manuel Kants dargestellt an seiner 
Schrift „Zum ewigen Frieden". — WR, 
1967. 8. sz. 441—451. p. 
[A háború Kant államelméletében „Az 
örök béke" c. munkája alapján.] 

Franklin, W. D. : Clausewitz on limited 
war. — MR, 1967. 6. SZ. 23—29. p. 
[Clausewitz a korlátozott háborúról.] 

Lofgren, Ch. A.: How new is limited war? 
— MR, 1967. 7. sz. 16—23. p. 
[Mennyire új a korlátozott háború ?J 

Anusiewicz, M.: Koncepcje wojny party
zanckiej w latach trzydziestych XIX 
wieku. — SMHW, 1967. 13. köt. 1. sz. 
205—219. p. 
[A partizánháború koncepciója a 19. szá
zad harmincas éveiben.] 

Niu Sien-chong: Lesson of the Schlief fen 
plan. — MR, 1967. 10. sz. 83—90. p. 
[A Schlieffen-terv tanulsága.] 

Bogomolov, V.—Alekszeev, V.: Szovremen-
naja vojna i nekotorüe voproszü mo-
ral'nogo faktora. — VM, 1967. 8. sz. 
21—29. p. 
[A jelenkori háború és az erkölcsi té
nyező néhány kérdése. 1917—1967.] 

Matthäus, G.: „Krieg ist Politik mit Blut-
vergiessen". (Zu Mao Tse-Tungs „Theorie 
des GuerillanKrieges".) — WR, 1967. 7. 
sz. 371—384. p. 
[A háború: politika vérontással. Mao 
Ce-tung: A gerilla-háború elmélete c. 
•munkájához.] 

Rüge, F.: Theorie und Praxis der Bünd
nisse. — WR, 1967. 3. sz. 121—131. p. 
[A katonai szövetségek elmélete és gya
korlata. Történeti áttekintés.] 

Miewald, R. D.: Military managers. — MR, 
1967. 7. sz. 40—45. p. 
[A katonai vezetés elméletének történeti 
áttekintése.] 

Schwarz, U.: Der Triumph des Unerwarte
ten. — FT, 1967. 6. sz. 171—172. p. 
[A beláthatatlan és váratlan tényezők 
szerepe a hadviselésben. Rövid történeti 
áttekintés.] 

[A Nagy Honvédő Háború szovjet irodal
mának jelentősége az osztályjellegű ne
velésben.] 

Richter, R. : In der militärgeschichtlichen 
Forschung stärker die Erfordernisse der 
politischen Erziehung der Offziersschü
ler berücksichtigen. — ZM, 1967. 4. sz. 
479—482. p. 
[A hadtörténelmi kutatás fontossága a 
tisztiiskolások politikai nevelésében.] 

Duffy, Ch.: Die Rolle der Militärgeschichte 
auf britischen Militärakademien und Uni
versitäten. — WR, 1967. 6. sz. 344—351. p. 
[A hadtörténelem szerepe az angol kato
nai akadémiákon és egyetemeken.] 

Spieríng, R.: Wesen und Wert der Uber-
lieferungspflege. — ZfH, 1967. 214. sz. 164— 
165. p. 
[A hagyománytisztelet célja és lényege.] 

Feret, St.: Teoria i praktyka stare spotka
niowych. — MW, 1967. 7. SZ. 62—72. p. 
[A találkozóharc elmélete és gyakorlata. 
Történeti áttekintés.] 

Szljunin, N.—Badanin, B. : Razvitie voenno-
inzsenernogo iszkuszsztva. — VIZs, 1967. 
6. sz. 16—28. p. 
[A katonai műszaki tudomány fejlődése.] 

Schwarz, H.: Die Aufstellungen des Gon-
zalo Cordoba und des Nicolo Machiavel
li. Eine heeresgeschichtliche Studie. — 
ZfH, 1967. 209. sz. 14—17. p. 
[Gonzalo Cordoba és Nicolo Machiavelli 
hadrendjei.] 

Sikorski, J.: „Księgi hetmańskie" Stanis
ława Sarnickiego na tle pismennictwa 
wojskowego w Polsce XVI wieku. — 
SMHW, 1967. 13. köt. 1. sz. 3—62. p. 
[Stanislaw Sarnicki hadvezéri könyvei a 
16. századi lengyel hadtudomány irodal
mi tükrében.] 

Schoenau, K. : Kampfmoral und Leistung. 
— SS, 1967. 43. évf. 5. sz. 91—131. p. 
[A harci szellem és a hadsereg ütőké
pessége. Történeti áttekintés 1812-től 
napjainkig.] 

Penkov, Sz. D.: Razvitie na ruszkoto voen-
no izkusztvo po vreme na ruszko-tursz-
kata oszvoboditelna vojna 1877—1878 g. — 
VESz, 1967. 6. sz. 57—70. p. 
[Az orosz hadművészet fejlődése az 
1877—1878-as orosz—török nemzeti felsza
badító háború során.] 

Clark, J. J.: Merchant marine and the 
navy: a note on the Mahan hypothesis. 
— RUSLT, 1967. 112. köt. 646. sz. 162— 
164. p. 
[A kereskedelmi hajózás és a haditenge
részet kapcsolata. Mahan elmélete a ten
geri hatalomró1.] 

Arnold, E.: Die Ansichten der deutschen 
Militaristen über die Rolle der Kampfar
ten. — M, 1967. 11. sz. 1596—1607. p. 
[Német militarista nézetek a harcmódok 
szerepérői 1905-től napjainkig.] 

Höhn, H.: Grundsätze des Einsatzes der In
fanterie der deutschen Wehrmacht bis 
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zum Ausbruch des zweiten Wel tkr ieges . 
— ZM, 1967. 6. sz. 676—689. p . 
[A n é m e t Wehrmacht -gya logság a lka lma
zásának alapelvei a másod ik v i lágháború 
kitöréséig.] 

Win, Sz. : Ideologicseszkie aszpektü revol-
jucii v voennom dele. — VM, 1967. 10. sz. 
41—52. p . 
[A h a d ü g y f o r r a d a l m á n a k ideológiai 
szempontjai , 1917—1967.] 

Kornienko, A.—Korolev, V.: Ekonomicse -
szkie aszpek tü szovetszkoj voennoj dok-
r inü . — VM, 1967. 7. sz. 28—37. p . 
[A szovjet ka tona i dok t r ína gazdasági 
szempontjai , 1917—1967.] 

Derevjanko, P . : Révolut ion dans l ' a r t mi 
l i taire et les Forces Armées Soviét iques . 
— RMSov, 1967. 11. sz. 20—24. p . 
[A h a d t u d o m á n y fo r rada lma és a Szovjet 
Fegyveres Erők.] 

Korotkov, I . : Die Herausb i ldung der sow
je t i schen Mil i tärwissenschaft . — ZM, 
1967. 5. sz. 517—531. p . 
[A szovjet h a d t u d o m á n y fejlődése.] 

Golab, Z.: Rozwój radzieckiej sz tuki wojen-
nej w la tách 1917—1941. — MW, 1967. 10. 
sz. 3—11. p . 
[A szovjet hadművésze t fejlődése 1917— 
1941 között.] 

Povalij, M.: Razvit ie szovetszkoj voennoj 
sztrategii . — VM, 1967. 2. sz. 63—76. p . 
[A szovjet ka tona i hadásza t fejlődése, 
1917—1967.] 

Voznenko, V.—Korotkov, I .—Szkovorodkin, 
M. : Voennaja sztrategi ja v t r u d a h szo-
vetszkih avtorov (1917—1967 godü). — VM, 
1967. 4. sz. 82—96. p . 
[A ka tona i hadásza t szovjet szerzők 
m u n k á i b a n , 1917—1967 között.] 

Ivanov, V. : Razvitie szovetszkogo opera t iv-
nogo iszkuszsztva. — VM, 1967. 3. sz. 
3—13. p . 
[A szovjet hadműve le t i művészet fejlő
dése.] 

Massengale, E. W. : The i nne r soldier. — 
MR, 1967. 6. sz. 89—96. p . 
[A ka tonaság e l l á tásának történetéből .] 

Graewe, R. : Die Fe ldprediger der Armeen 
im 17., 18. u n d 19. J a h r h u n d e r t . — ZfH, 
1965. 202. sz. 159—164, 1966. 203. sz. 8—11., 
204. sz. 39—43., 1967. 210. sz. 54—58., 211— 
212. sz. 92—,98., 213. sz. 140—144., 214. SZ. 
172—177. p . 
[Tábori le lkészek a 17—19. században. ] 

Herrmann, F . : Eu ropas Kampf auf dem 
Meere. Sees t re i tkräf te in der napoleo-

Sauser, F . : Montesquieu u n d das Recht des 
Staates auf Selbs tver te idigung. — ASM, 
1967. 8. sz. 461. p . 
[Montesquieu és az á l lam joga az önvé
delemre.] 

Kolodkln, A. : Morszkoj razboj i mezsduna -
rodnoe p ravo . — MZs, 1967. 10. sz. 112— 
117. p . 
[A tenger i ka lózkodás és a nemzetközi 
jog.] 

Forwick, H. : Z u r Behand lung al i ier ter 
Kr iegsgefangener im Zweiten Wel tkr ieg . 

Versinin, K. : Razvitie opera t ivnogo isz
kuszsztva Szovetszkih Voenno-Vozdusnüh 
Szil. — VM, 1967. 6. sz. 3—14. p. 
[A Szovjet Légierő hadműve le t i művésze
tének fejlődése.] 

Kurocskin, P . : Razvit ie t ak t ik i Szovetszkoj 
Armi i . — VM, 1967. 5. sz. 12—24. p . 
[A Szovjet Hadsereg h a r c á s z a t á n a k fe j 
lődése.] 

Ekimovszkij, A.—Tonkih, A.: Tak t ika 
Krasznoj Armi i v grazsdanszkoj vojne. — 
W , 1967. 1. sz. 9—15. p . 
[A Vörös Hadsereg ha rcá sza t a a polgár
háborúban . ] 

Ekimovszkij, A.—Makarov, N . : Tak t ika 
Krasznoj Armi i v 20-e — 30-e godü. — 
VV, 1967. 3. sz. 8—13. p . 
[A Vörös Hadsereg h a r c á s z a t a az 1920— 
1930-as években.] 

Ekimovszkij, A.: Tak t ika Szovetszkoj Ar
mii v Velikoj Otecsesztvennoj vojne. — 
W , 1967. 4. sz. 12—20. p . 
[A Szovjet Hadsereg ha rcásza ta a Nagy 
Honvédő Háborúban . ] 

Erofeev, V.: íz opüta organizáci i i védeni j a 
oboronü v hode nasz tupa te l ' nüh operaci j . 
— VrZs, 1967. 5. sz. 28—35. p . 
[A védelem megszervezésének és vezeté
sének tapaszta la tából , t á m a d ó h a d m ű v e 
leteknél.] 

Versinin, K. : Szovetszkaja voenna ja n a u k a 
i razvit ie Voenno-Vozdusnüh Szil. — AK, 
1967. 10. sz. 9—13. p . 
[A szovjet h a d t u d o m á n y és a légierő 
fejlődése.] 

Golab, Z. : Rozwoj Radzieckich Sil Zbro j 
ných i teóri i sztuki wojennej po drugiej 
wojnie swia towej . — MW, 1967. 11. sz. 
65—76. p . 
[A Szovjet Hadsereg és a hadművésze t 
e lméle tének fejlődése a másod ik vi lághá
ború után . ] 

n ischen Epoche . — ZfH, 1967. 210. sz. 
39—45., 214. sz. 149—156. p . 
[Európa h a r c a a t engeren . Tenger i had
e rők a napóleoni korszakban . ] 

Petit, E. : De la c inqu ième a la p remiere 
place. Survol rapide de l 'histoire de 
l ' a rmée de l 'Air f rançaise . — FAF, 1967. 
241. sz. 597—622. p . 
[Az ö tödiktől az első helyig. A francia 
légierő tö r téne tének rövid át tekintése.] 

Muracciole, J . : L ' aé ronau t ique de la mar ine 
en 1917. — RHA, 1967. 4. sz. 37—56. p . 
[A tengerészet i repülés 1917-ben.] 

Anweisung des O b e r k o m m a n d o s der 
W e h r m a c h t ü b e r Besuche aus ländischer 
Kommiss ionen in Kr iegsgefangenenla
gern. — MM, 1967. 2. SZ. 119—134. p . 
[A W e h r m a c h t F ő p a r a n c s n o k s á g rendel 
kezése a szövetséges hadi foglyokkal való 
b á n á s m ó d r a vonatkozóan. ] 

Britsch, J . : Sud-Est As ia t ique . Revenir a 
Geneve? — RMG, 1967. 7. sz. 260—273. p . 
[Délkelet-Ázsia. Az 1954. és 1962. évi genfi 
egyezményekhez való v issza térés nehéz
ségei.] 

FEGYVERNEMEK ÉS CSAPATTESTEK TÖRTÉNETE 
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A HADITECHNIKA TÖRTÉNETE 

Bogenschiessen seit J a h r t a u s e n d e n . — DWJ, 
1967. 6. sz. 434—437. p . 
[íj lövészet évezredek óta.] 

Breyer, S.: Kriegsschiffe u n d ih re Masten . 
Ein entwicklungsgeschicht l icher Über 
blick. — SuT, 1967. 7. sz. 360—366., 8. sz. 
434—439. p . 
[Hadihajók és á rboca ik . Fe j lődés tör téne
ti á t tekintés . ] 

Petschke, G. : Kürass ie r -Packvorsohr i f t . — 
ZfH, 1967. 211—212. sz. 81—84. p . 
[A vé r t e ska tona poggyásza.] 

Pataki J . : A H u n y a d i a k fészkében1. [Vajda-
h u n y a d vára . ] — Korunk , 1967. 7. sz. 
924—926. p . 

Zirojevic, O.: Grad Kulic. — VoG, 1967. 3. 
sz. 233—246. p . 
[Kulics e rőd jének tör ténete . ] 

Dlugosz, J . : I n w e n t a r z zbrojowni z a m k u 
wisnickiego z 1678 r. — SMHW, 1967. 13. 
köt. 1. sz. 270—276. p . 
[Wisnicz v á r a f e g y v e r r a k t á r á n a k lel tára 
1678-ból] 

Seifert, G.: R u n k a u n d Par t i záné . — DWJ, 
1967. 12. sz. 958—959. p . 
[Runka és par t izán. ] 

Seifert, G.: Der a l tp reuss iche Husarensäbe l . 
— DWJ, 1,967. 5. sz. 376—379. p . 
[A régi porosz huszá rka rd . ] 

Seifert, G.: L inkshänd ige r Rei terdegen. — 
DWJ, 1967. 2. sz. 118—119. p . 
[Balkezes lovas^kard.] 

Seifert, G.: Löwenkopfsäbe l . — DWJ, 1967. 
9. sz. 696—697. p . 
[Oroszlánfejes ka rdok . ] 

Menz, D. : H a n d s c h a r — Yatagan . — DWJ, 
1967. 4. sz. 270—272. p . 
[Handzsár és ja tagán. ] 

Seifert, G.: De r „Blücher säbe l " . — DWJ, 
1967. 1. sz. 57—59. p . 
[A Blücher -kard . ] 

Seifert, G. : Die französische Pa l lasche Mle 
1816 — Mle 1854. — DWJ, 1967. 3. sz. 
216—218. p . 
[Az 1816 és 1854 M. f rancia pallosok.] 

Seifert, G.: Der p reuss iche Kaval ler ie-
Säbel M 52. — DWJ, 1967. 11. sz. 885— 
886. p . 
(Az 52 M. porosz lovassági kard . ] 

Seifert, G.: Zwei ös ter re ichische in fan te r ie -
Offizier-Säbel. — DWJ, 1967. 10. sz. 762— 
763. p . 
[Az 54 és 61 M. osz t rák gyalogostiszt i 
kard . ] 

Der englische Kaval le r iedegen 08. — DWJ, 
1967. 6. sz. 438—439. p . 
[A 08 M. angol lovassági kard . ] 

Kling, H.—Stein, H. R.: Das Sei tengewehr 
der F a h n e n t r ä g e r . — ZfH, 1967. 210. sz. 
46—50. p . 
[A zászlóvivők oldalfegyvere] 

Durdik, J . : Bra t i s l avsky inven tá r pa lných 
zbrani z r. 1443. — HV, 1967. 4. sz. 573— 
592. p . 
[A bra t i s lavai tűz fegyver rak tá r 1443-ban.] 

Morawietz, O.: Waffenkunde . — Einführung 
in die H ee re skunde . — ZfH Beil. Folge 
9—12. 1967. C 5 — C 20. 
[Fegyvertan. A tűzfegyverek tör ténete . ] 

Brunnthaler, E . : Be t r ach tungen ü b e r m e h r -
schüssige Vorder laderwaffen . — DWJ, 
1967. 7. sz. 540—548. p . 
[Nézetek a többlövetű (többcsöves) elöl
töltős fegyverekről . ] 

Katzensteiner, W.: Mehrschüss ige Vorder la
derwaffen. — DWJ, 1967. 10. SZ. 796— 
799. p . 

[Többlövetű (többcsöves) elöltöltős fegy
verek.] 

Behrens, M. : Das amer ikan i sche In fan te r ie 
Gewehr Mod. 1819 S y s t e m Hall . — DWJ, 
1967. 7. sz. 532—535. p . 
[Az 1819 M. Hall r endsze rű a m e r i k a i gya
logsági fegyver.] 

Cloth, J . : Das Dreysesche Zündnade lge 
w e h r . — DWJ, 1967. 1. sz. 42—47. p . 
[A Dreyse-féle gyú tűs puska . ] 

Der Carab ine r mi t dean gla t ten Laufe . — 
DWJ, 1967. 2. sz. 120—134. p . 
[A s imacsövű k a r a b é l y . A fegyver l e í r ása 
a bécsi á l lami n y o m d a 1851. évi nyomta t 
v á n y a alapján.] 

Edelmann, R. K.: Bayer i sches In fan te r ie 
G e w e h r Modell 1869. Sys tem Werder . — 
DWJ, 1967. 3. sz. 209—211. p . 
[Bajor 1869 M. Werder - rendsze rű gyalog
sági puska . ] 

Behrens, M.: Das belgische Infan ter iege
w e h r Mod. 1871 Sys tem Coblain. — 
DWJ, 1967. 12. sz. 914—917. p . 
[A belga 1871 M. Cobla in- rendszerű g y a 
logsági fegyver.] 

Weller, W.—Seifert, G.; Das Infanter iege
w e h r M 71/84. — DWJ, 1967. 5. sz. 354— 
357. p . 
[A porosz 71/84 M. gyalogsági fegyver.] 

Weller, W. : Das Gewehr 88 u n d seine V a 
r ian ten . — DWJ, 1967. 11. sz. 878—881. p . 
[A 88 M. p u s k a és változatai .] 

Schinmeyer, K. : Die En twick lung der Re-
pe t i e rgewehre in der zweiten Hälfte des 
19. J a h r . — DWJ, 1967. 9. sz. 680—683. p . 
[Az ismét lőfegyverek fej lődése a 19. sz, 
másod ik felében.] 

Stammel, H. J . : Colts „Revolver G e w e h r e " , 
die ers ten mehrschüss igen Gewehre 
A m e r i k a s . — DWJ, 1967. 10. sz. 766—767., 
770—774., 11. sz. 863—867. p . 
[A Colt forgótáras puska , Amer ika első 
többlöve tű fegyvere.] 

Katzensteiner, W. : Ein se l tenes Radschloss . — 
DWJ, 1967. 11. sz. 838—840. p . 
[Különleges ikeréklakat.] 

Heer, E . : Die Stamim-Gewehre. Ein wenig 
b e k a n n t e s Kapi te l aus der Geschich te 
der schweizer ischen Waffenindust r ie . — 
ASM, 1967. 11. sz. 671—675. p . 
[A S tamm-fegyverek . Egy kevéssé i s 
m e r t fejezet a svájci fegyvergyár tás t ö r 
ténetéből .] 

Petuhov, D . : De la t a t c h a n k a a la fusée. — 
RMSov, 1967. 10. sz. 30—31. p . 
[A t acsanká tó l a raké tá ig . A szovjet g y a 
logság fegyverei , 1918—4967.] 

Le fusi l -mitrai l leur Degt iarev . — RMSov,. 
1967. 3. sz. 40—41. p . 
[A Degtjarev-féle golyószóró.] 

Burger, H. : Die Madsen Maschinenpis to le 
M. 53. M a r k 2. — DWJ, 1967. 4. sz. 294— 
298. p . 
[Az 53 M. M a r k 2 je lű Madsen-géppisz-
toly.] 

Das Masch inengewehr 80 J a h r e in de r 
Schweizer A r m e e . — SS, 1967. 42. évf. 
18. sz. 380—382. p . 
[A gépfegyver 80 éve a svájci hadse reg 
ben.] 

Guichard, M. G. : L 'his toi re du canon de 
75. — RDN, 1967. 10. sz. 1643—1650. p . 
[A 75 m m - e s ágyú tör ténete . ] 

Schreier, K. F . : T h e „Long T o m " story. — 
O, 1967. 52. köt . 285. sz. 281—283. p . 
[Az Egyesül t Al lamok tábor i nehéz tü -
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zérségi fegyvere inek fejlődése a máso 
dik v i lágháború végéig.] 

Neufeldt, H. : Hochle is tungswaffen mit k o 
nischen Rohren für die Deutsche Wehr
mach t im 2. Weltkr ieg. — WM, 1967. 4. sz. 
144—155., 5—6. sz. 226—238. p . 
[A W e h r m a c h t nagy te l j e s í tményű kónu
szos csövű fegyverei a másod ik világ
háborúban . ] 

Tafaszjuk, L. : Sz ta r innüe pisztoletü i r e -
vol 'verü. — VIZs, 1967. 2. sz. 104—107. p . 
[15—19. századi pisztolyok és revolverek.] 

Cloth, J . : F ranzös i scher Armeerevolver 
Chamelot-Delvigne. — DWJ, 1967. 6. sz. 
440—444. p . 
[Az 1873 M. francia Chamelot-Delvigne 
pisztoly.] 

Brunnthaler, E. : Der ers te amer ikan i sche 
Revolver für Meta l lpa t ronen . — DWJ, 
1967. 8. sz. 614—617. p . 
[Az első amer ika i Smi th és Wesson r end 
szerű fémhüvelyes forgópisztoly.] 

Cloth, J . : Das Lefaucheux Sys tem. — DWJ, 
1967. 7. sz. 520—525. p . 
[A Lefaucheux-rendszer . ] 

Topp, W.: Die dän i sche Heerespis tole M/ 
1910 und M/1910—21. — DWJ, 1967. 12. sz. 
940—946. p . 
[A dán 1910 M. és 1910—21 M hadse reg 
pisztolyok.] 

Colt Selbst ladepistole Gove rnmen t 1911 Al. 
mi t Conversion Unit. 22—45. — DWJ, 1967. 
5. sz. 368—375. p . 
[A Gove rnmen t 1911 Al M. Colt öntöl tő 
hadseregpisztoly.] 

Nocher, K.: Die Pis to le Sane r und Sohn, 
Modell 1930. — DWJ, 1967. 10. SZ. 764— 
765. p . 
[Az 1930 M. Sane r pisztoly.] 

Tschechische Armeepis to le Modell 1938. — 
DWJ, 1967. 2. sz. 116—117. p . 
[Cseh 1938 M. hadseregpisztoly.] 

Schankliss, H. : Die Koppel-Schloss Pis tole . 
— DWJ, 1967. 8. sz. 576—580., 9. sz. 656— 
659. p . 
[Derékszíjcsatba építet t pisztolyok.] 

Von der Leuchtpis to le zur S turmpis to le . — 
DWJ, 1967. 3. sz. 200—203. p . 
[A világítópisztolytól a rohampisztolyig.] 

Hahn, E. : Grundsä tz l iches ü b e r Eigenschaf
ten u n d Anwendung rauch lose r Büchsen
pulver . — DWJ, 1967. 6. sz. 426—428. p . 
[Alapvető tudn iva lók a füstnélkül i lőpor 
tu la jdonságairól és a lka lmazásáró l . ] 

Böhlein, K. : Die P a t r o n e n z ü n d u n g u n d i h r e 
Wi rkung in Muni t ion u n d Waffe. — 
DWJ, 1967. 8. sz. 610—612. p . 
[A tö l ténygyúj tás és h a t á s a a lőszerre és 
a fegyverre.] 

Müller, A.: Die Fe r t igung von P a p i e r k a r t u t -
schen für Perkuss ionswaffen . — DWJ, 
1967. 2. sz. 140—141. p. 
[Papír töl ténykészí tés a c sappan tyús fegy
ver számára . ] 

Heinrich, F . : Das Console-August in-Zünd-
schloss der ös ter re ichischen Handfeuer 
waffen. — DWJ, 1967. 3. sz. 212—213. p . 
[Az osz t r ák kézi lőfegyverek Console-
August in rendszerű csappantyúi . ] 

Schenk, Ch.: Remington Rolling-Block. — 
DWJ, 1967. 8. sz. 598—599. p . 
[A Remington rendsze rű fegyverek for
gótömbje.] 

Prohorov, B . : Szozdateli boepr ipaszov. — 
TV, 1967. 3. sz. 2—5. p . 

[A szovjet lőszergyár tás 1917—1967 kö
zött.] 

Flore, G.: I c i n q u a n ť a n n i del carro a r m a -
to. — RM, 1967. 6. sz. 673—684. p . 
[A ha rckocs i ötven éve.] 

Vogel, R. A.: Winston Churchi l l ' s folly. — 
A, 1967, 5. sz. 36—39. p . 
[Churchill vezető szerepe a harckocs i 
lé t rehozásában. ] 

En twick lung i m Panze rbau . — Ktr , 1967. 5. 
sz. 144—145. p . (Tehnika i Vooruzsenie 
1966. 9. sz.-ból.) 
[A ha rckocs igyá r t á s fejlődése.] 

Klietman: Be i t räge zur Geschichte des 
deutschen Kampfwagen-Bau ' s 1914—1918. 
— Fg, 1967. 2. sz. 26—28., 6. sz. 129—132. p . 
[Adalékok a néme t harckocsikészí tés tör
ténetéhez, 1914—1918.] 

Bell, R. E. : A r m o r development in the Wei
m a r Republ ic . — MR, 1967. 3. sz. 12— 
17. p . 
[A ha rckocs ik fejlődése a Weimár i Köz
tá rsaságban . ] 

Buchner: A.: Die ers ten T 34. — SuT, 1967. 
4. sz. 220—222. p . 
[Az első szovjet T 34-es páncélosok.] 

Mosztovenko, V.: L 'his toi re du T—34. — 
RMSov, 1967. 3. sz. 36—37. p . 
[A T—34-es páncélos tör ténete.] 

Senger u. Etterlin, F. M.: Vom Panze r 
kampfwagen zum Schwebekampff lugzeug. 
Histor ische Para l le len . — W, 1967. 1. sz. 
31—34. p . 
[A páncélos harckocs ik tó l a hel ikopter ig . 
Tör ténet i összehasonlí tás .] 

FrumJcin, A.—Medvedkov, V.: Ot b ronevika 
revoljucii . — TV, 1967. 4. sz. 2—4. p . 
[A fo r rada lom páncélautó já tó l a mai 
páncél já rművekig . ] 

Spielberger, W. J. : Die Panzer fahrzeuge der 
deutschen E-Typenre ihe 1943—1945. — Tr, 
1967. 4. sz. 315—317. p . 
[Az 1943—1945. évi német E-t ípussorozat-
beli páncé los já rművek . ] 

Spielberger, W. J. Die Entwicklung des 
mi t t leren Kampfpanzers „Leopard" . — 
Tr, 1967. 6. sz. 485—490. p . 
[A Leopard közepes harckocs i fejlődése.] 

Cejnar, V.: Anmejszkie avtomobil i , ,Ta t ra" . 
—TV, 1967. 12. sz. 36—37. p . 
[A Ta t ra ka tona i gépkocsik fejlesztésé
n e k tör ténete . ] 

Clérot, M.: L 'h is to i re des hel icopters en 
France . — FAF, 1957. 235. sz. 501—525. p . 
[A he l ikop te r tör téne te Franc iaország
ban.] 

Walsdorff: Fusées de gue r re et fuséens au 
XIXe siècle. — L 'Armée, 1967. 73. sz. 
36—40. p . 
[Had i röppen tyűk és röppen tyűsök a 19. 
században.] 

Szokolov, M.: Rake tu nasej sz t r anü . — TV, 
1967. 1. sz. 2—6. p . 
[A szovjet r aké ták , 1917—1967.] 

Kamanin, N.—Anureev, I . : Deszjat ' let isz-
szledovani ja koszmosza. — VM, 1967. 10. 
sz. 53—63. p . 
[Az ű r k u t a t á s tíz éve.] 

Pergent, J . : Dix ans d 'espace. — FAF, 1967. 
240. sz. 504—532. p . 
[Az ű r k u t a t á s tíz éve.] 

Kuckartz, H. J . : Zehn J a h r e Wel t raumfahr t . 
— W, 1967. 10. SZ. 545—548. p . 
[Az ű r r epü l é s tíz éve.] 
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HADTÖRTÉNELEM AZ ÓKORTÓL NAPJAINKIG 

Barclay, C. N . : Gibra l ta r — 711 to 1967. — 
AQ, 1967. 94. köt . 2. sz. 178—185. p . 
[Gibraltár egykor és ma.] 

Pióro, T. : S t ra ty bezpowro tne w wojnach 
europe jsk ich osta tnich s tu lec i . — MW, 
1967. 1. sz. 89—107. p . 

Schwarz, H. : Heereswesen zwischen Mittel
a l te r und Vorzeit . — ZfH, 1967. 213. sz. 
130—135., 214. SZ. 165—,168. p . 
[A h a d ü g y az őskor tó l a középkorig.] 

Surtees, G.: A lexander the Great . — AQ, 
1967. 93. kö t . 2. SZ, 191—201. p . 
[Nagy Sándor . ] 

Fröba, K.: Kr iegskuns t — semper idem. 
Der Hinterha l t am Tras imen i schen See 

Abbott, A. W. : Opera t ion Wessex. — AQ, 
1967. [05.] köt . 1. sz. 102—108. p . 
[Wessex-meghódítása.] 

Hrisztov, D. : Porazsen ie to n a v izant i j szkata 
a rmi ja p rez 986 g. — VTSz, 1967. 4. sz. 
42—58. p . 
[A bizánci hadse reg leverése.] 

Berger, W. : Aus Österre ichs Anfängen. Be
s i tznahme u n d Sicherung des n iederös
te r re ichischen Raumes vor 1000 J a h r e n 
— Die Lösung e iner mi l i tä r i schen Auf
gabe. — Tr , 1967. 5. sz. 407—410. p . 
[Alsó-Ausztria t e rü le tének elfoglalása és 
biztosí tása 1000 évvel ezelőtt.] 

Kuczynski, S. M. : Grunwaldzk ie tezy Sta-
nis lawa Belcha. — SMHW, 1967. 13. köt. 
1. sz. 332—343. p . 
[Stanislaw Belch : I smere t len for rások a 
Grunwald i csatáról c. cikkéhez.] 

Conta, A. I . : S t ra tég ia lui S tefan eel Mare 
in batal ia de la Baia (1476). — SRI, 1967. 
6. sz. 1127—1144. p . 

Bleckwenn, H . : Eu ropa kämpf t in F lan
dern . . . — ZfH, 1965. 202. sz. 150—159., 
1966. 203. sz. 4—8., 206. sz. 122—125., 208. 
SZ. 166—168., 1967. 209. sz, 8—12., 210. sz. 
51—54. p . 
[F landr iában harco l Európa. ] 

Falls, C : The siege of A r r a s : Condé ve rsus 
T u r e n n e . — AQ, 1967. 94. köt . 1. sz. 41— 
52. p . 1 t é rk . 
[Arras os t roma 1654-ben; Condé szemben 
Turenne-nel . ] 

Bosscher, Ph . M. : T h e four d a y s ' bat t le . — 
Some r e m a r k s and reflections. — RUSI J, 
1967. 112. köt . 645. sz. 56—65. p . 
[A holland—angol tenger i hábo rú négy
napos csatája 1666-ban.] 

Wolinski, J . : Mater iá ly do dziejów wo jny 
polsko—tureckiej (1672—1676). — SMHW, 
1967. 13. kö t . 1. sz. 220—269., 2. sz. 184—238. 
P-
[Okmányok az 1672—1676. évi l e n g y e l -
tö rök hábo rú tör ténetéhez.] 

Adolph-Auffenberg-Komarów, H. : Kampf 
gegen die T ü r k e n . Z u m 270. J a h r e s t a g 

[Az 1600—1945. évek európa i h á b o r ú i n a k 
végleges veszteségei.] 

Konieczny, St . : Ran ika wo jenna dawnie j a 
dzis. — MW, 1967. 9. sz. 51—63. p . 
[A p á n i k a h á b o r ú b a n régen és ma.] 

(217 v. Chr.) — Trp , 1967. 11. sz. 843—844. 
P-
[A hadművésze t — mindig ugyanaz . Les
állás a Tras imene i tónál.] 

Szeleckij, B. P . : R o ľ Szcipiona Mladsego v 
razvj azüvani i jugur t inszko j vo jnü i poli-
t icseszkaja pozicija ego k ruzska . — VDI, 
1967. 4. sz. 87—95. p . 
[Az ifjabb Scipio szerepe a Jugu r tha - f é -
le h á b o r ú k i r o b b a n t á s á b a n és k ö r é n e k 
pol i t ikai hatása . ] 

[(Nagy) Is tván s t ra tégiá ja a baia i ü t k ö 
zetben.] 

Gündisch, G.—Binder, P . : F r a m i n t a r i in 
Trans i lvan ia in p r ea jma razlboiului t a r a -
nesc din 1514. Razvra t i rea lui loan Se-
cuiul . — SRI, 1967. 3. sz. 289—305. p . 
[Nyugta lanság Erdé lyben az 1514. évi p a 
rasz tháború előtt. Székely J á n o s lázadá
sa.] 

Skrivanic, G. : T u r s k i pohôd pro t iv Uga r ske 
i osvajanje Beograda 1521. godine . — 
VoG, 1967. 3. sz. 143—175. p . 
[Török had já ra t Magyarország ellen és 
Belgrád bevétele.] 

Steinmetz, M.: Die En t s t ehung der m a r x i s 
t i schen Auffassung von Reformat ion u n d 
Baue rnk r i eg a ls f rühbürger l iche Revolu
tion. — ZG, 1967. 7. sz. 1171—1192. p . 
[A m a r x i s t a felfogás k ia laku lása a refor
mációról és pa ra sz tháború ró l , min t k o 
rai polgár i forradalomról . ] 

der Schlacht von Zenta . — S, 1967. 17. 
sz. 10. p . 
[A zentai csata 270. évfordulójára .] 

Wojtasik, J . : Ostatnia rozp rawa zbro jná z 
T u r k a m i i T a t a r a m i w 1698 r. — SMHW, 
1967. 13. köt. 1. sz. 63—127., 2. sz. 111—183. 
P-
[Az utolsó fegyveres összeütközés a tö
rökökke l és t a tá rokka l . ] 

Francis, A. D. : The G r a n d All iance in 1693. 
— HJ, 1967. 3. sz. 352—360. p . 
[A franciael lenes Nagy Szövetség.] 

Dickinson, H. T. : The Ear l of P e t e r b o 
rough ' s campaign in Valencia, 1706. — 
JSAHR, 1967. 45. köt . 181. sz. 35—52. p . 
[Pe terborough h a d j á r a t a Valenciában.] 

Rotstejn, E. : Daniel ' Defo i Szevernaja v o j 
na. — VI, 1967. 6. sz. 91—106. p . 
[Daniel Defoe és az Észak i háború . ] 

Hummelberger, W. : Belgrad 1717. — Tr, 1967. 
4. sz. 302—304. p . 
[Belgrád os t roma Savoyai J e n ő vezér le te 
alatt .] 

ÓKORI HADTÖRTÉNELEM 

KÖZÉPKORI HADTÖRTÉNELEM 
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Edmondson, s . : Quebec day . — AQ, 1967. 
[95.] köt . 1. sz. 57—58. p . 
[1759. szep tember 18-án a franciák; felad
j ák Quebec-et.] 

Syrett, D. : The West India m e r c h a n t s and 
t h e conveyance of the King 's t roops to 
the Car ibbean . 1779—1782. — JSAHR, 1967. 
45. köt. 183. sz. 169—176. p . 
[Nyugat- indiai k e r e s k e d ő k as az angol 
csapa tok száll í tása az Ant i l lákra . ] 

Carré, A. : Une campagne aux iles du Vent 
a la fin du regne de Louis XVI. — RHA, 
1967. 3. sz. 94—114. p . 
[Tengeri c sa ták XVI. Lajos u ra lkodása 
végén az angolok és f ranc iák között a 
Leeward szigeteknél, 1784—1786.] 

Herbst, S.: Pocza tk i polskiej wojny rewolu-
cyjnej 1794 r. — SMHW, 1967. 13. köt . 2. 
sz. 3—81. p . 
[A lengyel fo r rada lmi h á b o r ú kezdete.] 

Podhorodecki, L . : Bi twa pod Kobylka 26. X. 
1794 r. — SMHW, 1967. 13. köt . 2. sz. 82— 
104. p . 
[A Koby lka alat t i csata.] 

Sulek, Z . : P ro toko ly Deputac j i Tajnej Wi-
lenskiej 1794 r. — SMHW, 1967. 13. köt . 
1. sz. 277—331., 2. sz. 239—293. p . 
[A Vilnói Ti tkos Li tván Küldöt tség jegy
zőkönyvei 1794-ből.] 

Goralskí, Z. : Misja Lanf reya w Warszawie 
w 1795 r. — SMHW, 1967. 13. köt . 2. sz. 
105—110. p . 
[Lanfrey külde tése Varsóban.] 

Przewalski, S.: Bi twa pod Epila 24 czerwca 
1808 r. — SMHW, 1967. 13. köt . 1. sz. 128— 
133. p . 
[Az Epila alatt i csata 1808. j ún ius 28-án, 
Spanyolországban. ] 

Nowackl, A. : Bi twa pod Albuera 16 maja 
1811 r. — SMHW, 1967. 13. köt . 1. sz. 134— 
150. p . 
[Az Albuera mel le t t i csa ta 1811. má jus 
16-án Spanyolországban. ] 

Kazakov, N. L : Iz isztorii Buharesz tszkogo 
mi rnogo dogovora 1812 goda. — ISzSzSzR, 
1967. 3. sz. 125—128. p . 
[Az 1812. évi buka re s t i béke tá rgya lások 
történetéből .] 

Smerda, M.: Tazeni polského vojska prés 
české zeme v r. 1813. — HV, 1967. 3. sz. 
405—4,36. p . 
[Lengyel se regek h a d j á r a t a cseh földön.] 

Farinaccio, F . O.: San Mar t in a t Chacabuco. 
— MR, 1967. 2. sz. 15—21. p . 
[José de San Mart in , Argent ína nemzet i 
hőse és a chacabucói csata, 1814.] 

Dellers, E. : Schweize r t ruppen in n ieder län
dischen Diensten 1815—1828. — SS, 1967. 
42. évf. 22. sz. 448—450. p . 
[Svájci c sapa tok németalföldi szolgálat
ban.] 

Halicz, E. : D o k u m e n t y Hof-Haus-Staa tsar 
chiv o wspó lp racy policji f rancuskiej z 
wladzami carsk imi . — SMHW, 1967. 13. 
kö t . 2. sz. 294—296. p . 
[A Hof-Haus-Staa t sa rch iv d o k u m e n t u m a i 
a f rancia rendőrség együ t tműködésé rő l a 
cári h a t a l o m m a l az 1863—1864. évi lengyel 
felkelés idején.] 

Vuckovic, •v.-. Unu t rasn je krize Srbije i 
prvi svetski rat . — IC, 1965. 172—229. p . 
[Polit ikai válságok Szerb iában és az első 
v i lágháborúban . ] 

Saposnikov, B. : Na poroge mirovoj vo jnü . 
— VIZs, 1967. 3. sz. 80—85. p . 

Helmert, H. : Zu den Ursachen de r mi l i tä 
r ischen Siege P reus sens in den Kr iegen 
von 1864, 1866 und 1870/71. — ZM, 1967. 1. 
sz. 5—22. p . 
[A porosz ka tona i győzelem okai ró l az 
1864., 1866. és 1870—1871. évi háborúkban . ] 

Kalbe, G.: Das Füsi l ier-Batai l lon Schwarz -
burg-Rudols tad t 1866. — ZfH, 1967. 209. 
sz. 2—5., 210. sz. 34—39., 211—212. .sz. 62— 
66., 213. sz. 117—121. p . 
[A Schwarzburg-Rudols tad t lövészzászló
alj 1866-ban.] 

Beszkrovnüj, L. G.; Ruszszko- tureckaja vo j 
na 1877—1878 gg. i oszvoboditel 'naja bor ' -
ba ba lkanszk ih národov . — VI, 1967. 6. 
sz. 30—46. p . 
[Az 1877—1878. évi orosz—török h á b o r ú és 
a ba lkán i n é p e k felszabadító háborúja . ] 

Preston, A. W.: Sir Garne t Wolseley and 
the Cyprus expedi t ion, 1878. — JSAHR, 
1967. 45. köt. 181. sz. 4—16. p. 
[Garnet Wolseley és a ciprusi expedíció.] 

Szmolenszkij, V.: SzSA i T ihookeanszka ja 
vojna 1879—1884. gg. — NNI, 1967. 3. sz. 
16—30. p . 
[Az Egyesül t Ál lamok és a csendes-óceá
ni háború . ] 

Molhov, J a . : Bölgarszka ta art i leri ja v ot-
brani te lnoto szrazsenie pr i Szlivnica prez 
Szröbszko-bölgarszkata vojna 1885 g. — 
VISz, 1967. 5. sz. 22—44. p . 
[A bolgár tüzérség Szlivnica véde lmében , 
az 1885-ös szerb—bolgár háború idején.] 

Oeckel, H. : Z u m Volkswehrproblem im p r o 
le tar ischen Mi l i t ä rp rogramm v o m Aus
gang des 19. J a h r h u n d e r t s bis zum Vor
abend der Grossen Sozialist ischen Okto
ber revolu t ion . — ZM, 1967. 5. sz. 554—567. 
P-
[A pro le tá r ka tona i p rog ram népfelkelés 
problémája a 19. század végétől a NOSzF 
előestéjéig.] 

Millett, A. R.: The Genera l Staff a n d the 
Cuban in te rvent ion of 1906. — MA, 1967. 
31. köt. 3. sz. 113—119. p . 
[Az Egyesül t Ál lamok vezérkara és a ku
bai in tervenció 1906-ban.] 

Mortimer, J . S. : Commercia l in teres ts and 
Ge rman d ip lomacy in the Agadir crisis . 
— HJ, 1967. 3. sz. 440—456. p . 
[Kereskedelmi é rdekek és a néme t diplo
mácia az 1911. évi agadir i válság idején.] 

Nikolov, B. : Njakoi pouki ot izpolzuvaneto 
na otrjadi po otdelni naprav len i j a prez 
ba lkanszka ta vojna (1912—1913. g.) — 
VISz,, 1967. 5. sz. 55—60. p . 
[Néhány i r ányza t a csapat fe lhasználás 
e redménye i rő l a ba lkán i háborúban . ] 

Fussek, A.: Die F r a g e des böhmischen Aus
gleichs vor Beginn des Ers ten Wel tkr ie 
ges. — ÖGL, 1967. 2. sz. 65—71. p . 
[A cseh kiegyezés problémája az első vi
lágháború előtt.] 

Saposnikov, B . : V Varsavszkom v o e n n o m 
kruge . — VIZs, 1967. 1. sz. 75—88. p . 
[A varsói ka tona i körze tben 1912—1914 
között . — Visszaemlékezés.] 

[A vi lágháború küszöbén. Visszaemléke
zés.] 

Otto, H.; En t s tehung und Wesen der Blitz
kr iegs t ra teg ie des deutschen Imper ia l i s 
m u s im ers ten Weltkr ieg. — ZM, 1967. 4. 
sz. 400—414. p . 

Az első világháború 
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[A n é m e t imper ia l i zmus v i l l ámháborús 
s t ra tég iá jának kele tkezése és lényege az 
első v i lágháborúban . ] 

Kiszling, R. : R u m ä n i e n s u n d Bulgar iens P o 
lit ik bei Ausb ruch des Ers ten Wel tkr ie 
ges. — ÖGL, 1967. 1. sz. 9—19. p . 
[Románia és Bulgár ia pol i t ikája az első 
v i lágháború k i törésekor . ] 

Saposnikov, B . : Nacsalo mirovoj vojnü. — 
VIZs, 1967. 6. sz. 68—79. p . 
[A v i lágháború kezdete . Visszaemléke
zés.] 

Muhamedzsanov, M. M. : V. I. Lenin i mezs-
duna rodna ja szocialiszticseszfcaja molo-
dezs ' v godü pervoj mirovoj vo jnü . — 
NNI, 1967. 2. sz. 3—13. p . 
[Lenin és a nemzetközi szocialista ifjú
ság az első v i l ágháború éveiben.] 

Pisarev, J . A.: Nap ad Aus t ro -uga r ske n a 
Srbi ju i Crnu Goru 1914. godina. — VoG, 
1967. 2. sz. 95—122. p . 
[Az Osztrák—Magyar Monarchia szerbiai 
és montenegró i t ámadása . ] 

Nikolaieff, A. M. : More light on the inva
sion of Eas t P rus s i a in August , 1914. — 
AQ, 1967. 93. köt . 2. sz. 206—210. p . 
[Kelet-Poroszország inváz ió jának he lye 
sebb megítélése.] 

Zimmermann, H. : Begegnung de r Fede r 
fechter . Haben die par is ier Auto-Drosch-
ken fah re r 1914 die Marnesch lach t ge
w o n n e n ? — Ktr , 1967. 1. sz. 25^26. p . 
[Valóban a pár izs i t ax i sok n y e r t é k meg 
1914-ben a marne - i icsatát?] 

Kiau tschau , eine ehemal ige deutsche Kolo
nie in Ostasien, als b e m e r k e n s w e r t e 
Episode im Ers ten Weltkr ieg. — SS, 1967. 
42. évf. 19. sz. 403—404. p . 
[Az egykor i n é m e t kelet-ázsiai g y a r m a t 
Kiau tschau , min t az első v i l ágháború j e 
lentős epizódja.] 

Pfersmann—Eichthal, R. : S t andschü tzen u n d 
Tiroler Grenzschutz 1914/15. — ÖMZ, 1967. 
2. sz. 113—117. p . 1 t. 
[Népfelkelő lövészek és a tiroli h a t á r v é 
de lem 1914—1915-ben.] 

Silberstein, G. E. : The Serbian campaign of 
1915: its d ip lomat ic b a c k g r o u n d . — AHR, 
1967. 73. köt . 1. sz. 51—69. p . 
fAz 1915. évi szerbiai h a d j á r a t d ip lomá
ciai hát tere . ] 

Kamburov, G. : Pr ics in i za szpi rane presz-
ledvaneto na szöglasenszki te vojszki ot 
bö lgarszka ta a rmi ja prez 1915 g. — VISz, 
1967. 5. sz. 61—77. p . 
[A bolgár hadse reg az Antan t -c sapa tok 
t á m a d á s a ellen 1915-ben.] 

Zivanovic, M. Z. : O evakuaci j i s rpske vojs -
ke iz Albani je i n jenoj r eorgan izác iu na 
Krfu (1915—1916) p r e m a f rancusk im doku-
men t ima . — IC, 1965. 232—307. p . 
TA szerb hadse reg k ivonu lása Albániából 
és új jászervezése Korfuban, francia do
k u m e n t u m o k alapján.] 

Pisarev, A. J . : Okupaci ja Srbi ie i Crne Go
re 1915—1918. godine. — VoG, 1967. 3. sz. 
117—141. p . 
[Szerbia és Montenegro megszál lása 1915— 
1918-ban.] 

Stöokelle, G. : Die wicht igs ten Kriegsereig
nisse 1916. — S, 1966. 23. sz. 12—13., 1967. 
1. sz. 12. p . 
[Az 1916. év legfontosabb hadieseményei . ] 

Costantini, [A.] : La miss ion Ber the lo t en 
Roumanie 1916—1918. — RHA, 1967. 4. sz. 
57—67. p . 
[A r o m á n hadse reg új jászervezése . 
Ber the lo t f rancia t á b o r n o k kü lde té se Ro
mán iában . ] 

Cazaisteanu, C. : Lup t a mase lo r p o p u l ä r e 
impo t r iva ocupant i lor in ani i 1916—1918. 
— Analele , 1967. 3. sz. 50—65. p . 
[A n é p t ö m e g e k h a r c a a megszál lók ellen 
Romániában . ] 

Jouin, Y.: Hedjaz 1916—1918. Les compa
gnons f rançais de Lawrence . — RHA, 
1967. 4. sz. 107—121. p . 
[Hedzsász 1916—1918. Lawrence ő rnagy és 
a f rancia különí tmény. ] 

Wagner, A. : Die mil i tär ische Lage an der 
J a h r e s w e n d e 1916/17. — Tr, 1967. 1. sz. 
43-46. p . 
[A ka tona i helyzet az 1916—1917. évek 
fordulóján.] 

Wagner, A.—Wiener, F . : Der Wandel in der 
Kr iegführung . — Tr, 1967. 3. sz. 233—236. 
P-
[Változás a hadvise lésben 1917-ben.] 

Tonnelé, J . : La gue r r e nava le en 1917. — 
RHA, 1967. 4. sz. 5—20. p . 
[A tenger i hábo rú 1917-ben.] 

Morizon, A. : L ' av ia ton en 1917. — RHA, 1967. 
4. sz. SI—36. p . 
[A repü lés 1917-ben.] 

Chasteigner : L 'Amér ique avec nous . — 
RHA, 1967. 2. SZ. 105—118. p . 
[Amerika hadibalépésének 50. évforduló
jára . ] 

Lesouef, P . : L ' en t rée en gue r r e des Éta t s -
Unis et la miss ion du m a r é c h a l Joffre 
(avril—mai 1917). — RDN, 1967. 4. sz. 663— 
676. p . 
[Az Egyesül t Ál lamok hadba lépése és 
Joffre mar sa l l missziója az első világ
háborúban . ] 

Jouin, Y. : La par t ic ipa t ion f rançaise au 
t r an spo r t des t roupes amér ica ines . — 
RHA, 1967. 2. SZ. 119—128. p . 
[Franciaország szerepe a z a m e r i k a i csa
pa tok E u r ó p á b a való á tszál l í tásában.] 

Doepner, F . : Vor fünfzig J a h r e n . Augus t 
1917. Drei J a h r e e r s te r Weltkr ieg. — T r p , 
1967. 8. sz. 563—566. p . 
[Ötven évvel ezelőtt. Az első v i lágháború 
h á r o m éve.] 

Lauro, F . d i : L ' anno di Caporet to nella 
s tor ia délia l a gue r r a mond ia l e . — RM, 
1967. 10. sz. 1101—1118. p . 
[A capore t to i csata éve az első v i lághá
b o r ú tör ténetében. ] 

Stöckelle, G.: Krieg mit I ta l ien im J a h r e 
1917. — S, .1967. 20. sz. 12., 21. sz. 10—11. 
P. 
[Harcban Olaszországgal 1917-ben.] 

Wagner, A . : Das J a h r 1917 an de r Südwest 
front. Die 10. Isonzoschlacht . — Tr, 1967. 
5. sz. 423—428. p . 
[A dé lnyuga t i front 1917-jben. A 10. I son-
zo-csata.] 

Kiszling, R. : Das Kr iegs jahr 1917 an de r 
i ta l ienischen Fron t . — ÖGL, 1967. 7. sz. 
345—352. p . 
[1917 az olasz f ronton. A 10. Isonzo-csata.] 

Adolph-Auffenberg-Komarów, H. : Vor 50 
J a h r e n : die Hölle a m Isonzó. — S, 1967. 
9. sz. i l . p . 
[Az isonzói pokol.] 

Pusť, L : Angriff im Gebirge. Der Durch
b r u c h des IV/IR 7 bei Fl i tsch am 24. Ok
tober 1917. — Tr , 1967. 6. sz. 523—527. p . 
[Támadás hegyekben . Át törés Fli tschnél.] 

Lauro, F . d i : Il sogno di Carzano. Un epi-
sodo poco noto della g u e r r a alla fronte 
t r en t ina nel 1917. — RM, 1967. 9. sz. 973— 
985. p . 
[A carzanói á lom. Epizód a t r en tó i f ront
ról.] 
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Musat, S.: Eroicele bata l i i das fasura te de 
A r m a t a r o m á n a in va ra anu lu i 1917. — 
Analele, 1967. 3. sz. 3—15. p . 
[A r o m á n hadse reg hősi ha rca i 1917 n y a 
rán.] 

Radulescu, E. : Bata l ia de la Maras t i . — 
Analele, 1967. 3. sz. 16—22. p . 
[A maras t i i csa ta Román iában , 1917.] 

Ionescu, N . : A marases t i i csata. — Ko, 1967. 
8. sz. 1115—1121. p . 

Teclu, I. : Marea victorie de la Marases t i . — 
Analele , 1967. 3. sz. 23—33. p . 
[A marases t i i n a g y győzelem.] 

Dumitresci, P . : Lupte le de la Oituz. — Ana
lele, 1967. 3. sz. 34—39. p . 
[Harcok az Ojtozi-szorosban, 1917.] 

Romanescu, Gh.—Asproiu, V.: Mar tur i i 
s t ra ine despre ero ismul ostasi lor romai 
in lupte le de pe frontul din Moldova. — 
Analele , 1967. 3. sz. 40—49. p . 
[Román k a t o n á k hősiességének külföldi 
t anú i a moldva i a rcvona l harca iban . ] 

Stojanov, P . ; An t i r a tno raspolozenje na 
frontu u Makedoni j i k r a j e m 1917. i t okom 
1918. godine. — VoG, 1967. 3. sz. 35—45. p . 
[Háborúel lenes hangu la t a macedónia i 
f ronton 1917—1918-ban.] 

Chabanier, J . : La campagne d 'Albanie, 1917. 
— RHA, 1967. 4. sz. 68—74. p . 
[Az 1917. évi a lbánia i hadjára t . ] 

Wagner, A.: Westfront 1917. — Tr, 1967. 6. 
sz. 506—508. p. 
[A nyuga t i front 1917-ben.] 

Gnirs, B . : F landernsch lach t 1917. Der un 
ter i rd ische Minenkr ieg im Wytschaete— 
Bogen. — Trp , 1967. 4. sz. 256—259. p . 
[A f landriai csata 1917-ben. Földala t t i a k 
n a h á b o r ú a Wytschae te -kanyarban . ] 

Pédroncini, G. : Une crise except ionnel le : 
les refus collectifs d 'obéissance en 1917. 
— RHA, 1967. 4. sz. 75—84. p . 
[Rendkívüli válság n é h á n y f rancia egy
ségnél 1917-ben: az engedelmesség közös 
meg tagadása — „Éljen a f o r r a d a l o m " 
jelszóval.] 

Nobécourt: La victoire de la Maimaison 23— 
25 octobre 1917. — RHA, 1967. 2. sz. 129— 
143. p . 
[A malmaison i győzelem.] 

Adolph-Auffenberg-Komarów, H. : Zwei 
Bat te r ien entscheiden den Kampf. Zum 
50. J a h r e s t a g de r Schlacht bei Gaza. — 
S, 1967. 6. sz. 12. p . 
[Az osz t rák—magyar tüzérség döntő sze
repe a gazai csa tában, 1917.] 

Renke, M.: P rob l em rozbrojenia w okres ie 
m iędzywo jennym 1918—1939. — WPH, 1967. 
1. áz. 174—208. p . 
[A lefegyverzés p rob lémája a ké t vi lág
h á b o r ú közt i időszakban. ] 

Boros F . : O pro t iceskos lovenskych revizio-
n is t ickych p lanech Hor thyovské r eakce 
(1919—1920). — CCH, 1967. 3. SZ. 344—368. 
P-

Ferry, J . : Le Saha ra dans la guer re 1914— 
1918. — RHA, 1967. 4. sz. 85—96. p . 
[A Szaha ra az első v i lágháborúban . ] 

Wagner, A. : Der ' Z u s a m m e n b r u c h Russ
lands . Vor 50 J a h r e n . — Tr, 1967. 4. sz. 
327—330. p . 
[Oroszország összeomlása 50 év előtt.] 

Schöndorfer, U . : Der Seekr ieg 1917—1918. — 
Tr, 1967. 2. sz. 134—137. p . 
[A tenger i h á b o r ú 1917—1918-ban.] 

Krizman, B . : P rédá ja ausz t rougarszkog ra t -
nog brodovl ja u Pul i 1918. godine. — 
VoG, 1967. 2. sz. 239—266. p . 
[Az osz t rák—magyar had iha jók á tadása 
1918-ban.] 

Green, H. : T h e old contempt ib les . — AQ, 
1967. [95.] köt . 1. sz. 80—88. p . 
[Az angol regulár i s hadse reg az első vi
l ágháborúban . ] 

Green, H. : T h e te r r i tor ia ls in the Firs t 
World War. — AQ, 1967. 94. köt. l. sz. 
69—78. p . 
[Brit népfelkelő k a t o n á k az első vi lághá
borúban . ] 

Rilling, J . : Fre iwi l l igenformat ionen im 1. 
Weltkr ieg. — S, 1967. 16. sz. n . , 13. p . 
[ önkén te s a lakula tok az első v i lághábo
rúban. ] 

Richard: L 'escadri l le La Faye t te . — FAF, 
1967. 238. sz. 16—31. p . 

[A La Faye t te - repü lőszázad Amer ika i 
önkén tes r epü lők F ranc iao r szágban az el
ső v i lágháborúban . ] 

Kling—Stein: Maschinengewehr—Format io
n e n 1914/18. — ZfH, 1967. 214. sz. 169—172. 
P. 
[Géppuskás a lakula tok 1914—1918-ban.] 

Dillard, W. S.: Could t h e t a n k have been 
the decisive factor in World War I? — A, 
1967. 3. sz. 45—52. p . 
[Döntő tényező lehetet t -e a harckocs i az 
első v i lágháborúban?] 

Dreetz, D . : Zur Bi ldung von Mili tärgefan
genenkompan ien im deu tschen Heer 
w ä h r e n d des ers ten Weltkr ieges . — ZM, 
1967. 4. sz. 462—468. p . 
[Hadifogolyszázadok a lak í tása a német 
hadse regben az első v i l ágháború alatt.] 

Robbins, K. G.: Lord Bryce a n d the First 
World War. — HJ , 1967. 2. sz. 255—278. p . 
[Lord Bryce és az első vi lágháború.] 

Sacillo, K. F . : „De lo" po lkovn ika Mjaszoe-
dova. — VI, 1967. 4. sz. 103—116. p . 
[Mjaszoedov ezredes , ,ügye".] 

A Hor thy- reakc ió csehszlovákel lenes re 
víziós tervei.] 

Majszkij, I. M.: Szt ranicü iz dnevn ika . 1935 
god. — NNI, 1967. 1. sz. 102—113. p . 
[Majszkij naplójából .] 

Rütov, A. G.: V Ki tae . — VIZs, 1967. 9. sz. 
73—81. p . 
[Egy szovjet önkéntes repülő visszaem
lékezései a j apán t á m a d ó k elleni ha rc ra 
Kínában , 1937—193«.] 

LEGÚJABBKORI HADTÖRTÉNELEM 

A két világháború közötti korszak hadtörténelme 
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A spanyol polgárháború 

Vorspiel zum Zwei ten Weltkr ieg v o r 30 
J a h r e n . — Kt r , 1967. 3. sz. 92. p . 
[A másod ik v i l ágháború előjátéka. A spa
nyol po lgárháború . ] 

Sobczak, K.: Hiszpania w l a t ách 1936—1939 
— wojskowa poligon doswiadczalny. — 
MW, 1967. 10. sz. 64—84. p . 
[Spanyolország — ka tona i k ísér le t i lő
tér.] 

Mereckov, K. A. : Pod Madr idom. — VI, 1967. 
12. sz. 109—120. p . 

Eichholtz, D.—Hass, G.: Zu den Ursachen 
des zweiten Weltkr ieges u n d den Kriegs
zielen des deu t schen Imper ia l i smus . — 
ZG, 1967. 7. sz. 1148—1170. p . 

[Boltin] E.: A la veille de la gue r re . — 
RMSov, 1967. 2. sz. 46—48. p . 
[A másod ik v i lágháború előestéjén.] 

Bell, P . M. H. : Hit ler et les origines de la 
seconde g u e r r e mondia le . — RHDGM, 
1967. 67. sz. 1—12. p . 
[Hitler és a másod ik v i lágháború kezde
te.] 

Schunke, J . : Z u m Ausb ruch des zweiten 
Weltkr ieges im J a h r e 1939. — ZM, 1967. 
2. sz. 210—216. p . 
[Megjegyzések a másod ik v i l ágháború 
ki töréséhez.] 

Viault, B . : Les démarches p o u r le r é t ab 
l issement de la pa ix ( sep tembre 1939— 
août 1940.) — RHDGM, 1967. 67. sz. 13— 
30. p . 
[Lépések a b é k e he lyreá l l í t ásá ra 1939 
szeptember és 1940 augusz tusa között .] 

Groszszman, A. Sz.: Germano—ital ' janszkie 
otnosenija v 1939 g. — VI, 1967. 5. sz. 51— 
69. p . 
[A német—olasz viszony 1939-ben.] 

Liss, U.: Noch e inma l : La Char i té 1940. — 
ASM, 1967. 12. sz. 729—733. p . 
[Még egyszer : La Chari té 1940-ben. Tit
kos a k t á k a f rancia és svájci ka tona i fő
pa r an csn o k ság o k tárgyalásai ról . ] 

Wülequet, J . : Les fascismes belges et la se
conde gue r re mondia le . — RHDGM, 1967. 
66. sz. 85—109. p . 
[A belga fas izmus és a másod ik világ
háború . ] 

Noszkov, A. : Norvegi ja v p i a n a h fasiszt-
szkoj German i i i Anglii . — VIZs. 1967. 6. 

sz. 29—40. p . 
[Norvégia a fasiszta Németország és 
Anglia terveiben.] 

Hayes, p . M.: Bref aperçu de l 'h is toire de 
Quisling et du gouve rnemen t de la Nor
vège de 1940 a 1945. — RHDGM, 1967. 66. 
sz. 11—30. p . 
[Rövid tö r téne lmi á t tek in tés Quisl ingről 
és a norvég kormányró l . ] 

[Madrid alatt , 1936—1937-ben. Visszaemlé
kezés.] 

Mereckov, K. A.: Pod Gvada l aha ro j . — 
VIZs, 1967. 7. SZ. 53—61. p . 
[Guadala jara alat t , 1936—1937-ben. Visz-
szaemlékezés.] 

Gavrilov, J a . : P o b e d a reszpubl ikanszkoj ar~ 
mii Iszpani i pod G vada l aha r o j . — VM, 
1967. 3. sz. 55—62. p , 
[A köz tá rsasági hadse reg győzelme G u a 
da la ja ra alatt.] 

[Adalékok a másod ik v i l ágháború oka i 
hoz és a német imper i a l i zmus h á b o r ú s 
céljaihoz.] 

Furtenbach, B . : Sweden dur ing the Second 
World War . — RIHM, 1967. 26. sz. 74—91. 
P. 
[Svédország a másod ik v i lágháború alatt .] 

Lipták, L. : Mada r sko v pol i t ike s lovenského 
s t a tu v rokoch 1939—1943. — HC, 1967. 1. 
sz. 1—35. p . 
[A szlovák á l lam Magyarországga l k a p 
csolatos polit ikája.] 

Glasneck, J . : Die deu tsche Türke i -Pol i t ik 
u n d der Überfal l auf die UdSSR. — ZG, 
1967. 2. sz. 253—259. p . 
[A n é m e t e k tö rökország i poli t ikája és a 
Szovjetunió e l leni t ámadás . ] 

Hytier, A. D. : La pol i t ique des Éta ts-Unis 
en Eu rope en t re 1939 et 1941. (D 'après 
les documents d ip lomat iques Américains . ) 
— RHDGM, 1967. 67. sz. 31—50. p . 
[Az Egyesül t A l l amok eu rópa i pol i t ikája 
1939—1941 között.] 

Barrett, R. J . : Jo in t b o a r d on defense. — 
MR, 1967. 10. SZ. 75—82. p . 
[Kanada és az Egyesül t Ál lamok 1940-ben 
a l aku l t közös véde lmi tanácsa . ] 

Kriegel, A.: La dissolut ion du „ K o m i n t e r n " . 
— RHDGM, 1967. 68. sz. 33—43. p . 
[A Komin t e rn feloszlása.] 

Berezskov, V. M.: Tegeran , 1943. god. — 
NNI, 1967. 6. sz. 87—99. p . 
[Teherán, 1943. Visszaemlékezés.] 

Israeljan, V.: L 'Union Soviét ique et la con
férence de Crimée. — RHDGM, 1967. 68. 
sz. 45—64. p . 
[A Szovjetunió és a k r í m i konferencia . ] 

Schneider, F . Th . : Rét rospec t ive h i s to r ique . 
1944—1945: les p o u r p a r l e r s en v u e d 'une 
capi tu la t ion des forces a l l emandes en 
I tal ie du Nord . — RMS, 1967. 6. sz. 237— 
253. p . 
[Megbeszélések az északolaszországi n é 
me t k a t o n a i e rők kapi tu lác ió járól , 1944— 
1945.] 

Második világháború 

A háború jellege, a második világháború hadtörténetírása 
problémái 

A második világháború politikai és diplomáciai története 
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Hadi-, gazdasági- és társadalmi potenciál 

Donát, G.; Die Leistungen der deutschen 
Rüstungsindustrie im 2. Weltkrieg. — 
WR, 1967. 6. sz. 329—339. p. 
[A német hadiipar teljesítménye a má
sodik világháborúban.] 

Checinski, M.: Die Umstellung der Land
wirtschaft und der Ernährungswirtschaft 
im faschistischen Deutschland auf die 
Bedürfnisse des Krieges. — ZM, 1967. 3. 
sz. 323—334. p. 
[A fasiszta Németország mezőgazdaságá
nak és élelmezési gazdaságának átállítása 
a háború szükségleteire.] 

Czollkek, R.—Elchholtz, D.: Die deutschen 
Monopole und der 22. Juni 1941. Doku
mente zu Kriegszielen und Kriegspla
nung führender Konzerne beim Überfall 
auf die Sowjetunion. — ZG, 1967. 1. sz. 
64—76. p. 
[A német monopóliumok és 1941. június 
22. Dokumentumok a vezető német nagy
konszernek háborús céljairól és háborús 
terveiről a Szovjetunió elleni támadás 
megindulásakor.] 

Bleyer, W. : Voraussetzungen und Vorberei
tung einer „totalen" Kriegswirtschaft in 
Deutschland 1941—1942. — ZM, 1967. 6. sz. 
711—722. p. 
[A totális hadigazdaság feltételei és elő
készítése Németországban 1941—1942-ben.] 

Zaszlavenko, G : Voenno-ekonomicseszkaja 
i politicseszkaja podgotovka Germanii k 
letnému nasztupleniju 1943. goda. — VIZs, 
1967. 3. sz. 24—31. p. 
[Németország hadigazdasági és politikai 
felkészültsége az 1943. évi támadásokra.] 

Malan'in, K. : Proval „blickriga" v cifrán 
poter' nemecko-fasisztszkoj armii. — 
VIZs, 1S67. 12. sz. 80—86. p. 
[A villámháború kudarca a német-fa
siszta hadsereg veszteségeit kimutató szá
mokban. Dokumentumok.] 

Prucha, V.: Základni rysy válecného rize-
ného hospodárstvi v česky zemich v le-
tech nacistické okupace. — HV, 1967. 2. 
sz. 215—239. p. 
[Az irányított hadigazdálkodás jellege 
cseh területen a náci megszállás évei
ben.] 

Müller, N.: Zur Rolle der Wéhrmachtfüh-
rung bei der Planung und Vorbereitung 
des faschistischen Okkupationsregimes in 
den besetzten sowjetischen Gebieten 
(1940—41.) — ZM, 1967. 4. sz. 415—431. p. 
[A Wehrmaohtparancsnokság szerepe a 
fasiszta megszálló-rezsim tervezésében és 
előkészítésében a megszállt szovjet terü
leteken.] 

Rascate, M. : L'organisation et le role de 
l'État soviétique pendant la guerre. — 
RHDGM, 1967. 68. sz. 1—14. p. 

MaCLachlan, D.: Naval intelligence in the 
Second World War. — RUSIJ, 1967. 112. 
köt. 647. sz. 221—228. p. 
[Haditengerészeti hírszerzés a második 
világháborúban.] 

[A szovjet állam szervezete és szerepe a 
második világháború alatt.] 

Laran, M. : Le folklore soviétique (1941— 
1945) : armée psychologique et document 
historique. — RHDGM, 1967. 68. sz. 65— 
81. p. 
[A szovjet folklór (1941—1945): pszicholó
giai fegyver és történelmi dokumentum.] 

Czajor, J.—Majchrzak, F. : Ekonomiczne 
podstawy zwyciestwa Zwiazku Radziec-
kiego w czasie drugiej wojny swiatowej. 
— MW, 1967. 9. sz. 3—19. p. 
[A Szovjet Hadsereg győzelmének gaz
dasági alapjai a második világháború
ban.] 

Girault, R. : L'effort humain de l'arriére 
pendant la premiere partie de la grande 
guerre patriotique, 1941—1943. — RHDGM, 
1967. 68. sz. 15—31. p. 
[A hátország erőfeszítése a Nagy Hon
védő Háború első szakaszában.] 

Leszczynski, J. : Radziecki przemsly lotni-
czy w okresie Wielkiej Wojny Narodo-
wej. — WPL, 1967. 11. sz. 84—98. p. 
[A szovjet repülőgépipar a Nagy Hon
védő Háború időszakában.] 

Leighton, R. M.: Les armes ou les armées: 
origines de la politique d'„arsenal de la 
démocratie". — RHDGM, 1967. 65. sz. 7— 
23. p. 
[Az Egyesült Államok politikai dilemmá
ja 1941-ben: — mint a „demokrácia fegy
vertára" fegyverekkel vagy hadsereggel 
vegyen-e részt a német fasizmus elleni 
háborúban.] 

Schlauch, W.: Leih- und Pachthilfe an die 
Sowjetunion: Ein vergessenes Kapitel des 
2. Weltkriegs. — WR, 1967. 6. sz. 340—434. 
p. 
[Kölcsön- és bérleti segély a Szovjetunió

nak.] I 
Blum, A. A.—Grossmann, J.: La lutte pour 

une armée nombreuse et les problèmes 
de main-d'oeuvre industrielle. — RHDGM, 
1967. 65. sz. 25—36. p. 
[Harc egy nagylétszámú hadseregért és 
az ipari munkaerő problémája.] 

Donát, G. : Über den Munitionsverbrauch 
der US-Truppen auf dem europäischen 
Festland im zweiten Weltkrieg. — ASM, 
1967. 1. sz. 28—29. p. 
[Az amerikai csapatok lőszerfelhasználása 
az európai szárazföldön a második vi
lágháborúban.] 

Donát, G. : Über den Munitionsverbrauch 
der Roten Armee im 2. Weltkrieg. — 
WR, 1967. 12. sz. 685—691. p. 
[A Vörös Hadsereg lőszerfelhasználása a 
második világháborúban.] 

Szergeev, F. M.: Amerikanszkaja razvedka 
poszle katasztrofü v Perl-Harbore. — NNI, 
1967. 3. sz. 114—126. p. 
[Az Egyesült Államok hírszerzése a Pearl 
Harbour-i katasztrófa után.] 

Katonai hírszerzés 
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Katonai propaganda 

Kühne, H.: Faschis t ische Aus landspropa
ganda w ä h r e n d des zweiten Weltkr ieges . 
— M, 1967. 2. sz. 155—164. p . 
[Német fasiszta külföldi p r o p a g a n d a a 
második v i l ágháború alatt.] 

Berghahn, V. R.: Meinungsforschung im 
„Dri t ten R e i c h " : Die M u n d p r o p a g a n d a -
Aktion der W e h r m a c h t i m letzten Kr iegs
ha lb jahr . — MM, 1967. 1. sz. 83—119. p . 
[Véleménykuta tás a H a r m a d i k Biroda
lomb an : A Wehrmach t szá jp ropaganda-

Klipa, B . : Di lema n e m e c k é vá lky (1933— 
1941). — HV, 1967. 2. SZ. 240—302. p . 
[A német h á b o r ú d i l emmája : a kétf ron
tos háború . ] 

Dasicsev, V. : K voproszu o voenno-ekono-
micseszkom plani rovani i vojnu git ierov-
szkim komandovan iem. — VIZs, 1967. 7. 
sz. 66—79. p . 
[A hi t le r i s ta hadveze tés hadigazdasági 
te rvezésének kérdéséhez . D o k u m e n t u 
mok.] 

íz s z t enog rammü szovescsenija v sz tavke 
v e r m a h t a ot 9 j anvar j a 1941 goda. — 
VIZs, 1967. 2. sz. 79—83. p . 
[A W e h r m a c h t főparancsnokság 1941. j a 
n u á r 9-i t a n á c s k o z á s á n a k sz tenogramjá-
ból. Dokumen tumok . ] 

Blum, I . : Po l acy w Zwiazku Radzieckim. 
Wrzesien 1939 — maj 1943. r. — WPH, 
1967. 1. sz. 146—173. p . 
[Lengyelek a Szovjetunióban 1939 szep
t embere és 1943 májusa között.] 

Malan'in, K. : Razvit ie o rganizac ionnüh form 
s z u h o p u t n ü h vojszk v Velikoj Otecseszt-

vennoj vojne . — VIZs, 1967. 8. sz. 23— 
39. p . 
[A szárazföldi csapa tok szervezésének 
fejlődése a Nagy Honvédő Háborúban . ] 

Bolle, H.: Der Oberbefehl im Bündniskr ieg . 
Über legungen zur Koal i t ionskr iegführung 
am Beispiel Eisenhowers . — WR, 1967. 8. 
sz. 452—472., 9. sz. 497—522. p . 

Cigliana, C : La Strategie tedesea nel l 'es ta te 
au tunno 1940. — RM, 1967. 4. sz. 429—434. 
P-
[A néme t s t ra tég ia 1940 n y a r á n és őszén.] 

Dasicsev, V.: Dokumen tá ln i iztocsniki za 
sz t ra tegi ja ta na germanszk i ja imilitarizöm 
prez v tora ja szvetovna vojna . — VISz, 
1967. 2. sz. 65—79. p . 
[Fo r r á sdokumen tumok a néme t mil i tar iz
mus s t ra tégiá jához a másod ik v i lághábo
rúban. ] 

Szemenov, V. : í z opüta organizáci i i vede-
nija operaci j na Szevero—Západnom na -
pravleni i . — VIZs, 1967. 9. sz. 40—50. p . 
[A Nagy Honvédő Háború észak-nyugat i 
i r ányú hadműve le t e inek szervezési és ve 
zetési tapasztalatai ról . ] 

Ivanov, V.—Arhipov, A.: Rukovodsztvo 
voennümi dejsztvi jami na TVD po opütu 
vtoroj mirovoj vojnü. — VM, 1967, 4. sz. 
70—81. p . 
[A h a r c c s e l e k m é n y e k vezetése a hadszín

akciója az utolsó hábo rús félévben. Do
k u m e n t u m o k . ] 

Geyr von Schweppenburg, L . : Stal ins Vor
bere i tung zum Krieg gegen Deutsch land 
— eine Zwecklegende . — ASM, 1967. 6. 
sz. 354—356. p . 
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készüle te — célzatos legenda.] 
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ASM, 1367. 8. sz. 465—468. p . 
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ban . Koalíciós hadveze tés E i senhower 
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u n d Teheran . — ZM, 1967. 2. sz. 147—160. 
P-
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n e k p rob lémái a Casablancái és t e h e r á n i 
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64. p . 
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t é ren a másod ik v i lágháború tapasz ta la 
ta i alapján.] 
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Szervezés, vezetés 

A második világháború hadművészete 
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[A szovjet hadművészet sikere. A szov
jet stratégia végső győzelme. A hadmű
veleti művészet és a taktika, 1944—1945.] 
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1. sz. 65—72. p. 
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1967. 2. sz. 24—36. p. 
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Rozpoznanie lotnicze w Wielkiej Brytanii 
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1967. 9. sz. 58—64. p. 
[A légi felderítés Nagy-Britanniában a 
második világháború alatt.] 

Pemberton, R. F.: The Royal Air Force in 
the Second World War. — AQ, 1967. 93. 
köt. 2. sz. 220—223., 94. köt. 1. sz. 111— 
114., 2. sz. 240^243., [95.] köt. 1. sz. 112. p. 
[Az angol légierő a második világhábo
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Hampshire, A. C : American-built aircraft 
in the fleet air arm during World War 
n . — RUSIJ, 1967. 646. sz. 112. köt. 171— 
176. p. 
[Amerikai gyártmányú repülőgépek az 

Vorbereitung irn Grossen Vaterländischen 
Krieg. — ZM, 1967. 3. sz. 311—322. p. 
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készítés után a Nagy Honvédő Háború
ban.] 

Karpinski, A.: Forsowanie przeszkód wod-
nych z marszu przez wo j ska Armii Rad
zieckiej w latách Wielkiej Wojny Naro-
dowej ZSRR (1941—1945.) — MW, 1967. 3. 
SZ. 55—65. p. 
[Víziakadályok leküzdése menetből a 
Nagy Honvédő Háborúban.] 

Ksztaltowanie sie rewolucyjnej stratégii 
wojny wyzwolenczej (W XXV rocznice 
powstania PPR — Wybór dokumentów). 
— MW, 1967. 1. sz. 4—29. p. 
[A felszabadító háború forradalmi stra
tégiájának alakulása. — Válogatott doku
mentumok.] 

Karpinski, A.: Doswiadczenia i wnioski z 
forsowania przeszkód wodnych przez 1 
Armie WP w latách 1944—1945. — MW, 
1967. 4. sz. 55—64. p. 
[Tapasztalatok és következtetések az 1. 
Lengyei Hadsereg által 1944—1945-ben 
végrehajtott víziakadályok leküzdéséről.] 

Gately, M. J.: Soviet airborne operations 
in World War II. — MR, 1967. 1. sz. 14— 
20. p. 
[Szovjet ejtőernyős hadműveletek a má-

sodik világháborúban.] 
Szljunin, N.—Badaniu, B.: Razvitie voenno-

inzsenernogo iszkuszsztva. — VIZs, 1967. 
6. sz. 16—28. p. 
[Szovjet hadművészet a Nagy Honvédő 
Háborúban. — A hadmérnöki művészet 
fejlődése.] 

művelete a Szovjetunió északi-tengeri út
jának megsemmisítésére.] 

Rossiwall, Th.: Der Krieg in Ostasien. — 
Tr, 1967. 1. sz. 47—51. p. 
[Háború a tengeren Kelet-Ázsiában 1941— 
1942^ben.] 

Vinogradov, K.: Topmacstovoe bombometa-
nie. — VIZs, 1967. 6. sz. 97—102. p. 
[Hajóelsüllyesztés bombázással.] 

angol légierőnél a második világháború 
idején.] 

Kataszonov, Ju. : Voenno-transzportnaja avia-
cija SzSA vo vtoroj mirovoj vojne. — 
VIZs, 1967. 7. sz. 31—44. p. 
[Az Egyesült Államok katonai szállító re
pülőgépei a második világháborúban. A 
katonai légiszállítás a második világhá
borúban.] 

Verrier, A.: Strategic bombing — the les
sons of World War II and the American 
experience in Vietnam. — RUSIJ, 1967. 
112. köt. 646. sz. 157—161. p. 
[Stratégiai bombázás. A második világ
háború és Amerika vietnami tapasztala
tai.] 

Goldsmith, R. F. K.: The development of 
air power in joint operations. Lord Ted
der's Contribution to World War H. — 
AQ, 1967. 94. köt. 2. sz. 192—201., [95.1 
köt. 1. sz. 59—69. p. 
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[A légierő fejlődése közös hadműve le t ek 
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Rossiwall, Th . : Der s t ra teg ische Luftkrieg 
1942. — Tr, 1967. 5. sz. 429—131. p . 
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Kozsevnikov, M. : Voenno-Vozdusnüe Szilü 
n a zaversa juscsem e tape Velikoj Ote-
csesztvennoj vojnü. — VM, 1967. 8. sz. 
57—66. p . 
[A légierők a Nagy Honvédő Hábo rú be 
fejező szakaszában.] 

Kalestynski, B.—Koniuszewski , J . : Udzial 
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Steblik, W. : Odwrót a rmi i „ K r a k o w " znad 
Nidy i Dunajca n a d San 8—13. 9. 1939. r. 
— WPH, 1967. 3. SZ. 115—182. p . 

Lyet, P . : Les divisions légères mécan iques 
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sz. 122—132. p . 
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Amiens 5—8. J u n i 1940. — MM, 1967. 2. 
sz. 93—118. p . 
[A Kleist csoport fővezérségének veze
tési r endszabá lya i az amiens- i hidfő á t 
törésénél , 1940. j ún ius 5—8. p.] 

Addington, L. H. : Opera t ion Sunf lower : 
Rommel ve r sus the Genera l Staff. — MA, 
1967. 31. köt. 3. sz. 120—130. p . 
[A Sonnenblume-Jhadrrtűvelet. R o m m e l 
szemben a vezérkarra l . ] 

Le Goyet: U l t ima tum de Bir—Hakeim. — 
RHA, 1967. 2. sz. 145—146. p . 

kacj i lotniczej w la tách 1944—1945. — 
WPL, 1967. 8. sz. 58—65. p . 
[A Lengyel Hadse reg részvétele a légi 
összeköt te tés meg te remtésében 1944—1945-
ben.] 

Versinin, K. : Nad Oderom i E l 'bo j . — AK, 
1967. 5. sz. 32—34. p . 
[A 4. légi hadse reg bevetése az O d e r a -
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Kraszovszkij, Sz . : Szovetszkie letcsiki v b o -
j a h za Ber l in i P r a g u . — VIZs, 1967. 3. 
sz. 44—51. p . 
[Szovjet p i ló ták h a r c b a n Ber l inér t és 
P rágáé r t . Visszaemlékezés.] 
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1967. 55. sz. 2—3. p . 
[A szovjet légierő ütőképessége. ] 

Geroicseszkij pu t ' b o r ' b ü i pobedü . — AK, 
1967. 8. sz. 3—7. p . 
[Harcok és győzelmek hősi útja.] 

Krüger, N . : Wupper t a l als Beispiel für 
P r o b l e m e der Luf tkr iegsgeschichte . — 
WR, 1967. 12. sz. 711—716. p , 
[Wuppertal , a légi h á b o r ú s veszteségek 
és k á r o k p r o b l é m á i n a k példája.] 

[A „ K r a k ó w " hadse reg visszafordulása a 
Nida és a Duna jec par t ja i tó l . H a d m ű v e 
le tek 1939. s zep tember 8—13. között . ] 

Cordier, Sh . S.: Bli tzkrieg in the West : 
1940. — A, 1967. 1. sz. 46—54. p . 
[A n é m e t e k v i l l ámháború ja F ranc iao r 
szágban és a páncélosok.] 

Montfort, M. H. : Ai l ly-sur -Somme. — EMS, 
1967. 2. sz. 99—137. p . 
[Az Ai l ly-sur -Somme-i csa ta 1940-ben.] 

Plehve, F . K.: Die geplan te L a n d u n g in 
England. U n t e r n e h m e n „See löwe" 1940. — 
WR, 1967. 7. sz. 385—404. p . 
[A tervezet t pa r t r a szá l l á s Angl iában . A 
Seelöwe-akció 1940-ben.] 

Bezümenszkij, L . : Pocsemu ne szosztojalosz 
v torzsenie v Angli ju. — VIZs, 1967. 4. sz. 
78—81. p . 
[Miért n e m köve tkeze t t be a pa r t raszá l 
lás Angl iában . — Dokumen tum. ] 

Lomov, N. : P rob lèmes du deuxième front. 
— RMSov, 1967. 12. sz. 58—60. p . 
[A másod ik f ront kérdései . ] 

Nye, R. O.: T h e Falaise—Argentan pocket . 
— AQ, 1967. 93. köt . 2. SZ. 168—176. p . 1 
té rk . 
[A falaise—argentan-i ka t l ancsa ta 1944 

augusz tusában . ] 
Plehve, F . K. : Die Über f lu tungen in den 

Niede r l anden i m J a h r e 1944. — VfZ, 1967. 
4. sz. 403—111. p . 
[Hollandia p a r t v i d é k é n e k e lárasz tása 1944-
ben a véde lem érdekében. ] 

[Rommel u l t i m á t u m a a Bir—Hákeim-i 
f rancia e rőkhöz, 1941. j ún ius 3.] 

Rossiwall, Th . : D e r Panze rk r i eg in Nord
afrika. — Tr , 1967. 2. sz. 138—140. p . 
[Páncé lósháború Észak-Afr ikában 25 év
vel ezelőtt.] 

A Lengyelország elleni hadjárat 1939-ben 

Nyugati hadszíntér 

Afrikai, földközi-tengeri, olaszországi, balkáni 
hadszíntér 
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Nehring, W. K. : Álaméin — Tunes ien — 
Stal ingrad. — Ktr , 1967. 6. sz. 183—184. p . 
[25 évvel ezelőt t : az El Alameini , tunézia i 
és sztál ingrádi csata.] 

Vernoux, M. : Le g r a n d t o u r n a n t de la 
guer re 1939—1945. — RDN, 1967. 11. sz. 
1832—1839. p . 
[A másod ik v i lágháború nagy forduló
pontja . 1942. n o v e m b e r 8-án száll tak pa r t 
ra Észak-Afr ikában az amer ika i csapa
tok.] 

Szekisztov, V.: L 'opéra t ion „ F l a m b e a u " . — 
RMSOV, 1967. 12. sz. 45—18. p . 
[A Facke l hadműve le t . Az olasz—német 
csapatok veresége Tunéz iában . 1942. no 
vember 8—1943. május 13.] 

Susbielle, B . de : C a m p a g n e d'I talie 1943— 
1944. Du Gar ig l iano au Mayo avec u n 
batai l lon de t i ra i l leurs maroca ins . — 
RHA, 1967. 4. sz. 133—154. p . 

[Az olaszországi had já ra t , 1943—1944. Ma
rokkó i lövészzászlóalj jal a Garigl iano fo
lyó torkola tá tó l a Mayo hegycsúcsig.] 

Carpentier, M. : Ju in au Garigl iano. — RMG. 
1967. 3. sz. 297—318. p . 
[Juin m a r s a l l a gar ig l ianoi csatában.] 

Iwanowski, W. : Rozwazania na tie b i twy o 
Monte Cassino i Rzym. — WPH, 1967. 1. 
sz. 322^349. p . 
[Megjegyzések a Monte Cassino-i és ró 
m a i c sa t ákka l kapcsola tban . ] 

Fricke, G. : Das U n t e r n e h m e n des XXII . 
Geb i rgsa rmeekorps gegen die Inseln Ke-
falonia und Korfu im Rahmen des Fal
les „Achse" (September 1943). Ein Doku
men ta rbe r i ch t . — MM, 1967. 1. sz. 31—58. 
P-
[A XXII. hegyi had tes t hadműve le te Ke-
falónia és Korfu szigetek ellen az Achse-
t e r v ke re tében 1943 szeptemberében. Do-
k u m e n t o k alapján.] 
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Rákóczi Katalin 
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