
külpolitikai helyzetet elemzik. Láttat
ják az antant intervenciójának kibon
takozását, a győztes antanthatalmak 
képviselőinek párizsi fondorlatait a 
magyar munkásállam aláaknázására, és 
ennek ellenpólusaként a szovjet-orosz 
állam internacionalista segítségnyújtá
sát, baráti szövetségének bíztató erejét. 
Végül a III. rész utolsó fejezete a Ta
nácsköztársaság belső nehézségeivel, az 
ellenforradalmi erők növekedésével, 
azok nemzetközi szálaival foglalkozó 
írásokat sorakoztatja fel. A fejezet be
fejező forrásai a júliusi offenzíva elhi-
bázottságát, kudarcát, majd a Tanács
köztársaság megdöntését ábrázolják. 

A szerző-szerkesztő a dokumentumok 
közlésénél a kronológiát tiszteletben 
tartó tematikus eljárást követi. Az ol
vasó számára ezzel megkönnyíti a kö
tet hatalmas anyagának áttekintését, a 
szerteágazó kérdések összefüggéseinek 
felismerését és a források belehelye
zését az adott nemzetközi helyzetbe. 
Tagadhatatlan, hogy a tematikus szer
kesztés magában hordja az ismétlődés 
veszélyét. Hetes Tibort dicséri, hogy 
ezt nagyrészt sikerült elkerülnie. 

A szerző — helyesen — a dokumen
tumok, memoárok és sajtórészletek so
kaságában nem hagyja magára az ol
vasót, hanem mintegy elvi, történet
szemléleti iránytűként minden téma-

A felszabadulás óta eltelt 25 év tör
ténettudománya az új korszakot meg
előző negyedszázad történetét számos 
tanulmányban és szintézisben vette vizs
gálat alá. Ha az eddig megjelent mű
veket szemügyre vesszük, világossá vá
lik történeti irodalmunk egyoldalúsá
ga, hiszen a napjainkig napvilágot lá
tott tanulmányok, könyvek túlnyomó 
többsége a korszak második felét és 
elsősorban annak utolsó szakaszát he-

csoportnál rövid, tömören fogalmazott 
bevezetőt írt, amellyel a források ér
telmezését, az olvasók orientációját se
gíti elő. A rövid, de a források alapve
tő gondolatait magukban foglaló el
igazító írások — éppen rövidségükből 
fakadóan — nincsenek híján a leegy
szerűsítésnek. 

A beszédes, a történelem lüktetését 
kifejező, az adott történelmi korszak 
koncentrált bemutatását magában fog
laló forráspublikációt változatos, gaz
dag, többségében új fotóanyag egészíti 
ki, amelyben az események minden je
lentősebb szereplője, történelmi figurá
ja megtalálható. A korabeli képes ki
adványok — újságok, folyóiratok stb. 
— illusztrációit éppúgy felhasználta a 
szerkesztő, mint az egyéb archívumok 
fotodokumentumait, filmrészleteit. 

A kötetet névmutató zárja. 
Hetes Tibor dokumentumkötete érté

kes hozzájárulás a XX. századi törté
nelmünk kimagasló fejezetét képező 
forradalmak történeti irodalmához. Az 
egykorú levéltári forrásokat jól egészí
ti ki a kortársi szóval, s így az adott 
korszak hú krónikáját nyújtja. A for
rásgyűjtemény nemcsak a történelem 
iránt fogékony olvasónak nyújt mara
dandó élményt, de hasznos kézikönyv
ként forgathatja az alkotó történész is. 

Őry Károly 

lyezte boncasztalra. Nem öltött művek
ben testet az a fontos tétel, hogy az 
eredet, a származás, a genezis kérdése 
mind az egyén életének, mind az egyes 
történeti korszakoknak a megértésében 
igen fontos szerepet játszik. Ahogy a 
fa sem a lombnál és a gyümölcsnél 
kezdődik, úgy a történeti vizsgálódá
sokat sem lehet a végkifejletnél, a 
gyümölcsnél kezdeni, különösen ha a 
végkifejlet tragikus, a gyümölcs fér-

DR. VARGYAI GYULA: . 

KATONAI KÖZIGAZGATÁS ÉS KORMÁNYZÓI JOGKÖR 
(1919—1921) 

(Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1971., 376 p.) 
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ges. Ilyen esetben az egyetlen célra
vezető, a betegség újabb előfordulását 
megakadályozó eljárás annak a talaj
nak mikroszkóp alá vétele, melybe a 
fa gyökereit eresztette, ahonnét táplálé
kát szívta. Szemügyre kell venni a 
környezetet, ki kell kutatni a fertőzés 
kórokozóit, terjesztőit. 

Nem állítjuk, hogy a genezis, a kor
szak első éveinek kutatásával történet
írásunk eddig nem foglalkozott (gon
doljunk pl. Nemes Dezső műveire), 
csupán az aránytalanságra akarjuk a 
figyelmet fölhívni. 

Erre annál inkább szükség van, mert 
ez az egyoldalúság vezet többek között 
egyes frázisszerű — pl. a Horthy-fasiz-
mus, terror stb. — megfogalmazások
hoz, leegyszerűsítésekhez, problemati
kus kérdések néha túl könnyű elinté
zéséhez. Pedig az egyértelmű ítéletek 
kimondása sokszor nem oly egyszerű; és 
a történetírás hitelét rontja a tények
kel nem kellően alátámasztott tézisek 
közrebocsátása, még ha ezek a tételek 
egyébként igazak is. Ahhoz, hogy ez az 
evidencia szintjére emelkedjék, mind 
több pártos, elfogulatlan, előítélettől 
mentes műre van szükség. 

Az eddigi, meglehetősen egyoldalú 
szemlélet felszámolásának egyik kéz
zelfogható bizonyítéka Vargyai Gyula 
most megjelent könyve. A könyv szub
jektív és objektív okok miatt nem hiba
mentes. Nehezíti olvasását a sokszor 
túlbonyolított, kissé nyers stílus, az 
idegen kifejezések túlzott használata. 
Nehezítette a szerző helyzetét a ren
delkezésre álló anyagmennyiség egye
netlen eloszlása. Míg egyes fejezetek 
kidolgozásához óriási mennyiségű for
rás állott rendelkezésre, addig más té
mák megírását az anyaghiány gátolta. 
A szerző kitűnő érzékkel olyan kérdé
sekhez nyúlt hatalmas forrásanyag sok
oldalú, kitűnően analizált felhasználá
sával, amelyeket történetírásunk eddig 
még nem, vagy alig érintett. 

Vizsgálódási tárgyául az egész ellen
forradalmi korszakot alapvetően meg
határozó két problémát, a katonai köz
igazgatást és a kormányzói jogkört vá
lasztotta. Mindkét kérdés valóban nagy 
horderejű. A Horthy-rendszer egészét 
tekintve, a bel- és külpolitika alakulá
sát szemügyre véve gyakran merül fel 
a katonai körök, a fővezérség, illetve a 
vezérkar politikai szerepének problé
mája. E csoportok befolyása meglehe

tősen ismert, de azok a csatornák, 
amelyeken keresztül ezek a csoportok 
befolyásukat gyakorolták, eddig még 
többnyire feltáratlanok voltak. A 
könyvből részletes helyszínrajzot ka
punk e csatornák nyomvonalairól, az 
államélet egyes részeihez való csatla
kozási pontjairól. Míg a kül-és belügyi, 
és természetesen a honvédelmi tárcára 
gyakorolt katonai presszió többé-ke
vésbé ismert volt, addig az egyéb tár
cákra való befolyás eddig még nem 
körvonalazódott megnyugtatóan. A sok
szor töredékes iratanyag ellenére is ér
zékelhetővé válik ezen kapcsolatok 
gyakorta meghatározó jelentősége. A 
mű e kötődés történetét az 1919—1921 
közötti években elemzi, de egyúttal 
magyarázatot és választ kapunk a har
mincas évek második felének egyes 
nagy horderejű problémáira és kérdé
seire is. Hiszen a katonai körök megha
tározó szerepe először a könyv által 
vizsgált korszakban, majd nagyjából a 
Gömbös-csoport hatalomra jutásától ér
vényesült erőteljesen. A befolyásolás 
útjai-módjai, sőt jórészt személyi fel
tételei azonban az ellenforradalmi kor
szak első éveiben alakultak ki, való
sultak meg. Természetesen más volt a 
trianoni békétől a katonai ellenőrzés 
feloldásáig terjedő időben és megint 
más a nyílt háborús készülődés és a 
második világháború éveiben. Nyilván
való azonban az is, hogy ha ezt a kér
dést az ellenforradalmi korszak egészé
ben boncolgatjuk, a két nagy időszakot 
még további periódusokra lehet bon
tani. 

A katonai körök tevékenységének 
vizsgálatakor az is világossá válik, hogy 
— szerepük lett légyen bármily nagy 
— a polgári közigazgatást teljesen hát
térbe szorítani, militarizálni soha, még 
a legsötétebb években sem tudták; az 
egyébként rendkívül csorba parlamen
tarizmust teljesen kiirtani sohasem ál
lott módjukban, és így az általuk meg
valósított „ellenforradalmi terror" sem 
volt „eo ipso fasiszta terror". Kétség
telen, hogy a Monarchia széthullása, 
illetve a Tanácsköztársaság bukása 
után létrejött ellenforradalmi magyar 
állam a fasisztoid tendenciák számos 
vonását hordozta magában; „felvázolta 
a fasiszta állam néhány" — tegyük 
hozzá nem is kevés — „jellegzetességét 
is". A rendszer egészének, vagy akár 
csak első éveinek egyértelmű fasiszta 
jelzővel való megbélyegzése azonban 
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— a szerzővel egyetértve — az eddigi 
kutatások alapján még nem látszik in
dokoltnak. (Kérdéses az is, hogy a Szá-
lasi-uralom hónapjait mennyiben te
kinthetjük a Horthy-korszak szerves 
részének? Kétségtelen, hogy ez a né
hány hónap valóban és egyértelműen 
fasisztának minősülhet.) A fasiszta jel
ző általánosító alkalmazása azért is 
problematikus, mert a fasizmus miben
létének definiálása, különféle változa
tainak körülírása, kétségbevonhatatlan 
jegyeinek megállapítása még mindig a 
jövő történetírás feladata. Az alapok 
lerakása a kérdés tiztázásához Nemes 
Dezső, Juhász Gyula, Ránki György, 
Lackó Miklós, Vargyai Gyula stb. mű
veiben már megkezdődött. 

Vargyai Gyula könyve részletesen fog
lalkozik a fővezérség, illetve a „parla
mentáris keretekből kivont" ve
zérkar kialakulásával, szerepével, 
az állam tevékenységére gyako
rolt befolyásával. A szerző helyesen ál
lapítja meg, hogy: „A katonai közigaz
gatás szerepének és jelentőségének a 
magyar politikatörténetben ezt az előz
mény nélkül álló előretörését elsősorban 
a dualizmus állami kereteinek felbom
lása tette lehetővé". A felbomlás egyben 
az új, hatalomra törő — középrétegek 
címszó alá foglalható — csoport szá
mára villantott fel addig még álmod
ni sem igen mert lehetőségeket. Ezek a 
jórészt dzsentroid—katonatiszti csopor
tok, szemben a hatalom hagyományos 

klerikális—nagybirtokos—nagytőkés 
birtoklóival jórészt a nyílt és durva 
katonai diktatúra megteremtésében lát
ták uralmi céljaik realizálásának lehe
tőségeit. Ezek a csoportok a fasiszta 
jellegű uralmi formák mellé a fasiszti-
kus demogógiát is felvetették fegyver
tárukba, de az ország kül- és belpoliti
kai helyzete, a hatalomért küzdő két 
csoport kompromisszumát tette — leg
alábbis egy időre — szükségessé. A 
hatalomra törő új csoport egyes pro
minens képviselői lettek egyszersmind 
a katonai körök hatalmi érdekeinek 
leglelkesebb propagálói és részben 
megvalósítói. Érdekes és elgondolkoztató 
a szerző alábbi megállapítása: „A ma
gyar állam 1919—21-ben inkább mu
tatta a liberális sajátosságoktól az im
perializmus államberendezkedési igé
nyeinek megfelelő elfordulást és vál
toztatásokat, amelyek a jogi szabályo
zások szintjén inkább tendenciában 

(kiemelés tőlem — S. Z.) jelenítették 
meg a fasiszta állam igényeit, viszont 
az állam konkrét működésében már lé
nyegesen többet jelentettek: a tenden
ciák itt egy egységes egésszé formálódó 
és formálódni kívánó államfunkcioná
lást mutattak, amely fő vonásaiban 
egy sor területen — éppen a katonai 
szervek működésével — a fasiszta ál
lamra jellemző (kiemelés tőlem — S. 
Z.) aktusokat végzett." 

Míg a könyy első része a katonai 
„omnipotencia" kialakulásának körül
ményeit és befolyásának hatósugarát 
vizsgálja, addig a második rész a kö
vetkezményt, a katonai körök jelöltje: 
Horthy hatalomra jutásának, kormány
zóvá választásának és elsősorban kor
mányzói jogköre kialakulásának ese
ményeit, főbb állomásait veszi nagyító 
alá. 

Az első részben elemzett tendenciák 
egyenes következménye volt a katonai 
erő felett szinte korlátlan hatalommal 
rendelkező tengernagy-fővezér kor
mányzói székbe helyezése, hiszen „Az 
ellenforradalom primeren katonai jel
legű megoldása . . . determinálta az ál
lamfői probléma alakulását". Horthy, 
aki az ellenforradalmi hadsereg paj
zsán emelkedett az ország első közjogi 
méltóságába, jórészt a katonai, illetve a 
hozzájuk közel álló polgári csoportok 
akaratának megtestesítője volt. Ez ké
sőbb, a Bethlen-i konszolidáció után 
annyiban változott, hogy a Bethlen ál
tal 1921-ben kínált — és a hatalomért 
versengő csoportok mérsékelt elemei 
által elfogadott — kompromisszum ré
vén a klerikális—legitimista—nagybir
tokos—nagytőkés csoportok ismét meg
szerezték a dualista államban elfoglalt 
és jól megalapozott pozíciókat, és így 
a kormányzóra gyakorolt befolyásuk, 
tehát a hatalomban való részesedésük 
ismételten egyre nagyobb lett. 

A kormányzói jogkört szabályozó 
1920. I. te. létrejötte „ . . . lehetővé tet
te a már kialakult s a katonai szervek 
dominanciáját kifejező status quo mi
nél érintetlenebb átmentését a fővezér
ség megszűnését követő időkre." A re
cenzens lényegbevágónak és elgondol-
koztatónak tartja Vargyai Gyula alábbi 
megállapítását is: „Ez — a VKF pri
vilegizált helyzete és szerepe — per
sze csak túlbiztosítás volt akkor, ami
kor magát a legfelsőbb katonai veze
tést sikerült legitimizálni, amikor az 
1920: I. és II. tc-kel, az útegyengetés-

— 165 - -



bői adódó koncessziók mellett, a ma
gyar közjognak az államfőre vonatkozó 
tételes szabályait úgy sikerült — a kor
látok ellenére is — új tartalommal 
megtölteni, hogy az, ha zökkenőkkel is, 
de belefért, vagy legalábbis bele lehe
tett helyezni az alkotmányjog keretei
be. Az persze, hogy ez a belehelyezés 
csak később történt meg, s megvaló
sulását a közjogtudomány logikai és 
dogmatikus saltomortáléi kísérték — az 
már ismét új kérdések sorát veti fel. A 
közjog régi keretének új tartalommal 
való megtöltése nemcsak a személyes 
sajátosságokból adódott, nemcsak ab
ból, hogy az ellenforradalom legelső le
téteményesének, a nemzeti hadseregnek 
a fővezére került a kormányzói székbe, 
hanem inkább abból, hogy a XX. szá
zadban még mindig rendi jellegzetes
ségeket is mutató államfői funkció a 
Monarchia széthullása után is alkal
mas volt a nemcsak egyszerűen ellen
forradalmi államideák recipiálására, de 
ezeknek már fasiszta értelemben meg
fogalmazott s sok tekintetben végre is 
hajtott befogadására." 

Vargyai Gyula a szinte királyivá bő

vülő jogkörrel rendelkező kormányzó 
államfői aktusainak alakulását kíséri 
figyelemmel könyve második részében. 
Tételeit igen sok meggyőző adattal 
bizonyítja. A korszak egyik kulcskér
dését, a legitimista—királyválasztó har
cot csak a szükséges fokon érinti. Ez 
inkább erény, mint hiba, hiszen a kér
dés — bonyolultságánál és sokrétűsé
génél fogva — külön, önálló tárgyalást 
érdemel. Ezt a szerző különben más 
fórumon'már elvégezte. 

összegezve: az olvasó egy igen ala
pos, jó elemző készségű szerző értékes 
művét veheti kézbe. Különösen érde
kessé és jelentőssé teszi a könyvet az, 
hogy a mű írója egy személyben jo
gász és történész, így jogtörténeti vizs
gálódásait kellő történeti megalapo
zottsággal, történeti kutatásait pedig 
szilárd jogtörténeti fundamentummal 
tudta ellátni. így a hadsereg és politi
ka történetéhez fontos adalékot szol
gáltató, hadtörténeti szempontból is je
lentős könyv, egymagában testesíti meg 
a jó történeti és a jó jogtörténeti mű
vet. 

Speidl Zoltán 

VO NGUYEN Gl AP: 

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA A FELSZABADÍTÓ HÁBORÚBAN 

(Budapest, Kossuth Könyvkiadó — Zrínyi Katonai Kiadó, 1971., 128 p.) 

Könyvtárnyi irodalom elemzi a viet
nami háborút, de Giap tábornok sze
mélyiségéről és szerepéről egyetlen 
cikk, tanulmány, vagy könyv sem fe
ledkezik meg. Giap tábornok — a 
Vietnami Demokratikus Köztársaság mi
niszterelnök-helyettese és hadügymi
nisztere, a VDK néphadseregének fő
parancsnoka — neve közismert az 
egész világon. Barát és ellenség egy
aránt elismeri, hogy Giap tábornok 
korunk egyik legsikeresebb és legki
emelkedőbb hadvezére.1 Katonai teore
tikusként is számon tartják, aki had
tudományi munkásságával maradandó 

értékeket alkotott. Nevéhez számos ka
tonai elméleti és hadtörténeti munka 
megírása fűződik, amelyekben a geril-
lahábcrúval, a népi háború elméleté
vel és gyakorlatával foglalkozik. 

E könyvében is a vietnami nép há
borús tapasztalatainak összefoglalását 
és elméleti általánosítását végzi el. A 
mű nem terjedelmével, hanem hadtu
dományi és történeti szempontból na
gyon jelentős, és tömör mondanivalójá
val kelt méltán feltűnést. A szerző 
szintézisét adja a vietnami nép több 
mint negyven éve folyó felszabadító 
fegyveres küzdelmének, a sok vér árán 

1 Giap tábornokot kiváló hadvezérként jellemzik a burzsoá katonai teoretikusok és tör
ténészek is. Lásd példának O'Neill, Robert J.: Generál Giap. Politician and Strategist c. 
könyvét. (New York, Washinton, 1969.), vagy a népszerű francia polgári História magazine 
1971. 190. számát, amely az utóbbi 30 évben Vietnamban folyt háborúk történetét mutatta be. 
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