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TANULMÁNYOK 

MAROSI ENDRE 

A MOHÁCSI CSATATÉR HELYMEGHATÁROZÁSÁHOZ 

A csata 450. évfordulója előtérbe állította ismereteink újbóli rendszere
zését, ennek kapcsán vagy ihletésével újabb, vagy teljesen új feltételezések 
kialakítását. E nézetek — kisebb-nagyobb előzetes publikációkban — a mo
hácsi tudományos vándorgyűlésen és az Emlékkönyv várható közzététele r é 
vén jelentkeznek. Akkori feladatunk a csatatér régészeti ku ta tásának ismer
tetése volt. Alapvetően ilyen célú vizsgálódás segített felszínre néhány ké 
telyt és feltételezést, amelyek erősebben fogalmazódtak meg bennünk a csa
ta tér megszemlélése1 révén. Gondolataink közreadására késztetett a csata mo
dellen és térképen tör tén t többszöri lejátszásának számos tapasztalata is. A 
csata tör ténet i feldolgozásainak részletes értékelését, eseménytörténeti leírá
sát és hadművészeti elemzését nem tar t juk feladatunknak, mer t ezt Perjés 
Géza végzi el, de a csata térségét és a csata egyes részleteit illetően felve
tünk néhány elképzelést. Ezeken belül a szemtanúk nézőpontját és mozgá
sát igyekszünk megjelölni a helyszínen, így remélve új részeredményeket.2 

A magyar tábor helye 

í ro t t forrásaink nem eléggé pontosak, Brodarics nyomán úgy látszik, 
hogy a tábor(ok) helye Mohács középkori településétől mintegy 7,5—8 k m -
re délre, a Dunától pedig 3,5—4,5 k m - r e nyugat ra lehetett .3 Gerlach István 
1573^as tudósításából bizonyos, hogy őt a hadiútról lá tot t tömegsír-nyomok 
sáncárokra emlékeztették.4 Tudjuk, hogy a mohácsi síkságon eredetileg 
csak a királlyal érkezet t had vert tábort . Tény. hogy menekültében Broda-

1 1975. augusztus 14—16. között többen bejártuk a mohácsi síkságot: Perjés Géza, Rázsó 
Gyula, Marosi Endre hadtörténészek, Csendes László alezredes, térképész, Galátz András geo
lógus. A terepbejárást többek bevonásával többször megismételtük, sor került helikopterről 
történő szemlére és légiíényképezésre is. 

2 Mivel tanulmányom kézirata már 1975. szeptemberében elkészült, az azóta megjelent köz
leményeket nem dolgoztam fel. Másrészt figyelembe vettem néhány észrevételt, ezzel kap
csolatban köszönettel tartozom Perjés Gézának, Rázsó Gyulának, valamint a mohácsi síksá
gon régebben és jelenleg is feltárást vezető Kiss Attila régésznek. Az 1975/76 folyamán feltárl 
újabb három tömegsírra vonatkozólag a leletmentést vezető Maráz Borbála régész, a pécsi 
Janus Pannonius Múzeum osztályvezetője nyújtott értékes szóbeli felvilágosítást, amelyért úgy
szintén köszönetem fejezem ki. 

3 Brodarics tudósítását az alábbi kiadásból idézzük: Ioannes Sambucus: Antónii Bonfinii Re-
rum Ungaricarum Decades Quatuor. Basel, 1568. (A továbbiakban — Brodarics: i. m.) 769. o. 
A mérföldek helyes átszámítását közli Gyalókay Jenő: A mohácsi csata. Kiadva: Lukinich 
Imre (szerk.) : Mohácsi Emlékkönyv. Budapest, 1926. 214—215. o. Gyalókay 8 km-t számít egy 
magyar mérföldre. 

4 Gerlach útleírását kiadta Szalay László: Adalékok a magyar nemzet történetéhez a XVI. 
században. Peší 1859. 222. o. 
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ries átrohant egy elpusztított táboron. Ezért, továbbá a sereg ellátásából kö
vetkező más megfontolások miatt, a királyi tábort a hadiút közelében, vagy 
annak mentén képzelhetjük el.5 Vízellátását a Dunából, részben pedig az 
egykori Lajmér patakból6 fedezték. Ez tehát az első és nagyobb tábor. Bro
darics leírása szerint viszont augusztus 26-án visszavonták a Karassón túl
ról Tomori néhány ezer fős seregét, amely külön táborba települt, kis tér-
ségnyire7 az előbbitől. Bizonyára ez a tábor volt délebbre, és ezért joggal 
kapcsolta hozzá, mint szekérvárhoz, Papp László régész az általa 1960-ban 
feltárt, sajátos formájú 1. számú tömegsírt.8 E helyről kiválóan át lehet te
kinteni a mohácsi síkságot. Derült időben, szabad szemmel, manapság is jól 
látszik a Karassón túli Baranyai hegyek vonulata. Innen — feltehetően a 
hadiúton — vonult el a sereg 29-én hajnalban, hogy a síkság déli részén 
csatarendbe álljon. 

A magyar csatarend9 

Brodarics szerint a királyi had két csatarendre tagolódott: az elsőben 
két, a másodikban három csoportosítás volt. Elől, Batthyány jobb és Perényi 
bal szárnyának összetételéről csak közvetve tudatja, hogy azok közt el
szórva páncélos lovasok is voltak.10 Ugyanekkor írja, hogy a második 
(helytálló) csatarend centrumának magvát a páncélos lovasok zöme, ezer fő 
alkotta, szárnyait könnyű lovasság és gyalogság vette körül. Brodarics le
írása semmiképpen sem nevezhető aprólékosnak. Nem tűnik ki belőle a 
gyalogság nagyobb részének — akár tízezer főnek — a helyzete. A lovasok 
közt felvonuló kancellár vélhetően nem is látta a gyalogságot — de nem 
láttak többet a török szemtanúk sem. Amint majd alább, a csataleíráskor11 

részletezzük, egy tömbnek észlelték a ruméliai hadra támadó magyarokat. 
Külön felfigyeltek — Brodarics szerint is — a többiek közé vegyült pán
célos lovasokra. Ők sem észlelték, hogyan érkezett be a gyalogság, amely — 
a két szárny között — centrumként harcolt a török tüzérség fedezete, majd 
a janicsárság ellen. 

A szemtanúk hiányos tudósítása eltérő véleményre késztette a hadtörté
nészeket, főként a gyalogos centrum kérdésében. A századforduló kutatói 
szerint az első csatarend felállásakor alakították meg azt. Cáfolta őket Gya-
lókay Jenő, aki szó szerint igazodott Brodarics és a törökök leírásához. Az el
ső csatarendet két szárnyra tagolta, elől lovassággal, mögötte gyalogsággal. 
Harc közben vélte kialakulni a török tüzérség előtt már kétségtelenül ott küz
dő centrumot.12 Jóllehet az ő vázlata igazodik legjobban a szemtanúkhoz, 

5 Ez általános vélemény, Gyalókay és Papp László más-más módszerrel is ugyanerre a kö
vetkeztetésre jutott. Utóbbi csatavázlata: A mohácsi csatatér. Műemlékvédelem, X. évfolyam, 
1966. 2. sz., 97. o., 1. sz. térkép. 

6 Szurmay Sándor felismerése: A mohácsi hadjárat 1526-ban. Ludovika Akadémia Értesítő
je, 1901. évfolyam. 

7 Brodarics: i. m. 768. o. 
8 Papp László: A mohácsi csatahely kutatása. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (a to

vábbiakban — JPMÉ) 1960. Pécs, 1961. 249—250. o. Papp későbbi tanulmányaiban nem emiitet
te ezt az összekapcsolást. 

9 Az „első csatarend" mai értelme „első lépcső", a „helytálló csatarend": „második lépcső". 
10 Brodarics: i. m. 769. o. 
11 Vö. a 56—61. sz. jegyzettel. 
12 Gyalókay Jenő: i. m. 221—222. o. Közel áll feltételezéséhez Bende Lajos vázlata: A mohá

csi csata. Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban — HK) 1966., 3. sz. 551. o., aki a szár
nyakon beiktat egy páncélos lovas csoportot is. Nem ad csatavázlatot a legteljesebb, kézira
tom lezárása után megjelent feldolgozás, Szakály Ferenc: A mohácsi csata. (Sorsdöntő tör
ténelmi napok 2.) Budapest, 1975. 1. o. 
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mégsem mernénk véglegesnek tekinteni, hiszen a közép nélküli első csatarend 
kiáltóan szemben áll a kor taktikai szokásaival, és különösen ellentmond 
Tomoriék azon céljának, hogy arcvonalukat minél szélesebbre nyújtsák. In
kább osztjuk tehát Perjés Géza nézetét, aki szerint az első csatarendben 
feltétlenül volt gyalogos centrum.13 

A királyi sereg harc előtti felállását Gyalókay a Borza patak északi ol
dalán gondolta, a mai Borza-majortól keletre.14 Papp László viszont a major
tól északnyugatra kezdődően, a Felső-Borza északnyugat-délkelet irányú 
medrével párhuzamosan sejtette a magyar felállást.15 Ujabban Bende Lajos 
ezt a helyet a patak és a hadiút találkozásának mindkét oldalán, de a pa
taktól délre vélte.16 (1. vázlat) 

Értékeljük először a Borza patakot. Mai medrét kiszáradva találtuk, mé
rete azonban jelentéktelen. (1. fénykép). Ha a meder mai állapotát vesszük 
alapul, hat heti esőzést feltételezve a Borza igen komoly akadály lehetett. 
(A végleges ítéletet átvágással lehetne megalapozni.) Brodarics — ha ki
indulópontja a pataktól északra, illetve annak bal oldalán lett volna — 
kétszer biztosan, de talán többször is,17 átvágott volna rajta. Ilyen rJtelet-
ről nem ír, viszont kijelenti, hogy a „hely", ahol felálltak, mentes volt er
dőktől, bozótoktól, folyóvizektől domboktól.18 így értelmezhető Dzselálzáde 
Musztafa megjegyzése is.19 Nagyon valószínű tehát, hogy a királyi sereg a 
patak jobb oldalán állt csatarendbe. 

Próbáljuk most megállapítani a sereg jobb szárnyának felállási helyét! 
Papp László ásatásai kiterjedtek a Gyalókay és a saját maga által megje
lölt térségre. Több, mint 100 000 m2 területet vizsgált át terepbejárással, ku
tatóárkokkal, ásatással, őskoritól középkoriig terjedő leletanyagot talált, de 
a csatához kapcsolhatóan semmit sem.20 Feltételezésének alapjai ezáltal 
megrendülitek, de mivel a terület teljes feltárására nem vállalkozhatott (ek
kora horderejű munka elvégzése ma sem látszik valószínűnek), hipotézisét 
elvetni sem lehet, legalábbis régészeti érveléssel. Másfelől — a taktika ol
daláról nézve — azonban kevéssé képzelhető el, sőt csaknem kizárható, 
hogy a magyar arcvonalat ennyire nyugat felé nyújtották volna, mert bár 
Tomoriék minél szélesebb csatarendre törekedtek, 6 km-re mégsem terjeszt
hették ki azt (a hadiúttól számítva): amúgy is kis mélységű csatarendjük 
így papírvékony lett volna. Azt sem hinnénk, hogy a bal szárny kilométe
rekre távolodott el a hadiúttól, mert Tomori tudta, hogy a török had csata 

13 Perjés Géza a nézetét valamennyi megbeszélésünkön hangoztatta. 
14 őelőtte a csata fő küzdőterét a mai Sátorhely—Törökdomb vonalában képzelték el. Ger

gely Endre 1924. évi ásatásai, 1924—25-ös terepbejárásai tisztázták és bizonyították, hogy a csa
ta ettől lényegesen délebbre zajlott le, és a török hadsereg felállását a déli teraszhoz helyez
te. Tanulmánya: Ásatások a mohácsi csatatéren. (1925—1926). Kiadva: Lukinich Imre szerk.: 
Mohácsi emlékkönyv. Budapest, 1926. 350. o. Tőle függetlenül, terepbejárása és szóhagyomány 
alapján hasonló következtetésre jutott Halmay Barna: Az 1526-i mohácsi csata keletkezése és 
igazi helye. Debrecen, 1926. 11. o. A terasz tekintetében erre a nézetre jutott Gyalókay Jenő 
is, hivatkozott feltételezése i. m. 218. 226. o. 

15 Papp László: i. m. 1961. 217—218. o.; uő: i. m. 1966. 97. o. 1. kép: 
16 Bende Lajos: i. m. 550. o. 
17 Ha Brodarics a Borzán túlról indult volna, akkor balra húzódása is északabbra követke

zik be, mint ahogy később felvázoljuk. Ez esetben többször is át kellett volna gázolnia a 
patakon. 

18 Brodarics: i. m. 769. o. 
19 Dzselálzáde Musztafa leírását (a továbbiakban — i. m.) kiadta Thury József: Török tör

ténetírók II. k. Budapest, 1896. 160. o. Szerinte „Ibrahim pasa . . . dél felé Mihácshoz közel 
egy téres mezőn rendezte az ezredeket." 

20 Papp László: Újabb kutatások a mohácsi csatatéren. JPMÉ 1962. Pécs, 1963. 199., 217— 
218. o. 
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előtt még nem látható részei be fognak érkezni, reményei szerint egy nap 
múlva.21 Az utat tehát védeni kellett. 

Bende elképzelése sem támasztható alá maradéktalanul. Az általa meg
jelölt térségben emelkedő úgynevezett (Alsó-)Törökdombot — Udvar község
től északnyugatra, a Borzától délre — megásta Papp László és ott Árpád
kori falut talált, de a csatához kapcsolható lelet ezúttal sem került nap
világra.22 A csatarend kialakításához mindenképpen szükséges több négy
zetkilométernyi területhez mérten parányi kutatás megint csak kérdőjel, a 
nyomatékos kételyt a terepviszonyok indokolják. A Borza déli partvona
lától az Udvar felé vezető mai földúton állva olyan kiterjedésű domborzat 
korlátozza a megfigyelést, hogy a déli terasznak innen még teherautó tete
jéről nézve is csak a felső része észlelhető. Nincs rálátás a hadiút délebbi 
szakaszára sem. (2. fénykép) Okkal vélhetjük tehát, hogy a királyi sereg 
előrehúzódott erre a domborulatra és ott várta a török had beérkezését. 

Földvár 

A további pontosítást „Földvár", vagyis a Brodarics által áltott falu he
lyének megállapításával közelíthetjük meg. A csatatér topográfiájának köz
tudottan ez a legvitathatóbb részlete. Brodarics szó szerinti hitelét felté
telezve Földvárt — Gergely Endre és Halmay Barna tereptani érvelése 
után — Gyalókay a déli terasz közepe tájára helyezte, egy széles, három be
vezető és egy kivezető úttal tagolt völgy elé.23 (Ezt a völgyet — hivatalos név 
hiányában — megbeszéléseink során „Szélestalpú völgy"-nek neveztük.) 
Ezzel a nézettel szakított Papp László. Az 1926 előtti tanulmányok szerzői
hez hasonlóan abból indult ki, hogy a mai Sátorhely egykori (de a köztu
datban fennmaradt) „Földvár-puszta" neve kétségtelenül ilyen nevű falu em
lékét őrzi. Jó szemmel látta meg, hogy a Mohács—Eszék hadiút bal oldala 
mentén, a város mai szélétől mintegy 6,5 km-re emelkedő Törökdomb ins
pirálhatta egy közelében állt falu elnevezését „Földvár"-ra, és a középkori 
határjárások okleveleiből általa rekonstruált birtoktest ezt a területet ma
gába foglalta. A Törökdombbal szemben épült, Űjistálló nevű gazdasági 
telepen már Gergely is sírokról értesült,24 és Papp László korlátozott kiter
jedésű ásatást is folytathatott. Sikerült feltárnia egy temetőrészietet 66 
középkori sírral, keltező erejű melléklet nélkül.25 Ennyi, egymást erősíteni 
látszó részlet nyomán Papp merész hipotézist fogalmazott meg. Földvár 
falut a Törökdombbal átellenben feltárt temetőrészlet köré helyezte. Ezután 
szükségszerűen következtetett arra, hogy Brodarics „Földvára-helymegha
tározása téves: a kancellár ugyan látott egy falut a vele átellenes teraszon, 

21 Tomori és Zápolyai György együttesen ment a királyhoz. Meg akarván győzni őt az üt
közet szükségességéről, Tomori így érvelt: ,, . . . minus esse periculi nunc cum parte copia-
rum hostüium, quam in posterum diem, cum toto exercitu congredi, nan esse de uictoria 
dubitandum." Brodarics : i. .m 770. o. 

22 Papp László: Vázlatos beszámoló a Janus Pannonius Múzeum 1959—1970. évek között foly
tatott csatatéri kutatásairól. Tervezet az 1971. évi ásatáshoz, valamint a csata 450. évforduló
jának előkészületi munkájához. Kézirat a JPM Adattárában, kelt 1971. február 10. — Köszö
nöm a JPM illetékeseinek a kutatásaimhoz mindvégig nyújtott segítségét, a rendelkezésemre 
bocsátott ásatási helyszínrajzokat, fényképes dokumentációkat és egyéb felvilágosításokat. 

23 Gyalókay Jenő: i. m. 213. o.; uő: Földvár. HK, 1926. 292. o. és a 297. o. vázlata. 
24 Gergely Endre i. m. 353. o. 
25 Papp László i. m. 1963. 205. o. 
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1. fénykép 
de annak neve — Papp szerint — Merse volt; a kancellár viszont ehhez a 
faluhoz az általa ismert legközelebbi település nevét kötötte. Sikerült is 
részben feltárnia ezt a falut, Majstól délkeletre, mintegy másfél kilométer
nyire.26 Papp László haláláig e feltételezése alátámasztására törekedett ása
tásaival — eredménytelenül. Szembe kellett néznie írott forrásokra tá
maszkodó ellenvetésekkel is. Földvárral kapcsolatban Bende Lajos vetette 
föl, hogy az tulajdonképpen a Borzától délre, Majstól pedig keletre települt, 
míg a Földvári birtoktestnek a Borzától északra fekvő részén Lak állt.27 

Bende a maga részéről visszatért a korábbi helymeghatározáshoz, és a falut 
a Szélestalpú völgy elé tette. Érvelése azonban nem mentes ellentmondások
tól. Hosszan bizonyítja, hogy Földvár semmi esetre sem lehetett nagyobb 
távolságra a hadiúttöl,28 és ezt a távolságot jó fél km-re becsüli.29 Brodarics 
leírását úgy értelmezi, mintha a kancellár egy konkrét szoros útról írna, 
amely Földvár mögött feküdt volna.30 Ügy nyilatkozik, hogy a Brodarics 
által a török tüzérség előtt észlelt völgyszerű terepforma kizárólag ezen 
szoros bejárata előtt van.31 

Mellékelt térképünkről megállapítható, hogy a szóban forgó völgy a 

26 A hipotézisről lásd Papp László: i. m. 1961. 221. o.; uő; i. m. 1963. 199. o:, majd a feltárás
ról részletesen ugyanitt 211. és köv. o. 

27 Bende Lajos: i. m. 538. és köv. o., 3. sz. ábra. Érvelését nagyban alátámaszthatta volna, 
ha idézi a latin eredeti szöveget. 

28 Uő. uo. 534. o. 
29 UŐ. UO. 538. O. 
30 Uő. uo. 537. o. 
31 Uő. uo. 535. o. 
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hadiúttól — jobb híján a mai műúttól — nem kevesebb, mint 2,5 km-re 
fekszik. Ezen túlmenően Bende figyelmen kívül hagyta az 1328. évi határ
járás megállapítását, amely szerint Földvár birtok „iuxta Danubium" fek
szik.32 Nehezen osztozhatunk Bende említett forrásértelmezésével is. Broda
rics először ír Földvár helyzetéről, ezt követi a magyar hadrend ismerte
tése. Utána tér rá a török sereg várakozásának ecsetelésére, és a lehetséges 
okok egyikeként jegyzi meg: „dubium nostros ne, ut ad illas locorum anguis-
tas pertraherent. . ."33 A kancellár tehát általában ír a dombok szűk he
lyeiről, sorait semmiképpen sem szabad egyedi terepalakzatra korlátozni. 
Egyébként ilyen részletet Brodarics álláspontjáról nem lehetett, és olyan 
messziről ma sem lehet észrevenni, ezt fényképünk is érzékelteti. Azt sem 
lehet állítani, hogy csakis a Szélestalpú-völgy előtt alakulhatott ki olyan 
helyzet, hogy a török tüzérség mintegy völgyből tüzelt. A fényképen már 
kiemelt terepdomboruliat ugyanis eleve ilyen helyzetet alakított ki, ameny-
nyiben a róla induló sereg bármely irányban lejtmenetben haladt. Ezek 
után természetes — és majd Brodarics szavaival is igazolni tudjuk —, hogy 
ilyen „völgyet" a megindulási terepszakaszról látni nem lehetett, csakis 
később, magának a konkrét helynek a közelében. Bende érvelését tehát nem 
érezzük elegendőnek, ugyanakkor indokoltnak tartjuk Papp hipotézisének 
ellenőrzését. 

Papp László kiinduló tételét elfogadhatjuk: összhangban Brodariccsal, 
Földvárnak dombhoz kellett kapcsolódnia, ezen túl pedig közel kellett fe
küdnie a Dunához. Ilyen feltételekkel két helyszín jöhet számításba: a Tö-

2. fénykép 
32 Gyorff y György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. Budapest, 1963. 302. o. 

Nehéz lenne elképzelni, hogy a hangsúlyozottan Duna menti Földvár birtok névadó települése 
légvonalban is több, mint tíz kilométerre legyen a Dunától, ahonnan nem is látni a folyót. 

33 Brodarics : i. m. 770. o. 
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rökdomb környéke, valamint a déli terasz és a hadiút metszésének környé
ke. Egyúttal mérlegelnünk kell Brodarics pontosságát is, mégpedig két 
kérdésben: valóban láthatott-e a kancellár a teraszon templomot, továbbá 
hogy ez a templom Földvár nevű faluhoz tartozott-e, vagy sem? 

A falu templomát biztosan láthatta a kancellár. Ma például a mohácsi 
síkság bármely pontjáról, de a Pécsre vezető országútnak a teraszig terjedő 
bármely szakaszáról is szembetűnően látszik a mai nagynyárádi, egyszerű 
építésű, alacsony dombra épült, tornyos falusi kápolna. Udvar község bejá
ratánál pedig a mai országútról kitűnően látszik Dályok (ma Duboševica) 
templomtornya, a mélyebben fekvő síkságon. Tévedhetett-e Brodarics, 
amikor az általa kétségtelenül látott templomot Földvár faluhoz kapcsol
ta? Nézzük meg, tévedett-e egyáltalán leírása többi földrajzi neve esetében! 

Brodarics számos földrajzi adatot közöl, Dalmáciától Budáig, Bécs kör
nyékétől Máramarosig. Egyetlen nevet sem cserél fel! Vele ellentétben 
például Istvánffy teljességgel tájékozatlan — az akkor már török megszáll
ta — Mohács környékén, de Baranyában is. A királyt Mohácstól Pécs felé 
menekíti, s útjában — Mohács és a Csele között — a mocsaras, iszapos Ka-
rasica patakot írja le, amely az éppen kiáradó Dunától és a záportól meg
duzzadt. Itt pusztult volna el szerinte II. Lajos.34 Istvánffyval összehasonlít
va Brodarics imponálóan biztos földrajzi tájékozottságú szerző, aki hivatal
ból értesült a csata előtti napok valamennyi lényeges katonai értékeléséről, 
fordulatáról. Mindent egybevetve akkora tévedést, amekkorát Papp neki 
tulajdonít, alig tartunk lehetségesnek, bár némi eshetőséggel — a település
hálózat régészeti úton történő rekonstruálásáig — számolnunk kell. 

Kíséreljük meg Brodarics közlésének pontosítását. E rész első mondatát 
szinte mindenki közölte, folytatásával viszont aránylag keveset foglalkoz
tak: 

„Velünk szemben hosszan elnyúló domb állott, olyan formán, mint egy 
színház, s e mögött volt a török császár tábora, a domb lejtőjén pedig kö
zepes falu, templommal, Földvár a neve. Itt voltak elhelyezve az ellenséges 
ágyuk, ezt a helyet — később, a csata végső idejében szemünkkel láttuk 
(kiemelés tőlem — M. E.) — az ellenség megtöltötte, főként azok, akiket 
janicsároknak hívnak. Mindazt, ami ezen falu házacskáin túl volt, mindent 
megszálltak hosszú sorban: később kitudódott, hogy közöttük volt a csá
szár. Az ágyúk úgy voltak ott elhelyezve, mint valami völgyben.. ,"35 Utób
bi mondata megerősíti korábbi elbeszélését, amely szerint a török tüzérek az 
ő — akkor már rohamozó — csatarendjük feje fölé lőttek.36 Ha viszont így 
volt, akkor Brodarics a csata előtt nem láthatta az oszmán tüzérséget, vi
szont a falu — síkságon fekvő — részeit sem, és ezeket az észleléseit ki
zárólag a csata „végső idejében" tehette.37 Ezek után kövessük nyomon Bro-

34 Nicolaus Istvánffy: Regni Htmgarici História . Köln, J o h a n n Wilhelm Friess , 1685. 87. o. 
35 Brodarics: i. m. 769—770. o . : „Cont ra nos collis e ra t in longum pro tensus , in thea t r i 

q u o d a m m o d o formám, u l t r a quem Caesar T u r c a r u m cas t ra habeba t . In collis imo descensu, 
pagus modicus cum templo . F e u l d u u a r ei pago est nomen . Ibi fuerunt posi tae mach inae hos
tiles, cum locum oculis nos postea, circa e x t r e m u m cer taminis tempus1 conspeximus , host i -
b u s fuisse opple tum, m a x i m e Ianiczar is , quos uqcan t , qui qu icqu id e ra t u l t ra illius pagi ca-
sulas , omnia longo ordine o c c u p a b a n t : inter quos fuisse Caesarem, pos tea fuit cogni tum. Tor-
men ta ita e ran t ibi posita, quas i in q u a d a m valle . . . " Mindkét n á l u n k haszná la tos fordí tás 
engedményeke t tesz a st í lus kedvéé r t : Vö. Szentpétery Imre: Brodar ics his tór iája a mohács i 
vészről . Budapes t , é. n. ; Bartoniek Emma: Mohács Magyarországa . Budapes t , 1926. 

36 Brodarics : i. m. 771. o. 
37 Vö. a 2. sz. f énykép magya ráza t áva l . 
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darics (illetve a második csatarend) útját, megindulási terepszakaszuktól a 
csata végéig. 

Brodarics — leírása szerint — két alkalommal jutott el a török tüzérség 
elé. Először amikor a helytálló sereg — és ennek közepén a királytól jobbra 
induló kancellár — rohamozott.38 Ezután ő és a körülötte harcolók az ágyú
tűz elől balra húzódtak egy, a mocsarak mentén fekvő völgybe (pontosab
ban mélyebben fekvő részre). Másodszor innen visszafelé sodródva, mintegy 
a menekülés előzményeként, a csata végső szakaszában jutott ismét az 
ágyúk és a falu felé. Tőle jobbra szakadatlanul harcolták azok, akik az 
ágyúk előtt maradtak — vagyis az első csatarend gyalogsága, 

Eszerint a Brodarics által látott és leírt falu egyetlen lehetséges helye a 
magyar centrum bal oldalán, a török centrum jobb oldalára teendő, alkal
masint a terasz keleti vége és a hadiút találkozása tájára, vagyis a Buzig-
licának nevezett hely szomszédságába. A csata története szempontjából cse
kély jelentőségű a falu neve, de — és ez fentebbi gondolatmenetünkből 
következik — mernénk rá vonatkoztatni a „Földvár" elnevezést,39 

A török csatarend 

Brodarics falva kijelöli számunkra a török tüzérség, a janicsárság egy 
része, és a csata végén a szultán helyét. Az anatóliai csapatok tőlük jobbra 
hátra, a ruméliaiak tőlük balra előre érkeztek a helyszínre. A terepszemle 
alkalmával meggyőződtünk: róla, hogy a terasz igen nehezen járható, erő
sen felázott terep lehetett. A Karassótól idáig terjedő térség sík látszata 
csalóka, a terep valójában mélyedések és domborulatok váltakozása. Ha 
még a teraszt erdő is borította, akkor nagyon nehéz feladat volt a rumé-
liai csapatok felvonulása. 

Lehetetlennek tartjuk, hogy a török tüzérség a teraszon át érkezett a 
csatatérre: ágyúik számára a meredek lejtőn való leereszkedés túlzott fel
adatnak bizonyult volna. Ügy véljük, a tüzérek csakis a hadiúton érkezhet
tek, mégpedig Brodarics falvának környékére, ahol a csata idején a tüze
lőállásuk is volt. A teraszon, balra, északnyugati irányban lépcsőzve köze
lítette meg a helyszínt Ibrahim pasa ruméliai serege. Terepszemléink alkal
mával Perjés Géza mutatott rá a Szélestalpú-völgy egyik valószínű szere
pére: a terasz felől három út; torkollik a völgybe. A síkság felé kivezető 
rész eléggé széles ahhoz, hogy nagyobb csapatmozdulatot hajtsanak végre 
benne. (3. és 4. fénykép.) Ezért nincs kétségünk aziránt, hogy a ruiméHai se
reg legnagyobbrészt itt ereszkedett le a síkságra, és ezt észlelte Brodarics 
közvetlenül a csata elkezdése előtt. 

Hogyan bontakozott szét Ibrahim serege? Bali bég csapatával alább kü
lön foglalkozunk. A sereg zömét általában a tüzérség elé és attól balra, 
nyugatra szokás elhelyezni.40 Ezt a megállapítást megdönthetetlennek érez-

38 Brodarics: i. m. 771. o. 
39 Egyúttal hangsúlyozzuk, hogy pozitív vagy negatív régészeti bizonyítékok híján nem vet

hetjük el Papp László csatalevezetését, ahol Brodarics faluja a magyar centrumtól valóban 
balra eső, általa Mersének tartott település. 

40 Gyalókay Jenő (i. m. 230. o.) szerint a ruméliai hadtest fedezte a tüzérség bal oldalát, 
és tovább húzódott balra. Ugyanakkor a tüzérség jobb oldalát az anatóliai hadtest zárta vol
na. Bende Lajos (i. m. 548. o.) a tüzérségtől balra véli a ruméliai lovasság többségét, a tü
zérség előtt, fedezetként, azok kisebb részét. Papp László elképzelésében a fő küzdőtéren 
nem veszi számításba ezt a völgyet. Vö. : i. m. 1966. 97. o. 
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3. fénykép 

zük. Brodarics leírja az első összecsapást, és később megemlíti, hogy elő
nyomulása közben — délkelet (tehát neki balkéz) felé haladva — elesette
ken és sebesülteken gázolt át,41 és gyaníthatóan „ezeken a helyeken" me
nekült visszafelé is.42 Eszerint a magyar első csatarend — Batthyány és 
Perényi — rohamát eléggé széles arcvonalon fogták fel, és akik felfogták, 
a ruméliai csapatok voltak. Keletre, mögöttük jobbra a tüzérség, annak fe
dezeteként a janicsárság egy része, azok mögött a teraszon a szultán zsoldos 
lovassága sorakozott fel. Délkeletről, vagyis jobboldalt hátulról közeledett, 
vagy várakozott az anatóliai sereg.43 Hozzájuk lehet kapcsolni leginkább a 
Buziglica névvel elterjedt „les temploma" szófejtést. 

Bali bég 
Csapatai a terasz nyugati, mersei részén váltak ki a ruméliai seregből, és 

indultak a magyarok bekerítésére. Harc előtti felállásuk terepszakaszát ál
talában Bácsfalva közelébe szokás jelölni.44 Külön alakulatként veszik szá
mításba Hüszrev bég csapatát, amely Ráskayékkal harcolt Majstól észak
keletre. Különvált-e valóban ez a két csapat, vagy pontosabban: Hüszrev 
fedezete mögött nyomult előre Bali észak felé? Egyeztessük a török forrá
sokat. 

41 Brodarics: i. m. 771. o. 
42 Uő. uo. 772. o. 
43 Kemálpasazáde a csata kezdetén nem említi az anatóliaiakat. Kiadta Thury József: i. m. 

Budapest, 1893. 243. o. Dzselálzáde Musztafa (i. m. 163. o.) szerint a ruméliaiak támogatására, 
őket bal felől elhagyva érkezett a padisah serege a harcba. Szulejmán naplója (Thury Jó
zsef: i. m. I. k. 314. o.) szerint a ruméliai csapatok voltak elől. Mögöttük állt az uralkodó az 
anatóliai seregekkel, saját csapataival és a janicsárokkal. 

44 Gyalókay'Jenő : i. m. 226. o. Bende Lajos (i. m. 558. o., 6—7. ábra) együtt szerepelteti Bá
lit és Hüszrevet, de felvezeti őket a Nyárád-patak mellé. 
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Szulejmán naplója kifejezetten csak egy előretolt csapatról ír: Bali és 
Hüszrev csapatáról: „ . . . a másik (a magyar — M. E.) csapat Jahja pasa 
oglu és a boszniai bég eüen ment, és kettészakította csatarendjüket."45 Egy 
csapatról ír Kemálpasazádé is, ugyancsak e két vezér neve alatt.46 Dzse-
lálzáde Musztafa a török bal szárny (értelemszerűen a baloldalt előretolt 
csapat) élén csak Bali nevét említi.47 Pecsevi együtt ír Báliról és Hüszrev-
ről, mégpedig a magyar jobb szárny hátbatámadása kapcsán.48 Kátib Moha
med záim viszont csak Balinak tulajdonítja a magyar jobb szárny beke^-
rítését.49 

Hasonló képet kapunk a csekély számú hazai forrásokból is. Brodarics 
szerint a magyarok egyetlen török bekerítő csapatot észleltek.50 Istvánffy 
úgy tudja, hogy ezt a csapatot Bali vezette.51 

E számos, eléggé összehangzö és eléggé egyértelmű adattal szemben mind
össze Pecsevi 1642-ben írt, hallomáson alapuló egyetlen adata áll, amely sze
rint Bálit előre küldték Báesfaluba. Ebből az egyetlen említésből rekonst
ruálta a helyzetet Gyalókay Jenő oly módon, ahogyan az ma általánosan is
mert: vagyis Hüszrevet Nyaradtól délkeletre, Bálit Bácsfalutól délre fel
állítva.52 Nézetünk szerint Pecsevi — saját korábbi leírásával is ellentétes 
— tudósítása alapján nem vonhatjuk kétségbe az egykorú török és magyar 
szerzők állítását, és inkább úgy fogalmaznánk, hogy a ruméliai csapatok 
egy részét, Bali bég vezetése alatt, Hüszrev bég katonáival, kikülönítették 
a török bal szárnyról, és Majstól észak-északkeletre előre vetették, hogy 
a magyar csatarend oldalába és hátába kerüljön. Brodarics szerint, amikor 
már a nap nyugatra hajlott, a tőlük jobbra elterülő völgyben lándzsahe
gyek árulták el a török csapatot.53 A hely a maj si széles völgy lehetett. Ott, 
a dombra felvezető egyik dűlőt a közelmúltban még Török^dűlőnek nevez
ték.54 (A völgyet csak akkor láthatja bárki, ha a Borza pataktól délre áll.) 
Az időpont mindenképpen egy óra utáni, de jóval korábbi a tényleges csa
takezdésnél. Az észlelést követően Tomori és Zápolyai hátra vágtatott az el
ső csatarendből a királyhoz, ott vitatkozott Ráskayval Baliék megtámadá
sáról. Minderre legalább fél órát számíthatunk. Ezután, 2 óra körül indult 
el Ráskay csapata. Átkelt a Borzán, majd annak bal partján, délnyugat felé 
vonult Baliék ellen. Mintegy fél óra múltán kezdődő összecsapásuk a mo
hácsi csata nyitánya. 

A csata 

Ráskayék elvonulása után Tomori ismét előre ment, majd a támadás 
kezdetének jelét már újból a király környezetében adta meg. Baliék észle-

45 Szulejmán n a p l ó j a : i. m. 315. o. 
46 Kemálpasazádé : i. m . 239. o. 
47 Dzselálzáde Musztafa: i. m. 163., 165. o. 
48 Peesevire h iva tkoz ik Thury József: i. m . n . k. 165. o., 1. jegyzet . 
49 Kátib Mohamed záim, k iad ta Thury József: i. m. I I . k. 274. o. 
50 Brodarics: i. m . 770. o. 
51 Istvánffy: i m . 86. o. 
52 Pecsevi: Thury József: i. m. II . k . 158. o. 1. jegyzet . Magyaráza ta Gyalókay Jenő: i. m. 

265. o., 164. jegyzet , va lamin t 226. o. 3. sz. vázlat . 
53 Brodarics: i. m . 770. o. Szentpétery Imre (i. m. 43. o.) fo rd í tásában o lvasmányos részlet 

ecsetel i a d á r d á k negyének csil logását. I lyen kivétel a la t in e redet iben n incs , de n e m is le 
hete t t , mer t dé lu tán 1 ó ra táj tól a nap , szó szerint n y u g a t r a fordulva, éppen á rnyéko l j a a m a j -
s i völgyet . E szövegrész pon tos fordí tásá t közl i Bartoniek, Emma: i. m . 131—132. o. 

54 Papp László: i. m. 1961. 251. o . ; u ő . : i. m . 1971. Vázlatos b e s z á m o l ó . . . 4. o. 
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lésétől számítva legalább másfél óra telt el, tehát elfogadható Brodarics 
időbecslése, amikor három óra körűire teszi Batthyány és Perényi csapa
tainak megindulását.55 (2. vázlat) A helytálló csatarend hátul maradván, 
szerinte három csoportosításra tagolódott a magyar sereg. Mit írnak erről 
a török szemtanúk? 

Dzselálzáde Musztafa szerint: 
1. a magyar jobb szárny, élén Tomorival, támadja Bálit, 
2. a bal szárny helyben marad, 
3. a páncélos lovagokból és puskás gyalogokból álló centrum támadja Ib

rahim ruméliai csapatait, és részben áttör rajtuk.56 

Kemálpasazáde : 
1. a magyar jobb szárny, amely az akindzsikre támad, 
2. a bal szárny, amely helyben marad, és később az anatóliaiakkal harcol, 
3. a király, aki Ibrahimot támadja.57 E kitételét könnyen értelmezhetjük 

későbbi tudósításából, amikor leírja, hogy a király, nem boldogulva 
a janicsárokkal, áttör a török bal szárny lovasságán58 — vagyis 
Batthyány csapatáról van szó. 

Szülejmán naplójának szerzője ugyancsak három csoportosításról tudósít: 
1. akik Ibrahimot támadják, 
2. akik Bali és Hüszrev ellen rohamoznak, 
3. a király és a többiek, akik a szultánra és az anatóliai seregre támad

nak. Őket puskázzák és támadják majd a janicsárok.59 

Lutfi ugyancsak három csoportosítást jelez: 
1. akik a ruméliaiakra támadtak, 
2. akik az anatóliaiakkal harcoltak, 
3. a király, aki megrohanta Szulejmán középhadát.60 

Lutfi tehát nem látta Bali és Ráskay összecsapását, de tanúsítja a ma
gyar és török centrum harcát, valamint az anatóliaiakkal lezajló küz
delmet. 

Igen hasonló Ferdi leírása: 
1. páncélos magyar jobb szárny, 
2. középen a király, 
3. balján a bősz tömegek, akik az anatóliaiakkal harcolnak.61 

A török szerzők nézőpontját tehát aszerint választhatjuk szét, hogy lát
ták-e Bali és Ráskay összecsapását. Eszerint Dzselálzáde Musztafa, Ke
málpasazáde és Szulejmán naplóírója a csata kezdetétől jelen volt, Lutfi és 
Ferdi az anatóliaiakkal érkezett. Dzselálzádéhoz képest Kemálpasazáde 
többet lát a „bal szárny"-nak nevezett második csatarendből: tudja, hogy 
ők később összecsaptak az anatóliaiakkal. Nála is részletesebben látja har
cukat a naplószerző: vagyis mindhárman a török csatarend bal oldalán áll
tak, mintegy szemközt Brodariccsal, nyugat—keleti irányban, a fenti köz
lési sorrendben. Csakis innen lehetett Ráskayékhoz mérten bal szárnynak 
látni a helytálló csatarendet és centrumnak ítélni Batthyány és Perényi 

55 Brodarics: i. m. 770. o. 
56 Dzselálzáde Musztafa: i. m. 163. o. 
57 Kemálpasazáde : i. m. 242. o., i l letve 247. o. 
58 UŐ. uo. 244. O. 
59 Szule jmán nap ló j a : 1. m. 315. o. 
60 Lutfi: k i a d t a : Thury József: i. m. II. k., 16—17. o. 
61 Ferdi: uo . 67—68. o. 
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csapatait. Tovább menve, Ferdi adata Lutfiéhoz hasonlítva elnagyolt a 
közép harcának leírásában, de bővebb az anatóliaiakkal vívott küzdelem 
értékelésében; alkalmasint ő tartózkodhatott keletebbre. Az öt török szem
tanú leírása összhangban áll Brodaricséval, és ki is egészíti azt. 

Kövessük, most a három magyar csoportosítás útját. 
A mai Maj s községtől északkeletre, az egykori Felső-Borza medrétől nyu

gatra, fél három táján csapott össze Ráskay és Bali csapata, A magyarok 
első rohama sikerrel járt, áttörtek a törökökön.62 Ráskay egyik alvezére, 
Kállay János ugyan fogságba esett, de katonái kiszabadították.63 Később 
mégis az akindzsik kerekedtek felül:64 megfutamították Ráskayékat, majd 
előretörtek, megtámadták és heves harc árán bevették a magyar táboro
kat. Erről hitelesen tudósít Istvánffy,65 a pusztulást látta menekültében Bro-
darics, tanúsítja végül a feltárt tömegsírok csontanyaga. Brodarics, amikor 
fél 'négy körül rohamra indult a második csatarenddel, már észlelte 
Batthyány néhány katonájának hátrálását. Ezt a bomlást fokozták azok, 
akik a táborokból ide menekültek a rossz hírrel.66 A táborok ostroma tehát 
közvetlenül fél négy után történhetett. 

Hogyan és hol rohamozott az első csatarend? 
Dzselálzáde Musztafa nagyon is élményszerű beszámolója szerint hatvan

ezer vastestű lovas tört előre. Mindegyikük oldalán két puskás gyalogos 
futott. A lovasok lándzsája fenn volt, ám a törököket megközelítve leen
gedték azokat. - Rohamuk eredményesnek bizonyult: Ibrahim pasa szand
zsákjától balra, a hatodik szandzsáknál, ott, ahol a szekerek sora végző
dött, beékelődtek a ruméliai sorok közé. Az oszmánok közrefogták őket, 
majd beérkezett a szultáni sereg.67 

Kemálpasazáde szerint — aki Dzselálzádéhoz mérten jobbra tartózkod
hatott — a magyar király, nem boldogulva a janicsárokkal, rátámadt a bal 
szárnyon levő török lovasságra.68 Ott a páncélos lovasok áttörtek,69 de a 
szultán körüli lovas, gyalogos, szolga- és szabadcsapatok feltartóztatták, 
majd legyőzték őket.70 

Szulejmán naplója szerint tetőtől talpig vassal fedett lovasok, vasnyár
sakkal vágtattak Ibrahim serege felé. A törökök nem bírtak ellenállni és 
a szultán felé futottak.71 

A török bal szárnyon tehát — aligha lehetséges, hogy csel következtében72 

— rést, réseket vágott Batthyány szárnya. Miután a szultáni csapatok be
avatkozását is említik a szerzők, a nagyobb áttörés valószínű helye a több
ször említett Szélestalpú-völgytől balra, északnyugatra elterülő térség le-

62 Szu le jmán n a p l ó j a : i. m. 315 o. 
63 istvánffy: i. m. 86. o. Utal az ese t re Brodarics is, i. m. 771. o. 
64 Dzselálzáde Musztafa: i. m. 163. o. Kemálpasazáde i. m. 246. o. 
65 Istvánffy: i. m. 86. o. 
66 Uő. uo . i. m. 
67 Dzselálzáde Musztafa: i. m. 163. o. 
68 Kemálpasazáde és Dzselálzáde Musztafa leírása egyezik abban, hogy Batthyányék sikere 

magyar szemszögből jobboldalt következett be. Ügy tűnik, nem támasztható alá Szakály Fe
renc véleménye, aki szerint Batthyányék, elkanyarodva, a török tüzérség és az azt fedező 
janicsárok elé kerültek. Szakály: i, m. 33—34. o. 

69 Kemálpasazáde: i. m . 244—246. o. 
70 Uő. uo . 246. o. 
71 Szu l e jmán n a p l ó j a : i. m . 314—315. o. 
72 Lutfi (i. m. 16. o.) szerint ugyanis az acélpáncélos lovasok elől „kitért" a ruméliai se

reg. Ferdi (i. m. 69. o.) szerint a lovasokból és puskás gyalogokból álló sereget a ruméliaiak 
négy oldalról közrefogták és legyőzték. Kemálpasazáde már egészen tudatossá avatja a moz
dulatot, Bali bég tanácsának minősítve azt: i. m. 237. o. 
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het.73 Az összecsapáshoz néhány régészeti lelet kapcsolható: a Majstól keletre 
napvilágra hozott 11 emberi és 5 lócsontváz,74 a községtől délkeletre mint
egy 1,5 km-re, a terasszal szemközt talált kétélű kard töredéke, sarkantyú, 
valamint 29 — Papp szerint janicsár — puskagolyó. 

Az első csatarend rohama, három órától számítva, fél órán belül kiful
ladt: a visszahúzódó magyarok nyomában a szultán körüli csapatok le
ereszkedtek a síkságra. Nem sokkal később a magyar jobb szárnyat hátba 
és oldalba támadta Bali és Hüszrev serege,75 amely a magyar táboroktól ér
kezett. Batthyány szárnya legalább egy órai harc után, négy óra körül bom
lott fel és menekült el a csatatérről. A szultáni csapatok76 és a ruméliai se
reg részei felhagytak üldözésükkel és a magyar centrum bekerítésébe fog
tak, 

Korántsem tudunk ennyit az első csatarend bal szárnyáról. Valószínű, 
hogy rohamuk nem járt olyan sikerrel, mint a jobb szárnyé: Dzselálzáde 
szerint meghátráltak a szultáni csapatok elöl, egyesültek a Duna partján 
maradottakkal (vagyis a helytálló csatarenddel), és velük együtt fordultak az 
anatóliaiak ellen.77 

Perényiék harca közben döntő fordulat kezdődött: a hadiúton felfejlőd
tek az anatóliai csapatok, Behrám pasa katonái. Ennek időpontjára Ferdi 
és Lutfi leírásának elemzéséből következtethetünk: e két szerző nem látta 
Ráskayék rohamát, de leírta az első csatarend előretörését, és részletesen 
ismerteti a magyar jobb szárny felszámolását. Ezért úgy véljük, hogy az 
anatóliaiak beérkezése negyed négy tájban vette kezdetét. Tomorinak volt 
némi lehetősége a támadás elhárítására és ezt a lehetőséget ki is használ
ta: Lutfi írja, hogy a magyar centrumból küldtek segítséget az anatóliaiak 
ellen küzdőknek, majd a király a centrummal ugyancsak oda húzódott.78 

Perényi — eredetileg a Szélestalpú-völgy északkeleti előterében küzdő — 
bal szárnyának egy része meghátrált, más — talán nagyobb — része vi
szont balra, kelet felé húzódott, a hadiút felé. Brodarics falva elé. Idő
közben kétségtelenül felfejlődött a magyar gyalogos centrum, és harcolt a 
török tüzérség előterében a janicsárokkal. Közte és Perényi szárnya közt 
egyre szélesedett a rés: ekkor és itt kellett bevetni a helytálló csataren
det. Tomori valóban így intézkedett: hátra küldte Báthori Andrást, akinek 
kalauzolásával, II. Lajost közrefogva és kísérve, fél négy tájban rohamra 
indult a második csatarend. Magvát páncélos lovasok alkották, szárnyaikat 
gyalogosok fedezték. Brodarics útját nyomozva fentebb megállapítottuk, 
hogy a katonák délkeleti irányban, bal felé haladva kijutottak a török 
centrum jobb oldalához, a magyar közép és Perényi bal szárnya közé. 
Megrohamozták a janicsárokat, akik háromszor-négyszer megtámadták és 
megpuskázták őket,79 ennek ellenére „három részeg páncélos" a szultán kö-

' 73 Papp László többször idézett csatavázlata és publikációi szerint a fő küzdőtér ettől észak
keletre a mai Felső-Borza-ág és a Malomárok könyökszerű találkozása környékén, nagyobb
részt attól délnyugatra, Maj s irányában volt. Itteni feltárásai nem támasztották alá elméle
tét, viszont azt kizárni sem lehet, mert a terület teljes feltárását nem végezte és nem is vé
gezhette el. 

74 Papp László: Forschungen auf dem Schlachtfeld zu Mohács 1964—1968. Kiadva: MTA Ré
gészeti Intézetének Közleményei 1/1970. L. Castiglione—A. Salamon: Zehn Jahre Archäolo
gische Forschung; 161. o. Uő.: i. m. 1971. Vázlatos beszámoló . . . 6. o. 

75 Üemálpasazáde : i. m. 243. o. 
76 Uő. uo. 246. o.; Dzselálzáde Musztafa: i. m. 163. o. 
77 Dzselálzáde Musztafa: i. m. 163., 165. o. 
78 Lutfi: i. m. 17. o. 
79 Szulejmán naplója: i. m. 315. o. 
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4. fénykép 

zelébe verekedte magát.80 Egyidejűleg „rettenthetetlen küzdelmet" vívtak az 
anatóliaiakkal.81 Mintegy fél-háromnegyed órai küzdelem után, negyed hat 
körül következhetett be az a hadmozdulat, amelyet — Brodarics tapasz
talata alapján — a török tüzérség elviselhetetlen tüze okozott. A királyi 
csatarend ugyanis lehúzódott a tőle balra, keletre fekvő mélyebb részekre, 
miközben a centrum továbbra is helytállt. Brodarics falvától északkeletre, 
a mai Udvar és Dályök közti lapályon (5. fénykép) válságos helyzet alakult 
ki: a magyar sereget szemből és balról támadták az anatóliaiak, hátuk mö
gött a vizslaki ingovány zárt le minden kiutat. Megítélésünk szerint erre a 
helyszínre érvényes Burgio pápai követ szemtanúk adatai alapján megfo
galmazott állítása, amely szerint a csatatér fekvése kizárta a menekülést 
és az üldözést. Lehetséges, hogy az ugyancsak nála említett török szétválás, 
az erdők előtt rejtve felsorakozó török tüzérség meglepetésszerű alkalma
zása úgyszintén az anatóliai seregre és a Buzáglica környékére vonatko
zik.82 Itt a küzdelem sokáig tarthatott, hiszen abbahagyása a magyarok 
számára a csata elvesztésével volt egyenlő, és menekülésre sem nagyon nyílt 
mód. Az egyetlen lehetőséget, este 6 óra tájban,83 harccal kellett biztosítani: 

80 Kemálpasazáde : i. m. 247. o. 
81 Uő. uo. i. h. 
82 Burgio je len tésé t k iad ta Bartoniek Emma: i. m. 123. o. F igye lemre mél tó , hogy e té r 

ség közepe tá ján, a Szent László képoszlopnál , nagy számú ember i koponyá t ta lá l tak a múl t 
század végén. Az er rő l szóló h í r t Gergely Endre ha l lo t t a : i. m. 359. o. Természe tesen a k o 
p o n y á k egészen m á s eseményhez is kapcso lódha t t ak . 

83 Gyalókay Jenő becs lése : i. m. 238. o. 
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a lapályról visszajutni a falu előterébe, megküzdeni a szultán jelenlétében 
tömörülő janicsárokkal, majd minden reményt elvesztve menteni a ment
hetőt. 

A menekülés 

Az első menekülők minden bizonnyal a táborokból mentették életüket, fél 
négy tájban, amikor Ráskayék csapata is meghátrált. (Azok egy része 
Batthyányhoz csatlakozott, más részük elmenekült a csatatérről.) őket kö
vették a jobb szárny elsőként hátráló katonái, akiket Brodarics látott. On
nan a többiek négy óra körül fogtak; menekülésbe. 

Mikorra becsülhető és mivel indokolható II. Lajos kiválása a harcolók kö
zül? Brodarics a második csatarend megindulása után ugyanis nem látta 
többé a királyt, sorsáról mit sem tud. Gyalókay ezt úgy értékeli, hogy a ki
rályt nyilván már ekkor hátrafelé mentették.84 Elképzelhető, hogy így tör
tént, de valószínűbbnek tartjuk, hogy a király csak lényegesen később hát
rált meg. Brodarics leírásából egyértelmű, hogy Báthori András II. Lajos
nak tett jelentést,80 a roham tehát vele indult. Ha viszont a király és kí
sérete részt vett benne, feltehető, hogy a forgatagban, sárfelhőben nem ész
lelte a táborok feldúlását, mint ahogy Brodarics sem látta azt. Indok tehát 
nem volt az azonnali menekülésre, hiszen a Batthyány felől hátráló né
hány katona semmiképpen sem kelthetett kételyeket Báthori győzelmi hírei 
iránt, Ilyen alapos indok akkor merülhetett föl, amikor a második csata
rend rohama kifulladt és megkezdődött a katonák lehúzódása a lapályra. 
Megítélésünk szerint ekkor, negyed hat körül ragadhatta ki a királyt kí
sérete. Ha lényegesen korábban menekülnek, beleütköztek volna a táborokat 
dúló Bali csapataiba, s nem kétséges, hogy a jellegzetes páncélzatú II. La
jos magára vonja az akindzsik figyelmét. Sokkal későbbi menekülést fel
tételezve viszont a nagy számú hátráló közt aránylag biztonságban, és hoz
zájuk hasonlóan sikerrel menekülhetett volna a király. Ezt a változatot a 
bekövetkezett események cáfolják. 

A király és kísérete a jól ismert hadiúton vágtathatott.86 Az a körül
mény, hogy a királyról és lováról, hasonlóan kíséretének tagjairól, nem vet
ték le a páncélt, arra vall, hogy a menekülés első szakaszát rövidnek szán
ták, talán a naszádokhoz akartak kijutni (azok viszont török kézre kerül
tek). Joggal választották ezt az útvonalat, amelyet olyan domborulat takar 
a síkság északi részén, hogy az esetleges járőrök senkit sem láttak volna. 
Másrészt az egykori hadiút egy szakasza egészen bizonyosan lényegesen el
tért a mai műúttól: éppen a Csele patakba torkollott egykori utolsó szakasz 
beleszakadt a Dunába, ezt a környéket — a mai Farostlemezgyár körzetét 
— a műút háromszög alakban megkerüli.87 így tehát aligha tudjuk meg va
laha is, melyik földszakadék, ingovány vagy patakpart vált II. Lajos és 
kísérői sírjává. Az egyik lehetséges színhely, a Csele patak torkolati szaka-

84 U ő : uo. 249. o. 
85 Brodarics: i. m. 771. o. 
86 Nem lát juk mega lapozo t tnak Gyalókay vé leményét , ak i szerint II . Lajost nem a had i 

ú ton , h a n e m az á r t é r felé men te t t ék volna (i. m. 251. o.). Ha the te s esőzés u t án , i smere t len in -
goványon való á tha to lás t a helyzet nem indokol ta , 

87 Ezt a helyzetet fel tüntet i Eisenhut Gyula 1823-ban készí te t t t é rképváz la ta . K i a d t a : Erdős 
Ferenc—Lehman Antal: Mohács földrajza. Mohács , Városi Tanács , 1974. 112. k é p . Az ada t r a 
Kiss Atti la régész h ív ta fel f igyelmemet . 

2* — 647 — 



5. fénykép 

szúnak ma is roppant meredek partvonala, mindenesetre látványosan ma
gyarázza a tragédiát. 

Ha a király elmenekülésének időpontját negyed hat körűire tesszük és 
a Csele patakig terjedő mintegy 15 km megtételére maximális becsléssel fél 
órát adunk, akkor úgy látszik, II. Lajos tragédiája legkésőbb háromnegyed 
hatig beteljesedett. Ekkor a helytálló csatarend és Perényi szárnya még 
lent a lapályon harcolt. 

Brodarics, és körülötte sok ezer — főként lovas — katona, jóval hat óra 
után fogott menekülésbe, vágtatott árkon-bokron át. A kancellár átrohant 
az egyik tábor maradványai között. Tőle északnyugatra, azaz balra előbb
re, menekültek a centrumból hátrálok, vagy azok, akik az egykori jobb 
szárnyból hátra maradtak. Még náluk is korábban hagyták el a csatateret 
azok a könnyűlovasok és gyalogosok, akik a helytálló csatarend oldalán ké
szültek a küzdelemre, de valószínűleg — a jobb szárny felbomlását látva 
— még felvonulás közben megtorpantak. Erre a feltételezésre az adhat ala
pot, hogy Brodarics szerint a mintegy 12—13 000 megmenekült katona kö
zött 3—4 ezer gyalogos is akadt, őket zömmel a második csatarendhez so
roljuk. Ügy látjuk, a menekülők nagy többsége a királyi kíséretnél köny-
nyebb terepen, eszerint a Csele patak középső szakaszán átvágva, Mohács
tól nyugatra hagyta el a térséget. Kétségtelen, hogy a török lovasság nem 
folytatott komoly üldözést: fel kellett számolni a még mindig harcoló gya
logságot. Az ő véráldozatuk tulajdonképpen a többség menekülésének biz
tosítéka volt. 

— 648 — 



Az áldozatok 

Végezetül foglalkozunk a csatában elesettek tömegsírjaival. Hangsúlyoz
zuk, nem az ő fellelésüket tartjuk a régészet fő feladatának a mohácsi csa
ta kutatásában, hanem a településhálózat meghatározását.88 Mivel azonban 
sírok: napvilágra jutásával bármikor számolnunk kell, szükségesnek érezzük 
a tömegsírok hollétének pontosítását. Kézenfekvőnek látszik meghatározni 
azokat a helyeket, ahol a jelentősebb összecsapások lezajlottak, és feltenni, 
hogy az elesetteket e helyek közelében temették el. Egészen biztos, hogy a 
gyakorlatban — és ezt látszik igazolni a jelenleg ismert öt tömegsírnak a 
táborok őrségéhez mérten túlságosan magas, mintegy 1000 fő maradványai
ra becsült89 csontanyaga — mindenekelőtt oda temettek, ahol például hely 
(sáncmaradvány, árok) volt, vagyis nem szükségszerű, hogy tömegsírok fel
tárásával a csata topográfiáját teljesebbé tehetjük. Mégis, melyek ezek a 
színhelyek? 

1. Az első összecsapás Ráskay és Bali között zajlott le, a régi Borza patak 
bal partja és a Majstól Nyárád felé húzódó terasz közti területen. Néhány 
tucat, esetleg néhány száz katona eshetett el itt. 

2. Az első csatarend és a ruméliai csapatok összecsapása a Borza déli part
ja, másrészt a Majstól Buziglicáig húzódó terasz középső része közti térség 
közepén lehetett. A küzdelem elérte a terasz előterét is. Az elesettek szá
ma több ezerig terjedhet, hozzájuk tartozhat a már említett, Majstól keletre 
talált 11 csontváz. 

3. A török tüzérség előtti és melletti térség, alapvetően a két centrum 
küzdelmének akár tízezres nagyságrendű áldozataival. A színhely a terasz 
buziglicai vége, Brodarics falvának esetleges helye, valamint az onnan észak
ra és nyugatra eső rész. 

4. A királyi csatarend zöme és Perényi bal szárnya, másfelől az anatóliai 
sereg összecsapásának és harcának több ezer, vagy akár tízezerre menő ál
dozata, ök a faluhelytől északkeletre és keletre nyugodhatnak. 

5. A magyar táborok környéke. A kisebbiknek ítélhető tábor helyéhez 
köthető az eddigi öt tömegsír. E területen, a mai Emlékpark és az országút 
között, további tömegsírok napvilágra kerülése lehetséges. Feltétlenül meg 
kellene találni a másik (nagyobbik) tábor helyét, amely e tömegsíroktól 
északra, északkeletre állhatott. Nem kizárt — ezt Papp László is valószínű
nek tartotta90 —, hogy e térségben (ezres nagyságrendű) tömegsírok rej
tőznek. 

6. A menekülők, talán néhány száz halott. Őket szerte a síkságon, sőt a 
menekülés távolabbi útvonalain temethették el. Egyáltalán nem valószínű, 
hogy összegyűjtötték őket, ezért megtalálásuk csak véletlenszerűen sikerül
het, amint azt a la j méri hármas sír mutatja.91 

7. A csata után kivégezték a hadifoglyokat, legfeljebb 1500 főt. Ha őket 
egyáltalán eltemette valaki és nem hajították testüket rögtön a mocsárba, 

88 E tek in te tben máig a lapve tőnek érezzük és köve t jük Gergely Endre néze té t : i. m. 349. o 
89 Maráz Borbála szóbeli közlése. 
90 Papp László: i. m. 1966. 97. o. 1. sz. vázlat . 
91 Uő.: i. m. 1961. 224—235. o. ; uő.: Vázlatos beszámoló . . . 1971. 2. o. Papp véleményét nem 

osztotta antropológus munkatársa, Malán Mihály, aki szerint a lajméri hármas sír csontvázai 
egykorúak a középkori temető többi csontvázával. 
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vagy a Dunába, sírjuk megint csak véletlenül kerülhet elő, nyilvánvalóan a 
testtől elválasztott koponyákkal igazolhatóan. 

Nem írunk újat akkor, ha a legnagyobb régészeti eredményt Brodarics 
falvának és a környékén sejthető tömegsíroknak (a magyar és török ha
lottak csontvázainak) a feltárásától várjuk. Ez a kutatás Jugoszlávia terü
letén hajtható végre. Addig, amíg ez a lehetőség kialakul, a terepbejárás lát
szik a legcélszerűbbnek, összhangban az értékelhető légifelvételek készítésé
vel. Miután a terasz középső és délkeleti része régészetileg kutatatlan, vi
szont a csata szempontjából kiemelkedően fontos körzet, itt lenne érdemes 
módszeres munkát végezni. Az írott források száma aligha növekedhet: a 
tárgyi források fellelése a sürgető feladat. 

Э Н Д Р Е М А Р О Ш И 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ М Е С Т А БИТВЫ ПРИ М О Х А Ч Е 

Резюме 

Подготовка к 450-ой годовщине битвы при Мохаче выдвинула на первый план но
вую систематизацию наших исторических знаний. В качестве одного из важнейших 
событий вновь оживившихся исследований было то, что на поле битвы работала спе
циальная комиссия, которая в течение 1975—1976 годов несколько раз побывала 
там. Стало возможным произвести несколько раз аэрофотографирование и обзор 
местности с воздуха. Самостоятельно разработанные и даже не во всем совпадающие 
взгляды и точки зрения членов этой комиссии (военных историков, топографов и ге
ологов, а также других лиц, хорошо знакомых с местностью), были опубликованы. 
В отличие от них — и даже от всех проводимых до сего времени исследований — я 
стремился разработать новую точку зрения, когда из сообщений участников битвы 
при Мохаче попытался установить, где находился их автор в начале битвы. Кроме 
того из описания канцлера Бродарича я установил, какой маршрут обошел он за 
время битвы. Таким образом в принципе я выяснил, в -каком направлении с точки 
зрения очевидцев происходили наиболее важные события битвы, и где могла нахо
диться та деревня, которую Бродарич — по всей вероятности правильно — называ
ет Фёльдвар, и топографическое определение которой могло бы почти полностью ре
конструировать ход и само место битвы. После этого принципиального выяснения 
вопроса я учел особенности местности, в ходе чего принял во внимание результаты 
всех археологических раскопок, проводившихся на всей территории битвы, результа
ты опубликованных изучения и осмотра местности, а также свой собственный опыт и 
около ста пятидесяти своих фотоснимков, сделанных на месте поля битвы. Мне ка
жется, что сообщение канцлера Бродарича в основном является точным и достовер
ным, и оно полностью подтверждается в описании основных этапов битвы, сделанных 
пятью турецкими авторами-очевидцами, и дополняется отчетом нескольких оставших
ся в живых участников битвы, записанным Иштванффи. Основами моей гипотезы о 
битве послужило следующее: 

Место табора венгров находилось в районе нынешнего Юбилейного парка и к се
веру от него, венгерские войска в боевые порядки были построены к югу от речки 
Борзы, к востоку от старого рукава Борзы, напротив них в начале битвы стояли ру-
мельские войска, турецкая артиллерия, на тераюсе стояли войска вокруг султана, а 
анатолийские войска прибыли после начала битвы. Деревня Бродарича могла нахо-
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диться справа от турецкого центра, слева от анатолийцев, приблизительно на участ
ке нынешнего шоссе Удвар-Дубошевица около Бузиглица, в районе встречи дороги и 
терассы. По этой причине я считаю- что ни ,в коем случае не могут быть верными 
многие схемы битвы, сделанные в начале текущего века, а также начиная с Дьяло-
каи, такие схемы, на которых деревня Бродарича (Фёльдвар) предполагается в райо
не центра терассы. Однако можно допустить, что подтвердится та точка зрения, ко
торая не отождествляет название Фёльдвар с деревней Бродарича, и ставит послед
нюю примерно на 4 километра западнее обозначенного мною, предполагая, что вен
герские боевые порядки находились к северо-востоку от этого пункта и наискось от 
него в направлении северо-запада — юго-востока. Наиболее важной задачей дальней
ших исследований я считаю археологические раскопки — при сотрудничестве юго
славов, — и прежде всего продолжение работы Ласло Паипа, направленной на опре
деление сети населенных пунктов. Я разделяю опубликованное в 1926 году мнение 
Эндрэ Гергея, согласно которому, братские могилы можно найти лишь случайно- од
новременно с этим в принципе определяю те места, где битвы по всей вероятности 
требовали огромных жертв. 

ENDRE MAROSI 

ZUR ORTSBESTIMMUNG DES SCHLACHTFELDES BEI MOHÁCS 

Resümee 

Die Vorbereitungen zum 450. Jahrestag der Schlacht bei Mohács haben eine 
neuerliche Systematisierung unserer geschichtlichen Kenntnisse in den Vorder
grund gestellt. Die Forschungen wurden lebhafter und als wichtigstes Ereignis 
kann die Begehung des Schlachtfeldes durch eine Kommission betrachtet werden. 
Diese Begehung wurde in den Jahren 1975—1976 mehreremal wiederholt, und es 
wurden sogar auch Fliegeraufnahmen gemacht und Terrainbesichtigungen aus der 
Luft durchgeführt. Der Kommission gehörten Kriegshistoriker, Kartographen und 
Geologen an, diese und ortskundige Personen haben einzeln ihre — gar nicht in , 
allem übereinstimmenden — Meinungen herausgebildet, die dann der Öffentlich
keit bekannt wurden. Ich war bestrebt, diesen und auch den bisherigen Forschun
gen gegenüber einen neuen Gesichtspunkt auszugestalten, als ich den Versuch 
unternahm, aus den Berichten der Teilnehmer der Schlacht bei Mohács festzu
stellen, wo sich der Verfasser derselben am Anfang der Schlacht befand. Darüber 
hinaus habe ich aus den Beschreibungen des Kanzlers Brodarics festgestellt, auf 
welchem Wege er sich während der Schlacht bewegte. So konnte ich prinzipiell 
bereinigen, in welcher Richtung — vom Gesichtspunkt der Augenzeugen — die 
wichtigeren Ereignisse der Schlacht vor sich gegangen sind und wo jenes Dorf 
gelegen sein dürfte, das Brodarics — wahrscheinlich richtig — Földvár ( = Erd
burg) nannte; die topographische Bestimmung desselben könnte den Gang der 
Schlacht, ihren Ort vollkommen rekonstruierbar machen. Nach dieser prinzipiel
len Bereinigung habe ich die Eigenheiten des Terrains, darunter die auf dem 
ganzen Gebiet der Schlacht jemals vorgenommenen archäologischen Ausgrabun
gen, die veröffentlichten Ergebnisse der Lokalaugenscheinaufnahmen, sowie meine 
eigenen Erfahrungen und an Ort und Stelle gemachten etwa 150 Photoaufnahmen 
in Betracht gezogen. Mir scheint, daß der Bericht des Kanzlers Brodarics grund
legend genau und authentisch ist; in der Beschreibung der fünf Hauptetappen 
der Schlacht untermauern ihn in vollem Maße die fünf türkischen Augenzeugen 
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und ergänzen ihn die Berichte von einigen Überlebenden, die Istvánffy festgehal
ten hat. Die Grundlagen meiner Hypothese bezüglich der Schlacht sind im folgen
den dargelegt: die ungarischen Lager befanden sich auf der Umgebung des heu
tigen Gedenkparks und nördlich davon, die ungarischen Truppen haben südlich 
des Borza-Baches, östlich der damaligen Borza-Abzweigung Stellung bezogen, 
ihnen gegenüber standen am Beginn der Schlacht die rumälischen Truppen, die 
türkische Artillerie, dann auf der Terrasse die den Sultan umgebenden Truppen, 
während die Anatolischen Truppen nach dem Beginn der Schlacht eingetroffen 
sind. Das von Brodarics erwähnte Dorf war wahrscheinlich an der rechten Seite 
des türkischen Zentrums, links von den Anatoliern, ungefähr des bei Buziglica 
liegenden Teiles der heutigen Landstraße Udvar — Duboševica, wo die Straße 
und die Terrasse zusammentreffen. Infolgedessen können meines Erachtens die 
am Anfang des Jahrhunderts gemachten Skizzen der Schlacht, sowie die von 
Gyalókay und später gemachten zahlreichen Skizzen keinesfalls richtig sein, die 
voraussetzen, daß das von Brodarics erwähnte Dorf (Földvár) in der Mitte der 
Terrasse lag. Es könnte sich auch jener Standpunkt bewahrheiten, der den Namen 
Földvár nicht mit dem Dorf von Brodarics identifiziert, und letzteres 4 km west
lich des von mir erwähnten Ortes annimmt und meint, daß die ungarischen 
Truppen nordöstlich von diesem Punkte, demgemäß schief, in nordwestlich—süd
östlicher Richtung Stellung bezogen haben. Die weitere wichtigste Aufgabe der 
Forschung sehe ich in den — jugoslawische Zusammenarbeit voraussetzenden — 
archäologischen Freilegungen, vor allem in der Fortsetzung der Arbeit von 
László Papp zur Festlegung des Siedlungsnetzes. Ich teile die 1926 veröffentlichte 
Ansicht von Endre Gergely, daß Massengräber nur zufällig gefunden werden 
können und bezeichne prinzipiell jene Orte, wo die Kämpfe gewiß viele Todes
opfer gefordert haben. 



SZABÓ LÁSZLÓ 

OLASZORSZÁG 1915. ÉVI HADBALÉPÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI* 

A hármasszövetség létrejötte 

A történelem folyamán talán soha nem született olyan ellentmondásokkal 
teli szerződés, mint Olaszország csatlakozása 1882-ben ahhoz a kettősszö
vetséghez, amelyet a mindjobban oroszellenes politikát folytató császári Né
metország kötött 1879-ben az Osztrák—Magyar Monarchiával. A kettős
szövetség hatalmai ebben az — egyelőre titokban tartott — szerződésben 
kötelezték magukat, hogy egy Oroszország felől jövő támadás esetén min
den katonai erejükkel egymás segítségére sietnek (I. cikk). Megegyeztek 
abban is, hogy a szerződő társak egyikének más hatalommal való konfliktusa 
esetén kölcsönösen jóindulatú semlegességet vállalnak, ha azonban a konf
liktusba Oroszország is beavatkozik, akkor a fegyveres fellépés kötelezővé 
válik (II. cikk). A szerződésnek ez a cikkelye végső soron a Monarchia 
semlegességét írta elő egy francia—német konfliktus esetére, de azonnali 
háborút, ha Oroszország Franciaország mellett lépne fel.1 A soknemzetiségű 
és a különösen nagy számú szláv lakossággal rendelkező Monarchia szá
mára a szerződés biztosítékot jelentett a cári Oroszországgal szemben. 
Bécsben az orosz diplomáciának a berlini kongresszuson elszenvedett vere
ségét, valamint a cári birodalom kelet felé fordulását — amely éles angol— 
orosz ellentéteket váltott ki — úgy értékelték, hogy Oroszország fegy
veres fellépésétől egyelőre nem kell tartani. Francia—német háború pedig 
pillanatnyilag nem fenyegetett: Franciaország még érezte az 1870—71-es 
vereség következményeit. A Ballhausplatzon2 elégedettek lehettek az 1879. 
október 7-én aláírt szerződéssel. A kötelezettségek realizálásától pillanatnyi
lag nem kellett tartaniuk, ugyanakkor szabad kezet nyertek balkáni politi
kájukhoz. 

Az európai hatalmi egyensúly 'azonban nem állt helyre. Franciaország, 
amely a poroszoktól elszenvedett vereség után a gyarmatokon akart kár
pótlást találni, csapatokat tett partra Tuniszban és a bardói szerződésben 
(1881. május 13-án)3 erőszakkal kényszerítette a tuniszi bejt a megszállás 
szentesítésére. A francia lépés ismét egymáshoz közelítette a „három csá
szár szövetségét" megkötő hatalmakat/* Németország, Oroszország és a 
Monarchia 1881. június 18-án, a szövetséget megújítva, kölcsönös semle
gességi kötelezettséget vállaltak arra az esetre, ha bármelyikük egy negye
dik hatalommal háborúba kerülne. Ez lényegében a két utóbbi semlegessé
gét jelentette egy esetleges német—francia háborúban, tehát lehetetlenné 
tette, hogy a cári birodalom diplomáciai támogatásban részesítse Franciaor-

* Részlet a szerzőnek a Kossuth Kiadónál a közeljövőben megjelenő könyvéből. 
1 Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon. Budapest, 1967. 422. o. 
2 Ballhausplatz: bécsi tér, ahol a Monarchia külügyminisztériumának épülete állt. A dip

lomáciai szóhasználatban magát,a külügyminisztériumot jelentette. 
3 Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon. 99. o. 
4 A három császár szövetségét 1873-ban I. Ferenc József, II. Sándor cár és I. Vilmos német 

császár kötötte. Lényegében Franciaország diplomáciai elszigetelésére irányult. 
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szagot. A szerződés p ót jegyzőkönyvében Oroszország elismerte a Monarchia 
balkáni „jogait" is, illetve elhatárolták a két ország balkáni érdekszféráit. 
Az oroszellenes titkos kettősszövetség természetesen továbbra is érvényben 
maradt. 

Az európai helyzet gyors változása Olaszországot is új politikai irányvonal 
kialakítására kényszerítette. Az olasz uralkodó osztálynak az olasz egység 
megteremtésére irányuló, hagyományosan osztrákellenes politikája a hat
vanas években legnagyobbrészt elérte céljait. Az 1866-os háborúban az 
olasz hadsereg Custozzánál vereséget szenvedett ugyan, de Königgrätz 
mindent helyrehozott.5 Az olasz királyság megkapta Velencét és a „vár
négyszöget",6 de Dél-Tirolban, valamint a trieszti öböl környékén jelentős 
számú olasz származású lakos maradt a Monarchia fennhatósága alatt. Az 
olasz „irredenta", tehát valamennyi olaszlakta terület megszerzése, Dél-
Tirol és az úgynevezett osztrák „Tengermellék" birtokbavétele, az olasz 
politika elsődleges céljai között szerepelt. 

Az olasz uralkodó osztály azonban ennél messzebbre is tekintett. A ki
bontakozó olasz imperializmus az Adriai-tenger partvidékének megszerzé
sét vette tervbe és egyben lázasan kereste a Balkánra való behatolás lehe
tőségeit. A távolabbi cél az olasz tervekben a Földközi-tenger afrikai part
vidékének birtoklása volt. Az első esetben megint csak a Monarchiával ke
rült szembe, míg az utóbbinál az olasz szándék az angol, de még inkább a 
francia imperializmus hódító terveit keresztezte. Az ellentéteket csak fegy
veres konfliktus oldhatta meg, ehhez azonban a „koldus imperializmus" — 
ahogyan később Lenin nevezte — nem érezte elég erősnek magát, nem 
merte a háborús kockázatot vállalni. Támogatást csak régebbi szövetsége
sétől, Németországtól kaphatott. 

A nyolcvanas évek elején a Németországgal szorosabb kapcsolatokra való 
olasz törekvések világosabb körvonalakat nyertek. Maffei gróf külügyi ál
lamtitkár felhatalmazást kapott, hogy Berlinben hivatalos formában vesse 
fel: lehetséges-e a két ország közötti viszonyt szorosabbra fűzni és egy 
megfelelő szerződést aláírni? Otto von Bismarck német kancellár nem ide
genkedett az olasz szövetségtől, de cserébe előnyökhöz akart jutni. A Fran
ciaországgal fennálló ellentétek szempontjából kedvezőnek vélte, ha a 
francia erők jelentős részét olasz szövetségesével kötheti le, de szem előtt 
tartotta a titkos kettősszövetség oroszellenes céljait is. A mind aktívabbá 
váló orosz birodalommal szemben a szövetség erejének növelését mindennél 
fontosabbnak tartotta. Ehhez jó alkalomként kínálkozott a Monarchia és 
Olaszország viszonyának javítása. Bismarck úgy vélte, ha sikerült a két 
szemben álló hatalmat közös nevezőre hozni, a Monarchia gondjai jelentő
sen csökkennek, illetve több erőt tud az oroszok ellen fordítani. így szüle
tett meg a német válasz: Olaszország számára Berlinbe Bécsen keresztül 
vezet az út. 

Az olasz kormány engedett a szükség kényszerének és tárgyalóasztalhoz 
ült az ősi ellenséggel. Róma és Bécs párbeszéde 1880 augusztusában indult 

5 Az 1866. évi háborúban Ausztria Königgrätz (ma Hradec Králové, Csehszlovákia) ' mellett 
döntő vereséget szenvedett Olaszország szövetségesétől, Poroszországtól. 

6 Peschiera—Verona—Mantua—Legnano megerődített körzete. 
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meg, eredményt azonban csak a határszéli csapatok számának csökkentésé
ben értek el. Formális szövetség nem jött létre. 

A franciák tuniszi lépése azonban meggyorsította az eseményeket. A 
bardói szerződés elleni tiltakozásul Olaszországban országszerte magasra 
csapott a nacionalista felháborodás. Az idő megérett a politikai fordulatra. 

1881. október végén az olasz királyi pár Agostino Depretis miniszterelnök 
és Pasquale Mancini külügyminiszter kíséretében Bécsibe látogatott. Olasz
országban a politikai pártok többsége helyeselte a közeledést, de az irre-
dentisták vezette tömegek árulásnak tekintették a Monarchiával való együtt
működést. A Bécsből visszatérő Umberto királyt Rómában monarchiaeUenes 
falragaszok fogadták. 

A három állam közötti szerződést, az úgynevezett hármasszövetséget, 
1882. május 20-án hozták tető alá. A Kálnoky osztrák—magyar, Robiland 
olasz külügyminiszter és Reuss bécsi német nagykövet által aláírt megálla
podás kimondta, hogy a szerződő felek békét és barátságot fogadnak, nem 
vesznek részt szövetséges társaik ellen irányuló más szövetségben. Kötelez
ték magukat, hogy a felmerülő politikai és gazdasági kérdésekről eszmecse
rét folytatnak és egymást e téren —• saját lehetőségük határain belül — 
kölcsönösen támogatják.7 Abban az esetben, ha Franciaország támadó há
borút indít akár Olaszország, akár Németország ellen, a szerződő felek 
egymásnak kölcsönösen katonai segítséget ígértek.8 Leszögezték, hogy ha a 
szerződő felek egyikét, vagy kettőt közülük ki nem provokált támadás érné, 
a szerződés szerinti kötelezettség a szerződő felek mindegyikére nézve egy
idejűleg beáll (III. cikk).9 Arra az esetre viszont, ha valamely más hatalom 
a szerződő felek egyikét állami biztonságában fenyegetné annyira, hogy a 
fenyegetett fél hadat üzenni kényszerül, a másik két szerződő fél szövetsé
gesével szemben jóindulatú semlegességet ígért, fenntartva magának a jo
got, hogy belépjen a háborúba és szövetséges társával közösséget vállaljon 
(IV. cikk).10 

A szerződés a továbbiakban a titkosságról és a szükséges háborús katonai 
rendszabályokról való tárgyalásokról rendelkezett. 

A megállapodást öt évre kötötték (VII. cikk). 
A függelékben a szerződő felek kijelentették, hogy a megállapodás nem 

irányul Anglia ellen.11 Ez elsősorban az olasz érdekek szempontjából volt 
fontos. Olaszország az Angliával való súrlódás legkisebb lehetőségét is el 
akarta kerülni. A Földközi-tenger hadászati fontosságú pontjai, Gibraltár 
és a Szuezi-csatorna, angol kézben voltak, az angol flotta bármikor táma
dást indíthatott az olasz félsziget ellen. A sokkal gyengébb olasz tengeri 
erők sikeresen meg sem kísérelhették a kiterjedt partvonalak védelmét. 
Ebben a helyzetben a szerződés tulajdonképpen Anglia számára is hasznos 
volt. A gyarmatokért folyó küzdelem kiélezte az angol—francia ellentéte
ket és minden Franciaország ellen irányuló lépés az angol diplomácia hall
gatólagos jóváhagyását élvezte. 

A szerződéssel végső soron Olaszország nyerte a legtöbbet. Szövetséges 

7 Osztrák—magyar vörös könyv. Diplomáciai ügyiratok. Budapest, 1915. 227. o. 
8 Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon. 343. o. 
9 Osztrák—magyar vörös könyv. 226. o. 
10 Uo. 227. o. 
11 Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon. 343. o. 
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társaira támaszkodva aktívabb politikát folytathatott Franciaország rová
sára. A hármasszövetségnek egyelőre a szerződő felek mindegyike szá
mára reális értéke volt, öt évvel későbbi megújítása elé egyikük sem gör
dített akadályt. Az 1887. évi első meghosszabbításkor a szerződésbe az 
olaszok kívánságára új, VII. cikket iktattak be, amely a balkáni rekompen-
zációkat szabályozta a Monarchia és Olaszország között. A két hatalom 
megegyezett, hogy ha valamilyen formában kénytelenek lennének a bal
káni status quo-t ideiglenes, vagy tartós megszálláss'al megváltoztatni, a 
megszállás csak a két hatalom előzetes megegyezése alapján történhet meg 
és minden elért területi, vagy más előny fejében kölcsönös kompenzációkat 
helyeztek kilátásba mindkét fél érdekeinek és jogos igényeinek kielégíté
sére.12 Az új VII. cikk a Monarchia számára kevés előnnyel járt, de kény
telen volt beleegyezni, hogy adott esetben a Balkánon minden elért sikerért 
kompenzációkat kell adnia szövetséges társának. A németek egyelőre nem 
nézték rossz szemmel olasz szövetségesük balkáni próbálkozásait, mert a 
gyors ütemben fejlődő német gazdaság, a felhalmozódó tőke egy része a 
Balkán felé fordult és igyekezett kihasználni a Monarchia helyzetének 
minden kis meggyengülését. 

A nemzetközi erőviszonyok erre az időre már alaposan megváltoztak. 
A dinamikusan fejlődő Németországgal új imperialista versenytárs jelent 
meg a nemzetközi küzdőtéren. A porosz—francia háború után az akkori 
legkorszerűbb eszközöket alkalmazó német gazdaság sok tekintetben meg
közelítette az angolokat. A német árutermelés a nyolcvanas évek végétől, a 
fejlődés ütemét tekintve, túlszárnyalta a szigetországét. Németország Anglia 
veszedelmes imperialista versenytársává vált. Az ellentétek egyre éleződtek, 
egy új eddig még soha nem látott méretű fegyveres küzdelem réme tűnt 
fel a láthatáron. 

A fokozódó német—angol ellentétek figyelemre késztették az olasz kor
mányt. Mint a hármasszövetség tagjának és Németország szövetségesének, 
esetleg szembe kellett néznie egy Anglia elleni háborúval. Ezt pedig Olasz
ország semmiképpen sem vállalhatta. « 

A várható francia ellenfél is megerősödött. Gyarmati hódításai megnö
velték háborús erőforrásait. Franciaország mindinkább kilábalt az 1870— 
7l-es háborús vereségből és diplomáciája mind aktívabbá vált. A francia 
képviselőház 1886 nyarán elvetette az Olaszországgal kötött hajózási egyez
ményt, válaszul az olasz kormány felmondta a francia—olasz kereskedelmi 
szerződést. A két ország között kirobbant vámháborút végső soron az ola
szok sínylették meg. 

Mindez, valamint Németország 1887. évi Franciaországgal szembeni dip
lomáciai veresége óvatosságra intette az olasz kormányt. A német uralkodó 
körök, Franciaország megerősödését látva, preventív háborúval szándékoz
ták a számukra fenyegető veszélyt megszüntetni. Németországban látvá
nyos, soviniszta, franciaellenes kampány kezdődött, amelynek szálai Bis
marck kezében futottak össze. A kancellár 1886 novemberében törvényja
vaslatot terjesztett a Reichstag elé, amely a hadsereg békelétszámát közel 

12 Cs. és kir. közös Külügyminisztérium. Az olasz háború előzményeiről. Budapest, 1915. 7. 
és 8. o. 
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félmillióra növelte. 1887 januárjában háborús fenyegetésekkel teli kiroha
nást intézett Franciaország ellen. Európa egy újabb háború fenyegető ré
mével állt szemben. A német militarista körök az angol—francia ellenté
tek következtében Anglia fellépéstől nem tartottak és biztosra vették a kö
zép-ázsiai bonyodalmakkal lekötött Oroszország semlegességét is. Péterváron 
azonban felismerték, hogy egy újabb győzelem Franciaország felett mér
téktelenül megnövelné a császári Németország hegemóniáját Európa fölött. 
A német diplomáciának nem sikerült a cári kormányt semlegességi szerződés 
aláírására rábírnia, e nélkül pedig Berlin a háborút nem merte megindítani. 

A hármasszövetség meggyengülése 

Az 1887. évi háborús riadalom és Németország; meghátrálása arra ösztö
nözte az olasz kormányt, hogy óvatosan keresse a közeledést francia rivá
lisához és békés eszközökkel igyekezzen elhatárolni a földközi-tengeri ér
dekszférákat. Az olasz magatartást még inkább befolyásolta az egyre job
ban kibontakozó francia—orosz közeledés, illetve együttműködés. Az 1891. 
évi francia—orosz konzultatív paktum, majd az azt követő 1893. évi fran
cia—orosz szerződés világosan bizonyította, hogy Olaszország nem léphet 
fel az erő helyzetéből Franciaország ellen, szövetségesei támogatásának ér
téke pedig — tekintve, hogy erőiket immár Oroszország kötötte le — egyre 
kevesebb lett. A hármasszövetség Olaszország számára elvesztette realitását. 
Értéke — mint láttuk — az olasz kormány számára csak addig volt, amíg a 
franciák ellen erős német támogatásra számíthatott. 

A végső lökést az 1896. évi etiópiai vereség adta. A múlt század nyolcva
nas éveinek elején — kihasználva a hármasszövetség adta támogatást — 
az olasz gyarmatosítók fokozódó érdeklődéssel fordultak Etiópia felé. Első 
behatolásukat 1887 januárjában kudarc érte, de két évvel később sikerült 
előnyös megállapodást ráerőszakolni a pártok közötti küzdelemben meg
gyengült afrikai országra. 1890-ben pedig, a szerződésre hivatkozva, az 
olasz kormány protektorátusát deklarálta az,ország felett. II. Menelik négus 
azonban szembeszállt az olasz gyarmatosítókkal. A lehetőségekhez képest 
megszervezte az ország haderejét és 1896. március 1-én Adua mellett döntő 
vereséget mért a betörő olasz erőkre. Olaszország kénytelen volt feltétel 
nélkül elismerni Etiópia függetlenségét. 

Az aduai vereség feltárta Olaszország gyengeségét. Az orosz szövetséggel 
megerősödött francia versenytárssal szemben az olasz kormány „lépéshát
rányba" került. 

A francia uralkodó körök azonban nem kívánták a helyzetet kiélezni. 
A francia burzsoázia számára is előnyösebb volt a földközi-tengeri helyzet 
békés rendezése, amelynek során lehetőség nyílt Olaszországnak a hármas
szövetségből való leválasztására. Az 1898. november 21-i kereskedelmi 
egyezmény megszüntette az immár tizenkét éve folyó vámháborút, majd 
1900 decemberében titkos megbeszélések kezdődtek, amelyeket december 
16-án egyezmény aláírása követett. Az egyezményben elismerték egymás 
afrikai „érdekeit".13 A két ország közötti ellentéteket az 1902-ben megkötött 

13 Kis Aladár: Az olasz fasizmus története. Budapest, 1970. 28. o. 
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semlegességi megállapodás, az ún. „Barrére—Prinetti egyezmény" oldotta 
fel. A szerződés végleg elhatárolta a két ország afrikai érdekszféráit és köl
csönösen elismerte a franciáknak Marokkóra, az olaszoknak pedig Tripoli-
tániára vonatkozó igényeit. A szerződés Camille Barrére római francia 
nagykövet és Prinetti olasz külügyminiszter közötti jegyzékváltás formájá
ban jött létre. Prinetti jegyzéke szigorú semlegességet vállalt arra az esetre, 
ha Franciaországot egy vagy több hatalom részéről támadás érné. Ez a kö
telezettség egy esetleges francia hadüzenet esetén is fennállt. Prinetti vál
lalta azt is, hogy Olaszország a jövőben nem köt a létrejött egyezménnyel 
ellentétes megállapodásokat.14 

A szerződés gyakorlatilag a hármasszövetség haldoklását jelentette. Az 
olasz kormány azonban még nem tartotta kedvezőnek a szerződés azonnali 
felbontását, sőt a szövetséges viszonyt most már a Monarchia rovására el
érni szándékozott aspirációi megvalósítására kívánta felhasználni. Ezért já
rult hozzá 1902. június 28-án az újabb meghosszabbításhoz. 

A Monarchia kormánya megkísérelte kifogni a szelet az olasz vitorlákból 
és maga is elismerte az olaszok földközi-tengeri érdekeit. A szerződés meg
újításakor a Monarchia szabad kezett adott Olaszországnak Tripoliban és 
Kirenaikában. Bécs azonban elkésett. Mindazt, amit az olaszoknak a Föld
közi-tengeren adhatott, az utóbbiak már nélküle is elérhették. . Az olasz 
kormány tekintete már a Balkánra irányult. 

Az olasz törekvések az albán partvidék, elsősorban Valona (Vlora) ki
kötőjének megszerzését tűzték ki célul. A város birtokával az Adria kapuja 
olasz kézbe kerül és a Monarchia számára elvész a földközi-tengeri össze
köttetés lehetősége. 

A Monarchia az olasz tervekkel szemben elvesztette a kezdeményezést. 
Az oroszokkal 19034>an kötött és a balkáni érdekeket elhatároló mürzstegi 
egyezmény nem állította meg hathatósan a mind erőteljesebben kibontako
zó olasz diplomáciai offenzívát.15 

Az olasz törekvésekkel szemben a Monarchia Berlintől sem remélhetett 
támogatást. A császári Németországnak kisebb gondja is nagyobb volt an
nál, hogy gyengébb szövetségeseinek egymás közötti vitáit elsimítsa. A né
met j unker-nagyburzsoá osztályszövetség politikai célkitűzései között az 
első helyre ebben az időben már az európai hegemónia megszerzése, a né
met monopoltőke világpiaci uralmának megteremtése került. 

Már utaltunk arra, hogy a múlt század utolsó évtizedében Németország 
gazdasági fejlődése hallatlan módon meggyorsult. A modern nagyipar — 
és ezzel együtt a hadiipar — legfontosabb alapanyagtermelésében elérte, sőt 
nem egyszer túl is szárnyalta Angliát. Az acéltermelés évi átlaga a nyolcva
nas évek első felében Németországban 800 ezer, Angliában 1 millió 800 ezer 
tonna volt, a kilencvenes évek második felében a német ipar már 5 millió 
100 ezer tonnát állított elő Anglia 4 millió 200 ezer tonnájával szemben. 
Nagy ütemben növekedett a német külkereskedelem is. Az 1894—1904 kö
zötti évtizedben az angol külkereskedelem 38%-os növekedésével szemben 

14 Diplomácia i és nemzetköz i jogi lexikon. 99—100 o. 
15 Uo. 583. o. 
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a német 66%-ot ért el.16 A német burzsoázia mohón vetette rá magát a 
még fellelhető szabad piacokra és erőszakosan igyekezett magának a régi 
rablók között helyet teremteni. A német tőke erőteljesen jelent, meg a 
Balkánon is. Németország a Monarchia számára a „hagyományos" balkáni 
érdekterületen inkább rivális volt, mint támasz. 

Németország rohamos erősödése és fellépése a nemzetközi küzdőtéren, 
közelebb hozta egymáshoz az addig élesen szemben álló angol—francia im-

. perialistákat. A kapcsolatok javulását jelentette VII. Edward angol király 
1903. tavaszi párizsi látogatása, amelyet Emile Loubet francia elnök még a 
nyár folyamán viszonzott. Az államfők díszes külsőségek közötti fogadása 
mögött lázas diplomáciai tevékenység folyt. A két külügyminiszter megbe
szélésein sikerült a legfontosabb gyarmati kérdésekben eredményt elérni és 
a megállapodás körvonalai egyre határozottabban kirajzolódtak. 

1904. április 8-án Londonban Henry Landsdowne angol külügyminiszter 
és Pierre-Paul Cambon londoni francia nagykövet három megállapodást írt 
alá, amelyekben rögzítették és kölcsönösen elismerték egymás gyarmati 
igényeit.17 

A megkötött „entente-cordiale" (baráti egyetértés) nem tartalmazott sem
miféle kitételt más országokkal szemben, de németellenes éle azonnal nyil
vánvalóvá vált. A két „klasszikus" gyarmatosító hatalom most már minden 
erejét Németország ellen fordíthatta. 

Az angol—francia megegyezés megszabta az olasz kormány számára is a 
lehetséges mozgási körzetet. A Földközi-tenger nyugati medencéje többé 
már nem kerülhetett szóba, annál erőteljesebben fordult az olasz imperia
lizmus a tenger keleti medencéje felé. Az olasz kormány számára elsőren
dűen fontos volt, hogy a Földközi-tenger térségében kialakult hatalmi 
egyensúlyt semmi rendkívüli esemény ne borítsa fel. Éppen ezért kétszere
sen kellemetlen volt Rómában az 1905. évben kirobbant marokkói válság. 

Berliniben nem titkolt nyugtalansággal figyelték a London és Párizs kö
zött kialakuló nagy egyetértést. A német külpolitika riadót fújt és meg
kezdte ellenlépéseit. A cél Franciaország megfélemlítése, nemzetközi hely
zetének gyengítése volt. 

Az alkalom rövidesen eljött. A franciák szövetségese, a cári birodalom 
hadereje, az 1904 óta folyó orosz—japán háborúban több vereséget szen
vedett, az ország katonailag meggyengült. Franciaország a mind hatalma
sabb keleti szomszéddal szemben pillanatnyilag magára maradt. Angliára 
egy kontinentális háborúban nem számíthatott. Az angol katonai doktrína 
a hatalmas hajóhad fenntartása mellett a szárazföldi csapatokat másodla
gosnak tartotta. A doktrína nagyobb angol szárzföldi erőknek az európai 
szárazföldön való megjelenésével csak a háború utolsó fázisában számolt. 
A franciák tehát ezidőtájt egy esetleges háborúban sem orosz szövetsége
sükre, sem a baráti magatartást tanúsító Angliára nem támaszkodhattak. 

A németek éppen ezt használták ki. Lépésüket egyrészt a háborús zsaro
lás, másrészt Franciaország afrikai helyzete meggyengítésének szándéka 
motiválta. 

16 Az adatokra vonatkozóan lásd: Galántai József: Magyarország az első világháborúban. 
Budapest, 1964. 46—47. o. 

17 Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon. 246. ö. 

— 659 — 



II. Vilmos német császár 1905 márciusában hirtelen Marokkóba, a tulaj
donképpen — de facto — francia gyarmatra látogatott. Tangeri beszédében 
kijelentette, hogy a marokkói szultánt független uralkodónak tekinti. Ez a 
gesztus végső soron a francia gyarmati hódítást kérdőjelezte meg. A német 
diplomácia a beszéd elhangzása után azonnal tudtára adta követeléseit a 
franciáknak. Németország a marokkói rendezésre nemzetközi értekezletet 
javasolt és burkoltan ugyan, de értésére adta a francia kormánynak, hogy 
javaslatának adott esetben fegyverrel is érvényt szerez. 

A franciákat a német követelések súlyos válaszút elé állították. A javas
lat elfogadása marokkói gyarmati hódításukat tette kérdésessé, visszauta
sítása háborúra vezethetett. Az orosz segítség elmaradása, az angol száraz
földi erők gyengesége meghátrálásra kényszerítette a francia kormányt. 
Franciaország elfogadta a nemzetközi konferencia összehívásáról szóló ja
vaslatot. 

A német lépés Rómát is meglehetősen kínos helyzetbe hozta. A mindkét 
oldalra elkötelezett olasz kormány számára nehéz volt a megfelelő állás
pont kialakítása. Háború esetén Olaszország mindenképpen szorult helyzetbe 
kerülhetett. Franciaország egyértelmű támogatása a német Veszélyt idéz
hette fel, míg a hármasszövetség kötelezettségének teljesítése az Angliával 
való szembefordulást eredményezhette. Az olasz kormány számára nem 
jelentett előnyt Németország marokkói befolyásának esetleges növekedése 
sem. Érthető, hogy Rómában mindenképpen a háborús konfliktus elkerülé
sét, a békés megoldást óhajtották, lehetőleg úgy, hogy az eredeti helyzet 
ne változzon. Az olasz vezető körök súlyos lidércnyomás alól szabadultak, 
amikor kiderült, hogy a franciák nem vállalják a háború kockázatát és el
fogadják a nemzetközi értekezlet összehívásáról szóló német követelést, 
amelyet az olasz kormány maga is szorgalmazott. Ezzel Róma látszatra 
német szövetségesét támogatta, anélkül, hogy szakítania kellett volna a 
másik oldallal. Németország helyzete ebben az időben szilárdnak látszott. 
A marokkói válság tetőpontján a német és az orosz uralkodó Björköben meg
egyezett, hogy egy harmadik hatalom esetleges támadása esetén egymást 
fegyveres erőikkel kölcsönösen segíteni fogják. Az olaszok óvakodtak az 
oroszokat is maga mögött tudó Németországgal szemben a franciákat tá
mogatni. 

A helyzet azonban 1906. január 16-ra, amikor az értekezlet a spanyol 
Algecirasban összeült, gyökeresen megváltozott. Kiderült, hogy Oroszország 
visszalépett a björköi egyezménytől, a kialakuló angol—francia—orosz 
koalíció nem bomlott fel, sőt Oroszország hathatósan támogatta a francia 
érdekeket. 

A németek elsősorban a marokkói nemzetközi politikai rendőrség létre
hozására összpontosították erőfeszítéseiket, illetve arra, hogy a konferencia 
Németországot bízza meg »ennek megszervezésével. Nem kétséges, hogy a 
javaslat elfogadása a németek marokkói befolyását hatalmas mértékben 
megnövelte volna. A résztvevő hatalmak azonban elutasították a német 
terveket és a megbízást Franciaország kapta. Németországot csak a Mo
narchia támogatta, az olaszok a másik oldallal tartottak. 

Algeciras ismét bebizonyította a hármasszövetség gyengeségét. Ennek el
lenére a szövetség nem bomlott fel. Fennmaradását sajátságos módon létre-
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hozói érdekellentéteinek, illetve pillanatnyi érdekazonosságainak köszön
hette. 

A nemzetközi erőviszonyok polarizációja tovább folytatódott. A francia— 
orosz, francia—angol megállapodásokat angol—orosz egyezmény (1907) te
tőzte be és a katonai megállapodás megkötése csak idő kérdése volt. Ebben 
a helyzetben a mindjobban elszigetelt helyzetbe kerülő Németország és a 
Monarchia számára Olaszország szövetsége mind fontosabbá vált, illetve 
biztosabbnak tartották a szövetségi viszony fenntartását, mert így vala
mennyire ellenőrzésük alatt tarthatták egyre megbízhatatlanabb szövetsé
gesüket. Olaszország ebben az időben hatalmas gazdasági átalakulás kor
szakát élte. Az olasz ipar rohamosan fejlődött, a fejlődés üteme a század 
elején elérte az évi 4—6%-ot. Legnagyobb volt a növekedés a modern nagy
ipar kulcsiparágaiban, a kohászatban, a gép- és vegyiparban és az elektro
mos iparban. Az ország agrárországból agrár-ipari országgá változott.18 

A német monopoltőke ebben a folyamatban erőteljesen részt vett. A nagy 
német iparvállalatok egymás után alapították leányvállalataikat Olaszor
szágban. A német ipar számára az olasz piac megtartása elsőrendű fon
tosságú volt, de az olaszok sem nélkülözhették a német gazdasági támogatást. 

Külpolitikai tekintetben az olasz törekvések továbbra is a Földközi-tenger 
keleti medencéje és a Balkán felé irányultak. Az olasz aspirációkat, miután 
a franciákkal rendezték az érdekszférák elhatárolását, csak szövetségesei 
keresztezhették. Az olasz politika ennek elkerülésére formálisan a szövetség 
tagja maradt. Az olasz uralkodó osztály felismerte, hogy céljait egyelőre 
könnyebben valósíthatja meg a szövetségen belül, mint azon kívül. 

A szövetség tehát megmaradt, annak ellenére, hogy többször komoly vi
harok rázták meg. 

1908 nyarán az ifjútörökök forradalma ismét felkavarta a Balkán addig 
többé-kevésbé nyugodt állóvizét. A forradalom Európa „beteg emberének", 
a minden ízében roskatag török birodalomnak a megerősítését, régi hatalmi 
helyzetének visszaszerzését tűzte ki célul. A forradalom győzelme a Mo
narchia számára kényes helyzetet teremtett, hiszen az ifjútörökök célki
tűzései erősen megkérdőjelezhették a korábbi két török tartománynak, 
Boszniának és Hercegovinának a berlini kongresszus (1878) óta tartó „ideig
lenes" megszállását. Lexa Alois Aehrenthal, aki 1906. október 24-én foglalta 
el Goluchowski helyét a Ballhausplatzon, elérkezettnek látta az időt a tar
tományok annexiójára. Az utóbbitól a Monarchia balkáni pozíciójának 
megerősödését remélte, amely kezdettől fogva külpolitikai vonalvezetésé
nek egyik sarkalatos pontját képezte. 

Bécsben tisztában voltak azzal, hogy a tervezett annexió Oroszország bele
egyezése nélkül nem valósulhat meg. 

Aehrenthal terveitől Pétervár ott sem idegenkedtek. A Távol-Keleten ve
reséget szenvedett cári birodalom Európában igyekezett kárpótlást találni 
és ismét felújította Törökország elleni terjeszkedő politikáját. Az orosz tö
rekvések és a Monarchia érdekeinek találkozása a buohlaui egyezményhez 
vezetett. (1908. szeptember 15.) Aehrenthal hozzájárult, hogy a török ten
gerszorosokat megnyissák az orosz hadihajók előtt, A. P. Izvolszkij pedig 

18 Kis Aladár: Az olasz fasizmus története. Budapest, 1970. 24. o. 
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viszonzásul beleegyezett a tervezett annexióba. Az orosz „igen" azonban 
egyelőre nem volt teljes értékű, mert az orosz külügyminiszternek a berlini 
kongresszuson részt vett hatalmak, elsősorban Anglia és Franciaország, jó
váhagyását is meg kellett szereznie. Nyugat-európai útja azonban ered
ménytelen maradt, London és Párizs elzárkózott a terv realizálása elől. 

Az osztrák—magyar kormány nem várta be Izvolszkij tárgyalásainak 
eredményét, hanem egyoldalúan kinyilvánította az annexiót. 

1. Ferenc József 1908. október 6-i proklamációja hatalmas vihart kavart. 
A magát rászedettnek érző orosz diplomácia azonnal nemzetközi értekezlet 
összehívására tett javaslatot, amelyet a nyugati hatalmak is támogattak. 
A válság háborúval fenyegetett, de ezt a japánokkal szembeni vereséget 
még ki sem hevert Oroszország nem merte megkockáztatni a németektől 
erőteljesen támogatott Monarchiával szemben. A német kormány ultimá
tumszerűén követelte, hogy Pétervár ismerje el az annexió tényét és hasson 
csillapítóan tiltakozó balkáni védenceire — elsősorban Belgrádra — is. 
A cári kormány kénytelen volt engedni. 

A Monarchia látszatra diplomáciai győzelmet aratott, de lépésével maga 
is tágította a hármasszövetségen amúgy is fenyegetően jelentkező réseket. 
Az annexió nagy felháborodást keltett Olaszországban is. Az olasz uralkodó 
körökben különösen az váltott ki tiltakozást, hogy a Németország erélyes 
támogatását maga mögött tudó bécsi kormány hallani sem akart kompen
zációkról. Az olaszok balkáni érdekeit már Aehrenthal korábbi lépései is 
sértették, a mostani csak olaj volt a tűzre. Az olasz kormány azonnal támo
gatta a nemzetközi konferencia összehívását, amely — nem kétséges, hogy 
Algecirashoz hasonlóan — a Monarchia diplomáciai vereségét eredményezte 
volna. Olaszországban ismét megélénkült az addig visszafogott irredenta, 
egymást érték a Bécs címére intézett sajtótámadások, és amikor II. Miklós 
cár 1909. október végén a Monarchia területét tüntetően elkerülve Rómába 
látogatott, hatalmas lelkesedéssel fogadták, amelynek nyilvánvalóan osztrák
ellenes éle volt. 

Az ugyanakkor aláírt racconigi egyezmény19 is a Monarchia rovására 
kívánta a balkáni problémát megoldani. 

A hármasszövetség azonban továbbra is fennmaradt. Aláírói a rossz há
zasság ,,se vele, se nélküle" álláspontját vallották. Az olasz kormány nem 
akarta kenyértörésre vinni a nézeteltéréseket, mert a német támogatásra to
vábbra is szüksége volt távolabbi terveinek megvalósításánál. 

Az olasz imperializmus törekvései most már erőteljesen Észak-Afrika felé 
irányultak és Törökország itteni birtokait akarta megszerezni. Kihasználva 
a nagyhatalmak ellentéteit ismét kiélező második marokkói válságot, elér
kezettnek látta a kedvező pillanatot hódító terveinek megvalósításához. 
A törökök ellen 1911. október elején meginduló háborúban megszállta az 
észak-afrikai Tripoliszt és Kirenaikát, s a két tartományt Líbia néven gyar
mattá nyilvánította. Az európai hatalmaktól cserbenhagyott Törökország 
1912. október 18-án kénytelen volt aláírni a lausannei békeszerződést. 

Az olasz akció ellen egyetlen európai hatalom sem lépett fel. A kiéleződő 
nemzetközi helyzetben az egyre inkább egymással szembeforduló hatalmi 

19 Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon. 734. o. 
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csoportosulások között Olaszország a mérleg nyelvét játszotta. Az antant 
számára előnyös volt Olaszország jóindulatának biztosítása, a németeknek 
feltétlenül kedvezett, ha az olasz kormány ismét megújítja a szövetségi 
szerződést, a Monarchia vezetői pedig előnyösnek tartották, hogy az olasz 
expanzió a Balkánról Afrika felé fordult. Ezért Bécs — jóllehet az olaszok 
területnyereségre tettek szert — nem ragaszkodott kompenzációkhoz sem. 

A szövetséget a három hatalom 1912-ben ismét megújította, de ez a tény 
semmivel sem fűzte szorosabbra a „szövetségesek" viszonyát. Különösen a 
Monarchiával szemben fokozódtak az olaszok ellentétei. 

A Balkán-háborúk (1912—1913) átmenetileg közelebb hozták egymáshoz 
a szövetség tagjait. Bécs erélyes fellépése annak érdekében, hogy Szerbia 
ne juthasson ki az Adriára, az olaszok számára is hasznos volt. Az olasz 
magatartást az is befolyásolta, hogy Franciaország — bár annak idején nem 
ellenezte az olaszok líbiai akcióját — a Törökország elleni háború alatt és 
után barátságtalan magatartást tanúsított Olaszországgal szemben. A fran
ciák a Balkán-háborúk alatt is Szerbiát támogatták, ami szintén kiváltotta 
Róma ingerültségét. Ez azonban nem térítette vissza a családba a „tékozló 
fiút". Az olasz kormány, a nemzetközi helyzet éleződését látva, óvakodott 
bármelyik oldal felé lekötni magát, állásfoglalását az erőviszonyok pillanat
nyi változásai határozták meg. Az olasz politikai és katonai vezetők az 1911. 
évi angol—francia katonai szerződés megkötése után egyáltalán nem érez
ték Olaszország partjait biztonságban arra az esetre, ha Németország olda
lán fegyveres konfliktusba keverednének az antant hatalmakkal. Viszont a 
német hadsereg hatalmas iramú fejlődése mély benyomást tett Rómára. 
Olasz vezető körökben tudtak arról is, hogy Bécsben többször fontolgatták 
egy olaszellenes preventív háború megindítását. Az a lehetőség pedig, hogy 
ebben a háborúban a Monarchia oldalán Németország is részt vehet, óva
tosságra intette a római politikusokat és katonákat. 

A franciák bizalmatlanságát a németekkel kötött katonai egyezmény 1912. 
évi felmondásával igyekeztek megszüntetni, míg a szövetségestársak felé 
az 1913. június 23-i német—olasz—osztrák—magyar tengerészeti szerződés
sel tettek egy gesztust. A szerződés kimondta, hogy háború esetén a szö
vetségesek Gaeta, Nápoly, Messina körzetében egyesítik tengeri erőiket, a 
legidősebb tengernagy parancsnoksága alatt, az angol—francia flottával 
szemben.20 Rómában a szerződést minden bizonnyal szövetségeseik meg
nyugtatására és saját jó szándékaik bizonyítására írták alá, hiszen olasz 
tengerészeti körökben nyilvánvaló volt az antant tengeri fölénye. 

Diplomáciai kötélhúzás. A hármasszövetség felbomlása 

Az 1914. júliusi háborús válság véglegesen felfedte a szövetség mély el
lentmondásait. Bécs elérkezettnek látta az időt a Szerbiával való leszámo
lásra. A fegyveres fellépéstől balkáni helyzetének megerősödését, új nagy
hatalmi imperialista politika lehetőségét várta. A háborús győzelemmel a 

20 M. kir. Hadilevéltár (a továbbiakban — MkHL) A világháború. IX. k. Budapest, 1940. 
671. o. 
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Monarheia elpusztítására törő külső és belső erőkre akartak egyszersmind 
döntő csapást mérni. 

Az elképzelt balkáni győzelem gondolata azonban a Monarchia számára 
kellemetlen kötelezettségek tudatával is párosult. A Ballhausplatzon ko
moly gondot okozott Olaszország biztosra vett jelentkezése — a hármas
szövetség VII. cikkelye alapján — a jogos kompenzációkért. Bécsben na
gyon jól tudták, hogy a legkevesebb, amit az olaszok kérnek, Valona és a 
hozzá tartozó partvidék. Ennek teljesítésével viszont a Monarchia önként 
zárta volna magára az Adria ajtaját. Érthető, hogy Bécs ezt mindenképpen 
el akarta kerülni. A Monarchia külpolitikai vezetése nem látott más kiutat 
a kényelmetlen helyzetből, mint a hármasszövetség figyelmen kívül hagyá
sát. Leopold Berchtold — aki Aehrenthal halála után, 1912 februárjában 
foglalta el a külügyminiszteri széket — már a válság első napjaiban, július 
2-án úgy nyilatkozott a bécsi német nagykövet előtt, hogy a konfliktust 
illetően nem kíván Olaszországgal érintkezésbe lépni, mert a várható olasz 
kompenzációs kívánságokat Bécs nem lesz hajlandó teljesíteni.21 A Ball
hausplatz új gazdája nagyon jól tudta, hogy elgondolásai ellentétesek a szer
ződés I. cikkelyével, ezért a Szerbia elleni esetleges fegyveres fellépést 
csupán rendőri akciónak állította be, amelynek egyáltalán nem célja a te
rületszerzés. 

Ez a gondolat Németország számára is elfogadható volt. Berlinben már 
régóta készültek az imperialista ellentétek háborús megoldására. Politikai 
és katonai körökben, egy-két kivételtől eltekintve, az volt a vélemény, 
hogy Bécsnek és Belgrádnak a szarajevói merénylet nyomán támadt konf
liktusa a legjobb alkalom a háborúra. Július 5-én II. Vilmos teljes támo
gatásáról biztosította az I. Ferenc József levelét átadó Szögyény-Marich 
László nagykövetet. A császár még aznap fogadta a fegyveres erők vezetőit 
is. Megkezdődtek a háborús előkészületek. 

A háborúra készülő Németország számára azonban nem volt kívánatos, 
ha szövetséges társai különböző kompenzációs problémák következtében 
hajbakapnak. Berlin ezért helyeselte Berchtold elképzeléseit. Szögyény-
Marich július 6-én azt jelentette Bécsbe, hogy Theobald Bethmann-Hollweg 
német kancellár „Teljesen egyetért azzal, hogy a Szerbia elleni esetleges 
akcióról ne értesítsük se Olaszországot, se Romániát."22 

Az események azonban keresztülhúzták ezt a szándékot. Rómában július 
közepén kezdtek megbízható híreket kapni, hogy Bécsben és Berlinben 
komoly dolgok készülnek. Az olasz kormány előtt világossá vált, hogy Bécs 
ugyanúgy ki akarja játszani mint az annexiós válság idején. Az olaszok 
ennek megelőzésére siettek álláspontjukat leszögezni. Antonio San Giuliano 
márki július 14-én közölte Hans Flotow német nagykövettel, hogy a Mo
narchia Szerbia elleni terveit az olasz kormány nem helyeselheti. 

Az olasz lépés nyugtalanságot keltett Bécsben, de még inkább Berlinben. 
A németek számára fontos volt, hogy a szövetségesek közötti ellentétek 
mielőbb elsimuljanak és Olaszország a kapott kompenzációk fejében telje
sítse a szövetségből rá háruló katonai kötelezettségeit. Az 1914. március 
11-én aláírt új német—olasz katonai egyezmény értelmében ugyanis az ola-

21 Galántai József: Szarajevótól a háborúig. Budapest, 1975. 170. o. 
22 Uo. 
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szoknak három hadtestet és két lovashadosztályt (kb. 300 ezer főt) kellett 
a franciák ellen felvonultatni.23 A nyugati hadszíntéren gyors lefolyású 
háborúra készülő német hadvezetés számára ez a segítség nagyon is fontos 
volt. A német diplomácia tehát most Bécset szándékozott meggyőzni. A kül
ügyminiszter már egy nappal később utasította bécsi nagykövetét, hogy az 
olaszoknak nyújtandó kompenzációk kérdésében igyekezzen Berchtoldot 
jobb belátásra bírni.24 

Bécsben színt kellett vallani, de a július 19-i minisztertanács ebben a 
kérdésben nem hozott döntést. Az eredmény mindössze annyi volt, hogy a 
kormány kinyilatkoztatta: nem szándékozik Szerbiát bekebelezni, de nem 
tart lehetetlennek kisebb határkiigazítasokat. A Monarchiában úgy vélték, 
hogy egy győztes háború után majd más helyzetből léphetnek fel az ola
szokkal szemben. 

Ez a huzavona alkalmat adott az olasz kormánynak arra, hogy az amúgy 
sem népszerű szerződés kötelezettségeinek betartása elől kitérjen. Az olasz 
álláspont utalt arra, hogy a Monarchia kormánya, a I hármasszövetség ren
delkezéseivel ellentétben, a Szerbia elleni háborús ultimátumot illetően, 
nem tartott az olasz kormánnyal előzetes megbeszélést, így a kialakuló 
háborúban Olaszországra nézve nem áll fenn katonai kötelezettség. A dip
lomáciai támogatás pedig a kompenzációs kérdések megoldásától függ. Az 
olaszok igényét a szerződés VII. cikkére hivatkozva az olasz nagykövet 
Bécsben július 25-én hivatalosan is bejelentette.25 

Bécs most már nem térhetett ki a kompenzációs problémák megtárgya
lása elől, de minden módon halogatta az érdemi döntést. Berchtold július 
26-án arra utasította Mérey Kajetán római nagykövetet, hogy az olasz kor
mánynak a VII. cikk alkalmazására vonatkozó igényeit határozottan uta
sítsa vissza és utaljon arra, hogy a Monarchia a líbiai háború idején sem
miféle nehézséget nem gördített az olasz kormány útjába.26 A Monarchia 
kormánya a VII. cikk sajátos értelmezésével is megkísérelte az időhúzást. 
Bécsben úgy vélték, hogy az álláspontok diplomáciai úton való tisztázásával 
is telik az idő. Az osztrák—magyar álláspont az volt, hogy a VII. cikk ren
delkezései csak török területek megszállásánál lehetnek irányadók, mert a 
megállapodás idején (1887-ben) a szerződő felek csak az európai török bir
tokok sorsát kívánták rendezni.27 

Az olasz álláspont ezzel szemben a Balkánon mindenfajta területgyara
podásra — beleértve az ideiglenes jellegűt is — vonatkoztatta a VII. cikket. 
Róma erről haladéktalanul értesítette Berlint is. 

Berlinben közben teljes erővel folyt a háborús készülődés. A német had
sereg, Belgiumon és Észak-Franciaországon át, hatalmas arányú bekerítő 
csapásra készült. A német hadvezetés számára az olaszok fegyveres jelenléte 
nyugaton elsőrendű fontosságúvá vált. A németeket ez az olasz álláspont el
fogadására késztette és Heinrich Tschirschky nagykövet ennek megfelelően 
informálta Berchtoldot.28 

S 
23 MkHL. A v i lágháború . IX. k. 671. o. 
24 Galántai: i. m. 172. o. 
25 Oszt rák—magyar vörös könyv . 15. o. 
26 Uo. 18—20. o. 
27 Cs. és kir . közös Kü lügymin i sz t é r ium: Az olasz h á b o r ú előzményeiről . Budapes t , 1915. 

7. o. 
28 Oszt rák—magyar vörös könyv . 22. o. 
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Az olasz kormány július 28-án, miután a németek támogatását megsze
rezte, határozottan tudtára adta Bécsnek, hogy nem hajlandó időt rabló 
tárgyalásokat folytatni a szerződés értelmezéséről „ . . . a megegyezés sürgős 
— szögezte le a jegyzék •— mert amíg az értelmezésre vonatkozólag kétely 
állhat fenn, mindaddig nem követhet Olaszország olyan politikát, amely al
kalmas volna arra, hogy Ausztria—Magyarország részéről történő időleges, 
vagy végleges megszállásokat most, vagy később megkönnyítsen."29 

Bécs kénytelen volt engedni. Berchtold augusztus 1-i táviratában meg
bízta római nagykövetét, hogy adja tudtul az olasz kormánynak: elfogadja 
az olasz értelmezést, azzal a feltétellel, ha „ . . . Olaszország barátságos ma
gatartást tanúsít. . . , teljesíti szövetségi kötelezettségeit az esetben is, ha a 
jelen konfliktus általános konflagrációhoz vezetne."''0 

Az olasz kormány egy nappal később válaszolt és kifogásolta Berchtold 
kikötéseit. Hivatkozott arra, hogy Németország minden feltétel nélkül fo
gadta el az olasz álláspontot és leszögezte: a Monarchia állásfoglalása nem 
elegendő ahhoz, hogy kiküszöbölje azokat az okokat, amelyek pillanatnyilag 
meggátolják az olasz hadbalépést.;i1 

Rómában már világosan látták, hogy a Berchtold által említett világégés 
nem is nagyon távoli lehetőség. Egyre biztosabbak voltak abban is, hogy 
Anglia nem fog kimaradni a háborúból. Az angolok ellen való hadbaszál
lást pedig Rómában mindenképpen el akarták kerülni. 

Berchtold felemás állásfoglalása kapóra jött az olasz kormánynak, ami
kor augusztus 3-án általános érvényű semlegességi nyilatkozatot tett. 

Az események közben viharos gyorsasággal váltották egymást. A Mo
narchia még július 28-án hadat üzent Szerbiának, majd napok alatt röp
ködtek a hadüzenetek Berlin és Pétervár, Berlin és Párizs, London és Berlin, 
valamint Bécs között. Augusztus 5-én lángban állott a világ. 

Bécs és Róma között közben tovább folyt a diplomáciai kötélhúzás. Az 
olaszok azonnali kötelező nyilatkozatot akartak a kompenzációkról, tudva, 
hogy egy osztrák—magyar győzelem után ennek kierőszakolására már nem 
lesz módjuk. Bécsben pedig húzták az időt a hadműveletek megindulásáig. 
Jegyzékek váltogatták egymást, különösebb eredmény nélkül. Rómában 
fokozódott az ingerültséggel vegyes türelmetlenség és lassan megérlelődött a 
szándék: mind többet követelni! Mérey már augusztus 5-én jelezte Bécs
nek: tart tőle, hogy az olaszok esetleg Trentino átadását is követelni fogják. 
Mint írta: „ . . .konkré t jeleket erre nézve még nem látok. De különböző 
helyekről érkeznek hozzám híradások Olaszország ilynemű szándékairól."32 

Most már minden a fegyverektől függött. Erre egyébként Mérey is utalt 
az előbb említett táviratában. 

A háború első napjaiban Bécsben egyre idegesebb lett a hangulat, mert 
a felvonulás alatt zavarok keletkeztek. A hadászati tervek szerint az oszt
rák—magyar fegyveres erők zömének az orosz hadsereggel szemben kellett 
szétbontakoznia, míg a kisebbik résznek a Balkánon, Szerbia ellen. Ha a 
konfliktus csak a Balkánra korlátozódik, akkor a hadműveletekben a ha-

29 UO. 25. O. 
30 UO. 31. O. 
31 UO. 34. O. 
32 UO. 38. O. 
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dászati tartalékot képező 2. hadseregnek is részt kell vennie. Ha viszont a 
háború Oroszországgal szemben is megindul, a 2. hadsereget oda tervezték 
felvonultatni. 

A Monarchia külpolitikai vezetői az utolsó pillanatig nem feltételezték 
Oroszország hadbalépését. A hadvezetés ezért a 2. hadsereget Szerbia felé 
irányította. Az orosz háború kitörésekor a szállítmányok dél felé haladtak 
és nem volt mód ennek megváltoztatására. A hadsereg szállítása csak 
augusztus 18-án indulhatott meg az északi hadszíntérre, ahonnan végered
ményben elkésett. 

Közben a „Dalkán csoport" 5. és 6. hadserege, bízva a 2. hadsereg meg
érkezésében, be sem várva annak szétbontokozását, augusztus 12-én átlépte 
a Drinát és megkezdte az előretörtést. A támadás azonban csúfos kudarcba 
fulladt, az ellentámadást kezdő szerb hadsereg egy hét múlva a Drina 
mögé szorította vissza az osztrák—magyar csapatokat. 

Hasonló kellemetlen balsikerek érték a németeket is. Elszászban a német 
határbiztosító csapatok kénytelenek voltak az előretörő franciáknak áten
gedni a Vogézek átjáróit és a Rajna felé visszavonulni. Váltakozó sikerű 
harcok után a németek Mühlhausent (Mulhouse), a tartomány egyik jelen
tős városát is kiürítették. Még érzékenyebben érintették a német hadveze
tést a keleti hadszíntéren kibontakozó események. Az orosz csapatok itt a 
németek által várt időpontnál hamarabb indították meg támadó hadműve
leteiket Kelet-Poroszország ellen. A még a szétbontakozás állapotában levő 
8. német hadsereg a támadást nem tudta feltartóztatni. Az oroszok augusz
tus 17-én Stallupönen (ma Nyesztyerov) és 20-án Gumbinnen (Guszev) mel
lett győzelmeket értek el. 

Az oroszok nem várt aktivitása érthetően nyugtalanságot keltett Derlin-
ben. A német hadvezetés tudta, hogy a Monarchiának a keleti arcvonalra 
felvonultatott erői éppen hogy elegendőek az orosz főerők feltartóztatására. 
Ha pedig Olaszország megtartása miatt az osztrák—magyar főparancsnokság 
kénytelen lesz erőinek egy részét az olasz határra irányítani, a védelem 
esélyei keleten nagyban csökkenni fognak. A német vezérkart nem nyug
tatta meg Conrad augusztus 10-i levele, amelyben megígérte, hogy nem 
nyúl az oroszok ellen szánt erőkhöz, mert két nappal elő/bb a Monarchia 
vezérkari főnöke még német csapatokat kért segítségül az esetleges olasz 
fegyveres fellépés ellen. 

Derlin számára feltétlenül fontos volt a keleti arcvonal helyzetének tisz
tázása, mert augusztus 18-án a német főerők megkezdték a nyugaton ter
vezett hatalmas bekerítő hadműveletet, amelytől a háború gyors befejezését 
remélték. A német politikai és katonai vezetők figyelmét az antant főerői-
vel szemben kibontakozó nagyméretű találkozó ütközetek — a hadtörténe
lem „határ menti csatáknak" nevezi őket — kötötték le. 

Ebben a helyzetben a németek számára elsőrendűen fontos volt a Mo
narchia vezetőit „jobb belátásra" bírni. Ha sikerül különböző engedmények
kel az olaszokat megnyugtatni, a Monarchia fokozhatja erőfeszítéseit az 
oroszok ellen. Ez az engedékenység pedig — vélték Eerlinben — esetleg 
elháríthatja a Decs „akadékoskodása" miatti akadályt az olasz—német ka
tonai szerződés olasz részről történő teljesítése elől is. Ebben az esetben 

— 667 — 



pedig Berlin jelentős olasz erők beavatkozására számíthatott a franciák 
ellen. 

A német diplomácia — kihasználva a szövetséges szorult helyzetét — 
augusztus 22-én a legsürgősebben „felkérte" a Monarchia külügyi vezetését, 
hogy minden fenntartás nélkül ismerje el az olaszok kompenzációs igé
nyeit.33 A katonai vereségek után Bécs kénytelen volt engedni és római 
képviselőjét, Kari Macchio bárót utasítani, hogy német kollégájával egybe
hangzóan jelentse ki az olasz igények elismerését.34 

Róma tehát diplomáciai sikert könyvelhetett el, de a sikert most már 
nem sietett kiaknázni. A szövetségestársak balsikerei megértették az ola
szokkal, hogy „van mit keresniük", de a katonai helyzet tisztázatlansága a 
további óvatosságot ajánlotta. Az olasz külügyminiszter elégtétellel vette 
tudomásul Berlin és Bécs nyilatkozatát, de úgy vélekedett, hogy még nem 
jött el az ideje a kompenzációkról való eszmecserének és a hadbalépésnek.35 

Az olaszok mindenesetre, mint biztosítékot, felvetették a valonai öbölben 
lévő Saseno sziget olasz megszállásának lehetőségét. Az olasz lépésre akkor 
került sor, amikor nyugaton az antant csapatok ellentámadást kezdtek és 
keleten a Monarchia csapatai súlyos küzdelmet vívtak az orosz főerőkkel. 
Szeptember 12-én azonban az olaszok visszavonták a sziget megszállására 
tett javaslatukat. Rómában nem akarták a nyereséget „aprópénzre" váltani. 
Az olaszok már tudták, hogy a németek elvesztették a marnei csatát és tud
ták az is, hogy a keleten folyó küzdelem az oroszok győzelmével végződött. 
Az olasz kormány „jobb időkre" halasztotta aspirációinak megvalósítását. 

Az alkalom nem is váratott sokáig magára. Október végére a központi 
hatalmaknak a keleti hadszíntéren indított újabb nagy támadó hadművelete 
is összeomlott, a kezdeményezést az oroszok ragadták magukhoz. Az oszt
rák—magyar—német koalíció nehéz helyzetét még csak súlyosbította a Mo
narchia csapatainak újabb szerbiai katasztrófája. 

A balkáni osztrák—magyar csapatok október végén ismét támadást kezd
tek. Kezdetben sikeresen törtek előre, sőt december 2-án Belgrádot is el
foglalták. A meginduló szerb ellentámadás azonban visszavonulásra kény
szerítette a támadókat és december 15-re a Monarchia csapatai ismét el
hagyták Szerbia területét. Az események egyre jobban bizonyították a 
központi hatalmak katonai gyengeségét, amelyet Róma azonnal ki is hasz
nált. Október 31-én megszállta Saseno szigetét, majd december 11-én ismét 
felvetette a kompenzációk kérdését. Az olaszok azonban ezúttal nem en
gedtek időt Bécsnek a hosszas huzavonára. December 25—29. között — hi
vatkozva, hogy az albániai zavargások veszélyeztetik az olaszok érdekeit 
—, olasz csapatok szálltak partra Valona kikötőjében és birtokba vették a 
várost. 

A megszállást azonban nem tekintették kompenzációnak, sőt Antonio 
Sonnino, az új olasz külügyminiszter, 1915. január 6-án a Monarchia dip
lomáciai képviselőjével beszélgetve már sejtetni engedte, hogy Olaszország 
területi aspirációinak kielégítése csupán egy irányban történhet.36 Hivatalo
san az olasz kormány január ll^én jelentette be, hogy kompenzációs kö-

33 U o . 46. o . 
34 U o . 48. O. 
35 UO. 50. O. 
36 UO. 79. O. 
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vetélései már nem a Balkánra, hanem az aktuálisan a Monarchia birtokában 
levő területrészek esetleges átengedésére vonatkoznak.37 Hogy ez csak Dél-
Tirol (Trentino) lehet, az iránt Bécsben semmi kétség sem volt. 

Berchtold, a katonai balsikerek hatására, de német nyomásra is, hajlandó 
volt az olasz követeléseket bizonyos fokig teljesíteni. Elgondolásai azonban 
hajótörést szenvedtek egyrészt a katonai vezetés, másrészt a magyar kor
mánykörök — elsősorban Tisza István magyar miniszterelnök — ellenállá
sán. Franz Conrad von Hötzendorf, a vezérkar főnöke, a tervezett téli tá
madás sikerétől várta a katonai megoldást, Tisza a területátengedésekkel 
nem akart precedenst teremteni. A magyar miniszterelnök attól tartott, 
hogy az olaszok követeléseinek teljesítése esetén, cserébe semlességének 
megőrzéséért, Románia is bejelentheti igényeit magyar területekre. Conrad 
és Tisza együttes fellépése végül is lemondásra késztette Berchtoldot. A ki
vezető út megtalálása utódára, Tisza bizalmasára, Burián István báróra 
várt, aki a kivárások, az óvatos taktikázások embere volt. 

Érthető, hogy a kialakuló helyzet élénken érdekelte a német szövetségest 
is, amely egyre türelmetlenebbül és fokozódó ingerültséggel figyelte Bécs 
magatartását. Berlinben — miután az olasz hadbalépést nem sikerült el
érni — most már mindenképpen Olaszország semlegességének megtartását 
kívánták. A berlini vezető körök egyre inkább tartottak attól, hogy szö
vetségesük az ellenséges táborba lép. A nehéz katonai helyzetben a néme
tek érthetően nem akarták ellenségeik számát szaporítani, emellett nem 
akarták az olasz piacot sem elveszíteni. Bécs álláspontja azonban egyre 
merevebb lett. A Monarchia kormánya arra számított, hogy az olaszok, an
nak tudatában, hogy esetleg a németekkel is szembe kerülhetnek, nem 
merik megkockáztatni a fegyveres konfliktust. 

A német diplomácia erélyes akcióba kezdett, hogy Bécset álláspontjának 
megváltoztatására bírja. Nem sokkal azután, hogy Burián elfoglalta hiva
talát és első utasításait kiadta a római képviseletnek, Wedel herceg meg
beszélést folytatott vele az olaszok követeléséről. A német diplomata hang
súlyozta, hogy a Monarchiának jelenlegi helyzetében áldozatokat is kell 
hoznia. Kifejezte azt a meggyőződését, hogy az olasz követelések teljesítése 
esetleg Olaszország tartós semlegességét eredményezheti.38 Néhány nap 
múlva Wedel ismét visszatért a trentinói kérdésre mondván: nagyon fon
tos, hogy a feszültség ne növekedjen.39 

Rövid időre úgy látszott, hogy a németeknek sikerült úrrá lenni a hely
zeten. Diplomáciai fellépésük Rómára is mérséklőén hatott. Január végén 
az irredenta ismét háttérbe szorult, a háborúellenes hangulat megerősö
dött/10 Ebben része volt az antant csapatok december közepe óta tartó so
rozatos támadásai kudarcának is, de elsősorban annak, hogy az olasz há
borús felkészülés még nem fejeződött be. A katonai szakemberek úgy 
vélték, Olaszország március elejéig nem lesz abban a helyzetben, hogy há
borút kezdjen.41 

37 UO. 83. O. 
38 Sächsisches Landeshaup ta rch iv , Dresden (a t ovább iakban — SL). Aussenmin i s t e r ium-

Akten (Szász t a r t o m á n y i főlevéltár , Drezda . Külügymin i sz té r iumi i ratok.) A ber l in i szász 
ügyvivő je lentése i . 2075. csomó. 774. sz. i ra t . (Az egykor i Szászország a n é m e t c sászá r ságban 
is meg ta r to t t a névleges önál lóságát , így több he lyen dip lomácia i képvise lőket is t a r tha to t t . ) 

39 Uo. 10l3.ysz. i rat . 
40 Uo. 1414. sz. i ra t . 
41 Uo. 1519. sz. irat. A római német katonai attasé jelentése. 
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Ezt természetesen Bécsben is tudták. De tudták azt is, hogy a katonai 
megoldás számukra is túlságosan kockázatos lenne. Február közepén már 
világossá vált, hogy a kárpáti téli csata — amelytől oly sokat reméltek — 
nem hozza meg a várt sikert. Az orosz arcvonal nem ingott meg, az osztrák— 
magyar csapatok riasztó veszteséget szenvedtek. 

Burián diplomáciai blöffhöz folyamodott. Az olasz kompenzációs követelé
sekre válaszul, Valona megszállásáért, a Monarchia számára követelt rekom-
penzációkat.42 Az olasz kormány természetesen erre nem volt hajlandó és feb
ruár 15-én megszakította a tárgyalásokat. 

A bécsi lépés nagy vihart kavart Olaszországban. Az irredenta ismét meg
növekedett, a nacionalista, soviniszta körök nyíltan hangoztatták, hogy Tren-
tinót háború nélkül nem szerezhetik meg.43 Az olasz kormány tudtára adta 
a német nagykövetnek is, hogy a vitatott területekről Róma feleslegesnek 
tartja a további tárgyalásokat, mert úgymond: „ . . . a Monarchia úgy kerül
geti ezt a kérdést, mint macska a forró kását."4'* 

Berlinben most már erőteljesebb lépéseket kezdeményeztek. Bethmann-
Hollweg kancellár és Erich Falkenhayn vezérkari főnök február 20-án 
Teschenbe (Cieszyn) utazott az osztrák—magyar főhadiszállásra, ahol Burián-
nal és Conráddal próbálták elfogadtatni a területátengedés szükségességének 
gondolatát. A megbeszélések azonban nem jártak eredménnyel. A Monarchia 
mértékadó köreiben megerősödött az a vélemény, hogy ha ki is elégítik most az 
olasz követeléseket, az olaszok újabbakkal fognak előállni. Különösen Conrad 
ellenezte a területátengedéseket. Falkenhayn a tárgyalásokon igyekezett a 
Monarchia vezérkari főnökét véleményének megváltoztatására bírni és meg
jegyezte, ha most engednek is, a háború győztes befejezése után közösen 
mindent visszaszerezhetnek Olaszországtól. Conrad azonban azzal vágott 
vissza, hogy akkor egyszerűbb lenne Elszász-Lotharingiát átadni a franciák
nak és békét kötni.45 A vezérkari főnök merev állásfoglalása azonban nem 
érvényesült. A Monarchia katonai vezetése a kárpáti téli csata elvesztése után 
már nem tudott olyan tekintéllyel fellépni, mint korábban. A március 8-i 
koronatanács elvben elfogadta a területátengedések gondolatát és erről más
nap az olasz kormányt hivatalosan értesítette is, ám Bécs semmiféle konkrét 
ajánlatot nem tett. 

A háborús hangulat Rómában egyre erősödött, annak ellenére, hogy a 
pápa — bécsi nyomásra — igyekezett mérséklőén hatni.46 Sonnino a Bern
hard Bülow német nagykövettel folytatott titkos tárgyalásokon leszögezte, 
hogy Bécs az orránál fogva vezeti Olaszországot, amely csak akkor hisz, 
ha Trentinót azonnal megkapja.47 

Az olasz burzsoázia és az udvar háborút akart. Elképzelésüket nemcsak a 
még olaszlakta területek megszerzésének vágya és imperialista célok moti
válták, hanem az ország súlyos belpolitikai helyzete is. Az előző évi gazda
sági válság nyomán sztrájkok, tüntetések söpörtek végig az olasz félszigeten. 
1914. június 7-én a rendőrség Anconában fegyvert is használt. A nagyváro
sokban véres összeütközések robbantak ki. A kormány csak egy hét múlva. 

42 Osztrák—magyar vörös könyv . 98. o. 
43 SL 2075. csomó, 2308. sz. i ra t . 
44 Uo. 2396. sz. i rat . 
45 MkHL A vi lágháború . IX. k. 675. o. 
46 SL. 2075. csomó, 3227. sz. i ra t . 
47 Uo.2742. sz. i rat . , 
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nagy katonai erővel tudta a megmozdulásokat elnyomni. A „véres hét" em
léke a következő év elején is kísértett. A kormány úgy vélte, hogy a háborús 
kényszerintézkedések segítségével végképp letörheti a munkások és parasz
tok ellenállását. 

A nacionalisták háborús gépezete teljes erővel működött. A háborús part 
malmára hajtotta a vizet az antantnak a Dardanellák ellen megindult táma
dása is. Február közepén az egyesült angol—francia flotta hatalmas erővel 
kezdte meg a tengerszoros bejáratát védő elavult török erődítmények bom-
zását. Törökország esetleges háborús veresége, a lehetőség, hogy a nyugati 
hatalmak erői közvetlen segítséget adhatnak Oroszországnak, az olasz hábo
rús körök előtt az antant közeli győzelmének reményét vetette fel. A római 
kormány március 9-én az antant hatalmakhoz fordult és közölte azokat a 
feltételeket, amelyeknek teljesítése esetén hajlandó lenne oldalukon belépni 
a háborúba. Az olasz igények magukban foglalták Tirol területét a Brenner 
hágóig, az Isonzó folyó völgyét és az Isztriai-félszigetet, valamint több adriai-
és földközi-tengeri sziget birtokát. Az antant az olasz igényeket elfogadta és 
ígéretet tett ezeknek a területeknek olasz kézbe adására a győzelem után. 

Az olasz kormány ennek birtokában most már az erő helyzetéből tárgyal
hatott, illetve tárgyalhatott volna, ha fegyveres ereje kész a hadbalépésre. 
Ettől azonban az olasz hadsereg még messze volt. Rómában számítottak arra, 
hogy esetleg háborús erőfeszítés nélkül is sikerül a Monarchiával szemben 
célt érniük. Sonnino a németek támogatását kérte és ismét hangsúlyozta, 
hogy a kért területek átengedése nélkül Olaszország nem maradhat kívül a 
háborún.48 

Közben a Monarchiát újabb katonai vereségek érték. Przemysl 1915. már
cius 22-én az oroszok kezébe került, vele 9 tábornok 2593 tiszt és kereken 
117 ezer katona jutott hadifogságba. Az erődített város elvesztése mély le
vertséget keltett Bécsben. A szász ügyvivő jelentése a németbarát hangulat 
csökkentéséről adott hírt, kiemelve, hogy bécsi mértékadó körökben kritikus 
megjegyzések hangzottak el a német segítség értékét illetően/'9 

Przemysl eleste Rómában is jelentős hatást gyakorolt, de az antant erők 
dardanelláki balsikerei mérséklőén hatottak a római kormányra. A háborús 
hangulat alábbhagyott, de — mint Sonnino megjegyezte — Olaszországot 
már nem lehetett kisebb területi engedményekkel kielégíteni.50 

Bécs pedig nem akart ennél továbbmenni. Macchio báró március 27-én 
hivatalosan közölte Rómával, hogy a Monarchia Dél-Tirolban Trient (Trento) 
város körzetét hajlandó csak átengedni. 

Az antant ígéretét bíró olasz kormányt nem elégítették ki a bécsi javasla
tok. Az olaszok most már egyre többet követeltek és ragaszkodtak az átadott 
területek azonnali megszállásához is. Rómában úgy vélték, hogy végül is 
német támogatással rábírhatják a bécsi kormányt az olasz követelések telje
sítésére és akkor nem lesz szükség a hadbalépésre. 

Április 8-án az olaszok Tirol egész olaszlakta területét, valamint Bozen 
(Bolzano) körzetét követelték az Isonzó völgyével együtt. A trieszti (Trieste) 

t 
48 TJo. 3491. sz. irat. 
49 Uo. A bécsi szász ügyvivő jelentései. 364. csomó, 4549. sz. irat. 
50 Uo. 2075. csomó, 4175. sz. irat. 
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körzetet autonóm területté kívánták alakítani. Ezenkívül az adriai szigetek 
egy részére és Valona körzetére jelentették be igényüket.01 

Bécsben és Berlinben, ha lehet, még jobban felfokozódott a diplomáciai 
tevékenység. Berlin mindenképpen meg akarta akadályozni az olasz hadba
lépést. Április 12-én Matthias Erzbergert, a katolikus Centrumpárt egyik ve
zetőjét küldték Rómába a helyzet megoldására. Erzberger jó római kapcso
latai miatt különösen alkalmasnak látszott erre a feladatra. Missziója azon
ban eredménytelen maradt és hiába utazott április végén újra Olaszországba, 
eredményt nem ért el. A tárgyalások Bécs egyre merevebb magatartása kö
vetkeztében nem vezethettek sikerre. Erzberger, Bethmann-Hollweg számára 
készített beszámolójában, nyíltan a Monarchia vezetőit tette felelőssé a vál
ság kiéleződéséért. „Bécsben körömszakadtig ragaszkodtak a blöffelmélethez 
— írta — és végső fokon a bécsi indolencia hátráltatta a tárgyalásokat". 
Végső megállapításként leszögezte : „ . . . a lavina megindult, Bécs ismét ké
sőn cselekedett."52 

Erzberger útjával egyidejűleg Arthur Zimmermann helyettes külügyi ál
lamtitkár bécsi tárgyalásokra kapott megbízást. A Buriánnal, Merevvel és 
Forgách János gróf külügyminisztériumi osztályfőnökkel tartott titkos tár
gyalásokon azonban semmiféle eredményt nem ért el. Hazaérkezése után von 
Salza und Lichtenau berlini szász ügyvivővel folytatott beszélgetése során 
nagyon borúlátóan nyilatkozott. Közölte az ügyvivővel, hogy a német főhadi
szálláson és a kancállária köreiben nagyon ideges a hangulat az olasz— 
osztrák—magyar helyzet elmérgesedése miatt és ezért egyértelműen Bécset 
teszik felelőssé. ,,. . . Az urak ott (tudniillik Bécsben — Sz. L.) még mindig 
igen magas lóról beszélnek" — mondotta.53 

A német különmegbízottakkal egyidejűleg Bülow római német nagykövet 
is állandó erőfeszítéseket tett a fegyveres konfliktus elkerülésére, ám mind
hiába. 

A német diplomácia élénkségét elsősorban a katonai helyzet alakulása dik
tálta. Németország számára, amely a háború első nyolc hónapja alatt közel 
1 400 000 katonát veszített,54 egyáltalán nem volt kívánatos egy újabb arc
vonal létrejötte. Berlin közvetlen célkitűzése most a tervezett gorlicei támadó 
hadművelet előkészítése volt. A két vezérkar főnöke április 13-i táviratváltá
sában elvben megegyezett a hadművelet végrehajtásában és április 14-én sze
mélyesen is tisztázták a részleteket. Falkenhayn a támadástól az orosz erők 
döntő vereségét és Románia csatlakozását várta, végső soron pedig azt ter
vezte, hogy a siker kivívása után felszabaduló német csapatokat nyugatra 
veti és ott mér döntő csapást az antant erőire. „A hadművelet végrehajtásá
nak előfeltétele természetesen a legszigorúbb titoktartás mellett az marad — 
írta —, hogy Olaszországot a legmesszebbmenő engedékenységgel arra bír
juk, hogy legalább (kiemelés tőlem — Sz. L.) addig maradjon nyugton, amíg 
a támadást végrehajtjuk."55 

51 Oszt rák—magyar vörös könyv . 139—141. o. 
52 Az NDK Központ i Ál lami Levél tára . Po t sdam. (A tovább iakban — ZstA.) Kancel lár iai 

i ra tok (Reichskanzlei) , I ta l ien 2442/8. csomó, Kr iegsakten 13/1. 65—89. o. 
53 SL 2075. csomó 5219. sz. i ra t . 
54 Pon tosan : 297 267 halot t , 846 727 sebesült , 207 968 el tűnt , összesen : 1 351 962 fő. SL uo., 6248. 

sz. i rat . (A szász ügyvivő b iza lmas tájékoztatója.) 
55 MkHL A v i lágháború . IX. k. 37. o. 
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Berlin azonban csalatkozott az elképzeléseiben. A támadó hadművelet elő
készítése ismét Conrad vonalát erősítette meg. Bécs a hadművelettől kato
nai helyzetének megj avulását várta, azt a lehetőséget, hogy az olaszokkal is
mét az erő helyzetéből tárgyalhasson. Éppen ezért nemhogy a „legmesszebb
menő engedékenységre" nem volt hajlandó, hanem álláspontja még inkább 
megmerevedett. Bécsben a régi recept szerint húzták-halogatták az érdemi 
tárgyalásokat56 és Bur ián április 16-án meglehetősen ingerült hangon vála
szolt az olaszok április 8-i jegyzékére. Ajánlata nem sokban tért el a korábbi 
javaslatoktól. 

Lényegében ugyanaz ismétlődött meg újra, mint januárban, a kárpáti téli 
csata előtt. Conrad álláspontja befolyásolta Buriánt és a háttérben megint 
csak Tisza állt, aki semmiféle változásról riem akart hallani. S ha a kárpáti 
téli csata kudarca akkor a tárgyalások felvételére kényszerítette őket, most 
alig várták, hogy kiköszörülhessék a csorbát. 

A németek pillanatnyilag semmit sem tehettek. A támadó hadművelet 
előkészítése idején nem élezhették ki Berlin és Bécs viszonyát. Bécsben ki
használták ezt a kötöttséget és a maguk javára igyekeztek fordítani. 

Miután az olasz kérdés diplomáciai rendezésére egyre kevesebb remény 
maradt, Berlinben a katonai megoldás gondolata kezdett tért nyerni. Fal
kenhayn április 22—i, Conradhoz intézett táviratában a katonai kérdések tisz
tázására sürgős tárgyalásokat javasolt. 

Az olaszok elleni megelőző háború gondolata Conradtól sem volt idegen. 
Már Ï901-J>en, mint újdonsült vezérkari főnök, javasolta az olasz probléma 
fegyveres megoldását, de elképzelései hajótörést szenvedtek a külügy —- első
sorban Aehrenthal — ellenállásán.57 Falkenhayn táviratára azonnal válaszolt 
és a megbeszélések színhelyéül Breslaut (Wroclav) javasolta. Falkenhayn 
újabb táviratban még aznap közölte, hogy miután Burián is Berlinben lesz, 
célszerű lenne a tárgyalásokat ott tartani. Conrad elfogadta a javaslatot és 
jelezte, hogy április 24-én Berlinben lesz.58 

A megbeszélések azonban nem jártak eredménnyel. Az olaszok katonai 
felkészületlensége kétségkívül csábító volt a támadásra, de kiderült, hogy 
a központi hatalmak egyszerre két hadszíntéren már nem tudnak támadó 
hadműveleteket folytatni. 

Maradt tehát az időhúzás. Most már a németek is a küszöbön álló hadmű
veletek sikerének esetleges visszatartó hatásában reménykedtek. Tschirschky 
bécsi német nagykövet egy beszélgetés során nyíltan meg is mondta Rex 
bécsi szász ügyvivőnek, hogy véleménye szerint a válságot csak így lehet 
megoldani. „Ha a következő hetekben további győzelmeket érünk el, az majd 
mérséklőén fog hatni Olaszországra" — mondta.59 

A németek gondoskodtak arról is, hogy az esetleges katonai fellépésről 
szóló hírek, megfelelő csatornákon, az olasz kormány tudomására is jussanak. 
A hír meghökkentette a római befolyásos köröket. Rex április 30-án azt je
lentette Bécsből, hogy beszélgetés közben Cerutti, az olasz nagykövetség tit-

56 Conrad ápri l is 15-én levélben ké r t e Bur iánt , hogy a ka tona i he lyze t re való tekinte t te l 
húzza el a t á rgya lásoka t . Had tör téne lmi Levél tár (HL) Budapes t , AOK. (Hadseregfőparancs
nokság) i ra ta i . Conrad levelezése, 35. doboz. 

57 Feldmarschall Conrad: Aus meiner Dienstzeit . 1925. I. k. 63. o. 
58 A távi ra tvá l táshoz l á sd : HL AOK i ra tok 13. doboz. Op. 9373. és Op. 9394. sz. 
59 SL Aussenmin i s t e r ium-Akten (külügyminisz tér iumi i ratok) 2082. csomó, 5530. sz. 
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kára megemlítette: Rómában nagyon tartanak egy Németországgal szembeni 
háborútól, attól, hogy a Monarchia és Németország rövidesen együttes táma
dást intéz Olaszország ellen. Az olaszok kívánsága pedig a terület és nem 
a háború.60 

Bécs azonban nem sietett a területek átadásával, hanem időről időre, kisebb 
engedmények árán, igyekezett az időt elhúzni. Az olasz kormány április 26-án, 
az antant csapatok dardanelláki partraszállása után egy nappal, végül is el
kötelezte magát a fegyveres fellépésre. Az antant hatalmak és Olaszország 
által Londonban aláírt titkos szerződés kötelezte Rómát, hogy egy hónapon 
belül háborút indítson a központi hatalmak ellen. 

Május 4-én az olasz kormány bejelentette a hármasszövetség felmondását. 
Berlint és Bécset bombaként érte az olasz lépés. Az összhang azonnal meg
bomlott. Berlinben szemrehányást tettek a Monarchia merevségéért, Bécsben 
az olaszoknak nyújtott német támogatást emlegették. A kedélyeket csak a 
május 2-án megindult gorlicei támadás kezdeti sikerei nyugtatták valameny-
nyire meg, de a látszólagos nyugalom mögött újabb ellentétek növekedtek. 
Az orosz ellenállás kezdett megszilárdulni, a siker kifejlesztése lassabban ha
ladt a tervezettnél. Olaszország beavatkozása a háborúba most nagyon nehéz 
helyzetet teremtett volna. 

Berlinben ezért ismét előtérbe került az olaszok területi engedményekkel 
való megnyugtatásának gondolata. Ezt annál is inkább szorgalmazták, mert 
Németországnak végeredményben semmibe sem került az olasz kívánságok 
teljesítése. Május 4-én maga II. Vilmos intézett levelet I. Ferenc Józsefhez. 
„Olaszországnak a háborúba való belépése — írta a császár — katasztrofáli
san hat a helyzetre és szeretném kérni, hogy hozzad meg az áldozatot Olasz
ország követeléseinek teljesítésére."61 

Bécs azonban továbbra is merev maradt. Javaslatai ezután sem elégítették 
ki az olasz kormányt, amely maga is nehéz órákat élt át. Néhány nap alatt már 
Rómában is nyilvánvalóvá vált az orosz csapatok visszavonulása és hírek 
érkeztek az antant csapatok újabb dardanelláki balsikereiről is. A háborús 
hangulat érezhetően alábbhagyott. A minisztertanács állandóan ülésezett és 
Sonnino csak nehezen tudta háborús álláspontját megvédelmezni.62 

Bülow és Macchio igyekeztek a kedvező helyzetet kihasználni és május 
10-én, saját kezdeményezésükből, újabb területi engedményeket tettek. Ám az 
olaszok továbbra is elzárkóztak a tárgyalások elől. 

Közben Berlin és Bécs egyre megbízhatóbb híreket kapott a londoni titkos 
szerződés aláírásáról. A helyzet megtárgyalására Burián, Kari Stürgkh oszt
rák miniszterelnök, Tisza és Conrad, német oldalról Bethmann-Hollweg, 
Zimmermann és Falkenhayn május 7-én ismét találkoztak Teschenben. 
A konferencia résztvevői az olasz kérdés mindkét felet kielégítő megoldására 
most sem találtak megoldást, de bizakodtak a katonai attasék jelentései alap
ján abban, hogy Olaszország katonai előkészületei május vége, június eleje 
előtt nem fejeződnek be.63 

60 Uo. 5841. sz. 
61 Be thmann-Hol lweg levélfogalmazványa II . Vilmos részére . ZStA 2442/8. Reichskanzlei , 

I tal ien Kr iegsak ten 13/1. 22. sz. i ra t . 
62 Lásd ehhez : A ber l in i ügyvivő 1915. m á j u s 11-i je lentését SL 2075. csomó, 6248. sz. 

i ra t és bá ró Macchio követ 1915. má jus 13-i je len tésé t Bur iánhoz . Osztrák—magyar vörös 
könyv . 186. o. 

63 SL 2082. csomó, 6223. sz. i ra t . 
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Bécsben fokozódott az olaszellenes hangulat. A rendőrség erősen őrizte az 
olasz követséget, mert tüntetésektől, ablakbeveréséktől tartott.64 

Berlin azonban nem tett le arról a reményéről, hogy Bécset mégis sikerül 
„meggyőznie". Május 16-án Falkenhayn közölte Conraddal, hogy Teschenben 
ugyan nyilatkozat hangzott el Németországnak a Monarchia iránti szolidari
tásáról, a katonai helyzet azonban nem engedi meg, hogy jelentős német erőt 
alkalmazzanak az olaszok ellen. Conrad megértette, hogy a németek katonai 
segítségére nem számíthat és május 18-án maga is az olasz követelések sürgős 
elfogadását javasolta Buriánnak.65 

Burián azonnal értesítette a német és olasz kormányokat, hogy az áten
gedni kívánt területeket az egyezmények ratifikálása után egy hónapon belül 
hajlandó az olaszoknak átadni, sőt május 22-én késznek nyilatkozott az azon
nali átadásra.66 

Berlinben Bethmann-Hollweg a birodalmi gyűlésben körvonalazta a né
met álláspontot és óvatos célzásokkal a Monarchiára hárította a felelősséget, 
megemlítve azt is, hogy Burián csak az utolsó pillanatban volt hajlandó kon
cessziókra. Beszéde egészében véve inkább negatív alaphangú volt a Monar
chia felé. Érthető, hogy a császár, akit egyébként is bosszantott Bécs ellenke
zése, azonnal táviratban mondott köszönetet, mint írta „ ... a férfias szavakért 
amelyeket a világ tudtára kellett adni, hogy a fenyegető új veszélyt elhá
rítsuk."67 

Jellemző egyébként, hogy a bécsi cenzúra a szövetséges kancellár beszé
dének a Burián-féle koncessziókra vonatkozó részét kihúzta.68 

A hadüzenet 

Május 23-án Bécsben Avarna herceg nagykövet átadta az olasz hadüzene
tet. A hadiállapot bejelentése azonban Olaszországban nem talált egyöntetű 
helyeslésre. 

Az Olasz Szocialista Párt a semlegesség fenntartása mellett állt ki és ismé
telten kizárta soraiból a háború híveit. így került kizárásra Mussolini is, aki 
a Szocialista Párt tagja és az „Avanti" című lap szerkesztője volt.69 A kor
mány minden módon igyekezett a szocialisták ellenállását letörni.70 

A hadüzenet után a Monarchiában magasra csapott az olaszellenes propa
ganda. Bécs a szövetségestárs hátbatámadásával vádolta az olaszokat. Az 
uralkodó még aznap kiadott proklamádójában az olasz lépést olyan hitsze-
gésnek nevezte, amely példa nélküli a történelemben. A kiáltvány a „sértett 
önérzet" hangján hivatkozott arra, hogy a Monarchia mindenkor híven telje
sítette szerződéses kötelezettségeit az olaszokkal szemben és a béke fenntar
tása érdekében fájdalmas áldozatokra is hajlandó volt. Bécs „árulónak" bé-

64 UO. 
65 MkHL A v i lágháború . IX. k. 296—298. és 677. 0. 
66 Osztrák—magyar vörös könyv 200—201. és 213. o. 
67 ZStA uo. 38. sz. Táv i ra t Be thmann-Hol lweghez . 
68 SL 2082. csomó 6683. sz. i ra t . 
69 Kis Aladár: i. m . 31. o. 
70 Macchio bá ró , a Monarch ia róma i képviselője , 1915. m á j u s 2l-i t áv i r a t ában je lente t te , 

hogy h í rek szerint előző n a p mintegy 240 szocialistát t a r tóz t a t t ak le. Oszt rák—magyar vörös 
könyv . 213. o. 
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lyegezte volt szövetségestársát és ez a szó ma is él idősebb nemzedékünk egy 
részének gondolkodásában. 

Az eddig elmondottak alapján azonban egyértelműen azt kell mondanunk, 
hogy semmiféle árulás nem történt. Nem az olaszok, helyesebben nem csak az 
olaszok szegték meg a szövetségi szerződés rendelkezéseit. Láttuk, hogy 
Bécsben — ha megtehették, mint például az annexiós válság idején — ugyan
úgy megfeledkeztek a vállalt kötelezettségek betartásáról. Az olaszlakta te
rületekről sem saját jószántukból mondtak le. Ellenkezőleg! Körömszakadtáig 
folytatták a diplomáciai csűrés-csavarást és csak az események kérlelhetetlen 
kényszere bírta rá a bécsi vezető köröket az engedékenységre. Bécs úgy vi
selkedett, mint a vesztes kártya játékos. Rosszul végződött a játszma és emiatt 
ügyesebben játszó partnerét vádolta hamis játékkal. 

Az olasz hadüzenet végül ketté vágta ugyan a gordiuszi csomót, Olasz
ország azonban csak a Monarchiával lépett hadiállapotba. Bethmann-Hollweg 
a német birodalmi gyűlésben mondott beszédében ismételten biztosította a 
Monarchiát Németország teljes támogatásáról, de a német hadüzenet mégsem 
érkezett meg Rómába. Németország csak a diplomáciai viszonyt szüntette 
meg. A német vállalatok pedig továbbra is fenntartották gazdasági kapcso
lataikat az olaszokkal. A Monarchia felderítő szolgálata is felfigyelt erre. 
Falkenhayn 1915. augusztus 25-én, Conrad intervenciójára, kénytelen volt 
Bethmann-Hollweghez fordulni. A Monarchia vezérkari főnöke szóvá tette, 
hogy Németországból még mindig szénszállítmányok indulnak Olaszországba 
és ez szerinte a közös háborús célok kivívását veszélyezteti. A belügyi állam
titkár két nap múlva már értesítette is Falkenhaynt a vizsgálat eredményéről. 
Hangsúlyozta, hogy a szállítmányok Svájcba indultak és az oda irányuló 
szállítások létfontosságúak Németország számára. Hangoztatta: a svájci kor
mány garanciát adott, hogy a szállítmányok nem jutnak el Olaszországba.71 

A nyilatkozat őszintesége azonban erősen kétséges. Az akkori német belügy
minisztérium bizalmas feljegyzései között jó néhány adatot találhatunk, 
amelyek mind azt bizonyítják, hogy a német cégek továbbra is kapcsolatban 
állottak szövetségesük ellenségével.72 

A Németországgal való se békés, se háborús viszony az olaszok számára is 
elfogadható volt. Egyrészt nem kellett szembe nézniük a még mindig félel
metesnek tartott német hadsereggel, másrészt a gazdasági kapcsolatok teljes 
megszakadása az olasz tőkések érdekeit is érzékenyen érintette volna. 

A háborús erőfeszítések természetesen egyre nagyobb megterhelést jelen
tettek az olasz gazdaság számára. Az olaszok egyre jobban angol, francia 
segítségre szorultak, ami megkönnyítette az utóbbiaknak az olasz piacra való 
behatolást. Számukra a német tőke kiszorítása elsőrendű célkitűzés volt és 
ezt legjobban Olaszország Németország ellen fordításával érhették el. Az 
olasz kormány kénytelen volt engedni. 1916. augusztus 28-án beállt a hadiál
lapot Németországgal is. 

71 ZStA 2442/8. csomó, 114. és 117. sz. i ra t . 
72 Az esslingeni gépgyár 1915. jún ius 15-én a be lügyminisz té r ium számára készí tet t je lenté

sében írja, hogy ke reskede lmi igazgatója még az osztrák—magyar—olasz h á b o r ú ki törése 
előtt Svájcba utazot t és ott, amíg csak lehet, fenntar t ja a kapcso la toka t Essl ingen és a Sa-
ronno- i tá rsvál la la t között ZStA Reichsamt der Inne rn (Belügyminisz tér ium) . Az olasz há 
b o r ú i ratai , 1914/15. 1—2. k. 82. o. 
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ЛАСЛО САБО 
ПРЕДПОСЫЛКИ ВСТУПЛЕНИЯ ИТАЛИИ В ВОЙНУ В 1914 ГОДУ 

Резюме 

В ходе истории едва ли был подписан такой полный противоречий договор, как 
присоединение в 1882 году Италии к двойственному союзу Германии и Австро-Вен
герской монархии. Итальянская буржуазия к своим антифранцузским планам намере
валась получить поддержку прежде всего от Германии. Германия не чуждалась этого, 
так как к своим планам, направленным против России, она надеялась заполучить 
большую поддержку Монархии, освободившейся от уз итальянских противоречий. 

Но уже спустя несколько лет в тройственном союзе появились признаки разногла
сий вследствие нарастающих противоречий между Германией и Англией. Италия бо
лее не могла рассчитывать на поддержку Германии, в осуществлении своих империа
листических намерений она надеялась на помощь со стороны зарождающейся англо
французской союзнической системы. Несмотря на это, Италия продолжала оставать
ся членом тройственного союза, хотя свои планы она намеревалась осуществить 
именно за счет своего союзника — Монархии. Итальянские империалисты осознали, 
что им легче осуществить свои планы в пределах союзнической системы, чем вне её. 
А их союзники, — хотя и хорошо знали двурушнический характер итальянской по
литики, — не порвали союзнических отношений, ибо считали, что таким образом 
они смогут держать под контролем своего колеблющегося партнера. Таким образом, 
тройственный союз, несмотря на многочисленные политические бури и потрясения, 
по существу продолжал существовать до начала мировой войны. 

Военный кризис 1914 года полностью вскрыл глубокие противоречия между союз
никами. Германия и Монархия, стремившиеся осуществить свои империалистческие 
цели, требовали от своего союзника выполнения взятых на себя обязательств, но 
так, чтобы взамен ничего не дать. Итальянцы поняли, что для них имеется большая 
возможность для осуществления своих собственных планов. В качестве компенсации 
за вступление в войну, а затем за нейтралитет они предъявляли Монархии всё но
вые и новые требования. 

Перепетии военных событий побуждали римские правящие круги предъявлять то 
более смелые требования, то принуждали их к осторожному отступлению, до тех пор, 
пока весной 1915 года они окончательно не присоединились к англо-французской 
коалиции. 

Изучая эту серию событий, протекавших в течение трех десятилетий, автор стара-
РТГЯ вг-ипыть движущие силы колебания итальянской политики. 

4 Had tör téne lmi Közi. — 677 — 

LÄSZLÖ SZABÖ 

ANTEZEDENZIEN DES KRIEGSEINTRITTS ITALIENS I. J. 1915 

Resümee 

Im Laufe der Geschichte gab es kaum noch einen so widerspruchsvollen Ver
trag, als den im Jahre 1882 erfolgten Beitritt Italiens zum Zweiverband Deutsch
lands mit Österreich—Ungarn. Die italienische Bourgeoisie wallte zu ihren anti
französischen Aspirationen vor allem die Unterstützung durch Deutschland 
gewinnen. Deutschland war nicht abgeneigt, denn es hoffe, daß Österreich, das 



so seiner Gebundenheit infolge des Gegensatzes zu Italien entbunden würde, 
zu den gegen Rußland gerichťäten deutschen Plänen größere Anstrengungen 
machen werde. 

Im Dreiverband zeigten sich nach einigen Jahren — als Folge der zuneh
menden deutsch-englischen Gegensätze — Zeichen der Uneinigkeit. Italien konnte 
nicht weiter auf deutsche Unterstützung rechnen und hoffte zur Verwirklichung 
seiner imperialistischen Pläne vom, seiner Verwirklichung entgegengehenden 
englisch—französischen Bündnissystem Unterstützung zu erhalten. Es blieb aber 
trotzdem im Dreiverband, obzwar es seine Pläne gerade auf Kosten seines Bünd
nispartners, der Monarchie verwirklichen wollte. Die italienschen Imperialisten 
haben erkannt, daß sie ihre Pläne leichter innerhalb des Bündnissystem verwirk
lichen können, als außerhalb desselben. Seine Bundesgenossen aber haben — obz
war sie den problematischen Charakter der italienischen Politik gut kannten — 
das Bündnisverhältnis nicht gekündigt, denn sie meinten, den wankelmütigen 
Partner so leichter unter Kontrolle halten zu können. Der Dreiverband blieb also 
trotz wiederholter politischer Stürme bis zu Beginn des ersten Weltkriegs be
stehen. 

Die militärische Krise des Jahres 1914 hat die tiefen Widersprüche unter 
den Bundesgenossen in seiner Gänze aufgezeigt. Deutschland, das seine impe
rialistischen Zielsetzungen verwirklichen wollte, und die Monarchie verlangten 
von ihrem Bündnispartner die Einhaltung seiner Verpflichtungen ohne Gegen
leistung. Die Italiener erkannten die große Möglichkeit zur Verwirklichung 
ihrer eigenen Pläne. Als Gegenleistung ihres Kriegseintritts, dann ihrer Neutra-
litét stellten sie der Monarchie gegenüber immer neuere und neuere Forderun
gen an. 

Die sich verändernden Kriegsereignisse veranlaßten sie mal zu immer küh
neren Forderungen, mal zu behutsamem Zurückweichem, bis sich im Frühjahr 
1915 die führenden Römischen Kreise endgültig für die englisch—französische 
Koalition entschieden. 

Ich untersuche diese drei Jahrzehnte umfassende Serie von Ereignissen, und 
trachte, die Triebfedern der Veränderung der italienischen Politik aufzuzeigen. 



TOKODY GYULA 

A NÉMET MILITARIZMUS ÚJJÁÉLESZTÉSE 
1918 ŐSZÉN, 1919 ELEJÉN* 

1918. november 3. és 9. között győzött a polgári demokrat ikus forradalom 
Németországban. A győzelemre az első vi lágháború befejezését jelentő ka 
tonai összeomlás közepette kerül t sor, olyan időpontban, amikor már nem 
csupán a német néptömegek háborúellenessége csapott át általános forra
dalmi felkelésbe, hanem az Osztrák—Magyar Monarchia népei is ezt az 
u ta t választották. Megdöntötték a Habsburgok évszázados uralmát , s meg
teremtet ték saját nemzeti és állami önállóságukat. Az egykori Ausztria— 
Magyarország felől érkező forradalmi impulzusok óriási hatással voltak 
egész Németországra, de a nagy példakép itt is, akárcsak az egész világon, 
Szovjet-Oroszország volt, amely ekkor m á r egy esztendeje létezett és új 
távlatokat nyitott az emberiség jövője előtt. 

A cári Oroszország u tán három újabb hata lmas birodalom — Ausztria— 
Magyarország, a császári Németország, a Közel-Keleten pedig Törökország 
— összeomlása vetette fel Közép-Európában a proletárforradalom nemzet
közivé szélesülésének a lehetőségét. Annál is inkább, mer t Közép-Európában 
a forradalmi átalakulás folyamatában a munkásosztály központi szerepet 
játszott. Különösen Németországra vonatkozott ez, ahol a forradalom ered
ményeként a két munkáspár t , a jobboldali szociáldemokrata és az 1917-től 
működő, centrista vezetésű, Független Szociáldemokrata Pár t kezébe kerül t 
a hatalom, s ahol a háború alatt, sőt azt megelőzően is erős volt a m u n k á s 
mozgalom baloldali, forradalmi irányzata. 

Tekintettel arra , hogy Németország, lakosságát tekintve, Oroszország u t án 
a második helyet foglalta el az európai kontinensen, gazdasági potenciálját 
illetően pedig az Amerikai Egyesült Államokat és egyes területeken Angliát 
kivéve felülmúlt minden más országot, a proletárforradalom esetleges győ
zelme megnövelhette volna a világforradalom esélyeit. Ha a belsőleg még 
meglehetősen szilárdnak tűnő nyugat-európai országok ellen is állnak a 
hatalmas megrázkódtatásnak, számolni kellett volna azzal, hogy a Szovjet-
Oroszország és Németország közötti keleti-délkelet-európai területeken — 
elsősorban az amúgy is forrongó és kialakulásbam levő Lengyelországban, 
Ausztriában, Magyarországon és Csehszlovákiában — a proletar iá tus szintén 
képes lesz a ha ta lmat magához ragadni . 

Az al ternat ív lehetőségek között azonban a forradalom győzelmének pil
lanatától kezdve jelen volt a proletárforradalmi tendenciák elerőtlenedésé
nek, zsákutcába kerülésének, vagy erőszakos felszámolásának a lehetősége 
is. Németország említett nemzetközi jelentősége mia t t ennek a re t rográd 
fordulatnak is szükségszerűen az ország ha tá ra in túlmenő következmények
kel kellett járnia. Számolni lehetett azzal, hogy a forradalmi átalakulás 
megrekedése a polgári demokrácia keretein belül az első vi lágháború előt-

* E tanulmány nem törekszik a címben jelzett problémakör részletes, aprólékos bemuta
tására, csupán arra, hogy a Németországon belüli hatalmi-politikai erőviszonyokat mérlegel
ve ismertesse azokat a feltételeket, amelyek között a forradalom győzelme ellenére is lehető
vé vált a néptömegek által olyannyira gyűlölt német militarizmus alapjainak megmentése és 
kezdődő újjászervezése. 
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tihez képest kedvezőbb nemzetközi helyzetet teremthet ugyan Európában a 
társadalmi progresszió számára, de döntő mértékben elő fogja segíteni a 
kapitalizmus stabilizálódását is Nyugat- és Közép-Európában. Számolni le
hetett egyúttal azzal is, hogy a polgári demokrácia feltételei között a for
radalom által megdöntött, vagy súlyos veszélybe került uralkodó osztályok 
is újjászervezik erőiket és adott esetben magát a polgári demokratikus 
rendszert is veszélyeztetik, vagy legalábbis megszilárdulását lelassítják, 
esetleg lehetetlenné teszik. 

Mint ismeretes, az alternatív lehetőségek közül végül is az utóbbi, a Né
metország és Európa számára legkedvezőtlenebb lehetőség valósult meg. 
Az ellenforradalmi erők újjászerveződésének folyamatában megszületett, 
majd döntő politikai tényezővé vált a nemzetiszocializmus, s ez 1933-ban a 
fasiszta diktatúrának a polgári demokrácia feletti győzelmét, a külpolitiká
ban pedig a nemzetközi agresszivitás megerősödését, az újabb háborúra 
való nyílt felkészülést eredményezte. 

E végkifejlet okai természetesen rendkívül sokrétűek, de köztük kiemel
kedő fontossága volt annak, hogy 1918 őszén, 1919 elején a forradalom 
győzelme és a háborús vereség ellenére nem került sor a porosz—német 
militarizmus megsemmisítésére, csupán átmeneti meggyengítésére, sőt a 
belső erőviszonyok alakulása egyre inkább módot nyújtott a militarista erők 
újjászervezésére is. 

Az 1918-as novemberi forradalom eredményeként az ország élére legfelső 
szinten a Népmegbízottak Tanácsa került, amelyben paritásos alapon a már 
említett két szociáldemokrata párt három-három vezetője vett részt. Az 
egész országban hasonló összetételben munkás- és katonatanácsok jöttek 
létre, s a végrehajtó hatalom jórészt irányításuk alá került. A császári Né
metország törvényhozó szervei — a Reichstag és az egyes államok Land-
tagjai (tehát a birodalmi és a helyi parlamentek) — megszűntek működni. 
A polgári pártok tömegbefolyása minimálisra csökkent, szervezetileg e pár
tok szétesőben voltak, s még nem lehetett tudni, hogy a forradalom okozta 
krízisből ki tudnak-e lábolni. A hadsereg forradalmasodott, az államigaz
gatás tisztviselői pedig — hasonlóan a tisztikarhoz — gyűlölettel, de ta
nácstalanul szemlélték az eseményeket. 

Ami azonban a nemzetközi helyzetet illeti, a kívülről, főleg Szovjet-
Oroszország felől jövő — már említett — forradalmi impulzusokkal szemben 
a győztes antant hatalmak katonai ereje és viszonylagos belső szilárdsága a 
német ellenforradalmi törekvések számára nyújtott ösztönzést és bátorítást. 
Márpedig ennek 1918 őszén és 1919 elején, a forradalom jövője szempont
jából sorsdöntő hónapokban, meghatározó jelentősége volt. Az ellenforra
dalmi törekvések ösztönzése önmagában véve azonban még nem jelentette a 
német militarizmus feltámasztásának az óhaját. Az éppen kivívott győzel
mük kiaknázására törekvő antant országoknak nemcsak a proletárforrada
lom Közép-Európába való átcsapásának megakadályozása állt az érdeké
ben, hanem a tegnapi ellenség hatalmi pozícióinak egyszer s mindenkorra 
szóló meggyengítése is. Előnyös volt tehát számukra a császárság megdön
tése, s annak polgári demokratikus rendszerrel való felváltása Németország
ban. De mivel a proletárforradalmi törekvések felszámolása is elemi érde-
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kük volt, nem vállalkozhattak az erre a feladatra legalkalmasabb német 
militarista erők megsemmisítésére. 

Ilyen körülmények között Németország sorsa, s ezzël összefüggésben a 
német militarizmus jövője, elsősorban a belpolitikai erőviszonyok alakulá
sától függött. Ezeknek az erőviszonyoknak a szempontjából, közelebbről 
tehát a forradalom továbbfejlődésének, vagy polgári keretek közötti meg
rekedésének szempontjából, 1918 őszén, 1919 elején központi jelentősége an
nak volt, hogy a munkásmozgalom három fő irányzata -— a jobboldali Né
met Szociáldemokrata Párt, a centrista Német Független Szociáldemokrata 
Párt és az utóbbin belül működő proletárforradalmi Spartakista Szövetség 
— közül melyik bizonyul a legerőteljesebbnek, melyik lesz képes az ország 
döntő gazdasági és politikai centrumaiban a legnagyobb tömegtámogatást 
megszerezni. Anélkül, hogy e kérdést részletesebben boncolgatnánk, bizton 
állíthatjuk, hogy az irányzatok tömegbefolyása 1918 novemberében és de
cemberében nagyfokú ingadozást mutatott ugyan, de a jobboldali szociálde
mokrácia — nagy és jól működő szervezeti apparátusára támaszkodva —i 
végül is meg tudta őrizni, vagy legalábbis vissza tudta szerezni erőfölényét 
a német munkásmozgalmon belül.1 

Ez az erőfölény különös határozottsággal mutatkozott meg az első biro
dalmi tanácskongresszuson, amelyre mintegy hat héttel a forradalom győ
zelme után — 1918. .december 16. és 21. között — került sor Berlinben. 
A 488 képviselő kereken 60%-a a jobboldali (többségi) Szociáldemokrata 
Párthoz tartozott, s csak 20%-a követte a független szociáldemokratákat. 
Az utóbbiak között helyet foglaló spartakisták mindössze tízen voltak, s 
még a nemzetközi hírnevű Rosa Luxemburg és Karl Liebknecht sem jutott 
be a kongresszusra. 

Ennek az összetételnek a következtében az alapvető kérdésben, hogy 
tudniillik Németországban a hatalom teljesen a tanácsok kezébe jusson-e, 
vagy pedig a minden párt, tehát a reakciós irányzatok számára is szabad 
működést biztosító polgári parlamentarizmus visszaállítására kerüljön-e sor, 
a jobboldali szociáldemokrácia felfogása győzött. A kongresszus állást fog
lalt a nemzetgyűlési választások kiírása mellett, s annak időpontját 1919. 
január 19-ben jelölte meg. Álláspontjuk keresztülvitele érdekében a szociál
demokrata vezetők már közvetlenül a kongresszus után, az 1918 karácsonya 
előtti napokban megkísérelték a fővárosban fegyveres erő segítségével fel
számolni a proletárforradalmi mozgalmakat. Ennek meghiúsulása után, 
1919. január 6. és 12. között, fegyveres felkelés folyt le Berlinben, amelyet 
azonban az időközben megszervezett szabadcsapatok végül is vérbefojtottak, 
az akkor már működő Német Kommunista Párt két vezető alakját — Rosa 
Luxemburgot és Karl Liebknechtet — pedig brutálisan meggyilkolták. Az 
ellenforradalom győzelme lehetővé tette a tervezett nemzetgyűlési választá
sok megtartását, amelyek viszont a polgári demokratikus irányzatok — el
sősorban a jobboldali szociáldemokrácia — elsöprő győzelmét eredményez
ték. Ez fordulatot jelentett a német forradalom menetében: megszűnt a pro
letárforradalom potenciális lehetősége. 

l Ezzel a problémakörrel egy korábban megjelent tanulmányomban részletesebben foglal
kozom, így annak behatóbb ismertetésére itt felesleges lenne kitérni: „A német munkásmoz
galmon belüli erőviszonyok 1918 novemberében és decemberében." Századok, 1975. 3—4. sz. 
622—644. O. 

— 681 — 



A jobboldali szociáldemokrácia munkásmozgalmon belüli erőfölénye azon
ban, bármilyen nagy jelentőségű is volt, önmagában véve nem lett volna 
elegendő a forradalom sorsát eldöntő fordulat kierőszakolásához. Az egész 
Németországot 1918 őszén lángba borító tömegmozgalmak megfékezése el
képzelhetetlen lett volna az államapparátus előzetes megnyerése, mindenek
előtt pedig egy új, ütőképes, ellenforradalmi akciókra alkalmas haderő 
létrehozása nélkül. Ennek felismerése ösztönözte a jobboldali szociáldemok
rata vezetőket arra, hogy lehetőleg fenntartsák a császári államapparátust, 
s ne zárkózzanak el még a német hadvezetőséggel való együttműködés elől 
sem. 

Max von Baden herceg, a II. Vilmos császár által utolsó alkalommal ki
nevezett kormány feje, a forradalom, győzelmének láttán a kancellári tiszt
séget a Szociáldemokrata Párt vezetőjének, Friedrich Ebertnek adta át, aki 
egyébként is tagja volt a kabinetnek. S az új kancellár, bár nyilván szá
míthatott arra, hogy a forradalmi tömegek kívánságának megfelelően rövid 
időn belül tanácskormány veszi át az ország vezetését, az állam- és köz
igazgatási apparátus megnyugtatását és megnyerését tartotta egyik első fel
adatának. Még 1918. november 10-én, szinte néhány órával a Népmegbízot
tak Tanácsának megalakulása előtt (amelynek egyébként ő maga is tagja, 
sőt gyakorlatilag vezetője lett), felhívást intézett az ország hivatalnokai
hoz és tisztviselőihez: „Tudom — írta többek között —, hogy nehéz lesz 
azokkal az új emberekkel együtt dolgozni, akik most kezükbe vették a 
birodalom vezetését, de az önök népük iránti szeretetére apellálok. Ha az 
apparátus felmondaná a szolgálatot, Németország az anarchiának és a leg
szörnyűbb nyomornak lenne kitéve."2 

A tisztviselői kar túlnyomó többsége felismerte, hogy a felkínált együtt
működés nem csupán egzisztenciális, de politikai szempontból is nagy fon
tosságú, s kész volt az egyébként gyűlölt és megvetett szociáldemokrata 
vezetők irányítását — legalábbis átmenetileg — elfogadni. Álláspontjának 
kialakításában nyilvánvalóan nagy szerepe volt annak a még említésre ke
rülő magatartásnak, amelyet ugyanebben a kérdésben a hadsereg vezér- és 
tisztikara alakított ki. 

Szemben a forradalmasodé, majd felbomló hadsereggel, az ellenforra
dalom másik alapvető pillére, az állam- és közigazgatási apparátus, ily mó
don — a kölcsönös kompromisszum eredményeként — változatlan maradt, 
benne érdemleges átalakításra sem személyi vonatkozásban, sem a politikai 
összetétel terén nem került sor. 

A hatalmi erőviszonyok, a kialakulóban levő politikai rendszer struktú
rája szempontjából elsőrendű jelentősége egyrészt annak volt, hogy miként 
alakul a helyzet a birodalom vezető pozícióiban, másrészt annak, hogy mi
lyen politikai és szociális összetételben marad fenn a legnagyobb német 
államban, a birodalom kétharmad részét képező Poroszországban, az állam-
és közigazgatási apparátus. A munkásmozgalmon belüli erőviszonyok után 
éppen ennek a kérdésnek volt a legnagyobb jelentősége a német militariz
mus újjáélesztése szempontjából. Ezért tehát szükségesnek látszik az állam-

2 A felhívás először a Vorwärts-ben látott napvilágot: 1918. november 10., 35. évf. 310. sz. 

— 682 — 



apparátus struktúrájában bekövetkezett változásokat kissé közelebbről is 
szemügyre venni. 

A két munkáspárt hatalmi befolyása nemcsak az állam élén álló Nép
megbízottak Tanácsa révén érvényesült, hanem azáltal is, hogy a szakmi
niszterek (államtitkárok) közül három, a helyettes államtitkárok közül pedig 
kettő a soraikból került ki. Ugyanebbe az irányba hatott, tehát a befolyás 
növelésére szolgált az is, hogy az államtitkárok mellé a két munkáspárt el
lenőrzési és javaslattevő joggal felruházott képviselőket, tanácsnokokat ne
vezett ki. Ily módon tulajdonképpen kettős vezetés, egyfelől úgynevezett 
politikai, másfelől a szakminiszterek által megvalósított „technikai" vezetés 
jött létre, de a megszerzett pozíciók forradalmi elszántság és céltudatosság 
esetén minden bizonnyal kiindulópontjaivá válhattak volna az államhatalom 
teljes meghódításának és gyökeres átalakításának. 

Csakhogy a politikai vezetésben a jobboldali szociáldemokraták az első 
pillanattól kezdve vezető szerepre tettek szert. A Népmegbízottak Tanácsá
ban egységesen léptek fel, miközben a független szociáldemokraták között 
állandó volt az egyenetlenség. Ennél fontosabb volt azonban, hogy a pol
gári államtitkárok, s velük együtt a minisztériumi hivatalnokok, hasonlóan 
az ország különböző területein dolgozó kollégáik túlnyomó részéhez, együtt-
működni csak a jobboldali szociáldemokratákkal voltak hajlandók, a füg
getlenekben közvetlen politikai ellenfeleiket látták. Az a körülmény, hogy 
Ebért a kancellári tisztséget Max von Badentől vette át, s hogy a jobboldali 
szociáldemokraták már az utolsó császári kabinetben is képviselve voltak, 
egyébként is a jogfolytonosságot, a függetlenek bekerülése a kormányba 
viszont a forradalmi törekvéseket szimbolizálta a hivatalnokok szemében. 
Emellett a jobboldaliak hatalmi helyzetét növelte az is, hogy a munkás- és 
katonatanácsok túlnyomó többsége — amint láttuk — szintén mögöttük so
rakozott fel, így mind a politikai, mind a „technikai" vezetés, alsóbb szin
teken is, jórészt az ő irányításukat fogadta el. 

A Népmegbízottak Tanácsa formailag tulajdonképpen a korábbi kancel
lári tisztséget töltötte be, nem miniszterekként, vagy egy-egy nagyobb 
munkaterület felelőseiként funkcionált, tehát, hanem az államtitkárokból, 
helyetteseikből és a tanácsnokokból álló kormányapparátus irányító szer
veként. Mégis szükségesnek látszott a gyakorlatban egy-egy hépmegbízottat 
meghatározott reszortokért felelőssé tenni, s a reszortok felosztása is a jobb
oldali szociáldemokratáknak kedvezett. Az adott pillanatban éppen a ha
talmi erőviszonyok befolyásolása szempontjából legfontosabb két reszortot, 
a katonai ügyek és a belügy irányítását ugyanis Friedrich Ebért kapta 
meg. 

Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a politikai együttműködés révén 
azoknak a reszortoknak az államtitkáraival és polgári hivatalnokaival is 
többnyire közvetlen kapcsolatokat tudtak teremteni a jobboldali népmeg
bízottak, amelyekért a független szociáldemokraták voltak felelősek, s így 
nemcsak széles körű és állandó tájékozottságuk volt biztosítva, de lehető
ségük nyílt az ügyek befolyásolására a nem hozzájuk tartozó területeken 
is. Különösen így alakult ez a külügyek intézése terén, amelyekért Hugo 
Haase, a Független Szociáldemokrata Párt vezetője volt a Népmegbízottak 
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Tanácsa részéről a felelős, de amelynek szakminisztere, Wilhelm Soif, ál
landó ellentétben volt vele.3 

A dolog természetéből következően a jobboldali szociáldemokratákhoz állt 
közelebb a külügyek másik közvetlen irányítója, a katolikus centrumpárti 
Matthias Erzberger is, aki tárcanélküli államtitkárként német részről vezette 
a fegyverszüneti tárgyalásokat. 

A jobboldali szociáldemokráciának kedvezett továbbá az is, hogy a három 
munkáspárti államtitkár közül kettő, Gustav Bauer a munkaügyi minisz
térium és August Müller a gazdaságügyi minisztérium élén, közülük került 
ki, s csupán egy, az élelmezésügyi minisztérium vezetője, Emanuel Wurm 
tartozott a független szociáldemokratákhoz. A munkáspárti államtitkárhe
lyettesek, Eduard David és Robert Schmidt, akik már 1918. október eleje óta 
(tehát a forradalom kitörése és győzelme előtt is) betöltötték ezt a tisztséget 
a külügy-, illetve az élelmezésügyi minisztériumban, szintén a többségi 
Szociáldemokrata Párt emberei voltak. De az ugyancsak ide tartozó Curt 
Baake, a birodalmi kancellária főnöke és Paul Göhre, aki a birodalmi hiva
talnak számító porosz Hadügyminisztériumban teljesített szolgálatot, tulaj
donképpen éppúgy államtitkárhelyettesi funkciót töltött be, mint az előb
biek, s hozzájuk hasonlóan mindkettőjüknek fontos szerepe volt a jobb
oldali szociáldemokrácia vezető pozícióinak erősítésében. 

A tanácsnokok rendszere ezen a helyzeten mit sem változtatott. Már 
csak azért sem, mert nem minden minisztériumba neveztek ki tanácsnoko
kat, a paritás elvét sem tartották be mindenütt, s néhány igen fontos helyen 
— a porosz Hadügyminisztériumban, a Gazdaságügyi Minisztériumban, 
vagy a Legfelső Hadvezetőségnél — a független szociáldemokráciának nem 
volt képviselete. Ahol pedig volt, ott sem jelentett az változást, mivel a 
tanácsnoki funkciókat mindenütt a Független Szociáldemokrata Párt jobb
szárnyához tartozó vezetők töltötték be. 1918 végén — 1919 elején, össze
függésben a független szociáldemokratáknak a Népmegbízottak Tanácsá
ból való kiválásával, a párt tanácsnokai egyébként is feladták pozícióikat. 
Végül a jobboldali szociáldemokrata Philipp Scheidemann vezetése alatt 
álló koalíciós kormány, amely az 1919. januári parlamenti választások után 
a Népmegbízottak Tanácsának helyére lépett, végleg felszámolta ezt az el
lenőrzési rendszert/1 

A forradalom következtében az erőviszonyok ily módon csupán a polgári 
demokratikus irányzat számára tolódtak el kedvezően a birodalom legfelső 
vezető szintjén, a proletárforradalmi erők nem jutottak befolyáshoz. De 
még a polgári demokrácia szempontjából nézve is ellentmondásos volt a 
helyzet, és többféle változás lehetőségét hordozta magában. A szociáldemok
rata pártok közötti erőviszonyok esetleges eltolódása a függetlenek javára 

3 E kérdésekről sok fontos és érdekes részletet tudhatunk meg Walter Oehme kitűnő me
moárjában: Damals in der Reichskanzlei. Erinnerungen aus den Jahren 1918/19. Berlin, 1958. 

4 Die Regierung der Volksbeauftragten 1918/19. Quellen zur Geschichte des Parlamentaris
mus und der politischen Parteien. Band 6/1—II., Düsseldorf, 1969. — Itt jegyeznénk meg, hogy 
a forradalomra vonatkozó általános munkák és visszaemlékezések mellett az államvezetés 
összetételére vonatkozóan ez a monumentális, kétrészes munka bizonyult a leghasznosabbnak. 
Annál is inkább, mert Erich Matthias értékes bevezetőt írt ehhez a dokumentumgyűjtemény
hez. Az általános áttekintés szempontjából W. Élben nyugatnémet történész munkáját is ki 
kell emelnünk: Das Problem der Kontinuität in der deutschen Revolution. Die Politik der 
Staatssekretäre und der militärischen Führung von November 1918 bis Februar 1919. Düssel
dorf, 1964. 
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radikális irányba sodorhatta volna az államvezetést is. Másfelől viszont ko
moly pozíciókkal rendelkeztek a polgári pártok, elsősorban a Katolikus 
Centrumpárt Erzberger révén, és a baloldali liberálisok, az 1918 őszén lét
rejött Német Demokrata Párt, amelynek vezető személyisége — Hugo 
Preuß — az egyik legfontosabb posztot, a belügyminiszteri tisztséget töltötte 
be. Végül a harmadik erőt a megdöntött császári rendszer emberi képezték, 
akik főleg a katonai vezetést tartották kezükben, de ott ültek minden mi
nisztérium magasabb pozícióiban is. Ahhoz gyengék voltak, hogy a maguk 
javára fordítsák az erőviszonyokat, de ahhoz elég erősek, hogy a jobboldali 
szociáldemokráciával együttműködve fenntartsák, s a polgári rendszer meg
szilárdítására használják fel a rájuk figyelő birodalmi közigazgatási appa
rátust. 

A hatalmi erőviszonyok szempontjából — mint említettük — a birodalom 
vezető pozícióban kialakult helyzet mellett a porosz közigazgatás politikai 
és szociális összetételének alakulása volt a legjelentősebb. 

Az 1918. november 12-én létrehozott porosz kormány, a Népmegbízottak 
Tanácsához hasonlóan, szintén paritásos alapon működött. A miniszterel
nöki, valamint a miniszteri pozíciókat két személy, a Szociáldemokrata és a 
Független Szociáldemokrata Párt egy-egy képviselője töltötte be. Ez a vál
tozás megteremtette a porosz államapparátusban is az átalakulás potenciális 
lehetőségét, annál is inkább, mert az alsóbb posztokon, városi és községi 
szinteken, valamint az egyes tartományokban szintén létrejöttek a tanácsok, 
amelyek politikai összetételüktől függően különböző határozottsággal arra 
törekedtek, hogy a közigazgatási szerveket irányításuk és ellenőrzésük alá 
vonják. 

A Népmegbízottak Tanácsának álláspontjához hasonlóan azonban a po
rosz kormány is egyik legfontosabb céljának tartotta az eredeti közigazga
tási apparátus minden körülmények közötti megőrzését. A belügyminiszter 
már november 12-én táviratban szólította fel a helyi vezető tisztviselőket 
arra, hogy maradjanak helyükön, biztosítsák a lakosság élelmezését és 
megígérte azt is, hogy a hivatalnokokat törvényes védelemben fogják ré
szesíteni. A következő napon pedig a porosz miniszterelnök távirata a ha
talmi szempontból legfontosabb kérdésben, a hivatalok és a munkástaná
csok együttműködésének kérdésében foglalt állást. Jogilag elismerte ugyan 
a tanácsokat, de hatáskörüket a hivatali szervek működésének ellenőrzésére 
korlátozta. Csupán a kormány előzetes egyetértésével kaptak jogot az ellen
forradalmi érzelmű, illetve magatartású hivatalnokok leváltására, követke
zésképpen ilyen lépésre csak elvétve került sor. A tanácsoknak továbbá nem 
volt joguk a hivatali szervek intézkedéseinek megváltoztatására, csupán az 
ellenük való tiltakozásra. Azt is figyelembe kell végül venni, hogy a rend
kívül bürokratikus igazgatási gyakorlat korlátozta az ügyek áttekinthetősé
gét, s ez gyakran a munkástanácsok ellenőrzési jogát is formálissá tette. 

Ily módon az állam- és közigazgatási apparátus Poroszországban — ha
sonlóan a birodalom többi részeihez — tulajdonképpen a régi formában 
konzerválódott. Ez azt jelentette, hogy a forradalom győzelme, a monarchia 
megdöntése, a császári hadsereg felbomlása és a pártpolitikai erőviszonyok 
jelentős átalakulása ellenére a német militarizmussal különösen összefonó
dott porosz konzervatív irányzatok hatalmi befolyása ezen a területen szin-
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te töretlen maradt. Még a két nagy befolyású polgári párt — a Nemzeti 
Liberális Párt és a Katolikus Centrumpárt — sem volt a porosz Konzervatív 
Párttal szemben versenyképes, a szociáldemokraták pedig jóformán szóhoz 
sem juthattak. A városi és községi képviselőtestületekben ugyan volt némi 
képviseletük a világháború előtt, de a végrehajtó szervekből szinte teljesen 
ki voltak zárva. 1913-ban Poroszország egyetlen városi magisztrátusában 
sem volt a Szociáldemokrata Pártnak képviselője, magában Berlinben sem. 
A helyi választójogi megkötöttségek miatt hasonló volt a helyzet Szász
országban is, csupán a délnémet államok — Bajorország, Baden, Württem
berg — városi magisztrátusaiban jutottak pozícióhoz a szociáldemokraták.5 

A tisztviselők, különösen a vezető tisztviselők, a kormánytanácsosok, a 
tartományi elnökök, csaknem kizárólag a porosz Konzervatív Párt hívei 
voltak, vagy legalábbis közel álltak hozzá, még a Nemzeti Liberális Párt
nak is alig-alig volt köztük embere.0 

Társadalmi szempontból ez a nemesség, s ezen belül is elsősorban a po
rosz junkerek hatalmi helyzetének további fennmaradását jelentette, még 
ha ezt a helyzetet a munkás- és katonatanácsok léte átmenetileg veszélyez
tette is. Preradovich nyugatnémet történész, aki a német nemesség, külö
nösen a porosz junkerek politikai életképességének bizonyítása céljából egy 
adatokban meglehetősen gazdag könyvet írt, azt állítja — s ebben nincs 
okunk kételkedni —, hogy a porosz junkerek részvételi aránya szorosan 
összefüggött az állami- és közigazgatási pozíciók fontosságával. Minél ma
gasabb pozíciókról volt szó, annál nagyobb volt ez a részvételi arány. A ve
zető hivatalnokok származását vizsgálva arra a következtetésre jut, hogy 
100 év alatt — 1815 és 1918 között — a szociális összetételben többszörös 
hullámzás figyelhető ugyan meg, de a kelet-elbai nemesség, azaz a porosz 
junkerek részaránya a 19. század elejéhez képest lényegében nem változott. 
Az 1918-as összeomlás évében a vezető pozíciókban — a diplomatákat is 
ideértve — a polgárságnak 47%-os képviselete volt.7 A porosz államigaz
gatás vezetésében az óporosz arisztokrácia részvételi aránya négyszer na
gyobb volt, mint Bajorországban — a német Birodalom második legnagyobb 
államában — az óba j or arisztokráciáé.8 Hozzávetőlegesen hasonló volt a 
helyzet mint Ausztriában, ahol 1918-ban a diplomaták 44%-a, a magasabb 
állami hivatalnokok 43%-a, a vezető pozíciókban levők 58%-a, a tábornoki 
karnak pedig 75%-a volt polgári eredetű.9 

Annak a kompromisszumnak a következtében tehát, amelyet a jobbol
dali szociáldemokrata vezetők az államigazgatás tisztviselőivel kötöttek, az 
ellenforradalomnak olyan erős és politikailag homogén bázisa maradt fenn 
1918 novembere után is Németországban, amely társadalmilag elsősorban 
a porosz junker földbirtokosság s a vele sok tekintetben összefonódott ne
hézipari monopoltőke érdekeit képviselte. Ugyanazoknak az erőknek az ér
dekeit tehát, amelyek egykor a német militarizmust is életre hívták, s ame-

5 G. A. Ritter: Die Arbe i te rbewegung im Wilhelminischen Reich. Berl in, 1959. 233. o. 
6 Vö. : Eberhard Kolb: Die Arbe i t e r rä te in der deu tschen Innenpol i t ik 1918—1919. Düssel

dorf, 1962. 267. o. 
7 Nikolaus von Preradovich: Die Führungssch ich ten in Österreich und Preussen (1804—1918Ï. 

Wiesbaden, 1955. 107—108. o. A szerző számos tábláza to t dolgozott ki á l l áspont jának b izonyí 
t á s á r a : 108—123. o. 

8 Uo. 111. o. 
9 Uo. 65. o. 
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lyeknek a forradalom győzelme után kifejezetten létérdekük volt annak 
további fennmaradása. Ilyen államapparátussal szó sem lehetett volna a 
junker nagybintők és a német monopoltőke felszámolásáról, más szóval te
hát a német militarizmus gazdasági-társadalmi feltételeinek megszüntetésé
ről. Végső fokon ez tette lehetővé a militarizmus erőinek és szellemének 
újjáélesztését. 1918 novemberében és decemberében azonban ez még csak 
lehetőség volt, amelynek valóra váltása — amint már többször hangsúlyoz
tuk — a hatalmi-politikai erőviszonyok további alakulásától függött. 

Általánosan ismert, hogy Friedrich Ebért, szinte egyidőben az állami hi
vatalnokokhoz küldött együttműködési felhívásával, tehát ugyancsak a for
radalom győzelmének pillanatában, 1918. november 10-én, (már a Népmeg
bízottak Tanácsának tagjaként) titkos szóbeli megállapodást kötött Wilhelm 
Groener generálissal — s rajta keresztül a német Legfelső Hadvezetőség
gel — a bolsevizmus elleni közös fellépés céljából.10 Együttműködési kész
ségüket egyes szociáldemokrata vezetők — így Philipp Scheidemann — 
később azzal indokolták, hogy a fegyverszüneti egyezményben előírt de-
mobilizálási kötelezettségnek a Népmegbízottak Tanácsa a tisztikar meg-

•» nyerése ós aktív közreműködése nélkül nem lett volna képes eleget tenni, 
s ez — főleg a nyugat-európai hadszíntéren — a német katonák tömegei
nek fogságba esését eredményezte volna. Nem lenne szükséges belebocsát
kozni az indoklás behatóbb cáfolatába, Szovjet-Oroszország példája meg
győzően bizonyítja, hogy a következetes proletárforradalom jóval nagyabb 
katonai nehézségeken is úrrá tudott lenni. A nyugati hadsereg gyors visz-
szavonása mögött egyébként sem csupán a német haderő megmentésének 
szándéka állt, hanem az a feltevés is, hogy e katonai egységekre támasz
kodva útját lehet állni a proletárforradalmi törekvéseknek. 

A szociáldemokrácia történelmi felelősségét tehát semmi sem csökkent
heti: vezetői olyan hatalmi erőkkel — a vezérkarral és az államapparátus
sal — fogtak össze, amelyeknek léte és működése adott körülmények kö
zött nem csupán antidemokratikus irányba tolhatta a kialakulóban levő 
politikai struktúrát, hanem előidézhette és állandósíthatta a katonai dik
tatúra veszélyét. 

Mégis hangsúlyoznunk kell, hogy az Ebért és Groener közötti megállapo
dás csak egy fokozatosan kialakuló és meglehetősen ellentmondásos folya
mat első lépését jelentette. A marxista — főleg a német — történetírás 
ugyanis, megítélésünk szerint, hajlamos arra, hogy túlértékelje e lépés tör
ténelmi jelentőségét, s nem mérlegeli kellőképpen a szövetség realizálásának 
tényleges lehetőségeit, feltételeit. Ily módon a jobboldali szociáldemokrata 
vezetők áruló politikája ugyan erőteljesebb megvilágításba kerül, de a 
forradalom erői a valóságosnál gyengébbnek tűnnek annak a feltételezés
nek a következtében, hogy néhány vezető pozícióban levő politikus titkos 
összejátszása lényegesen meggy engíthette azokat. 

Figyelembe kell ugyanis vennünk, hogy a szövetség azonnali realizálását 

10 Vö. többek között: Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. (Institut für Marxis
mus—Leninismus beim Zentralkommitee der SED) Band 3. Von 1917 bis 1923. Berlin, 1966. 110— 
111. o., továbbá 3. k. 110—111. o. és 488—490. o. (Részlet Groener generális erre vonatkozó ta
núvallomásából.) Wolfgang Rüge: Deutschland 1917—1933. Lehrbuch der deutschen Geschichte 
(Beiträge). Berlin, 1967. 69—70. o., stb. A kérdésről részletesen ír és a Legfelső Hadvezetőség 
(OHL) hangulatát is érzékelteti Groener memoárja: Wilhelm Groener: Lebenserinnerungen. 

Hg. v. Friedrich Frhr. Hiller von Gaertingen. Göttingen, 1957. 466—476. o. 
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1918 őszén gyakorlatilag lehetetlenné tette a hadsereg rendkívül gyors 
felbomlása, amely ellen a jobboldali szociáldemokrácia nagyon keveset tett. 
s nem akarván a tömeghangulattal szembekerülni, sokat nem is tehetett. 
„Az egyik legkedveltebb nacionalista frázis szerint — panaszolja három 
évvel később Scheidemann — mi, azaz a szociáldemokrácia, az összeomlás 
és az első fegyverszüneti egyezmény után önmagunkat fegyvereztük le. Ez 
nem igaz, s ezt minden kortársnak és szemtanúnak tudnia kell. Természe
tesen a népmegbízottak, de ugyanígy a polgári államtitkárok is, egyik leg
fontosabb feladatuknak azt tartották, hogy a visszaözönlő milliós hadsere
get a lehető leggyorsabban demobilizálják. Hiszen ez már élelmezési okok 
miatt is feltétlenül szükséges volt. Az akkori élelmezési helyzetünket figye
lembe véve, a legcsekélyebb kilátásunk sem volt arra, hogy nagyobb csa
pattesteket rendszeresen és megfelelően ellássunk. Emellett nagyobb egysé
gek összetartása amiatt a csömör miatt sem volt megoldható feladat, amely 
a háborús élmények visszahatásaként a katonai fegyelemmel és a katonai 
feljebbvalókkal kapcsolatban alakult ki."11 

Az Ebért—Groener titkos megállapodást azonban, amely — mint említet
tük — önmagában véve komolyabban nem befolyásolhatta a német forra
dalom sorsát, a vezérkar részéről a német militarizmus újjászervezésére 
irányuló konkrét lépések követték. Ezek elsődleges célja a tisztikar Össze
tartása és befolyásának biztosítása, illetve visszaszerzése volt. 

Hindenburg már 1918. november 10-én bejelentette a hadseregparancs
nokságokhoz küldött táviratában az „Ebert-kormánnyal" való együttműkö
dési szándékát, a bolsevizmus veszélyére hivatkozva. A tisztikar egyúttal 
parancsot kapott arra, hogy az új forradalmi szervek irányítását ragadja 
magához. „Mivel a katonatanácsok alakítására irányuló mozgalom behatolt 
a hadseregbe és véleményem szerint ellenállás útján többé már nem tartóz
tatható fel — írta Hindenburg a hadseregparancsnokságokhoz küldött táv
iratában —, szükséges, hogy ezt a mozgalmat a tisztek vegyék kézbe." S 
miután elrendelte, hogy szabad választás alapján a tisztekből és a legény
ség tagjaiból mindenütt hozzák létre 'a tanácsokat, s hogy a csapatparancsno
kok a rend fenntartása érdekében a gazdasági és szociális kérdésekben mű
ködjenek együtt a megválasztott bizalmi emberekkel, ismételten hangsú
lyozta: „A csapatok vezetése azonban szilárdan a parancsnoki szervek kezé
ben összpontosul."12 

Nem volt tehát egyelőre frontális támadásról szó a katonatanácsok ellen, 
hiszen ezt a vezérkar által is felismert tényleges erőviszonyok lehetetlenné 
tették, hanem egy olyan taktikai manőverről, amely alsóbb szinteken is ki
fejezte a szociáldemokráciával való együttműködési készséget, s az adott 
körülmények között némi eredménnyel kecsegtetett. És bár a manőver 
nem érte el célját — viszonylag kevés olyan katonatanácsot sikerült létre
hozni, amely a tisztek engedelmes eszközévé vált —, a kompromisszum
készségnek mégis meglett az eredménye: a szociáldemokrata vezetők kato
napolitikája mellett ez az együttműködési készség tette lehetővé, hogy lé
nyegében érintetlenül fennmaradjon a német militarizmus legfontosabb 
gócpontja, egyben a megdöntött császári rendszer egyik pillére, a hadsereg 

11 Philipp Scheidemann: Der Zusammenbruch. Berlin, 1921. 215—216. o. 
12 Lásd többek között: Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. 3. k. 491. o. 
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szélsőségesen reakciós vezérkara, mindenekelőtt pedig a militarizmus újjá
élesztésében vezető szerepet vállaló Legfelső Hadvezetőség. 

A vezető katonai testületek fennmaradásának következtében sajátságos 
helyzet jellemezte a forradalmi Németország politikai struktúráját. Míg 
ugyanis az ország a pártpolitikai erőviszonyok tekintetében a kapitalista 
világban a progresszió élén haladt, a hadsereg vonatkozásában kedvezőtle
nebb helyzetben volt, mint a kelet-, délkelet-európai államok egy része. Az 
Osztrák—Magyar Monarchia hadserege ugyanis a forradalom és a katonai 
összeomlás következtében teljesen felbomlott, s a nemzeti hadseregeket új 
alapokon, új szervezeti keretek között kellett és lehetett létrehozni. Ez el
vileg — egyes országok esetében gyakorlatilag is — lehetővé tette még a 
tisztikar esetében is a korábbinál demokratikusabb politikai szellem ki
alakítását. 

Németországban viszont a Legfelső Hadvezetőség szinte változatlan 
formában maradt fenn. Erich Ludendorff, aki a háború második szakaszá
ban Hindenburg mellett a német katonai ügyek egyik fő irányítója, a dik
tatúratörekvéseknek pedig vezető képviselője volt, még a forradalom győ
zelme előtt arra kényszerült ugyan, hogy megváljék tisztségétől, sőt arra is, 
hogy átmenetileg külföldre meneküljön, ám ez nem járt együtt a Legfelső 
Hadvezetőség összetételének, még kevésbé politikai arculatának megváltozá
sával. Kétségtelen azonban, hogy utóda, a délnémet származású Wilhelm 
Groener generális, a taktikai rugalmasság tekintetében újat tudott hozni, s • 
kompromisszumkészsége elősegítette a szociáldemokráciával való együttmű
ködést. De azt; is figyelembe kell vennünk, hogy ha a vezérkar részéről ez 
az együttműködés új jelenségnek is tekinthető, a német hivatalos politiká
ban nem volt ismeretlen, s tulajdonképpen visszatérést jelentett a Beth-
mann-Hollweg kancellár által a háború első éveiben képviselt, s akkor még 
általánosan akceptált koncepcióhoz. Ez az előzmény megkönnyítette a 
konzervatív-militarista erők számára a szociáldemokráciával való politikai 
szövetség szükségességének megértését, illetve az ebből következő taktika 
gyakorlati alkalmazását. A katonai diktatúra módszereihez szokott és a 
háború utolsó időszakában csaknem teljhatalommal rendelkező Legfelső 
Hadvezetőség számára egy ilyen fordulat mindezek ellenére nagy erőfeszí
tést igényelt, s a végveszély közelségének felismerését jelezte. 

A Legfelső Hadvezetőség fennmaradásának jelentőségét csak úgy ért
hetjük meg, ha mérlegeljük azokat az ellentétesen ható körülményeket is. 
amelyek hatalmi pozícióját a forradalom győzelmének pillanatában meg
határozták, vagy komolyabban befolyásolták. Kedvező körülménynek szá
mított egyebek között az, hogy a német politikában betöltött korábbi köz
ponti szerepe folytán feltehetően szélesebb körű és megbízhatóbb informá
ciókkal rendelkezett a bel- és külpolitikai, továbbá a gazdasági és mégin-
kább a katonai természetű kérdésekről, mint az új kormány, a Népmegbí
zottak Tanácsa. Kedvezően befolyásolta helyzetét az is, hogy számos kap
csolat fűzte a polgári pártokhoz, a monopoltőkés körökhöz, az államigaz
gatási apparátushoz, ideértve a szakminisztériumokat is. Növelte a szabad 
cselekvés lehetőségét és megkönnyítette — bár közel sem zökkenők nélkül 
— a szociáldemokrata tömegek ellenállásának leküzdését az a már említett 
körülmény, hogy a Népmegbízottak Tanácsában kezdetben Friedrich Ebért 
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volt a katonai ügyek felelőse, s az őt követő Gustav Noske ugyancsak a 
többségi szociáldemokrácia ekkor még kevésbé kompromittálódott vezér
karához tartozott. 

Kiemelkedő fontossága volt végül annak, hogy a Legfelső Hadvezetőség az 
egész országot átfogó katonai rendszerre támaszkodhatott. Fennmaradtak 
ugyanis kapcsolatai a 25 hadkiegészítő parancsnoksággal, valamint több 
ezer kerületi, illetve városi helyőrségi parancsnoksággal és az állomáspa
rancsnokságok hálózatával. Természetesen ennek a szisztémának nem csu
pán az informálódás, hanem az ellenforradalmi fegyveres erők újjászerve
zésének szempontjából is volt jelentősége. Fennmaradt továbbá változatlan 
formában a birodalmi haditengerészet parancsnoksága is, s ami még fonto-
sabb, fennmaradt a porosz Hadügyminisztérium, régi személyi állományával 
együtt, ideértve a miniszter, Heinrich Scheuch tábornok személyét is. Te
kintettel arra, hogy a császári hadsereg nem volt egységes, hanem formai
lag a szövetséges államok hadseregeinek összességét jelentette, a tulajdon
képpeni irányításban a Legfelső Hadvezetőség mellett a porosz Hadügymi-
nisztériuminak központi szerepe volt. 

Mindez azonban önmagában véve nem lett volna elegendő annak a po
tenciális lehetőségnek a sikeres kiaknázására, amely az Ebért—Groener 
megállapodás, a szociáldemokrácia és a hadsereg vezérkara közötti kompro
misszum által az ellenforradalom újjászerveződése és esetleges győzelme 
számára megnyílt. A militarizmus újjászervezésének sikere az általános 
politikai feltételeken túlmenően végső fokon két tényezőtől függött: a tisz
tikar politikai szellemétől, gondolkodásától, másfelől pedig a hadsereg egé
szére gyakorolt befolyásától. 

Ami az első, tudományos egzaktsággal aligha megválaszolható kérdést 
illeti, mindenekelőtt a tisztikarnak a császári Németországban elfoglalt tár
sadalmi helyére, valamint szociális összetételére szeretnénk utalni. Ismere
tes, hogy a porosz katonai állam hagyományait őrző, s azokat 1871 után a 
Német Birodalomba is átmentő hadsereg szerepe, jelentősége a császárság 
öt évtizede során nem csökkent, különleges társadalmi helyzete sem válto
zott. Már csak azért sem, mert a szomszédaival feszült viszonyban élő, 
később világpolitikára törekvő Németországnak mind hatalmasabb hadse
regre és megbízható tisztikarra volt szüksége, de azért sem, mert a had
sereg tulajdonképpen az alkotmányon kívül, mondhatni felette állt: nem a 
kormánynak és ezen keresztül a parlamentnek volt elkötelezve, hanem — 
mintegy a feudális vazallusi viszonyok maradványaként — személyesen a 
német császárnak. * 

A szociális összetétel vonatkozásában az arisztokratikus, nemesi, junker 
származású tisztek igen erős, a vezető pozíciókban döntően meghatározó 
képviselete volt a legjellemzőbb. A polgárosodásnak az egész német társa
dalmat átformáló hatása elől azonban természetesen még ezen a területen 
sem lehetett elzárkózni. 1860-ban a porosz tisztikar 65%-a volt még nemesi 
és 35%-a polgári származású; 1913-ra már fordított a helyzet: a nemes
séget 30%, a polgárságot 70% képviselte. A nemesség részarányának csök
kenése, illetve a polgári származásúak számának növekedése egyrészt a 
hadsereg rendkívül gyors számszerű fejlesztésével, másrészt strukturális át-
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alakulásával, a nagy szaktudást igénylő fegyvernemek előtérbe kerülésével 
volt összefüggésben. 

A magas rangú tisztek szociális összetétele azonban ennek ellenére las
sabban, nehezebben változott, mint az alacsonyabb rangú tiszteké. Az ez
redesek és a tábornokok 86%-a volt 1860-ban nemesi és csak 14%-a pol
gári eredetű. 1913-ban pedig 52:48 az arány a nemesség javára. Ezzel 
szemben a hadnagyoknak, főhadnagyoknak és századosoknak már csak 
27%-a került ki a nemesek közül 1913-ban, 73%-a a polgárok közül. A pol
gárosodás folyamata még a vezénkart sem hagyta érintetlenül: 1906-ban 
még 60%-ban nemesi és 40%-ban polgári tisztekből állt, 1913-ban pedig a 
hozzávetőleges arány már 50—50% volt. Végül hasonló, sőt némileg erőtel
jesebb eltolódás következett be ugyanezen idő alatt a porosz hadügyminisz
térium tisztjeinek szociális összetételében is.13 

A háború során a tisztikar létszáma ugrásszerűen megnőtt, s ez termé
szetesen további eltolódásokat okozott szociális összetételében is. A háború 
előtt mintegy 20 000 hivatásos és ' 29 000 tartalékos tiszttel rendelkezett a 
császári hadsereg, de 1914 és 1918 között hozzávetőlegesen 150 000 új tiszt 
kinevezésére került sor. Nem rendelkezünk ugyan pontos kimutatással, de 
feltehetően elsősorban a kispolgári és a gazdagparaszti származású tisztek 
aránya növekedett meg, mivel a tiszthelyettesek, az alacsonyabb rendfoko
zatú hivatásos katonák, korábban túlnyomóan ezekből a társadalmi rétegek
ből kerültek ki.14 

A császári hadsereg tisztikara a forradalom kitörésekor tehát szociális 
szempontból már meglehetősen heterogén volt. A tábornokokra azonban 
ez kevésbé vonatkozott, s a Legfelső Hadvezetőséggel kötött szövetség elő
segítette a porosz nemesség pozícióinak ä fenntartását, kiindulópontját ké
pezte annak, hogy e pozíciók még a weimari köztársaság időszakában is 
jelentékenyek maradjanak. 1931-ben a német Reichswehrben 42 tábornok 
szolgált, közöttük 16 ősi nemesi családból származott.15 Ez 38%-ot jelent, 
tehát 12%-^kal alacsonyabb arányt, mint ami 1913-ban a vezérkaron belül 
a nemesi és polgári származásúak között volt, mégis azt mutatja, hogy a 
porosz junkerek még a weimari demokrácia körülményei között is igen je
lentékeny befolyással rendelkeztek a hadseregen belül. Különösen, ha fi
gyelembe vesszük azt is, hogy számos közéjük tartozó, vagy velük azonos 
politikai platformon álló képviselőjük — Hindenburg, Groener, Seeckt, 
Schleicher és mások — nemcsak a katonapolitikában, hanem a köztársaság 
általános politikájában is központi szerepet játszott. 

A vezető pozíciók kézben tartása ad elsősorban magyarázatot arra, hogy 
a szociális Összetételben bekövetkezett változások ellenére a hivatásos tisz
tikar politikai gondolkodását még a katonai összeomlás és a forradalom 
légkörében is alapjában véve a reakciós porosz katonai szellem, a szélsősé-

13 Kari Demeter: Das deutsche Heer und seine Offiziere. Berlin, 1930. 208—216. o.; uő: Das 
deutsche Offizierkorps in Gesellschaft und Staat. 1650—1945. Frankfurt am Main, 1962. 26. o. 
Martin Kitchen: The German Officer Corps (1890—1914). Oxford. 1968. 22—49. o. 

14 Heinz Oeckel: Die revolutionäre Volkswehr 1918/19. Berlin, 1968. 32. o. 
15 Preradovich : i. m. 186. o. 



ges haladásellenesség és a monarchiához való hűség hatotta át.16 Maga Hin
denburg például a szociáldemokrata vezetőkkel kötött szövetség ellenére 
állandó kapcsolatban állott II. Vilmossal, illetve körével, s minden fonto-
sabb lépéséről tájékoztatta őt. Gondolkodására jellemző az a levél, ame
lyet 1920. január 5-én, fél évvel a weimari alkotmány elfogadása után írt. 
Ebben — válaszolva arra a császár által is támogatott javaslatra, amely 
szerint önmagát birodalmi elnökként kellene jelöltetnie — felsorolja e lépés 
politikai veszélyeit, s a jelöléssel kapcsolatos aggodalmait: „. . .éjjel nappal 
kínoz az a gondolat — írja többek között —, hogy egy olyan posztot fog
laljak el, amely egyedül császáromat illeti meg, továbbá az a feltételezhető 
lelkiismereti konfliktus, amelyet a birodalmi elnök általam egyelőre még 
ismeretlen szövegű esküje okozhat. . . Nem lennék királyomnak és uram
nak sokkal inkább hasznára, ha e politikai forgatagon kívül dolgoznék 
érte?"17 

Általánosan ismert, hogy a német tisztikar jórészt hasonlóan gondolko
dott, s késznek mutatkozott a múlt valamilyen formában való visszaállítá
sa céljából az ellenforradalom fegyveres támogatására is. Hiszen az esemé
nyek következtében — úgy tűnt — véglegesen elveszítette azt a különleges 
társadalmi pozíciót, amelyet a politikailag általában iskolázatlan, a feltétlen, 
gondolkodás nélküli engedelmességhez szokott tisztikar a császári Német
országban öt évtizeden át élvezett. A forradalom tüzében megsemmisülni 
látszott a kihívóan a civil lakosság felett álló, a népet megvető porosz tiszti 
öntudat. Olyan világ volt születőben Németországban, amely nemcsak sem
mibe vette a hadsereg „érdemeit", hanem egyenesen támadást indított ve
zetői, az egész tisztikar ellen, felelőssé téve őket az összeomlásért és követ
kezményeiért, olyan világ, amelyben nem a kard, hanem a szó ereje volt a 
fontos, amelyben a politikai erőviszonyok, nem pedig a császári parancs 
döntött. 

Mindehhez jött az a kilátástalannak tűnő egzisztenciális helyzet, amelyet 
a katonai összeomlás teremtett. Elsősorban a hivatásos tisztekre, tiszthelyet
tesekre és altisztekre gondolunk ebben a vonatkozásban, de azokra a fiatal 
tartalékos tisztekre is, akik tanulmányaik befejezése, szakképzettségük 
megszerzése előtt voltak kénytelenek bevonulni. 

A leszerelés előtt álló, de polgári foglalkozással nem rendelkező tisztek 
elhelyezkedése szinte megoldhatatlan feladatnak látszott. Elsősorban a 
konkrét szakértelmet kevésbé igénylő hivatalnoki, tisztviselői állások jö
hettek számításba. Ezekért viszont elkeseredett küzdelem folyt nemcsak a 
közigazgatás, de az ipar, a kereskedelem, a bankok területén, sőt a jobbol
dali, szélsőjobboldali pártok, szervezetek apparátusában is. Annál is in
kább, mert miközben az elhelyezkedési lehetőségek jelentősen összeszűkül
tek, a területveszteségek, méginkább a gazdasági élet pangása miatt, nőtt az 
állast kereső értelmiségiek száma. A háború következtében sokan elveszítet-

16 Ezzel kapcso la tban sok fontos szemponto t t a l á lha tunk Gerhard Förster, Heinz Helmert, 
Helmut Otto, Helmut Schnitter „Der p reus i sch-deu t sche Genera l s tab 1640—1965" (Berlin, 1966) 
c. művében (főleg a 169—202. közti l apokon) , továbbá Walther Hubatsch nyuga tnéme t tö r t é 
nész külön d o k u m e n t u m g y ű j t e m é n y t is t a r t a lmazó m u n k á j á b a n : H indenburg und de r Staat . 
Aus den Pap ie ren des Genera l fe ldmarscha l l s u n d Reichspräs identen von 1878 bis 1934. Gött in
gen, 1966. (főleg a 33—61. és 179—187. o.) Végül kü lön emlí tést é rdeme l az i smer t m a r x i s t a t ö r t é 
nész Wolfgang Rüge H indenburgró l í r t t udományos -népsze rű m ű v e : H indenburg . Po r t r ä t 
eines Mili taristen. Berlin, 1975. (Elsősorban persze azokra a részekre — főleg a 155—207. k ö 
zötti o lda lakra — gondolunk , amelyek az á l ta lunk tá rgyal t időszakra vonatkoznak. ) 

17 Hubatsch: i. m. 295—297. o. 
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ték állásukat, s bár az egzisztencia nélküli érettségizettek és diplomások 
száma nagy volt, az egyetemi hallgatóság létszámmá felduzzadt a hadsereg
ből visszatérő, valamint a kényszerűségből elkésve beiratkozó hallgatókkal. 

Az egzisztenciális bizonytalanság feltételezhetően növelte az elvi kompro
misszumra való hajlamot a hadseregben maradt tisztek között, de meg
győződésünk szerint ez elsősorban a későbbi, a weimari köztársaság kon
szolidálásának időszakára vonatkozik, s akkor is csak a tisztikar egy ré
szére. Közvetlenül a háború után a hivatásos tisztek és tiszthelyettesek je
lentős, talán túlnyomó része számára a biztonságos jövőt a múlt. a császári 
Németország politikai viszonyainak visszaállítása jelenthette volna. 

A hivatásos tisztek túlnyomó többségének ellenforradalmi célokra való 
megnyerése és felhasználása ilyen módon reális célkitűzés volt, s ez alapját 
képezhette — s mint rövidesen kiderült, alapját is képezte — a német mi
litarizmus újjáélesztésének. A tisztikar önmagában véve azonban kevés lett 
volna egy ellenforradalmi hadsereg felállításához — hasonló gondolkodású 
legénység nélkül. Márpedig a vezérkar a régi német hadsereg felbomlását 
közismerten nem volt képes megakadályozni, s ez azt jelezte, hogy nagyobb 
tömegű legénység megnyerésével 1918 őszén még nem lehetett számolni. 

A két világháború között rendkívül éles politikai viták folytak az úgy
nevezett „tőrdöfés" teóriájáról, s ez a vita a történettudományban tulaj
donképpen mindmáig tart. A német szélsőjobboldal azzal vádolta nemcsak 
a valóban forradalmi erőket, tehát a spartakistákat, illetve a kommunistá
kat, hanem a szociáldemokratákat, sőt a demokratákat és a Katolikus 
Centrumpárt politikusait is, hogy — előidézve, vagy eltűrve az ország po
litikai átalakítását és a háborúellenes mozgalmat — hátba támadták ,,a 
kötelességét híven teljesítő" német hadsereget. Más szóval a német reakció 
és különösen a porosz konzervatívok propagandája szerint a hátország for
radalma okozta a front, s ezzel egész Németország összeomlását. Érvelésü
ket végsőkig kiélezett formában — mint ismeretes — később a nemzeti
szocialisták is átvették. 

Az események menete viszont azt mutatta, hogy a forradalom Németor
szágban nagyrészt a hadsereg forradalma volt. Érthető, hisz a hadsereg ma
gában foglalta a munkás és paraszt férfiak jelentős részét, s ezért a for
radalmi mozgalmaknak nemcsak szociális, hanem politikai összetételét te
kintve is kedvező bázisává vált. Talán nincs is szükség ma már e tétel 
helyességének bizonygatására, annyira kézenfekvő dologról van szó. A há
borús vereségnek a hadsereg forradalmasodását elősegítő hatását egyéb
ként is számos nemzetközi példán tanulmányozhatjuk, mindenekelőtt a 
cári és az osztrák—magyar hadsereg példáján. Fennmaradt azonban egy, 
közvetlenül a forradalom kitörésekor készült felmérés, amelyet nem csupán 
bizonyító ereje miatt érdemes megemlíteni, hanem azért is, mert feltételez
hetően szerepe volt a Legfelső Hadvezetőség magatartásának és taktikájá
nak kialakításában: a császár leköszönésének tudomásul vételében és a 
szociáldemokrata vezetés elfogadásában. 

1918. november első napjaiban a Főhadiszálláson 39 odarendelt frontpa
rancsnoknak két kérdést tettek fel katonáik politikai hangulatával kapcso
latban: 1. Hogyan vélekednek a csapatok a császárról? Lehetségesnek tart
ják-e a parancsnokok, hogy a császár a hadsereg élén visszahódítsa a ha-
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talmat? 2. Hogyan vélekednek a csapatok a bolsevizmusról? Készek lenné
nek-e saját hazájukban fegyverrel harcolni a bolsevizmus ellen? 

Az első kérdésre csupán egy parancsnok válaszolt igennel, 15 kétségesnek 
tartotta, 23 pedig kifejezetten- azt állította, hogy a császár nem lenne már 
képes hatalmát fegyveres erővel visszaszerezni. A második kérdésre igen 
válasz nem hangzott el, 8 határozott „nem!" mellett 31 parancsnok kétel
kedett abban, hogy csapataik hajlandók lennének fegyveresen fellépni a 
hazai forradalmárokkal szemben.18 

A rövidesen bekövetkező események a helyzetfelmérés helyességét iga
zolták. A hadsereg bomlási folyamata tehát feltartóztathatatlannak bizo
nyult, egyszerre volt terméke és elsődleges okozója a németországi forra
dalomnak. Az összeomlás és a forradalom merev szétválasztása, sőt szembe
állítása tehát — bármely aspektusból történik is — tévútra vezetne ben
nünket. Erre mutatnak a további események is. 

A németországi forradalom matrózfelkeléssel kezdődött, s a katonák (kü
lönösen a tengerészek) továbbra is rendkívül aktív szerepet játszottak 
benne. A fegyverszünet megkötésekor — 1918. november 11-én — a keleti 
és nyugati fronton összpontosított mintegy 8 milliós német hadsereg — 
Hindenburg és a Legfelső Hadvezetőség minden manőverezése ellenére — 
hetek alatt felbomlott. A nyugati frontról ugyan még viszonylag szervezett 
formában sikerült a hadsereget az ország belsejébe visszavonni, de a for
radalommal ezeket a csapattesteket sem lehetett szembe állítani. A tisztek
nek csak " kivételes esetekben sikerült a vezetést kézben tartani, többnyire 
háttérbe szorultak a forradalommal szimpatizáló, sőt gyakran annak fegy
veres támogatására is kész katonatanácsokkal szemben. 

Á keleti fronton a fegyverszüneti egyezmény ugyan lehetővé tette — sőt 
kötelezően előírta éppen az oroszországi forradalom továbbterjedésének 
megakadályozása célzatával —, hogy az itt tartózkodó német hadsereg to
vábbi intézkedésig tartsa fenn pozícióit, de ezt az előírást gyakorlatilag 
nem lehetett már végrehajtani. Mind az Ukrajnában, mind pedig a Balti
kumban tartózkodó német katonák mielőbb vissza akarván térni, ellensze
gültek — javarészt az általuk választott katonatanácsok irányítása alatt — 
a tisztek parancsainak, s maguk szervezték meg visszavonulásukat. Annál 
is inkább, mert az önálló lengyel állaim időközben történt létrehozása azzal 
fenyegetett, hogy a keleti fronton — elsősorban persze az Ukrajnában — 
állomásozó német csapatok elszakadnak hazájuktól.19 

18 Wilhelm Groener: Lebenserinnerungen. 458—459. o. Lábjegyzetben ismerteti a szavazást 
Lothar Berthold és Helmut Neef forráskiadványa is (13. o.), amely a német militarizmus és 
opportunizmus szövetségét és 1918 őszi együttműködését dokumentálja: Militarismus und Op
portunismus gegen die Novemberrevolution. Berlin, 1958. 

19 A német hadsereg bomlásának kérdéseit kisebb-nagyobb mértékben minden ide vonatko
zó összefoglalás érinti. Különösen vonatkozik ez Arthur Rosenberg könyvére (Entstehung und 
Geschichte der Weimarer Republik. Herausgegeben von Kurt Kersten. Frankfurt am Main, 
1955.). Adatszerűen viszont e bomlási folyamatot és annak forradalmi jelentőségét Günter 
Paulus „Zusammenbruch und Wiederaufstieg des deutschen Militarismus 1918/1919" (Berlin, 
1962.) c. disszertációja mutatja be a legalaposabban. Érdekes, de a memoárszerű feldolgozás 
következtében nehezen ellenőrizhető részleteket tudhatunk meg a francia Jacques Benoist— 
Méchln németre is lefordított munkájából: Geschichte der deutschen Militärmacht 1918—1946.; 
Bd. 1. : Das Kaiserreich zerbricht 1918—1919. Oldenburg und Hamburg, 1965. Eredeti dokumen
tumokat gyűjtött össze e kérdésre, s általában a német hadsereg 1918—1933 közötti történeté
re vonatkozóan Otto-Ernst Schüdekopf: Heer und Republik. Quellen zur Politik der Reichs
wehrführung 1918—1933. Hannover und Frankfurt am Main, 1955. A kérdés alaposabb tanul
mányozásához nélkülözhetetlennek tartjuk Harold J. Gordon: Die Reichswehr und die Wei
marer Republik 1919—1926. (Frankfurt am Main, 1959) c. könyvét is, amelynek bevezető feje
zetei a császári hadsereg felbomlási folyamatával is foglalkoznak. 

— 694 — 



A Legfelső Hadvezetőség tehát ily módon hadsereg nélkül maradt, s bár 
sikerült néhány hadosztályt összeállítania, a forradalom leverésére azokat fel
használni nem tudta: a tömegmegmozdulások elnyomására felsorakoztatott 
egységek az esetek túlnyomó részében megtagadták az engedelmességet. Más 
szóval, a hadsereg katonái elfogadták, vagy legalábbis helyeslőleg tudomásul 
vették a forradalom során kialakult politikai helyzetet. A gyors békekötés 
és a leszerelés érdekében — s minden bizonnyal sorsuk, életük jobbra 
fordulása reményében — készek voltak az élre került szociáldemokráciát 
követni'. Az állam és a társadalom gyökeres átalakításának ezáltal különö
sen megnőttek az esélyei. 

Csakhogy a hadsereg forradalmasodása és gyors demobilizálása — akár
csak Ausztria—Magyarországon — Németországban is egymással összefo
nódott folyamat volt. A forradalom lehetővé és szükségessé tette a demo-
bilizálást, ez viszont önkéntes lefegyverzést, a hadsereg, s vele együtt az 
eddig koncentráltan funkcionáló forradalmi erők szétszóródását eredmé
nyezte. Eredeti formájában nem válhatott tehát a császári hadsereg a for
radalom továbbfejlesztésének eszközévé. Ilyen körülmények között a poli
tikai rendszer átalakításának szempontjából alapvető fontossága lett annak, 
hogy létrejönnek-e új katonai egységek, s azok milyen politikai tartalom
mal telítődnek. 

E kérdés jelentőségének természetesen a kortársak is tudatában voltak. 
Mind az ellenforradalmi erők, mind pedig a következetes forradalmárok 
arra törekedtek, hogy a lehető legrövidebb időn belül megteremtsék saját 
hadseregüket — elsősorban a felbomló császári hadsereg romjaiból. 

Ebből a szempontból különös jelentőségük volt a hadkiegészítő parancs
nokságoknak, illetve a helyőrségeknek, hiszen a frontról visszavonuló ka
tonák az itt levő kaszárnyákban szereltek le. Említettük már, hogy a Leg
felső Hadvezetőségnek általában sikerült a helyőrségek vezető tisztjeivel 
fenntartani a kapcsolatot, s így országos méretű hálózatot teremteni. Csak
hogy a helyőrségekben is létrejöttek a katonatanácsok, amelyeknek tagjai 
könnyebben szót értettek a hazaözönlő, s minél előbb leszerelni kívánó ka
tonákkal, mint a tisztek. Annál is inkább, mert az egységek túlnyomó része 
már a visszavonulás során saját tanácsot választott és nem ismerte el a 
tisztek parancsnoki hatalmát. 

Ily módon nemcsak az általános belpolitikai, hanem a katonapolitikai 
feltételek is igen kedvezőek voltak egy demokratikus, köztársasági had
sereg, a „Volkswehr" létrehozására. Ennek felismerése jegyében a két szo
ciáldemokrata párt, de 'a spartakisták is, a katonatanácsokon keresztül már 
a forradalom győzelme utáni napokban lépéseket tettek egy új, valóban 
demokratikus haderő felállítására. 

E kísérletek bemutatását azonban nem tartjuk' feladatunknak, bár a 
velük való foglalkozást meglehetősen elhanyagolta nemcsak a polgári, ha
nem az utóbbi időkig a marxista történetírás is. Az előbbi a létrejött 
Volkswehr-egységeket politikailag elítélte, katonai szempontból pedig érték
telennek tartotta, ezért nem is fordított rájuk gondot, az uralkodó marxista 
felfogásban pedig sokáig csak a kimondottan proletárforradalmi, spartakista 
indíttatású kísérletek kaptak fenntartás nélkül elismerést és ezért megkülön-
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böztetett figyelmet.20 A forradalmi katonai szervezkedések, a, Volkswehr 
történetének részletesebb bemutatása azonban szinte helytörténeti aprólé-
kosságú kutatást igényelne, amelyre e tanulmány már terjedelmi okok miatt 
sem vállalkozhat. De a tényleges erőviszonyok mérlegelése mégis megkö
veteli a demokratikus szellemű, rendszerint szociáldemokrata és független 
szociáldemokrata katonatanácsok vezetése alatti egységek létének, működé
sének legalább a figyelembe vételét. 

Felesleges lenne elvileg bizonygatnunk (Leninre hivatkozva is megtehet
nénk), hogy az események alakulása szempontjából milyen döntő jelentő
ségű kérdés volt, hogy a forradalom képes-e megteremteni saját hadseregét. 
Ennek részbeni felismerésére enged következtetni, hogy a berlini Vollzugs-
rat (amely 1918 novemberében a legfelsőbb hatalmi szervnek számított Né
metországban, a Népmegbízottak Tanácsa is ennek volt elvileg alárendelve) 
baloldali tagjai — elsősorban Ernst Däumig — már három nappal a f orra
radalom győzelme után, november 12-én, határozatot fogadtattak el egy 
Vörös Gárda felállításáról. A berlini katonatanácsok azonban bizalmatlan
ságot láttak a határozatban, képeseknek tartották magukat az esetleges el
leni orra dalom megfékezésére, s ellenállásuk miatt a felhívást már másnap 
vissza kellett vonni.21 

Ha ilyen módon Vörös Gárda felállítására nem került is sor, hamarosan 
különböző forradalmi egységek létesültek, s kezdték el őrszolgálatra, a köz-
és vagyonbiztonság megerősítésére irányuló tevékenységüket, de többnyire 
készen állva arra is, hogy meghiúsítsák az ellenforradalmi katonai akciókat. 

A Spartakista Szövetség már 1918. november 15-én megalapította „Roter 
Soldatenbund" nevű szervezetét, amelynek taglétszáma az év végére elérte 
a 12 000 főt. Egységei elsősorban Berlinben működtek, de számos más nagy 
iparj centrumban — Hamburg, Bréma, Kiel, Lipcse, Drezda, München. 
Königsberg városában — is megalakultak. 

A Volkswehr-mozgalom is kialakult rövidesen, elsősorban a helyőrségi vá
rosokban, az ott levő szociáldemokrata, független szociáldemokrata irányí
tású katonatanácsok kezdeményezésére, tehát tulajdonképpen spontán mó
don és politikailag igen heterogén összetételben. Egy-egy város, vagy fon-
tosabb terület hatalmi-politikai helyzetének alakulása így jórészt a létre
jövő katonai egységek beállítottságától függött, ez viszont kölcsönhatásban 
volt a szóban forgó terület pártpolitikai erőviszonyaival. 

1918 őszén természetesen a legdöntőbb jelentőséggel a főváros katona
politikai helyzetének alakulása bírt. Berlin városparancsnoka a jobboldali 
szociáldemokrata Otto Wels volt, az összes itt állomásozó katonai egységek 
neki voltlak alárendelve. Az ő kezdeményezésére jött létre 1918. november 
közepén az úgynevezett Republikanische Soldatenwehr, amely hivatásos tisz
tek vezetése alatt állt, s az őrszolgálat mellett fő feladata a kormány vé
delme lett volna. Ez a gyakorlatban elsősorban a proletárforradalmi meg-

20 A kérdést a legnagyobb alapossággal eddig Heinz Oeckel marxista történész dolgozta fel 
korábban már idézett munkájában, de érintőlegesen azért más, általunk ugyancsak használt 
feldolgozásokban is találkozhatunk velük. így különösen hasznosnak bizonyult Erwin Könne
mann munkája: Einwohnerwehren und Zeitfreiwilligenverbände. Berlin, 1971. 

21 Vö. többek között: Ursachen und Folgen vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945 
bis zur staatlichen Neuordnung Deutschlands in der Gegenwart. Berlin, o. J. Dritter Band, 
13. o. 
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mozdulások elnyomását jelentette, mivel ezekben a hetekben jobboldali ka
tonai puccsal kevésbé kellett számolni. 

Létrejött azonban egy rendőrségi szolgálatot teljesítő „Sicherheitswehr" 
is, élén a baloldali független szociáldemokrata Emil Eichhorn, Berlin rend
őrparancsnoka állt. Ennek megfelelően a baloldali szociáldemokraták és a 
szervezett munkások erőteljes befolyása érvényesült a szervezetben, sőt a 
tagok egy része a spartakistákkal rokonszenvezett. A létszám 2000—2500 
között mozgott. De még itt sem került sor a jobboldaliak kiszorítására, a 
szükséges politikai egység megteremtésére, így a forradalmi erők a legény
ségnek csupán egy részére számíthattak. Az 1919. januári berlini fegyveres 
felkelés alkalmából, amelynek közvetlen kiváltó oka pedig éppen Eichhorn 
rendőrparancsnok elmozdítása volt, a Sicherheitswehr egységei túlnyomó
részt semlegeseknek nyilvánították magukat, s tagjai közül a forradalmi 
eseményekben csupán néhány százan vettek aktívan részt. 

Proletárforradalmi átalakulás esetén a fővárosban a katonai alakulatok 
között a Népi Tengerészhadosztályra lehetett elsősorban számítani. Kezdet
ben mintegy 600, később, 1918 végén, több mint 3000 főt tett ki a hadosz
tály. Tagjai túlnyomórészt baloldali független szociáldemokraták és sparta-
kisták voltak, szociális szempontból nézve pedig elsősorban a munkások 
közül kerültek ki. Az egység közvetlen kapcsolatban állt az úgynevezett 
53-as bizottsággal, amely a birodalmi tengerészeti hivatalt, valamint az 
admiralitást ellenőrizte, és amely a szocialista köztársaság megvalósítását, 
ebből a célból pedig egy szocialista Volkswehr létrehozását hirdette. 

A szociáldemokrata vezetők, különösen Otto Wels, Berlin városparancs
noka, éppen annak forradalmi szelleme miatt követtek el mindent, hogy a 
tengerészhadosztályt meggyengítsék, a maguk befolyása alá vonják és so
rait megbontsák. Mivel e kísérletek csak részleges eredményt hoztak, 1918. 
december 24-én megkísérelték fegyveresen szétverni az egységet. Az akció 
ugyan kudarcba fulladt, (a körülményekre más vonatkozásban röviden még 
visszatérünk), mégis sikerült a város központjából eltávolítani a tengerész
hadosztályt, legénysége között pedig ellentéteket szítani. így a januári fel
kelés idején valójában a Népi Tengerészhadosztály sem képezett átütő ka
tonai erőt. 

Egyes számítások szerint a Volkswehr-Jmozgalomban országosan 100—200 
ezer katona vett részt. Közülük a független szociáldemokraták és a sparta-
kisták mellett 50—60 000 állt ki.22 Az ország méreteit és lakosainak számát 
tekintve tehát tulajdonképpen meglehetősen szerény számokról van szó, de 
figyelembe kell vennünk, hogy ezzel az erővel egyelőre nem állt szemben 
jelentékenyebb ellenforradalmi katonai alakulat. Valóban létrejöttek tehát 
a jövő demokratikus német hadseregének az alapjai, s nem volt szükség
szerű, hogy ennek ellenére végül is a császári hadsereg tisztikarának veze
tésével, kimondottan ellenforradalmi, konzervatív és mereven antidemok
ratikus haderő szerveződjók meg. 

Csakhogy a Volkswehr-mozgalom — amint a berlini példából is láttuk — 
politikailag heterogén volt, a legénységen belüli viták, nézeteltérések lehe
tetlenné tették az alakulatok egységes fellépését. Ilyen körülmények között 

22 Oeckel: i. m. 138. o. 
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nem lehetett szó a városok, vagy más területek Volkswehr-csapatainak köz
ponti irányításáról sem és természetesen még kevésbé az országos szintű 
vezetésről. A politikai egyenetlenség és a területi szétszórtság a csapatok 
mobilitását is megakadályozta, s olyan helyzetet teremtett, amely tulajdon
képpen egy határozott, jól előkészített proletárforradalmi fegyveres fel
kelésnek is kedvezett. Nem látunk abban semmi túlzást, amelyet Scheide
mann írt ezzel kapcsolatban: „tény az, hogy a »Ledebour-féle forradalom« 
kitörésekor, 1919 januárjában, egyetlen katona sem állt rendelkezésünkre, 
holott Berlinben papíron, s mindenekelőtt a zsoldfizetési listán még tízezres 
garnizon létezett".23 A javarészt szociáldemokrata és független szociálde
mokrata irányítású köztársasági Volkswehr-egységeket valóban nem lehe
tett, vagy csak kis részben lehetett szembeállítani a januári tömegmozgal
makkal, amelyek a baloldali függetlenek, a kommunisták, az üzemi bizal
miak irányítása alatt végül is fegyveres felkelésbe csaptak át. 

Másfelől viszont a vázolt helyzet azt is lehetővé tette, hogy egy létszámá
ban ugyan kicsiny, de szellemében és irányításában egységes, fegyelmezett, 
katonailag jól képzett ellenforradalmi alakulat döntő mértékben befolyá
solja az erőviszonyok további alakulását, külön-külön, országos méretek
ben is diadalmaskodjék a Volks wehr széthúzó egységei felett. A Legfelső 
Hadvezetőség, a porosz Hadügyminisztérium és az admiralitás fennmaradása 
éppen e helyzet következtében jelentett óriási előnyt az ellenforradalmi 
erők számára. 

A Legfelső Hadvezetőség az adott körülmények között egyidejűleg külön
böző irányban tett erőfeszítéseket arra, hogy rövid időn belül ütőképes, a 
forradalmi törekvésekkel szembeállítható hadsereget teremtsen. Az egyik 
ilyen, már említett kísérlet a régi hadsereg „megbízható" egységeinek össze
fogására, majd bevetésére irányult. Tíz hadosztályt sikerült felállítani, első
sorban a főváros forradalmi mozgalmainak elnyomása céljából. E hadosz
tályok A. Lequis tábornok vezetése alatt 1918. december első felében ér
keztek meg Berlinbe, hogy — Groener szavaival élve — „a hatalmat a 
munkás- és katonatanácsok kezéből kiragadják".24 A főváros forradalmi 
hangulatában, a tömegek közvetlen agitációjának hatására azonban ezek a 
katonai alakulatok is rövidesen feloszlottak. Kivételt csupán a Garde-
Kavallerie-Schützen hadosztály képezett, amelyet végül is december 24-én 
valóban sikerült bevetni. A csupán mintegy 900 főnyi egység közvetlen 
feladata — mint már említettük — a Népi Tengerészhadosztály felszámo
lása lett volna. A munkásság közbelépésére azonban ez az akció is kudarcba 
fulladt, Lequis tábornok katonái ezúttal is megtagadták az engedelmes
séget.25 

A Legfelső Hadvezetőség másik kísérlete arra irányult, hogy lényegében 
a Volkswehr-tfnozgalom mintájára, de nem a katonatanácsok, hanem kife
jezetten a tisztek egyértelmű parancsnoksága alatt, önkéntes „szabadcsapa
tokat" hozzanak létre. A császári hadsereg bomlásával párhuzamosan, jó-

23 Scheidemann: Der Zusammenbruch. 217. o. 
24 Der Dolchstossprozess in München. Dokumente. München. 1925. Groener vallomása. 

224. o. 
25 Érdekes élménybeszámolót olvashatunk erről az egykori mecklenburgi földbirtokos, Wolf

gang Cans Edler Herr zu Putlitz magyarul is megjelent visszaemlékezésében: Németország
ból Németországba. Budapest, 1958. 
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részt a Legfelső Hadvezetőség kezdeményezésére és támogatásával, kisebb 
részben spontán módon, azaz egyes szélsőségesen reakciós tisztek szervező 
munkájának eredményeként, már 1918 novemberében kezdtek létrejönni 
ezek a szabadcsapatok (Freikorps), tulajdonképpen ellenforradalmi különít
ményes osztagok. 

A szervezeti alapelv az új egységeknél az önkéntesség volt, nem pedig 
az általános hadkötelezettség, amelyre a régi hadsereg épült, s amelyet a 
konzervatív szélsőjobboldali irányzatok a weimari köztársaság idején is 
követendő és visszaállítandó példának tartottak. Az önkéntesek azonban 
az esetek többségében meglehetősen magas és rendszeres zsoldban része
sültek. Finanszírozásuk általában állami eszközökből történt, de gyakran 
előfordult — különösen kezdetben —, hogy a junker földbirtokosok és a 
nagytőkések közvetlen díjazásban részesítették őket. 

Olyan katonai alakulatok létrejöttéről volt tehát szó, amelyek később, 
más formában, de ugyancsak ellenforradalmi jelleggel, Ausztriában, mégin-
kább a Tanácsköztársaság utáni Magyarországon is elterjedtek. A tulajdon
képpeni előfutárok az orosz fehérgárdista tiszti alakulatok voltak ugyan, a 
német szabadcsapatok azonban több vonatkozásban különböztek ezektől. 

Az utóbbiak ugyanis, a Legfelső Hadvezetőség taktikáját követve, for
mailag elismerték a Népmegbízottak Tanácsa, majd — 1919 februárjától — 
a szociáldemokrata vezetésű kormány fennhatóságát, bár brutális katonai 
akcióik során nemigen tettek különbséget a spartakisták és a más pártok
hoz tartozó munkások között. Tisztjeik ugyan monarchista beállítottságúak 
voltak és gyűlölték a köztársaságot, mégis védelmére keltek. Ez pedig bizo
nyos elkötelezettséget, vagy legalábbis óvatosságot követelt a politikai ma
gatartás terén. Nemcsak a hivatalos álláspontokra, nyilatkozatokra, vagy a 
minden önkéntes számára kötelező eskü szövegére gondolunk, hanem a 
tanácsok formai akceptálására, sőt azokra a szabadcsapatok belső rendjét, 
a tisztelgéstől a fegyelemsértés megtorlásáig minden részletkérdést előíró 
szabályokra is, amelyéknek alapvető célja az volt, hogy a felettesek és alá
rendeltek kapcsolatát közvetlenebbé, „demokratikusabbá" tegyék.26 

Ami pedig a szabadcsapatok szociális összetételét illeti, a német tisztikar 
egy része feltehetően levonta az orosz fehérgárdista tiszti osztagok súlyos 
kudarcaiból a megfelelő következtetéseket. Arra törekedett, hogy minél 
több paraszt-, esetleg munkásfiatal jelentkezzék önkéntesnek. Az orosz-, 
de főleg lengyelellenes soviniszta érzelmek felkorbácsolása, a bajtársias 
összefogás hirdetése a keleti határok megvédése érdekében éppúgy, mint 
a viszonylag magas zsold, vagy a Baltikumban annak megígérése, hogy a 

26 A szabadcsapatok belső életére, politikai szellemére és moráljára vonatkozóan különösen 
hasznosaknak bizonyultak a visszaemlékezések, köztük Walter Freiherr von Lüttwitz (Ge
neral der Infanterie a. D.) : Im Kampf gegen die Novemberrevolution, Berlin, 1934 ; Georg 
Maercker : Vom Kaiserheer zur Reichswehr. Geschichte des freiwilligen Landes j ägerkorps. Ein 
Beitrag zur Geschichte der deutschen Revolution. Leipzig, 1921.; Wilhelm Groener: Lebense
rinnerungen. Jugend. Generalstab Weltkrieg. Hrsg. von Friedrich Frhr. Hiller von Gaertrin-
gen. Göttingen, 1957.; Karl Hoefer: Oberschlesien in der Aufstandszeit 1918—1921. Erinnerun
gen und Dokumente. Berlin, 1938; Oberst a. D. Reinhard: 1918—19. Die Wehen der Republik. 
Berlin, 1933; Hans von Kessel: Handgranaten und rote Fahnen. Ein Tatsachenbericht aus 
dem Kampf gegen das rote Berlin 1918—1920. Berlin, 1933; A szociáldemokrata memoárok kö
zül Noske és az ellenforradalmárokkal ugyancsak összejátszó Winnig írásai érdemelnek eb-
Fői" a szempontból figyelmet. Gustav Noske: Von Kiel bis Kapp. Zur Geschichte der deut
schen Revolution. Berlin, 1920.; August Winnig: 400 Tage Ostpreussen. Dresden, 1928. 
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rend helyreállítása után az önkénteseket földhöz juttatják, javarészt ezt a 
célt szolgálta. 

Pontos statisztikai adatok nem állnak ugyan az utókor rendelkezésére a 
szabadcsapatok és legénységi állományuk számadataira vonatkozóan, még 
kevésbé szociális összetételük kimutatására, a korabeli leírásokból és a 
visszaemlékezésekből azonban kiderül, hogy a parancsnokok egy része a 
junker nemesekből került ki,27 más része viszont származását tekintve a 
középrétegekhez tartozott. A legfontosabb réteget tehát a hivatásos tisztek 
tették ki, őket követték az ugyancsak hivatásos és túlnyomórészt feltehetően 
paraszti származású altisztek, illetve tiszthelyettesek. Különösen a Bali-
kumban és a lengyel határ közelében létrehozott szabadcsapatok tagjai 
között voltak feltételezhetően nagyobb számban Kelet- és Nyugat-Porosz
országból származó parasztfiatalok. A szóban forgó terület helyzetéből és a 
porosz parasztság politikai elmaradottságából következően ugyanis a nacio
nalista és szovjetellenes propaganda itt nagyobb hatékonyságra számíthatott. 
Jelentősebb képviseletük volt továbbá az egyetemi hallgatóknak, végül a 
városok és a falvak deklasszálódott elemeinek. A munkásság túlnyomó
részt gyanakodva, sőt ellenségesen fogadta a különítményes osztagokat, 
maguk a szociáldemokrata vezetők is kénytelenek voltak ezt elismerni.28 

S bár a köztársasági Volks wehr tagjai közül is csatlakoztak — még ha el
enyésző számban is — a szabadcsapatokhoz, ez a szociális összetételen alig 
változtatott valamit.29 

Ily módon a német munkásosztály nagyméretű politikai előretörése és 
hatalmas társadalmi jelentősége dacára az új hadsereg kifejezetten munkás
ellenes lett, szellemét tekintve is. Ez ugyan a társadalom osztálystruktúrá
jára nem volt hatással, de a kialakuló politikai rendszert jelentősen befo-
folyásolta, természetesen retrográd értelemben. 

1918. december végén a fővárosban Lequis tábornok hadosztályainak fel
oszlása következtében a katonai hatalmat a politikailag heterogén Volks-
wehr-egységek képviselték, ide értve a Népi Tengerészhadosztályt is. Le
vonva azonban a következtetéseket a császári hadsereg kudarcából, a szo
ciáldemokrata vezetők most már határozottan a szabadcsapiatok felé for
dultak. E politika fő képviselője Gustav Noske volt, aki éppen a kará
csonyi események során került a Népmegbízottak Tanácsába, miután abból 
a Népi Tengerészhadosztály elleni provokáció miatt a független szociálde
mokraták kiváltak, s aki ettől kezdve 1920 tavaszáig a katonai ügyek leg
főbb irányítója lett Németországban. 

1918 december végén, 1919 január elején azonban a szabadcsapatok 
még jóformán embrionális stádiumban voltak. Néhány egységük Berlin 
körzetében, mások az ország különböző pontjain tartózkodtak. A vezérkar 
feltehetően tisztán látta, hogy a berlini politikai erőviszonyok megváltoz-

27 Preradovich: i. m. 186. o. A szerző több nevet sorol fel Friedrich Wilhelm v. Oertzen : Die 
deu t schen F re iko rps 1918/1923. (München, 1937.) c. k ö n y v e a lapján . K iemelkedő poli t ikai s ze re 
pet azonban ezek a személyek sem ekkor , sem később nem já tszot tak. 

28 Noske: i. m . 91. o. 
29 E ké rdés t mindmá ig a l egbeha tóbban Günter Paulus NDK-beli tör ténész vizsgálta meg 

egyik t a n u l m á n y á b a n : Die soziale S t r u k t u r der F re iko rps in den ers ten Monaten nach der 
November revolu t ion . Zeitschrif t für Geschichtswissenschaf t , 1955. Heft 5., 685—704. o. Meg kei l 
azonban j egyeznünk , hogy a szerző állásfoglalásai csak részben fogadha tóak el, mer t nem 
tesz világos kü lönbsége t a köz tá rsaság i Volkswehr -egységek és a szabadcsapa tok között. 
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tatása az adott pillanatban a legdöntőbb feltétele a balratolódási folyamat 
feltartóztatásának, a most már kizárólag szociáldemokrata népmegbízottak 
helyzete megszilárdításának, de azt is, hogy ezt a változást csak fegyveres 
erőszakkal lehet elérni, mégpedig határozottan az új katonai formációkra 
támaszkodva. Cselekedni pedig gyorsan kellett, mert gyorsan nőtt a szociál
demokrata vezetők politikája miatti tömegfelháborodás (hiszen leleplező 
ereje volt a Lequis tábornokkal való nyílt együttműködésnek) és igen közel 
volt már az alkotmányozó nemzetgyűlés megválasztásának időpontja. 

Lequis helyére már karácsoy napján von Lüttwitz tábornokot nevezték 
ki, aki a brandenburgi hadkiegészítő parancsnokság élén kapcsolatban állt 
a szabadcsapatokkal, támogatta azok létrejöttét és bizonyára jól át tudta 
tekinteni a főváros és térsége katonapolitikai helyzetét. Rövidesen sikerült 
a szabadcsapatokat (köztük a korábban Noske által felállított kiéli tenge
részegységet is, amely szintén túlnyomórészt hivatásos katonákból állt) egy
séges irányítás alá vonnia. 

Mindaddig azonban ez a mintegy 10 000 főből álló katonai erő nem lép
hetett a siker reményében akcióba, amíg a Népmegbízottak Tanácsa erre 
fel nem kéri és így hivatalosan kormánycsapatoknak nem deklarálja. E 
nélkül ugyanis a szociáldemokrata katonai egységek aktív ellenállásával is 
számolni kellett volna, s ez kétségessé tehette a szabadcsapatok beavatko
zásának sikerét. A szociáldemokrata vezetők 1919 januárjának első napjai
ban ezért ismét sorsdöntő választás előtt álltak: vagy fellépnek — az or
szágban és főleg a fővárosban tartózkodó Volkswehr-egységekre támasz
kodva — az ellenforradalmi veszély ellen, vagy pedig éppen fordítva, a 
Berlin előtt álló tiszti különítmények segítségével, felszámolják a forra
dalmi, részben szociáldemokrata katonai egységeket. 

Az utóbbi történt: Emil Eichhorn, a baloldali független szociáldemokrata 
rendőrparancsnok elmozdítása és ezzel a forradalmi berlini munkások pro-
vokálása mögött már a szabadcsapatok felhasználásának szándéka állt. 
Noske 1919. január 6-án, a Népmegbízottak Tanácsa képviseletében, megál
lapodott von Lüttwitz tábornokkal a katonai beavatkozásról, s ez a be
avatkozás hatalmi-politikai szempontból nem volt kisebb jelentőségű, mint 
az Ebért és Groener közötti megegyezés a novemberi forradalom győzelme 
pillanatában. 

A berlini fegyveres felkelés leverése ugyan ennek ellenére sem jelentette 
a forradalmi erők országos méretű megsemmisítését, mégis fordulatot ho
zott a politikai erőviszonyok további alakulásában. Egyrészt azért, mert a 
súlyos vereség jelentősen lelassította az éppen létrejött Kommunista Párt 
országos méretű szervezetté alakulását, s komoly csapást mért a főváros
ban működő baloldali függetlenekre is, másrészt pedig elhárította az utolsó 
akadályt is az alkotmányozó nemzetgyűlési választások elől, hiszen a pro-
letárforradalorn berlini győzelme ezek megtartását bizonyára kétségessé 
tette volna. Végül a katonai diadal az ország politikiailag és stratégiailag 
legfontosabb pontján végleg megszilárdította a szociáldemokráciával létre
jött szövetséget, s biztosította annak feltételét, hogy az új hadsereg meg
szervezése és irányítása a tisztikar kezébe kerüljön. 

Aligha lehet kétséges, hogy a berlini harcok után Németország belső 
helyzetének alakulása — ha nem is kizárólagosan, de jelentős mértékben — 
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attól függött, hogy képesek-e rövid időn belül megerősödni és az újabb for
radalmi megmozdulások felett ismét és ismét győzelmet aratni a hadsereg 
új formái, a szabadcsapiatok. A megerősítés egyik legfontosabb lépésére 
már a berlini események idején sor került: a Népmegbízottak Tanácsa 
1919. január 9-én felhívást adott ki a szabadcsapatokba való általános to
borzásra. 

Á toborzó munkába a jobboldali Deutsche Tageszeitungtói a szociáldemok
rata Vorwärtsig minden polgári és szociáldemokrata lap bekapcsolódott. A 
propaganda elsősorban a demokrácia és a köztársaság védelmének, s részben 
a határok biztosításának szükségességére hivatkozott, de a szabadcsapatoktól 
elvárt ellenforradalmi feladatokból sem csináltak titkot a lapok: „Siessetek és 
vasököllel sújtsatok le a békezavarókra és gyilkosokra — szólt a szélsősé
gesen konzervatív Deutsche Tageszeitung felhívása — . . . jöjjetek azonnal, 
hogy megsemmisítő csapást lehessen mérni a spartakistákra."30 

Túlnyomórészt továbbra is kifejezetten ellenforradalmi érzelmű — főleg 
kispolgári, értelmiségi és paraszti származású — katonákból töltődtek fel, 
illetve jöttek létre a szabadcsapatok. A császári hadsereg mintegy 200 000 
tisztjéből hozzávetőlegesen 40 000-en lettek tagjai az új haderőnek, tehát a 
hivatásos tisztek túlnyomó része. Ez a szociális összetételt és a politikai 
szellemet is döntően meghatározta. A hadsereg szervezése együtt járt a 
Volkswehr-egységek gyakran erőszakos feloszlatásával, részleges beolvasztá
sával, a szocialista érzelmű katonák kiszorításával. Az így egyre homogé
nebb ellenforradalmi szellemű szabadcsapatok összlétszámát 400 000-re be
csülik, (amelyek 10%-át tehát a régi tisztek tették ki) de a szám megoszlá
sát a különböző egységek, illetve katonai jellegű, a forradalom fegyveres 
leverésére hivatott szervezetek között utólag nem lehet már megállapítani. 
(A katonai egységek száma például egyes adatok szerint 200 felett, más 
adatok szerint 100 alatt volt.) 

A pontos szám megállapítása nemcsak a felbomlás és újabb formában 
való átszerveződós rendszeres előfordulása miatt lehetetlen, hanem azért is, 
mert a szabadcsapatok és az Einwohnerwehr több ezer osztaga, valamint 
az úgynevezett Zeitfreiwillige Regimenter egységei között gyakran elmosód
tak a határok. Az utóbbiak tömegméretű alakulása is 1919 elején kezdő
dött, szoros összefüggésben a szabadcsapatok ellenforradalmi fellépésével. 
Rendszerint akkor keletkeztek, amikor a különítményes osztagok egy-egy 
várost elfoglaltak, s a forradalmi mozgalmakat vérbefojtották. A főleg 
egyetemeken, így Lipcsében, Hamburgban, Berlinben és más városokban 
működő, csaknem kizárólag egykori tisztekből alakuló Zeitfreiwillige Regi
mentek feladatukat e szabadcsapatok fegyveres támogatásában, a „rend" 
fenntartásában látták. Hasonló céllal jöttek létre a laza szerkezetű, szükség 
esetén gyors mozgósításra mégis alkalmas polgári „védelmi" szervezetek, 
(Einwohnerwehr), amelyek szintén együttműködtek a szabadcsapatokkal, 
fegyveresen támogatták azok katonai akcióit.31 

A szabadcsapatok számának növekedése és szervezeti erősödése együtt 
járt a tisztek parancsnoki hatalmának megszilárdításával és a katonataná-

30 Deutsche Tageszeitung 1919. j a n u á r 11., 20. sz. 
31 E kérdést igen nagy gonddal és aprólékossággal dolgozta fel Erwin Könnemann már em

lített munkájában: Einwohnerwehren und Zeitfreiwilligenverbände. Berlin, 1971. 

— 702 — 



csók visszaszorításával. Ebért és Noske már 1919. jianuár 19-én rendelet
ben szabályozta ezt a forradalom győzelme óta állandó vita tárgyát képező 
kérdést, s a hatalmat egyértelműen a tisztek kezébe tette le, a katonata
nácsok hatáskörét viszont jelentős mértékben korlátozta.32 Ez messzemenő 
következményekkel járt mind az önkéntesek kiválogatására, mind pedig az 
új hadsereg szellemére és politikai magatartására nézve. 

A német hadsereg újjászervezésének folyamatában végül fontos szerepe 
volt a nemzetgyűlés által 1919. február 27-én elfogadott és március 6-án 
kihirdetett törvénynek, az úgynevezett időleges Reichswehr létrehozásáról. 
A törvény, amely 1920. március 31-ig volt érvényben, kimondta ugyan a 
régi császári hadsereg feloszlatását és hangsúlyozta a létrehozandó Reichs
wehr demokratikus jellegét, de annak szervezeti alapját a szabadcsapatok
ban jelölte meg: „A Reichswehr demokratikus alapokon a már meglevő 
önkéntes szervezetek összefogásával és új önkéntesek toborzása útján hozandó 
létre" — szólt a második paragrafus. A régi hadsereg „tisztjei, altisztjei, hi
vatalnokai, valamint berendezései és apparátusa átirányíthatók a Reichs-
wehrbe".33 

Tulajdonképpen tehát a törvény legális alapokat és szervezeti kereteket 
biztosított a különítményes osztagok számára, s az új hadsereget végleg a 
régi hadsereg aktív ellenforradalmi tevékenységet folytató, porosz konzer
vatív beállítottságú tisztjeinek szolgáltatta ki. Igaz, ez az „időleges Reichs
wehr" valóban időlegesnek bizonyult: az 1919 nyarán elfogadott versaillesi 
szerződés értelmében át kellett szervezni, létszámát pedig jelentősen csök
kenteni. A német militarizmus újjáélesztésében és pozícióinak részleges 
fenntartásában mégis óriási szerepe volt. Nemcsak azáltal, hogy a szabad
csapatokhoz viszonyítva ütőképesebb hadsereget jelentett, amely képesnek 
bizonyult az 1919-es év nagy forradalmi megmozdulásait — köztük a Bajor 
Tanácsköztársaságot — vérbe fojtani, s így hozzájárulni a polgári weimari 
Németország ugyancsak 1919-̂ ben történt létrehozásához, hanem azáltal is, 
hogy éppen ez az „időleges Reichswehr" képezte alapját a „végleges" 
Reichswehrnek, a versaillesi szerződés által engedélyezett százezer fős né
met hadseregnek. Leszerelni kényszerült tagjainak túlnyomó része pedig 
aktív szerepet vállalt a weimari Németország katonai jellegű szervezetei
ben, így például a hírhedt Stahlhelmben, s nem utolsó sorban a nemzeti
szocialisták SA-osztagaiban. 

A Legfelső Hadvezetőség fennmaradása, a szabadcsapatok megszervezése, 
az időleges Reichswehr létrehozása végül is tehát kedvező kiindulópontot 
jelentett a német militarizmus hatalmi pozícióinak konzerválásához és 
megerősítéséhez a weimari köztársaság éveiben, s az első lépéseket jelen
tette későbbi, már fasiszta alapon bekövetkező kibontakozásához. 

32 Vö. Ursachen und Folgen . . . Dri t ter Band . 518—521. o. 
33 Uo. 526. o. 
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ДЬЮЛА т о к о д и 

ВОЗРОЖДЕНИЕ НЕМЕЦКОГО МИЛИТАРИЗМА ОСЕНЬЮ 1918, 
В НАЧАЛЕ 1919 ГОДА 

Резюме 

Статья не претендует «а детальное рассмотрение указанной в заголовке проблемы, 
она стремится ознакомить читателя лишь с теми условиями, в которых несмотря на 
победу буржуазно-демократической революции всё же стало возможным сохранение 
основ германского милитаризма и «ачало его реорганизации. В статье дается краткая 
характеристика международного положения, складывания соотношения сил между 
тремя основными направлениями рабочего движения Германии, и в заключение рас
сматриваются те главенствующие позиции, которыми располагали контрреволюцион
ные силы в государственном и административном аппарате после революции. Окон
чательный вывод таков, что хотя общие условия в первую очередь благоприятство
вали буржуазно-демократическим стремлениям, но они не исключали новое возрож
дение милитаризма. 

Согласно точки зрения автора статьи сохранение немецкого милитаризма осенью 
1918 года зависело непосредственно от двух факторов: от политического воззрения 
и отношения офицерского корпуса, а с другой стороны — от его влияния на всю 
армию. Изыскивая ответ на первый вопрос, автор рассматривает место офицерского 
корпуса в кайзеровской Германии, складывание его социального состава, указывает 
на эгзистенциальную неопределенность, возникшую в итоге развала империи и побе
ды революции, и в результате всего на сохранение реакционного просского военного 
духа, крайнюю враждебность к прогрессу и верность монархии. 

Второй вопрос относительно положения офицерского корпуса в армии рассматри
вается в статье с точки зрения переплетения военного краха и революции и законо
мерного в связи с этим развала армии. Этот процесс привел к тому, что в конечном 
итоге немецкий генеральный штаб практически остался без армии. Но такой же была 
и судьба революции: быстрая демобилизация привела к добровольному разоруже
нию, распылению революционнных сил, действовавших до этого времено концентри
рованно. Поэтому как милитаристские, так и революционные силы стремились к то
му, чтобы по возможности в кратчайший срок создать свои вооруженные силы. 

Последние организовали так называемое движение Народной обороны, в котором, 
— как указывается в статье, — были созданы основы демократической армии, и не 
было закономерным, чтобы несмотря на это всё же были созданы исключительно 
контрреволюционные вооруженные силы под руководством офицерского корпуса кай
зеровской армии. Однако движение Народной обороны было политически гетероген
ным, и в территориальном отношении разбросанным, в силу чего было невозможным 
осуществить единое, центральное руководство. 

В результате этого возникло такое военно-политическое положение, в котором 
правда небольшие по численному составу, но единые по духу и руководству, дисцип
линированные, в военном отношении хорошо обученные контрреволюционные воору
женные силы могли также в решительой мере оказывать влияние на дальнейшее 
складывание соотношения сил в государственном управлении. В статье описывается 
организационная деятельность Высшего военного руководства ( О Х Л ) , в центр ста
вится создание свободных сил, рассматриваются при этом их дух и социальный сос
тав. Вооруженное восстание в Берлине в январе 1919 года было испытанием сил так
же и с военной точки зрения, а победа свободных войск открыла путь для откры
той организации контрреволюционной немецкой армии. 
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GYULA TOKODY 

DIE WIEDERBELEBUNG DES DEUTSCHEN MILITARISMUS IM 
HERBST 1918 UND ZU BEGINN 1919 

Resümee 

Die Studie hat nicht die Absicht, den im Titel angezeigten Problemenkreis 
detailliert darzustellen, sondern nur jene Bedingungen aufzuzeigen, die trotz des 
Sieges der bürgerlichen demokratischen Revolution es ermöglichten, die Grund
lagen des deutschen Militarismus zu retten und seine Neuorganisierung in An
griff zu nehmen. Es werden kurz die internationale Lage, die Gestaltung der 
Kräfteverhältnisse zwischen den drei Hauptrichtüngen der deutschen Arbeiter
bewegung dargelegt und schließlich jene Machtpositionen abgewogen, über die 
die gegenrevolutionären Kräfte nach der Revolution im staatlichen und Ver
waltungsapparat verfügten. Sie kommt schließlich zur Feststellung, daß die 
allgemeinen Bedingungen zwar die bürgerlichen demokratischen Bestrebungen 
begünstigten, doch die Wiedererweckung des Militarismus nicht ausgeschlossen 
haben. 

Laut Standpunkt der Studie war der Weiterbestand des deutschen Militarismus 
im Herbst 1918 unmittelbar von zwei Faktoren abhängig: vom politischen Geist 
des Offizierskorps, von seinem Verhalten, andererseits von seinem Einfluß auf 
das Ganze der Armee. Antwort auf die erste Frage suchend untersucht der 
Verfasser den im kaiserlichen Deutschland eingenommenen Platz des Offiziers
korps, die Gestaltung seiner sozialen Zusammensetzung; verweist auf die infolge 
des Zusammenbruchs und des Sieges der Revolution entstandene existenzielle 
Unsicherheit und als Folge von all dem auf das Weiterleben des* reaktionären 
preußischen Soldatengeistes, die extreme Fortschrittfeindlichkeit, die Treue zur' ' 
Monarchie. 

Bezüglich der zweiten Frage, der Lage des Offizierskorps innerhalb der Armee 
geht die Studie von der Verflechtung des militärischen Zusammenbruchs mit 
der Revolution, dem damit notgedrungen verbundenen Zerfall der Armee aus. 
Dieser Prozeß führte dazu, daß deutsche Generalstab schließlich praktisch ohne 
Armee dastand. Doch das war auch das Schicksal der Revolution: die rasche 
Demobilisierung, hatte freiwillige Entwaffnung, Zerstreuung der bis dahin kon
zentriert tätigen revolutionären Kräfte als Folge. Deshalb waren sowohl die 
militaristischen wie die revolutionären Kräfte bestrebt, in möglich kürzester 
Zeit eine eigene Streitmacht aufzustellen. 

Letztere organisierten die sog. Volkswehr-Bewegung, in der — laut der Studie 
— die Grundlagen einer neuen, demokratischen Armee geschaffen wurden, und 
es war keine Notwendigkeit, daß trotzdem doch eine ausgesprochen gegenrevo
lutionäre Wehrmacht unter Führung des Offizierskorps der kaiserlichen Armee 
zustandekomme. Die Volkswehrbewegung war jedoch politisch heterogen, terri
torial verstreut und so war die einheitliche, zentrale Lenkung unmöglich ge
worden. 

Dadurch entstand eine solche militärpolitische Lage, daß eine den Mann
schaftsstand betreffend zwar kleine, doch in ihrem Geiste und in ihrer Lenkung 
einheitliche, disziplinierte, militärisch gut ausgebildete Streitmacht die weitere 
Gestaltung der Kräfteverhältnisse der Staatsmacht in entscheidendem Maße 
beeniflussen konnte. Die Studie beschreibt die organisierende Tätigkeit der 
Obersten Heeresleitung (OHL), stellt die Schaffung der Freikorps in den Mit
telpunkt, und untersucht deren Geist und soziale Zusammensetzung. Der bewaff
nete Aufstand im Januar 1919 in Berlin war auch aus militärischem Gesichts
punkt eine Kraftprobe und ebnete nach dem Sieg der Freikorps der offenen 
Organisierung der gegenrevolutionären deutschen Wehrmacht den Weg. 
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KÖZLEMÉNYEK 

CSONKARÉTI KÁROLY 

A SIMONYI JÓZSEF HUSZ^REZREDES ELLENI ÍTÉLET 

A „legvitézebb huszár'' életét szépirodalmi feldolgozásokon kívül számos had
tudományi és történeti mű elemzi.1 Részletesen ismertetik pályafutását, ám Si
monyi életének utolsó esztendeinél csaknem mindegyik megtorpan. Ez a ragyogó 
pályát befutott, közhuszárból ezredparancsnokig jutott katonai tehetség ugyanis 
az aradi várbörtön foglyaként halt meg 1832-ben. Napjainkig nem ismertük a 
vele szemben hozott ítéletet.2 1924-ben ugyan megjelent egy értékes és részletes 
tanulmány Simonyi bűnügyéről, nagyzegedi Tury György tollából és ebből úgy 
tűnik, hogy a szerző hozzájutott a vizsgálati anyaghoz. Ezt ismerteti is, azonban 
nem tér ki az 1830. június 25—28. között tartott fellebbezési tárgyalásra és az 
ítéletet sem publikálta, csak a Simonyi elleni vádak lényegét. Mindenesetre 
Tury tanulmányának hatása a Simonyi irodalomban nem mutatható ki.3 

Miután birtokunkban van Simonyi ítéletének kópiája, ennek alapján kiegészít
jük az „óbester" portréját. 

Simonyi életét egy 1823-ban, az ezredhadbíró működését ellenőrző vizsgálat 
során talált alaki- és anyagi jogi szabálytalanságok felfedezése bolygatta meg. 

A 4. (Hessen-Homburg) huszárezred hadbírája, Freyberger Antal ugyanis sta-
táriális eljárásban tárgyalt s ítélkezett olyan ügyekben, amelyekben csak fenyí
tést lehetett volna alkalmazni; a büntetések kiszabásánál túllépte a jogszabá
lyokban meghatározott legmagasabb büntetési tételeket, nem tartotta be a tár
gyalások alaki szabályait stb/1 Freyberger az ellene indított vizsgálatkor azt val
lotta, hogy Simonyi tudott ezekről a visszaélésekről,5 ezért az Udvari Hadi
tanács 1825. június 8-án javasolta, hogy Simonyit szigorú dorgálás mellett 6 heti 
foglárfogsággal fenyítsék meg. 

1 A teljes Simonyi-bibliográfia : Nagy Pál: Vitézvári báró Simonyi József, herceg Hessen-
Homburg lovas regement híres ezredes kapitányának példás élete leírása. Pest, 1819. ; Jókai 
Mor: A legvitézebb huszár. Pest, 1856.; Déri Gyula: Egy fényes alak homályos története. 
Egyetértés, 1894. évi 345. szám; Márki Sándor: A r a d . . . története. Arad, 1895.; Vende Ernő: 
Szabolcs vármegye. Budapest, é. n.; Vas Gereben: Régi képek. Pest, 1856.; Marcziányi György: 
Ein ungarischer Reiteroberst. Fremdenblatt, 1888. évi 331—333. szám.; Gajdács Pál: Simonyi 
József, a híres óbester. Gyoma, 1909.; Tatár Péter: V. br. Simonyi József óbester-generális 
élete . . . Budapest, 1878. ; Nagy Géza : Vitézvári báró Simonyi József. Hadtörténelmi Közle
mények, 1911. és 1912 évfolyam.; Nagyzegedi Tury György: Vitézvári báró Simonyi József 
huszáróbester bűnpöre. Magyar Katonai Közlöny, 1924. évfolyam. ; Türk János : Simonyi óbes
ter halálának centenáriumára. Magyar Katonai Szemle, 1932. évfolyam.; Takács József : Br. Si
monyi óbester, a legvitézebb huszár. Budapest, 1941.; Hirtenfeld: Der Militär-Maria-Theresien-
-Orden und seine Mitgliede. Wien, 1857. ; Wurzbach : Biographisches Lexikon . . . Wien, 1877. ; 
Thürheim: Die Reiter-Regimenter.. . Wien 1862.; Treuenfest: Geschichte des Husarenregi
ments 4. Wien, 1882.; Wiener Soldatenzeitschrift: ismeretlen szerzőtől Simonyi franciaországi 
kalandjairól. Wien, 1856. 

2 Révai Nagy Lexikona XVI. k. Budapest, 1924. „ . . . Hogy mi volt Simonyi bűne és buká
sának oka? Mindeddig nincs ugyan hitelesen kimutatva . . ." 

3 Üj Magyar Lexikon. Budapest, 1962. 6. k. „ . . . 1829-ben — máig sem ismert ok miatt — 
bebörtönözték. . ."; a Magyar Életrajzi Lexikonnak (1969. II. k.) úgyszólván minden Simo-
nyira vonatkozó adata téves. 

4 Kriegsarchiv. Wien. HKR. 1825 W 556 4/162. 
5 Freybergert 1825. június 30-án rangvesztésre és két évi várfogságra ítélték. 
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Ez az indítvány nem nyert legfelsőbb jóváhagyást. I. Ferenc császár rendel
kezésére Lajos főherceg 1825. július 1-én a következő utasítást adta: „Simonyi, 
a Hessen-Homburg huszárok ezredese, a törvényes előírások alapján hadijogi el
járás alá vonandó és annak eredménye a maga idejében jóváhagyásra felter
jesztendő." 

Ennek alapján utasították a Budán székelő magyar főparancsnokságot, hogy 
indítson vizsgálatot Clessin törzshadbíró vezetésével Simonyi ellen, dess in ve
zette a Freyberger elleni vizsgálatot is. 

Az évekig húzódó vizsgálat során olyan újabb tények kerültek napvilágra, 
amelyeket Freybergernek az ellene folytatott eljárás során sikerült eltitkolnia. 
Továbbá megállapították Velbofsky főhadnagy, ezredsegédtiszt bűnrészességét is, 
így az új eljárást Simonyin kívül rájuk is kiterjesztették. A vizsgálat befejezté
vel a következők miatt emeltek vádat Simonyi ellen: 

1. Elhanyagolta a hadbíró hivatali tevékenységének ellenőrzését. 
2. Törvényellenesen befolyásolta a hadbírósági tárgyalásokat az ezredénél a 

hadbírókra gyakorolt nyomással. Ennek következtében több katonát jogalap nél
kül halálra ítéltek, s a halálraítéltek közül kettőt ki is végeztek. 

3. Visszaélt az ezredparancsnokot megillető büntetési joggal azáltal, hogy tör
vény- és jogszabályellenes büntetéseket szabott ki. 

4. Visszaélt megkegyelmezési jogával. 
5. Okirathamisítás és csalás bűntettét követte el azáltal, hogy egy fiút meg

hamisított adatokkal nevelőintézetbe akart juttatni. Ebben az ezredkáplánt vet
te igénybe. Továbbá tudtával hamis bejegyzéseket tettek a fogház- és vizsgálati 
jegyzőkönyvekben. 

6. Elnyomta a személyi állományt szigorú, szabályellenes parancsokkal. 

A hadbíróság a fenti vádindítvány alapján tárgyalta Simonyi ezredes ügyét. 
A .hadbíróság elnöke br. Wernhardt vezérőrnagy, a vádat képviselői vizsgálóbíró 
Renn törzshadbíró volt. Az 1829. december 7-én kelt ítélet Simonyit 11 havi fog
lárfogsággal sújtotta.6 

A periratok 1829. december 25-én érkeztek a Katonai Fellebbviteli Bírósághoz.7 

A tárgyalás 1830. június 25—28. között folyt le br. Lattermann táborszernagy el
nökletével.8 Ez a másodfokú bíróság ítéletében szótöbbséggel megfosztotta Si
monyit rangjától, kitüntetéseitől és két esztendei várfogságra ítélte. 

Az Udvari Haditanács legfelsőbb kegyelemre javasolta az ezredest, rangjának 
és kitüntetéseinek meghagyásával, egy évi foglárfogsággal. Felterjesztésében hi
vatkozott Simonyi 38 esztendei szolgálati idejére, az ellenséggel szemben tanú
sított rendkívüli vitézségére, ötszöri sebesülésére, hűségére és kitüntetéseire. 

A kegyelmi kérvényre nagy sokára érkezett válasz rövid és rideg volt: 

„A báró Simonyi ezredesre vonatkozó kegyelmi javaslatnak nem adok helyt. 
A továbbiakban foglaltakat tudomásul veszem. 

Bécs, 1831. március 5. 
Őfelsége legf. parancsára Lajos főhg. sk." 

6 Tury: i. m. 367. o. Tury kimerítően ismerteti Simonyinak azokat a visszaéléseit, amelye
ket a katonáival szemben követett el, név szerint is említve a törvénytelen eljárásba vont 
huszárokat. Szerinte Simonyi túlzott szigorával, harctéri módszerekkel ugyan, de jót akart: 
a fegyelem minden áron való megtartását, illetve megszilárdítását. Simonyinak ez a maga
tartása nem szükségképpen ellenszenves. Esetleg indokolható is. De Tury nem beszél Simo
nyi közönséges, ún. köztörvényes bűncselekményeiről (közokirathamisítás, családi állás elleni 
bűntett). Talán mert kegyeletből nem akarta a „legvitézebb huszár" nimbuszát megtépni? 

7 Kriegsarchiv. Wien. Mii. App. Ger. 1830 — M — 7326/637. 
8 Uo. HKR. 1831. W—«/9. 
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Ennek a határozatnak az értelmében a Katonai Fellebbviteli Bíróság által ho
zott ítéletet 1831. április 23-án kihirdették és végrehajtották. 

Az ítélet szövege, valamint a rávezetett végrehajtási mozzanatok az eredeti 
ítéletről készített másolati példányon a következők.11 

„No 3578. Másolat 
1831 

ÍTÉLET 

. . . Báró vitézvári Simonyi József, született Nagykálló, Szabolcs megye, Ma
gyarország, 58 éves, katolikus, nős, két gyermek atyja, 1788 óta Őfelsége a csá
szár hadiszolgálatában áll, ezredes, a 4. számú, azelőtt Hessen-Homburg hercegi, 
jelenleg a báró Garamb huszárezred volt parancsnoka, a Lipótrend középkereszt
jének tulajdonosa, a Mária Terézia Rend lovagja, az orosz cári Szent György 
Rend 4. osztályának s a porosz királyi Szolgálati Érdemrendnek tulajdonosa, a hes-
seni választófejedelem Katonai Érdemrendjének, a császári katonai arany vitéz
ségi éremnek és ,a Hadseregkeresztnek birtokosa, a sebesülési szalag viselője. 
vétkes a hivatali hatalommal és az őt megillető halálra ítélési joggal való visz-
szaélésben, a hamisítás és az alárendeltek hamisításra való rábírásának bűntet
tében és ezért a c. c. Theresiana 18. és 72. szakasza, az 1754. évi Jogi Norma, 
továbbá az 1763. január 25-i Statútum, valamint a Szolgálati Szabályzat és a 
36. hadicikk alapján ezredesi rangjától megfosztjuk. Megfosztjuk a Lipótrend 
középkeresztjétől, a Mária Terézia Rend lovagkeresztjétől a vele járó nyugdíj
jal együtt, az arany vitézségi éremtől és a vele kapcsolatos pótlékoktól, a Had
seregkereszttől, attól a legfelsőbb engedélytől, hogy külföldi rendjelet viseljen, 
úgy mint az orosz cári Szent György Rend 4. osztálya, a porosz királyi Szolgálati 
Érdemrend, a hesseni választófejedelem Katonai Érdemrendje, és két évi vár
fogságra ítéljük. De az alól a vád alól, hogy Mattulay kapitányt rangjáról való 
lemondásra és konvenció elfogadására kényszerítette, felmentjük. 

Mindezt a Főparancsnokság tudomására hozzuk, hogy azonnal kihirdetést és 
végrehajtást nyerjen. 

L. S. Báró Lattermann 
s. k. 

A Kat. Fell. Bir. elnöke megbízásából 
Bécs, 1831. március 26-án 

Burián s. k. 

Ezt a felsőbírósági ítéletet ki kell hirdetni és végrehajtani. 
Buda, 1831. április 4-én. Br. Splényi G. d. C. 

Kihirdetve és végrehajtása megkezdve. 
Óarad, 1831. április 23-án. 

Riemer Lajos s. k. 
főhadnagy hadbíró 

a es. kir. 8. Szász-Coburg herceg 
huszárezredben." 

A végrehajtási záradékból kitűnik, hogy Simonyi április 23-án kezdte meg 
büntetésének letöltését. 

A következő esztendőben, 1832. augusztus 23-án liait meg Aradon. 

9 A Hadtörténelmi Levéltárban. 
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Mivel célunk az ítélet közzététele volt, nem bocsátkozunk a büntetőeljárás ér
tékelésébe, sem annak taglalásába, hogy az ítélet végeredményben szigorú — 
vagy esetleg enyhe — volt-e; megérdemelte-e a napóleoni háborúk nagyszerű 
hőse ezt a szomorú véget vagy sem; bűnösnek érezte-e magát, hogyan viselte el 
a zaklatást stb. Minderre különben is csak további kutatómunka adhat választ. 

Az ítéletben konkrétan említett és hivatkozott törvényhelyek, mint pl. a const, 
crim. Theresiana 18. és 72. cikke, valamint a XXXVI. hadicikk a Simonyi elleni 
főbenjáró vádakról és azok büntetéséről rendelkezik (a vésztörvényszékről, vagy
is a Simonyi által törvénytelenül felállított rögtönítélő bíróságról, az ott folyó 
eljárásokról és okirathamisításról.) E cikkek vésztörvényszék felállítását s ott 
halálos ítélet hozatalát — ez volt az egyik fő vádpont Simonyi ellen —, csak há
borúban, vagy rendkívül súlyos viszonyok között teszik lehetővé. Az okirathami
sítást, csalást pedig minden időben tiltják és szigorúan szankcionálják. Legeny
hébb büntetése a lefokozás (tisztnél), mert evvel a vétséggel alkalmatlanná vált 
a tiszti állás betöltésére. 

Reméljük, az ítélet közzétételével közelebb kerültünk a Simonyi-rejtély meg
oldásához, egyúttal annak a karakter-típusnak a megértéséhez, amely háborúban 
bátorságával kivívja a csodálatot és dicsőséget szerez hazájának, nagy katonai 
sikereket ér el, de a békében már képtelen megtalálni helyét, nem tud beillesz
kedni a megváltozott, más magatartást követelő viszonyokba. 

6 Hadtörténelmi Közi. — 709 — 



NYIKOLAJ GYERZSALUK 

ADALÉKOK A MAGYAR PARTIZÁNOK KIKÉPZÉSÉHEZ NYÜJTOTT 
SZOVJET SEGÍTSÉG TÖRTÉNETÉHEZ 

A Nagy Honvédő Háború éveiben a fasiszta területrablók ellen vívott harc
ban a Szovjetunió népeivel együtt részt vettek a magyar emigránsok is. 

A Szovjetunió területén élő magyar kommunisták minden tevékenységüket a 
magyar népnek a szabad és független Magyarországért vívott antifasiszta har
cával kötötték össze. 

A magyar kommunisták e tevékenységükben a szovjet nép és kommunista 
pártja támogatására és segítségére támaszkodtak. 

1939-ben Moszkva mellett, főképpen az akkortájt a Szovjetunió területére ér
kezett magyar kommunisták számára, egy iskola kezdte meg működését. Ebben 
az iskolában képezték ki az ellenállás magyar harcosait, akik 1942—1943-ban, 
mint partizánok, az ellenség hátában kerültek bevetésre. 

A munkáját Moszkvában összpontosító Komintern a világ országai politikai- és 
gazdaságföldrajzának tanulmányozása céljából, 1941 januárjában, esti iskolát szer
vezett a nemzetközi internacionalisták számára. „A politikai oktatás célja tulaj
donképpen az volt, hogy komisszárokat, politikai megbízottakat képezzenek be
lőlünk — írja Földes Pál magyar kommunista — saját nyelvi, saját nemzeti 
adottságainknak megfelelően."1 Innen több magyar elvtársat (más nemzetiségűt 
is) vittek a rádióba szerkesztői, szervezői és propagandista munkára. 

A Magyarországgal foglalkozó témakörben a hallgatók áttekintették Magyar
ország gazdasági fejlődését, a munkásosztály és a parasztság helyzetét és azokat 
a kérdéseket, amelyek megmutatták, hogy Magyarország egész gazdasága a né
met imperializmus engedelmes kiszolgálójává vált. A magyar politikai emigrán
sok látták, hogy a Szovjetunió a világ védőbástyája, amely meg tudja védelmezni 
a szocializmus vívmányait a német területrablókkal szemben és tudták, hogy a 
világ közvéleménye, szimpátiája a szovjet nép oldalán van. 

A Szovjetunióban élő kommunisták, a szovjet kormánnyal egyetértésben, 1942 
januárja után a magyarországi antifasiszta harc egységes vezetésének megterem
tésére törekedtek. Ezt a feladatot azonban sem Rózsa Richárd, sem a Borkanyuk 
Aleksza és Pataki Ferenc által vezetett, sem más — Magyarországra küldött — 
csoportok nem tudták végrehajtani. 

A fasiszta elnyomók ellen háborúba lépve a Szovjetunió nemcsak saját népét 
védte, hanem segítette Európa népeinek felszabadulását is a német fasizmus 
igája alól. Amikor a Szovjetunió dolgozói saját felszabadulásukért harcoltak, mé
lyen internacionalista feladatokat is megoldottak, és — Lenin szavaival élve — 
a legjobb, legerősebb támogatást nyújtották „minden ország proletariátusának 
a saját burzsoáziája ellen folytatott hihetetlenül súlyos, nehéz harcban."2 

A legfőbb segítséget az jelentette, hogy a Vörös Hadsereg megsemmisítette 
a hitlerista csapatokat. A szovjet—német arcvonalon folyó harc kimenetelétől 
függött az ellenállási mozgalom sorsa Európában, 

1944 nyarán a Vörös Hadsereg felszabadította a Szovjetunió megszállt terü
leteit. A szovjet nép, a szovjet hadsereg előtt még egy igen fontos és bonyolult 
feladat állott: segítséget nyújtani a szomszédos népeknek a hitlerista iga szét
zúzásához, majd velük együtt befejezni a fasizmus megsemmisítését Európában. 
Ezen internacionalista feladatok megoldásának első lépéseként minden lehető 

1 Földes Pál: Partizánemlékek. Magyar antifasiszta mozgalom a Szovjetunióban 1940—1945. 
Budapest, 1970. 65' .o. 

2 V. I. Lenin összes Művei, 35. k. 395. o. 
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segítséget és támogatást meg kellett adni az Európa országaiban a kommunisták 
által vezetett antifasiszta ellenállási mozgalmaknak, közöttük Magyarország
nak is. 

Az internacionalista támogatás egyik leghatásosabb formája volt a szervező 
csoportok és osztagok kiképzése, majd ezek átdobása a hitlerista hadseregek há
tába, hogy vezessék országuk dolgozóinak antifasiszta ellenállási mozgalmát. 

Igen lényeges volt az a segítség, amelyet a Vörös Hadsereg fegyverzetben és 
élelemben nyújtott a tevékenykedő partizánosztagoknák. 

1944-ben az antifasiszta mozgalom segítésének minden feladatát a Partizán
mozgalom Ukrán Törzsére bízták. E végből elhatározták, hogy a nyár folya
mán, Kárpátukrajnában és Szlovákiában, létrehozzák és megszilárdítják a parti
zánmozgalom erős bázisát. Ezen a területen az antifasiszta harc a legerősebb és 
a legkiterjedtebb volt. A partizánosztagok és az illegális komszomolszervezetek 
itt már 1942 elején 10 000 embert számláltak.3 

Erre a bázisra tervezték azután a jelentősebb magyar és szlovák partizán
osztagok átszállítását, azzial a feladattal, hogy hazájukba való átvonulásuk után 
álljanak élére és erősítsék saját országuk dolgozóinak antifasiszta harcát. 

Meg kell jegyezni, hogy a Szovjetunió területén tartózkodó magyar antifasisz
ták is részt vettek a kárpátukrajnai partizánbázis feladatainak végrehajtásában. 
1944. május 10-én az 1. Ukrán Front haditanácsa mellett működő Partizán Törzs 
két osztagot, Maszlov és Melnyikov 11—11 főből álló osztagát dobta át a bá
zisra/' amelyek azután Irsava (Uosva) és Szvaljovo (Szolyva) környékén működ
tek. Az ellenséggel vívott harcban a parancsnok és a politikai biztos elesett. 
Ezt követően az alegységet A. F. Iljin vezette. Az osztag hamarosan az ismert 
tábornok, Vatutyin nevét vette fel. 

Ennek az osztagnak a soraiban harcolt a magyar Kovács István (apja neve: 
József), aki 1917-foen Magyarországon, Hajdú megyében született. Kovács a 9. 
munkászászlóalj állományában került ki a szovjet—német arcvonalra, ahol ha
marosan a Vörös Hadsereg fogságába került. Az antifasiszta iskola elvégzése 
után, 1944. januárjától, N. I. Naumov partizán-magasabbegységének „Cservonyij" 
csoportjában volt, majd 1944. május 1-től áthelyezték Melnyikov osztagába, mely
nek később Iljin lett a parancsnoka.5 

Az osztag partizánjai jelentős szerepet játszottak Kárpátukrajna lakossága an
tifasiszta mozgalmának kibontakoztatásában. A Vörös Hadsereggel való egyesülés 
napján — 1944. október 25-én — az osztag 192 harcost számlált. Működésük fo
lyamán a partizánok lefegyvereztek 200 megszállót és 7 falut megmentettek a fa
siszták kegyetlenkedésétől.6 

A. Vatutyin nevét viselő osztag eredményes munkát végzett a kárpátukrajnai 
Izvor és Dovge fennsík körzetében tartózkodó magyar katonai egységek bom-
lasztásában. Az általuk kiadott röplapokon a partizánok felszólították a magyar 
katonákat, hogy szökjenek meg a hadseregből, álljanak át a partizánokhoz és 
velük együtt forduljanak a német-fasiszta és magyar megszállók ellen. 

A partizánok egyik — a magyar katonák számára 1944. szeptember 28-án ki
adott — röplapja világítja meg a legmarkánsabban azt a célt, amelyet a parti
zánok a horthysta csapatok soraiban végzett munkájukban követtek: 

„A Vörös Hadsereg és a szövetséges csapatok, a német és magyar csapatok 
ellenállását leküzdve — olvashatjuk a röplapon —, győzelmes támadást foly
tatnak. A német, és a magyar csapatok egyik vereséget a másik után szenvedik 

3 «ripaBfla», 1942, 15 anpeAs; U J A O P <J>. 8265, on. 1, Ä. 163 A. 89. 

4 riA HHn npH UK Kny $. 62, on. 1, *. i , AA. 115, 116. 
5 FIA HHn nPH UK K n y *. 62, on. 2, Ä. 379, AA. 25. 40. 
6 U o . : A 88; YKpalHcbKa P C P y BeAHKlň BÍTIH3HHHÍH BÍÍÍHÍ PaflUHCbKoro CoH>3y. TOM 3. , Knea. 
1969. 319.' cTp. » 
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el. A magyar kormány fasiszta klikkje céltalan és hiábavaló harcba hajszolja 
önöket a Vörös Hadsereg ellen. 

Szökjenek meg a magyar hadseregből. Adják meg magukat a Vörös Hadsereg 
egységeinek, vonuljanak az erdőkbe, s & német és magyar fasiszta megszállók 
elleni közös harcra lépjenek be a partizánosztagok soraiba."7 

A Kárpátukrajnában elszigetelten tevékenykedő partizánosztagok és csopor
tok, a Partizánmozgalom Ukrán Törzsének 1944. június 23-án kelt határozata 
értelmében, az oda érkező A. V. Tkanko parancsnoksága alatt magasabbegységbe 
szerveződtek. Tkanko magasabbegysége hamarosan 883 embert számlált, akik 13 
osztagba és csoportba voltak sorolva.8 

A Tkanko-egység állandó rádiókapcsolatban volt az 1. és 4. Ukrán Front ve
zetésével, rendszeresen kapott fegyvert, lőszert és orvosságot. így például 1944. 
október 16-án Trosztjanicára (Munkácstól északra 22 km-re), Tkanko bázisára 
egy szovjet repülőgép 20 géppisztolyt, 100 kg robbanóanyagot, 18 000 töltényt, 
160 gránátot, 4 rádiótelepet és 2 zsák orvosságot szállított.9 

Igen nagy hasznára volt Tkanko magasabbegységének a magyar Dodaj Iván, 
aki értékes információkat adott az ellenségről. Három héttel a Vörös Hadsereg 
beérkezése előtt értesítette M. Ju. Turjanyica ukrán partizánvezetőt, hogy Mi-
kulovce faluban az ellenség a partizánok tőrbecsalására készül. Ebben a faluban 
őrizték és gyűjtötték Turjanyicáék az antifasiszták számára az élelmet. A parti
zánok — hála Dodaj Ivánnak — kivédték a túlerőben levő ellenség súlyos csa
pását, mely különben végzetes következményekkel járhatott volna,10 és a szov
jet hadsereg beérkezéséig rajtaütéseikkel arra kényszerítették a németeket, hogy 
jól megerődített állásaikat elhagyják. 

A történészek által kevéssé ismert „Sztugyent" nevet viselő illegális csoport 
1944. márciusától fegyverkészletét a magyar hadsereg egyik tisztje, a kárpát
ukrajnai magyar Csapej Vaszilij útján gyarapította. Március 15-én az illegális 
csoport 2 puskát és 20 gránátot, június 29-én 7 puskát és 1 géppisztolyt kapott 
tőle. Július 25-én Csapej Vaszilij a csoporthoz csatlakozott és azzal együtt ment 
át Tkanko magasabbegységéhez.11 

1944. július 9-től november 21-ig A. V. Tkanko osztagai megsemmisítettek és 
fogságba ejtettek több mint ezer ellenséges katonát és tisztet, levegőbe röpítet
tek 3 vasúti szerelvényt és kiszabadítottak néhány száz embert a koncentrációs 
táborokból. 

A harccselekmények mellett a magasabbegység partizánjai jelentős felvilágo
sító tevékenységet fejtettek ki a lakosság és a magyar katonák körében. Az 
egyik röplapjukban a következőket olvashatjuk: 

„Magyar Honvédek! 
A Vörös Hadsereg minden nap közeledik a Ti országotokhoz. Nem azért kö

zeledik, hogy Titeket elpusztítson, hanem felszabadítson a német vérszomjas 
imperializmus alól. 

Magyar Honvédek! 
Jól gondoljátok meg, hogy hogy lesz jobb, a német »Übermensch« vérszom

jasság alatt, vagy a szovjet testvériséggel egyetemben élni. 
Ne harcoljatok tovább! Ne féljetek, semmi bántódásotok a Vörös Hadsereg 

fogságában. 
Kárpátaljai partizánok."12 

7 IIA HHn nPH UK K n y $. 62. on. 2, a. 379, A. 84. 
8 A. H. HexuHCKuü — A. H. TJijuiKaui: Bopb6a BeHrepcKoro HapoAa 3a ycTaHOBAeHHe n ynpoMeHHe Ha-

poflHO-aeMOKpaTHHecKoro cTpoa. MocKBd, 1961., CTp. 162.; FIA H H n npH UK KÜY <J). 98, on. 1, a- 1, A. 97 
9 n A HHn np« UK Kny $ 62, on. 22, a. 2, A. 80, 94. 
10 n A HHn npn UK Kny *. 98, on. 1, a. 1, AA. 7, 8, 93, 95. 
11 Uo.: AA. 67, 68, 166. 
12 Uo.: A. 91. 
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Az 1944. július 9-én Kárpátukrajnába érkezett Tkanko-osztag az e területen 
működő valamennyi partizánerő törzsévé, az antifasiszta harc kiszélesítésének 
bázisává vált. „Végül bázisokat kellett létrehoznunk a további partizánosztagok 
kidobásának, fogadásának biztosítására."13 — emlékezik vissza Jakubovics An
dor, Tkanko csoportjának tagja. Ide érkeztek azok a nemzetközi osztagok, 
amelyek innen indultak bevetésre Csehszlovákiába, Magyarországra, Lengyelor
szágba és Romániába. 

A Partizánmozgalom Ukrán Törzse ezzel egyidőben Kijevben hozzálátott az anti
fasiszta partizánkáderek kiképzéséhez. A munkából nagy részt vállaltak a Szov
jetunióban tartózkodó magyar kommunisták. 

A KMP Külföldi Bizottsága 1944 elején — a Szovjetunióban működő más kom
munista pártok képviselőihez hasonlóan — azzal a kéréssel fordult SzK(b)P 
KB-hoz, hogy nyújtson segítséget a nemzeti partizánegységek kiképzéséhez. A 
kérést az Ukrán Kommunista (bolsevik) Párton keresztül teljesítették. 

Az UK(b)P Központi Bizottságának 1944. június 17-i külön rendelkezése a 
Partizánmozgalom Ukrán Törzsét bízta meg a csehszlovák, a magyar és a ro
mán antifasiszta ellenállási mozgalom segítésének minden munkájával és az
zal, hogy adja át a mozgalmaknak az ukrán partizánok gazdag tapasztalatait. 
A nemzeti partizánosztagok és szervező csoportok megalakításának és kiképzé
sének segítésére a csehszlovák, a magyar és a román kommunista párt Köz
ponti Bizottsága elküldte képviselőjét a Partizánmozgalom Ukrán Törzsébe. E 
pártok képviselői részt vettek országaik partizánmozgalma terveinek kidolgozá
sában, s a partizán szervezőcsoportok kádereinek a kiválasztásában. Oktató mun
kát végeztek és részt vettek a csoportok felkészítésében. A szervezőcsoportok lét
számát 15—20 főre tervezték, akiket a szükséges fegyverekkel, két adó-vevő ké
szülékkel és robbantó felszereléssel láttak el.14 

Ugyanezen a napon a KMP Moszkvában működő bizottsága a Partizánmozgalom 
Ukrán Törzséhez irányította Nógrádi Sándort, Révész Gézát, Gábor Józsefet, Abe-
lovszky Józsefet, Rácz Gyulát és Kellermant a fenti feladatok elvégzésére.15 

A Partizánmozgalom Ukrán Törzse különleges oktatóközpontokat hozott létre, 
ahol a magyar, a cseh, a szlovák, a lengyel és más nemzetiségű parancsnoki ál
lományt, robbantókat, rádiósokat és a partizánharc egyéb specialistáit képezték 
ki. Az ilyen központok egyike Kijev—Szvjatosino körzete lett. Felszabadulása 
után Kijev lett a Szovjetunió területén tartózkodó magyar és más kommunista 
emigránsok által létrehozott valamennyi antifasiszta csoport tevékenységének 
a központja. 

A Nagy Honvédő Háború éveiben a magyar kommunisták tevékenységé
nek legfontosabb láncszeme a magyar hadifoglyok között végzett munka volt. 
A legaktívabb hadifoglyok számára 1943. tavaszán Krasznogorszkban antifasisz
ta iskolát hoztak létre. A háború alatt, különböző oktatási időtartammal, nyolc 
hasonló antifasiszta iskola működött.10 

Az itt végzett hallgatók készek voltak a fasizmus elleni fegyveres harcra. Er
ről tanúskodnak Fábri József,, Fazekas József, Ihász-Kovács Sándor, Csizmadia 
Gyula, Práth Károly, Rácz Gyula, Szőnyi Márton, Solt Lajos, Markovics János 
és más antifasiszták „Igaz Szó"-ban megjelent levelei és nyilatkozatai.17 

Ezek az antifasiszták a tanfolyam alatt — a csehek, lengyelek, románok és 

13 A Párttörténeti Intézet Archívuma (a továbbiakban — PA) H—j—64. Jakubovics Andor 
visszaemlékezése. 2. o. 

14 MijKHapoAHa coAÍflapHicTb y 6opoTb6i npoTH $aiuH3My 1933—1945. KaeB, 1970. cTp. 39S.; IIA HHľl 
npH UK K n y <J> 62 on. 1, Ä. 1, AA. 114 115.; on 17, A. 17, A. 21. 

15 n A npH ÜK K n y <p. 62, on. 17, a. 17, AA. 21, 63. 
16 Fegyverrel a fasizmus ellen. Tanulmányok a magyar ellenállás és a partizánharcok tör

ténetéből. Budapest, 1968. 61. o. 
17 „Igaz Szó" 1943. november 16., 23., 30., december 7., 14. 
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németek példájára — közvetlenül részt vettek a Magyar Nemzeti Bizottság 
megalakításának előkészítő munkájában. 

A partizán-hadviselésről azonban a magyar antifasiszták nem rendelkeztek 
megfelelő ismeretekkel, tapasztalatokkal. Ezért a Partizánmozgalom Ukrán Tör
zse a krasznogorszki iskola első végzős hallgatóit a működő partizánegységek
hez irányította. Fazekas József vezetésével öten M. I. Naumov magasabbegy
ségébe, Dékán Sándor parancsnoksága alatt tizenhármán A. F. Fjodorov maga
sabbegységbe kerültek, Rácz Gyula nyolc fős csoportját pedig R. Satanowski 
lengyel ezredes egységébe küldték.18 

Ezzel egyidőben, 1943. decemberében, a kijevi partizániskolára irányítottak 
magyar antifasisztákat, az 1918—1922-es polgárháború internacionalistáit, s azo
kat, akik részt vettek a Spanyol Köztársaság fegyveres védelmében. 

1944. májusában ezeknek a száma elérte a 89 főt.19 A krasznogorszki antifa
siszta iskolát elvégzett hadifoglyok közül a legjobbakat szintén a kijevi partizán
iskolára küldték kiképzésre. 

A Partizánmozgalom Ukrán Törzse káderosztályának vezetője, L. P. Drozsin 
szerint: „A szervezőcsoportok feltöltésének két forrása volt: 1. a polgárháború 
és a Spanyol Köztársaságért folytatott harc magyar internacionalistái, akik az il
legalitás, a partizánharc stb. törvényeinek ismerete alapján a legmegbízhatóbb, 
legtapasztaltabb káderek voltak; 2. a hadifogolytáborokból gondosan kiválasztott 
személyek, közöttük mindenekelőtt azok, akik önként álltak át a szovjet hadsereg 
oldalára."20 

A magyar, a csehszlovák és a román kommunista párt központi bizottságá
nak kérésére az UK(b)P Központi Bizottsága 1944. májusában megbízta a Parti
zánmozgalom Ukrán Törzsét, hogy a partizániskolán képezzenek ki 350 magyart 
és románt azokból a hadifoglyokból, akik antifasiszta iskolát végeztek, valamint 
a Szovjetunió területén tartózkodó katonai egységekből odavezényelt csehek és 
szlovákok egy csoportját.21 1944. májusától a Partizánmozgalom Ukrán Törzse 
mellett működő partizándskola megkezdte a magyar, csehszlovák és román par
tizánkáderek fokozott kiképzését. 

A KMP Külföldi Bizottsága rendelkezése alapján a magyar partizánok ki
választásának és képzésének a munkájába bekapcsolódott Nemes Dezső, Sziklai 
Sándor, Garasin Rudolf és Hídvégi Ferenc is. 

A partizáncsoportok kiképzése Szvjatosinóban (a partizániskola helyén most 
a „Pobeda" gyermeküdülő működik), a következő napirend szerint folyt: Éb
resztő reggel 6 órakor. A reggeli torna és tisztálkodás után a hallgatók felsora
koztak, hogy meghallgassák a politikái helyzetelemzést a szovjet—német arc
vonal eseményeiről, a nemzetközi helyzetről, a magyarországi állapotokról, a hit
leristák által leigázott európai népek antifasiszta harcáról. A reggeli után a 
hallgatók osztályaikba vonultak, ahol 8 órakor elkezdődött a foglalkozás. A 
harckiképzés a következő ismeretek elsajátítására irányult: az *erők harci szer
vezeti formái (csoport, osztag), követendő taktika az ellenség hátában, a parti
zánharc módszerei. Ebéd után harcászati foglalkozások következtek a tereptan 
(a terep tanulmányozása, térképhasználat) tárgyköréből, s a partizánosztag 
különböző körülmények közötti harcának gyakorlásából, közel olyan feltételek
kel, amilyenek a partizánokra várnak. 

Az adó-vevő készülékek műszaki adatait és működési elvét főleg a nap első 

18 Lásd bővebben: Fegyverrel a fasizmus ellen. Budapest, 1968.; Harsányi János: Magya
rok a szovjet partizánmozgalomban. Magyar antifasiszta hadifogoly-mozgalom a Szovjetunió 
területén. 66—68. o. 

19 MiatHapoAHa coAÍaapHÍcTb y 6opoTb6i npoTH (pauiH3My 1933—1945 KHCB, 1970. cTp. 398. 
20 t&. C. PenpuHuee: BeHrepcKHe aHTHcpaumcra B napTHaaHCKoii 6opb6e coBeTCKoro Kapota (1941—1945), 

KneB, A H y C C P , KaHAHaaTCKa* AHccepTauH* 1966. cTp. 168—169. 
21 riA HHn nPH UK K n y $. 62, on. 1, a. 1, A. 114. 
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Az obarovi partizániskola magyar csoportja. Balról jobbra 1. sor: 6. Nógrádi 
Sándor, 8. Szőnyi Márton, 13. Gábor István; 2. sor: 6, Úszta Gyula, mögötte 

Horváth Sándor; 3. sor: 6. Fábry József. 

felében oktatták. Ezeken az órákon foglalkoztak a hallgatók a különböző (szov
jet és külföldi) fegyverek tanulmányozásával is. Az elmélet után a gyakorlati 
jártasság megszerzésére az iskola hallgatói kivonultak az erdőbe. (Erre általá
ban ebéd után került sor.) Az ismeretek besulykolása mellett a partizánok éj
jelente gyakorolták a robbanóanyagokról tanultak alkalmazását is. A partizán-
iskolái kiképzés programját 1—1,5 hónapra méretezték. 

A programban meghatározott feladatokkal a hallgatók főképpen az erdőben 
előkészített nyári oktatóközpontokban foglalkoztak. A kijevi partizániskola elő
adói között találjuk L. P. Drozsint, aki a rádióösszeköttetést és ia rádiósszolgá
latot tanította; Anyiszimovot és Tabulovicsot, akik a hadtápszolgálat oktatói 
voltak. Az iskola vezetője P. A. Vihogyec ezredes volt.22 

A KMP emigrációban élő képviselői a politikai kiképzéssel és a magyarországi 
illegális tevékenység megszervezésével foglalkoztak. Előadásokat tartottak és 
közreműködtek a munkában mindazon kommunisták, akiket 1944. június 17-én 
a Partizáninozgalom Ukrán Törzséhez irányítottak. 

Gyakran szerepelt a partizániskolán T. A. Sztrokacs, a Partizánmozgalom Uk
rán Törzsének a főnöke, aki a hadműveleti művészet kérdéseiről tartott előadás
sorozatot. A magyar antifasiszták ezen az,.iskolán tapasztalt szovjet partizánok, 
Sz. A. Kovpak, A. F. Fjodorov és mások előadásait is hallgatták. A szovjet parti
zánok tájékoztatókat tartottak a sztyeppén és az erdős-hegyes terepen sorra ke
rülő partizántevékenység taktikájáról. 

Visszaemlékezésében Garasin Rudolf kiemeli, hogy a szvjatosinói partizánis
kola „nagyméretű és jól felszerelt iskola volt, kiváló szovjet oktatókkal, akik 

22 TI. A. BtxxoAefi: OHH craAH napTHaaHSMH. B tenure cOcBo6o»ACHHe BeHrpHH OT 4>amH3Ma». MocKsa, 
1965. d p . 178. r 
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mind tapasztalt partizánok voltak".23 A kijevi iskolán mintegy 50 tapasztalt szov
jet tiszt adta át tudását a magyar, szlovák és román antifasisztáknak.24 

A kijevi iskolán kiképzett magyarok nagyon szorgalmasan tanultak, az isme
reteket jól elsajátították és alkalmazták a gyakorlati foglalkozásokon. Különösen 
az őrszolgálatot látták el kitűnően. Az iskola parancsnoka 1944. november 7-én 
kelt, 147-es számú parancsában a szolgálat kiváló ellátásáért és jó tanulmányi 
előmenetelükért a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 27. évfordulója alkal
mából 12 magyar hallgatót részesített dicséretben, amelyet az iskola felsorakoz
tatott személyi állománya előtt hirdettek ki.25 

A kijevi iskola a magyar antifasiszták — és valamennyi más hallgató — ki
képzésében két fő feladatot tűzött maga elé: megtanítani a legtapasztaltabb és 
jó szervezőkészséggel rendelkező hallgatókat partizánosztag vezetésére, képessé 
tenni őket az ellenséggel vívott harc eredményes irányítására és megtanítani va
lamennyiüket a műszaki és robbantó szakismeretekre. 

Az emberek kiválasztásánál a magyar kommunisták abból indultak ki, hogy 
a hősiesség és a harci tapasztalat önmagában az antifasiszták számára nem ele
gendő. Mindenekelőtt szervezőkészséggel megáldott, ideológiailag és erkölcsileg 
szilárd, edzett emberekre van szükség. „És meg kell mondani — jegyzi meg 
L. P. Drozsin —, hogy a magas követelmények meghozták a maguk gyümöl
cseit . . . " 

Azt követően, hogy a Magyar Nemzeti Légió — elsősorban a Horthy-barát 
tisztek hibájából — nem alakulhatott meg, a KMP emigrációban élő vezetői 
figyelmüket a szervezőcsoportok és osztagok létrehozására összpontosították. 
Ezeket később Magyarországon vetették be. 

A kijevi iskolán a magyarok közül összesen 57 partizánosztag-parancsnokot 
képeztek ki.2ti 

A kijevi iskolát elvégzett minden magyar antifasiszta a partizánharc módsze
reit, a hadviselés taktikáját, és (ami a partizánok számára rendkívül fontos), az 
aknatelepítést, robbantást jól ismerő, kiképzett partizán volt. A robbantócsopor-
tok vezetésére képes magyarok száma az iskolán elérte a 139 főt.27 Hazájukba 
érvé tudásukkal és tapasztalataikkal jelentősen megerősítették a helyi antifasisz
ta csoportokot és osztagokat. Az ellenség hátába érkezve sokan közülük azok
hoz az osztagokhoz kerültek, amelyek nem rendelkeztek ilyen specialistákkal. 

A kijevi iskola többi magyar partizánja, 495 fő, katonailag ugyancsak jól kép
zett harcos volt: minden fajta fegyverrel jól tudtak bánni, ismerték a különböző 
körülmények között folyó partizánharc módszereit és taktikáját, értettek az el
lenség hátában végrehajtandó partizánfelderítéshez. 

1944. augusztus 1-én a szvjatosinói partizániskolán 967 szovjet állampolgár .és 
507 külföldi (cseh, szlovák, magyar, román) vett részt a kiképzésen.28 

A kijevi iskolán ismereteket szerzett külföldiek közül legtöbben a magyar 
antifasiszták voltak. Az oktatás egész ideje alatt 666 magyar partizánt képeztek 
ki,29 és csak 264 volt a más nemzetiségű külföldi.30 Ezek közül 110 partizán 
Csehszlovákia, 28 Jugoszlávia népeiből került ki, 89 volt a' román antifasiszták 
száma, a fennmaradó 37 főt más nemzetiségek fiai adták.31 

23 Tanúság tevők . Visszaemlékezések a magyaro r szág i munkásmozga lom tör téne téből 1944— 
1948. V. k. Budapes t , 1975. 90. o. 

24 n A HHn npH UK Kny <p. 62, on 17, a. 17, A. 2. 
25 Ű5. C. PenpuHyea: i. m. cTp. 169. 
26 n A HHn npn UK K n y $. 62, on. 17 A. 17, A. 21B. 
27 Uo.: A. 21B. 
28 VicpaiHCbKa PCP y BCAHKÍÜ BÍT"iH3H5iHÍfi BÍHHÍ PaAüHCbKoro Cow3y. TOM 3., KHÊB, 1969. cTp. 308. 
29 n A HHn npn UK K n y $. 62, on. 17, a. 17, A. 216. 
30 noAbCKHö HCTopHK Nowak, Jerzy Robert B KHHre «Wçgry 1939—1969», Warszawa, 1971.; cTp. 64 

roBopiiT, MTo B KHCBCKOH napTH3aHcKofi niKOAe nponiAO Kypc oöyieHHS cBwine 2000 BeHrepcKHx aHTHcfiauiHCTOB. 
31 n A HHn npn UK Kny <p. 62, on 17, a. 17. A. 21. 

— 716 — 



A háború éveiben létrehozott antifasiszta iskolákban főképpen a rendfokozat 
nélküli katonatömegek képviselői vettek részt kiképzésen. 

Sok antifasiszta és Horthy-ellenes beállítottságú tiszt is volt azonban a hadi
foglyok között, akik az új, demokratikus Magyarországért folyó harcban támo
gatták a Magyar Nemzeti Bizottság létrehozását. Ezek egy része ugyancsak be
került az antifasiszta iskolák tanfolyamaira, így Krasznogorszkba is, ők később 
a kijevi partizániskola hallgatói lettek. 

Magyar tisztek jöttek a zbarazsi. antifasiszta iskolából is, amely 1944. május 
elején nyílt meg. Az első tanfolyamon a rendfokozat nélküliek mellett 27 ma
gyar tiszt vett részt, közöttük Érchhegyi József, Grubits Zoltán százados, Balázs 
Zsigmond, Molontai Károly, Koppány Sándor és Kovács Sándor hadnagy. Négy
hetes; tanulás után három csoportba osztották őket. Az első csoportot a kijevi 
partizániskolába irányították, ahol felkészültek a fegyveres, harcra, a második 
csoportot propagandamunkára küldték.32 A harmadik csoportba a betegek ke
rültek. Magyar tisztek érkeztek még a kijevi iskolára 1944. augusztusában Sztrij-
ből és Sztanyiszlav-ból (Ivano-Frankovszk), a frontok mellett működő antifa
siszta iskolákról is. 

Meg kell jegyezni, hogy az első zbarazsi iskola végzősei — azok a honvédek, 
akik 1944. április—májusában megadták magukat a Vörös Hadseregnek — a 
szvjatosinói partizániskola elvégzése után, Ja. M. Kuznyec vezetése alatt, fel
készültek a bevetésre. Három csoport felállítását vették tervbe, összesen mint
egy 60 fővel. Az; egyik 21 fős csoport (13 magyar és 8 szovjet partizán), parancs
noka Molontay Károly lett. A csoportot 1944. szeptember 6-án dobták le. Velük 
tartott Ja. M. Kuznyec is, de a másik két csoport Szvjatosinóban maradt. 

A zbarazsi iskola antifasisztáinak egy része, köztük 10 magyar'tiszt és katona, 

Magyar partizánok vasútrobbantási gyakorlata a kijevi partizániskolában. 

32 A zbarazsi iskola lett az 1. magyar hadsereg honvédéinek első antifasiszta iskolája. Kö
zülük kb. 150 embert irányítottak 1944. júniusa és augusztusa között a kijevi partizániskolá
ba. Nógrádi Sándor: Emlékeimből. Budapest, 1961. 245. o. ; Földes Pál: i. m. 322—323. o ; Had
történelmi Levéltár: 67. sz. Szabó Sándor visszaemlékezései. 4—5. o.; uo.: 20. sz Czeqlédi 
László visszaemlékezései. 1—2. o. 
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V. M. Kozlov osztagába került, amely a szvjatosinoi iskola sikeres befejezése 
után, 1944. szeptember 19-én, Szlovákiába indult.33 

A magyar antifasiszta tisztek készek voltak Magyarország területén a helyi és 
a Szovjetunió területéről érkező partizánosztagok vezetésére, irányítására. Ilyen 
hazafias magyar tiszt sok volt. Erről tanúskodik, hogy a kijevi iskolán a teljes 
oktatási időszakban a magyar antifasiszták összlétszámából 86 fő a tiszti állo
mányú, míg 114 fő a tisztjelöltek és a tiszthelyettesek soraiból került ki.34 össze
vetésül megjegyezzük, hogy például Csehszlovákia népeiből a kijevi iskolán ta
nultak között 12 tiszt és 36 tiszthelyettes volt.35 Figyelembe kell azonban venni, 
hogy a csehszlovák, lengyel és román antifasiszta tiszteknek csupán egy része 
tanult a kijevi partizániskolán. Többségük, nemzeti alakulataik soraiban, a szov
jet—német arcvonalon vett részt a harcokban. Mivel a magyar antifasiszta hadi
foglyokból katonai magasabbegységet létrehozni nem sikerült, a hazafiak leg
jobb erőit a kommunisták arra készítették fel, hogy a kijevi partizániskola el
végzése után partizánosztagokban kerültek bevetésre az ellenség hátában, Kár
pátukrajna, Szlovákia, Magyarország és Erdély területén. 

A hadköteleseken kívül a kijevi iskola hallgatója volt még a Szovjetunió te
rületén tartózkodó, magyar haladó emigrációból és a fogságba került munkaszol
gálatosokból mintegy 300 fő.36 Az emigránsok közül egyesek a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom győzelme és a polgárháború után maradtak a Szovjet
unióban, mások a Magyar Tanácsköztársaság leverése után találtak otthont a 
Szovjetunió területén. A magyar haladó emigránsok további csoportját azok ké
pezték, akik a második világháború előestéjén, illetve annak folyamán, külön
böző utakon jutottak a Szovjetunióba. Valamennyiüket egy cél vezette a kijevi 
partizániskolába: segíteni a Szovjetuniót és hadseregét a fasizmus végleges meg
semmisítésében, felszabadítani Magyarországot a német megszállók és horthysta 
lakájaik igája alól és elkezdeni az új, szabad és független Magyarország felépí
tését. 

A kijevi iskolát elvégzett magyar antifasiszták közül 128-nak volt felső-, 76-
nak közép- és 462-nek alsófokú végzettsége.37 

Ezek voltak azok az antifasiszta erők, amelyek először harcoltak fegyveresen 
a fasizmus feletti győzelemért, s amelyek a későbbiekben a KMP megbízható 
támaszai lettek az új magyar hadsereg és a népi rendőrség szervezésében és ve
zetésében. Az első sorokban dolgoztak a háború által tönkretett népgazdaság új
jáépítésében, és számosan kulcspozícióból irányították a népi Magyarország gaz
dasági életét. 

A Vörös Hadsereg 1944 nyári sikeres támadásának eredményeként a szov
jet—német arcvonal jelentősen nyugatra tolódott és teljesen megközelítette, 
illetve elérte Csehszlovákia, Románia és Magyarország határát. 

A Partizánmozgalom Ukrán Törzse elhatározta, hogy a kijevihez hasonló, 
ideiglenes partizániskolát hoz létre az arcvonalhoz közelebb eső területen. En
nek helyéül Rovnót, majd Obarov községet (Rovnó mellett) választották ki. Ide 
helyezte át tevékenységét P. A. Vihogyec, a kijevi iskola parancsnoka, valamint 
Nógrádi Sándor, Vas Zoltán és más magyar kommunisták, akik a Partizán-
mozgalom Ukrán Törzsével dolgoztak együtt. 

Obarovban kiegészítő kiképző tanfolyamot indítottak azon magyar hazafiak 
számára, akik 1943 végén elvégezték a krasznogorszki antifasiszta iskolát és aki-

33 n A H H n nPH UK Kľiy <J>. 62 on. 2, A. 571, AA. 3, 4, 6.; $ . 166, on. 3, a. 78, AA. 63-70. 
34 n A H H n nPH UK K n y * . 62, on. 17, A. 17, A. 21 r. 
35 U o . : A. 21 r. 
36 U o . : A. 21. 
37 npeACTasHTCAeü nemcKoro H CAOBaijKoro HapoflOB B KHCBCKOH napTH3aHCKofi uiKOAe 3a Becb n e p n o a o 5 y -

HeHHH c BWciiiHM o6pa30BaHHeM 6 M A O 1 9 aHTHijiaiiiHCTOB, co cpeAHHM — 2 4 HCAOBena, H ne noAHWM cpeAHHM 
o6pa30BaHHeM — 67 HeAOBeK. 
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két a partizánharcban való jártasság megszerzésére M. I. Naumov, A. F. Fjodo-
rov és R. Satanowski magasabbegységeihez irányítottak. Ezek száma elérte a 40 
főt.30 Rajtuk kívül Krasznogorszkból és más helyekről még egy magyar anti
fasiszta csoport érkezett a faluba. Sokan lettek az obarovi iskola hallgatói azok 
közül a magyar antifasiszták közül, akik átálltak a szovjet partizánokhoz, és ve
lük együtt harcoltak a Vörös Hadsereggel történt egyesülésükig. 

Obarovban mintegy 200 magyar antifasiszta részesült partizánkiképzésben.39 

Ez ugyanolyan program szerint folyt, mint Kijevben. Az obarovi iskolát néhány 
hetes működés után (májustól június közepéig) felszámolták. Hallgatóinak leg
nagyobb részét — nemzetközi osztagok felkészítése céljából — a kijevi köz
ponti iskolába irányították. 

A kijevi partizániskola működési ideje alatt magyar és más nemzetiségű par
tizánok öt tanfolyama végzett. Az első tanfolyam hallgatói a későbbiekben neves 
magyar partizánokká váltak. Ök Szőnyi Márton, Úszta Gyula, Dékán István, 
Ihász Kovács Sándor, Ösz-Szabó János, Markovics János, Priscsepa Iván osz
tagaiban és más csoportokban harcoltak a fasiszták ellen. Az 1944. jú
nius végén végzett első tanfolyam magyar partizánjainak létszáma 128 fő 
volt/'0 Augusztusban 65 magyar antifasiszta kapott kiképzést. A kijevi iskola 
harmadik tanfolyama Volt valamennyi közül a legnépesebb, erről 184 kiképzett 
magyar partizán került ki. A Partizánmozgalom Ukrán Törzse valamennyiüket 
a Szlovákia, Kárpátukrajna és Románia területén való bevetésre választotta ki, 
azzal a további feladattal, hogy jussanak el Magyarország területére.41 

A magyarokból, szlovákokból és románokból álló partizánosztagokat és szer
vezőcsoportokat főképpen Kijevből és részben Sztanyiszlavbol indították útnak 
működési területükre, mert itt jó repülőterek és nagy hatúsugarú szállítórepülő
gépek álltak rendelkezésre, és biztos összeköttetés volt a 4. Ukrán Front pa
rancsnokságával is. • 

1944. júniusában alakultak meg az első magyar partizánosztagok, amelyek azt 
kapták feladatul, hogy az ellenség hátában aktivizálják a helyi antifasiszta har
cot. Erre a célra az 1. Ukrán Front parancsnoksága 30 szállítórepülőgépet bo
csátott rendelkezésre. A feladat végrehajtásába bevonták a polgári légiflotta re
pülőgépeit is. 1944. májusától kezdődően a 8., a 44. polgári légiflotta és más re
pülőezredek gépei rendszeresen szállították a szervezőcsoportokat Magyarország 
területére.42 

A Partizánmozgalom Ukrán Törzse 1944. szeptember végéig Csehszlovákiába 
12, Magyarországra 8, Romániába 7 szervezőcsoportot dobott át.43 Ez a nyolc 
magyar ejtőernyős partizáncsoport, amelyet 1944. augusztus elejétől szeptember 
végéig bevetettek összesen 150 főt számlált.44 

Az osztagok szállítása a továbbiakban is folytatódott. Az egész 1944-es esz
tendő folyamán, a Partizánmozgalom Ukrán Törzse több mint 12 szovjet—magyar, 
illetve vegyes partizánosztagot és szervezőcsoportot vetett be az ellenség hátá
ban, amelyek állományában 180 volt a magyar partizánok létszáma. Ezek vala
mennyien elvégezték a kijevi iskolát. 

A Partizánmozgalom Ukrán Törzse az 1. és a 4. Ukrán Front haditanácsán 
keresztül a kijevi iskolán kiképzettekből légi úton 11 partizánosztagot irányí
tott Csehszlovákia területére, közöttük P. A. Velicßko, Je. P. Voljanszkij, Je. F. 

38 Fegyver re l a fas izmus ellen. i. m. 70—71. o. 
39 Magyarország felszabadí tása . Budapes t , 1975. 336. o. 
40 riA HHn nPH UK Kny <*. 62 on. 17, A. 17, A. 44. 
41 Uo. AA. 44, 45. 
42 UrAHX $. 9527, on. *, a. 2187, A. 132. 
43 BoHHa B TbiAy Bpara. BwnycK 1. MocKsa, 1974. cTp. 93—94. 
44 TIA HHn nPn UK Kny <p. 62, on. 1, a. 1, AA. 120, 134. 
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Bjelik, A. Sz. Jegorov, V. V. Kologyazsnij, A. I. Makarenko, A. A. Martinov, M. 
J. Sukajev és más parancsnokok osztagát; ezekben magyarok is harcoltak. 

A. A. Martinov osztagában, amelyet 1944. augusztus 15-én, dobtak le Kelet-
Szlovákiában (Humenné [Homonna] kerület), egy magyar antifasiszta volt, neve 
„Jánus", születési éve 1916.45 

A szovjet, szlovák és magyar partizánokból álló osztagok bevetésének jobb 
koordinálása céljából 1944 októberében a Partizánmozgalom. Ukrán Törzsének a 
4. Ukrán Front haditanácsa mellett működő képviselete a kijevi iskolán végzett 
valamennyi többi partizánt a Sztanyiszlav melletti Opresovce faluban vonta ösz-
sze. Erre az időre a különböző antifasiszta iskolákból még további magyar ha
zafiak érkeztek ide, továbbá a Galíciában állomásozó 1. magyar hadseregből ön
ként átállt katonák egy csoportja is, akik készek voltak arra, hogy a Vörös 
Hadsereg oldalán folytassák harcukat, Magyarország felszabadításáért. 

A Partizánmozgalom Ukrán Törzsének parancsnoka ugyanis október 6-án át
adta a magyar partizáncsoportokat a 4. Ukrán Front parancsnokságának, mert 
Sztanyiszlav közelebb feküdt a fronthoz — és Magyarországhoz —, továbbá re
pülőtérrel is rendelkezett. Innen indult bevetésre a Bujanov—Lencsés csoport 
(24 fő) és itt készült feladata végrehajtására az összes többi magyar partizán
osztag is. 

A Vörös Hadsereg 1944. októberében olyan gyors ütemben nyomult előre Ma
gyarország belseje felé, hogy a magyar antifasiszták újabb csoportjainak átdo
bása már nem volt célszerű. Az időköztien felkészített és bevetésre tervezett 5 
csoport 196 fővel már visszamaradt a bázison, és más irányú háborús feladato
kat kapott.46 

Ráadásul az időjárási viszonyok, különösképpen a Kárpátokban, hetekre meg
bénították a szállítórepülőgépek hosszabb távolságra való alkalmazását. 

A Sztanyiszlavban maradt magyar partizánok folytatták a kiképzést, s aktívan 
bekapcsolódtak abba a munkába, amit a magyar kommunisták az újabb hadi
foglyok között végeztek, akik egyenként, csoportosan vagy kötelékben, 1944. ok
tóberétől—decemberéig mentek át a Vörös Hadsereg oldalára. 

Az Opresovcében tartózkodó magyar antifasiszták fegyveresen védelmezték a 
terület lakosságának békés munkáját a garázdálkodó bandáktól. A magyarok 
egy része felkészült arra a munkára is, amely a moszkvai magyar kommunista 
emigráció magyarországi útját készítette elő. A magyar antifasiszták 126 fős 
sztanyiszlavi csoportja47 1944 végén megkezdte a felkészülést, hogy „Január vé
gén teljes felszereléssel haza, Magyarországra" érkezzék.48 1945. február 18-án 
lépték át a határt. 

Utánuk jöttek haza Révész Géza vezetésével az ejtőernyős magyar partizán
csoportok tagjai, körülbelül 80-an, akik Lokován, majd Zsukován gyülekeztek, 
továbbá a kijevi partizániskolások 128 tagú. csoportjának egy része, Görgényi 
Dániel őrnagy vezetésével. 1945. február 28-án indult haza Moszkvából a krasz-
nogorszki antifasiszta iskola majdnem teljes negyedik évfolyama — 70 fő —, 
csoportvezető asszisztenseik, Otta István és Polik István vezetésével.^9 

1945. februárjában Kijevből, Opresovcéból és más helyekről összesen 734 ma
gyar partizán érkezett Magyarországra.50 A Szovjetunióból hazatért magyar anti
fasiszták, közöttük a kijevi iskolán végzett partizánok is, az Ideiglenes Nemzeti 
Kormány segítségére siettek Debrecenbe. Beolvadtak a népi rendőrség és az új 

45 FIA HHn npH UK K n y *. 157, on. 1, a. 1. A. 3. 
46 Magyarország felszabadí tása, i. m. 341 o 
47 Földes Pál: i. m. 362. o. 
48 Tanúság tevők , i. m. V. k. 93. o. 
49 Földes Pál: i. m. 361—362. o. 
50 Fegyver re l a fasizmus ellen. I. m. 70—71. o. ; Harsányl János: Magyar szabadságharcosok 

a fasizmus ellen. D o k u m e n t u m o k a magya r antifasiszta el lenállási mozgalom tör ténetéből . 
Budapes t , 1969. 735. o. • 
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hadsereg soraiba, aktív megvalósítói lettek a Magyar Kommunista Párt határo
zatainak, ö k voltak „az új magyar állam első katonai alegysége".51 

A Szovjetunió területén élő magyar kommunisták és haladó emigránsok aktív 
és gyümölcsöző munkája, a magyar hadifoglyok között kifejtett antifasiszta ne-
vel'őmunka, az 'antifasiszta és partizániskolákban folyó lelkiismeretes tevékeny
ség meghozta a maga eredményét. 

A magyar antifasiszták segítették a Magyarország határaihoz kijutó Vörös 
Hadsereg harcát, kivették részüket annak felszabadító küzdelmeiből. 

A magyar, szlovák és román internacionalistákból álló partizánosztagok képe
sek voltak a néptömegek antifasiszta harcának erősítésére és vezetésére. Szer
vezőcsoport jiaik és osztagaik soraiba vonták a helyi lakosságból hozzájuk csat
lakozott és a fasiszta hadseregekből kivált emberek ezreit. Október elsején Cseh
szlovákia, Magyarország és Románia területén már egy 45 osztagot magában fog
laló, 13 461 főt számláló magasabbegység, és 32 önállóan tevékenykedő osztag 
működött, 3540 fős összlétszámmal. Három hónap alatt (augusztusban, szeptem
berben és októberben) az említett területeken harcoló partizánok megsemmisí
tettek 10 050 fasiszta katonát és tisztet; felrobbantottak 42 vasúti szerelvényt, 
valamint 59 közúti és vasúti hidat; kiszabadítottak a fasiszták börtöneiből 970 
embert.52 

A Szovjetunióból 1944 őszén Magyarországra érkezett partizáncsoportok meg
semmisítettek 3—4000 fasisztát és mintegy másfélezer embert vontak be a fegy
veres harcba.53 

A felsorolt országok területén bevetett partizánosztagok sikerei a Szovjetunió
ban történt komoly felkészítésnek köszönhetők. Az antifasiszta internacionalis
ták a. Partizánmozgalom Ukrán Törzsétől, a magyar, csehszlovák és román kom
munistáktól 1944 folyamán a partizánharc taktikájának, módszereinek, harci ta
pasztalatainak gazdag ismeretét kapták, amelyet sikeresen hasznosítottak a fa
siszta területrablókkal vívott küzdelmükben. A partizánosztagok koordinálták 
tevékenységüket a támadó Vörös Hadsereg harcaival és élvezték annak minden 
oldalú segítségét. 

A magyar kommunisták munkájában fontos helyet foglalt el a kijevi parti
zániskola. Az innen kikerült antifasiszták megbízható harcosaivá váltak Ma
gyarországon a népi demokratikus rend győzelméért folyó küzdelemnek. 

A kijevi iskolán számos előadást tartó Vas Zoltán, a Szovjetunióban tevé
kenykedő magyar kommunisták nevében, 1944. augusztus 30-án levélben fe
jezte ki köszönetét a szovjetf népnek, a szovjet kommunista pártnak és a Parti
zánmozgalom Ukrán Törzsének azért a segítségért és gondoskodásért, amelyet a 
kiképzésben és a magyar partizánosztagok megalakításában nyújtottak. A Szov
jetunió segítségét kiemelve Vas Zoltán megjegyezte, hogy ezek az antifasiszták 
megbízható támaszai lesznek a magyar kommunistáknak és az ország más ha
ladó erőinek az új, demokratikus és független Magyarország felépítéséért folyó 
harcban.54 • 

Hasonló levelek érkeztek más magyar elvtársaktól, kommunistáktól és a ki
jevi iskola egyszerű hallgatóitól egyaránt.55 Közöttük találjuk Gábor József
nek, az MKP Külföldi Bizottsága képviselőjének 1944. november 18-ról kel
tezett levelét, amely kifejezi a magyar antifasiszták közös véleményét, a szov
jet nép iránti hálát mindazon segítségért, amelyet az a magyar dolgozóknak 
nyújtott a német és magyar fasiszták országukból való kiűzése, a magyar anti-

51 Magyarország felszabadítása, i. m. 389. o. 
52 IIA HHn nPH UK K n y <j>. 62, on. 1, a. 1, AA. 121, 122. 
53 HeMeiu Jleuie: ľlsiTHÄecaTHAeTHe CoBeTCKoro rocyflapcTBa H Betirpna. MocKBa, 1967. crp . 115—116.; 

HeMeux J[eiue: OcBOÖOHiÄeHne BeHrpHH. MocKBa, 1957. CTp. 13. 
54 Uo.: $. 62, on. 17, Ä. 17, A. 67. 
55 Uo.: A. 68. 
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fasiszták, partizánosztagok és csoportok kiképzése, valamint Kárpátukrajna, Szlo
vákia és Magyarország területére szállítása során. 

1944. október végén az Úszta Gyula vezette ..Rákóczi" partizánosztag találkozott 
a Vörös Hadsereg részeivel. 

E csoport magyar partizánjai a következő sorokkal fordultak a szovjet néphez, 
a Szovjetunió kommunista pártjához és a Partizánmozgalom Ukrán Törzséhez: 

„Osztagunk magyar partizánjai nevében köszönetünket fejezzük ki a Szov
jetunió népeinek, Kommunista Pártjának és a Partizánmozgalom. Ukrán Tör
zsének azért, hogy lehetővé tették számunkra a szovjet nép nagy küzdelmében 
való részvételünket, amelyet az emberiségnek a fasiszták barbár igája alóli fel
szabadításáért, a szabad, független, demokratikus Magyarország létrehozásáért ví
vott, ígérjük, életünket nem kímélve, a jövőben is minden erőnkkel küzdünk 
a német fasiszta területrablók és magyarországi csatlósaik végleges szétveréséért, 
harcolunk a magyar és a szovjet nép közötti barátságért és szoros szövetségért."56 

56 YKpaiHCbKHH icTOpHHHHH ÄypHaA. 1 9 7 5 . N« 2 , CTp. 7 6 . 



VITA 

VÁLASZ SZÁNTÓ IMRE MEGJEGYZÉSEIRE 

A török elleni honvédő harcok adat
gazdag történetéből különösen vonzó 
és egyúttal összetett feladat a várhar
cok megismerése. Nem mondhatjuk el, 
hogy akár a forrásfeltárás, akár az 
eddig ismert adatok értékelése terén ne 
állna előttünk hatalmas munka. Két
ségtelen ugyan, hogy a végvári rend
szer kialakulásának, szervezetének, 
stratégiájának problematikája már 
aligha kínál újdonságot a kutató szá
mára, ám a részletkérdések özöne, a 
részvizsgálatok sora bőven hagy mun
kát. Egy ilyen vizsgálat modelljét állí
tottam föl, amikor megkíséreltem — 
korántsem a véglegesség igényével — 
várostromonként tisztázni a török had
vezetés stratégiai célját, ezen belül az 
adott várral kapcsolatos rész-célkitű
zését, és így emeltem ki a várostrom 
eredményességének, vagy elhúzódásá
nak egyik értékmérőjét, a többi vár
ostromokhoz való hasonlítás alapját. 
Valamennyi vizsgált ostrom esetében 
azonos szempontok alapján próbáltam 
meghatározni az alapesélyt, a „papír
formát", nevezetesen azt, hogy az adott 
időben az adott vár védőitől milyen 
teljesítményt lehetett joggal elvárni. 
Minden további következtetésem, vagy 
feltételezésem ezekre az alapokra 
épült.1 E tanulmányomat Szántó Imre 
adatokban gazdag hozzászólásával tisz
telte meg.2 Csaknem valamennyi ész
revételét az általam tárgyalt tizenhét 

várharc egyikéhez, Eger 1552. évi vé
delméhez fűzte, és azzal kapcsolatban 
kitért Kassa — elvileg ki nem zárha
tó, de adatokkal kellően nem bizonyít
ható — török veszélyeztetésére. 

Nekem, aki Egerben évekre menő 
időt töltöttem, és dolgoztam a vár 
helyreállítási munkáin is, szubjektív 
okoból, nemkülönben a történeti ada
tok tömegének súlya alatt, meggyőző
désem, hogy hadtörténelmünk haladó 
hagyományai, sikerei között igen szá
mottevő az egri diadal. Bár egyáltalán 
nem érzem kényszernek3 ezt az érté
kelést, mégis zavarónak tartom, hogy 
az egri helytállás alig túlbecsülhető 
erkölcsi hatását gyakorta úgy terjesz
tik ki a kor stratégiai viszonyaira, 
hogy belőle vezetik le a török hadve
zetés elképzeléseit, vele helyettesítik 
az elméleti, anyagi, utánpótlási és egyéb 
körülmények, netán az egykorú for
rások kritikai vizsgálatát. Szántó Im
re Egerre koncentrált ellenvetései — 
amelyekhez hasonló nézetek más vár
harcok mások által történt értékelése
kor is felmerülhetnek — újból meg
erősítenek abban a hitben, hogy az 
egyes várak egyenkénti szerepének 
megítélése még sok vizsgálódásra és 
vitára adhat okot. 

Lássuk azonban Eger esetét! Amint 
írtam, 1552-ben Ahmed pasa célja a 
Temes-vidék meghódítása, ezáltal az 
erdélyi-Habsburg szövetség szétzúzása 

1 Marosi Endre: Török várostromok Magyarországon, II. Szulejmán korában. Hadtörténel
mi Közlemények (a továbbiakban — HK) 1975. 3. sz. 427—462. o. 

2 Szántó Imre: Megjegyzések Marosi Endre: Török várostromok Magyarországon, n . Szu
lejmán korában című cikkére. HK 1976. 2. sz. 370—375. o. 

3 Szántó kissé pontatlanul idéz, amikor ezt írja véleményemről: „ugyanakkor ő is kényte
len elismerni, hogy »Eger dicső fénye, lelkesítő ereje, az erőviszonyok túlságos eltolódása 
időszakában, érthetően sokkal nagyobb volt.«" (i. m. 370. o.) Valójában az adott helyen én 
Eger és Kőszeg kortársi értékelését hasonlítom össze : „Eger . . . hős védelme eredményezte 
a második nagy diadalt. . . Dicsfénye, az ostrom hevessége miatt, lényegesen felülmúlta a 
kőszegi győzelemét. Lelkesítő ereje, az erőviszonyok túlságos eltolódása időszakában, érthe
tően sokkal nagyobb volt." (i. m. 449—450. o.) 
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volt. Tevékenységét Ali budai pasa 
biztosította Veszprém és a nógrádi vá
rak elfoglalásával; utóbb Szolnok el
len vonult. Ott bevárta a Temesvár 
alól érkező török főerőket, és Szolnok 
bevétele után az egyesült török sereg 
Eger ostromára vállalkozott/' Szántó 
Imre széles stratégiai elemzése mind
ezt újból megerősíti, és kibővíti Zsám-
boki adatával, aki szerint Ali pasa 
eleve Szolnok és Eger ostromára ké
szült.5 Vita nem is lenne közöttünk, 
ha Szántó nem hangoztatná Kassa ál
lítólagos veszélyeztetését. Forrásai ha
zai vélemények, és az adott esetben — 
nézetünk szerint — semmi többről nem 
adnak felvilágosítást, mint a végvárak 
„második vonala" mindenkori erősíté
sének egy esetéről. Az, hogy Kassán 
vagy Bécsben számoltak Eger — gyors 
— elestével, és ebben (!) az esetben a 
Kassa elleni török támadással, elen
gedhetetlen biztonsági rendszabály 
volt. (Ettől függetlenül Kassáról szá
mottevő erősítést küldtek Egerbe.) Más 
kérdés az, hogy valóban volt-e ilyen 
török haditerv? Elvileg lehetett; a tö
rök sereg fizikai lehetősége talán meg
volt rá. Nem hinném, és nem is állí
tottam, hogy az akciórádiusz kapcso
latos lenne Kassa meg nem támadásá
val, és így most sem vállalkozhatom 
annak taglalására, vajon Ali és Ah
med felismer(het)te ezt a szabálysze
rűséget,6 Gyakorlatilag a török vezé
rek fentebb vázolt 1552. évi stratégiá
ja egyöntetűen kitűnik az egykorú for
rásokból, azokban viszont nincs érde
mi adat Kassa ostroma tervbe vételé
ről — és ilyen adattal Szántó Imre 
sem tudja érvelését alátámasztani.7 

Kassa jelentőségének, fenyegetettségé
nek kortársi értékelése, a védelmére 
hozott intézkedések sora tanulmányt 
érdemelne, és ennek alapjait voltakép
pen megvetette Szántó Imre, de úgy 
érzem, fenn kell tartanom nézetemet 
a tényleges török haditerv hiányáról, 
legalábbis addig, amíg kompetens for
rás nem bizonyítja annak meglétét. 
Következésképpen nem érzem szüksé
gesnek, hogy mérsékeljem megfogal
mazásomat az egri diadal kortársi és 
utókori értékeléséről: fönntartom, hogy 
a védők helytállása vagy veresége nem 
határozta meg Kassa vagy Felső-Ma
gyarország sorsát. 

Fölöttébb érdekes a gyulai vár sor
sának megvilágítása, de azt talán még
sem hinném, hogy Eger kitartása men
tette volna meg Gyulát.8 Ha (és ez az 
alternatíva, ez a „ha" talán nem is 
illő felvetés) Ahmed el akarta volna 
foglalni az akkor még gyengén erődí
tett9 várat, szinte menetből megtehet
te volna. Az egyébként nyerhető né
hány hét a tényleges megerősítés szem
pontjából szinte semmit sem jelentett. 

Nem tudom, mennyiben maradt vi
tánk a perzsa kérdésben. Voltakép
pen csak azt szerettem volna tanul
mányomban leszögezni, hogy a perzsa 
hadjárat ugyan befolyásolta a török 
stratégiát, de nem a taktikát, és lég
ióként nem az egri török hadvezetést. 

Űgy tűnik, tanulmányom néhány 
megfogalmazása és hangsúlya — szán
dékom ellenére — helyenként félreér
tésre adott okot. Köszönöm Szántó Im
re korrekt hangvételű kiegészítéseit, 
észrevételeit, amelyek tanulságait 
megszívlelem. 

4 Marosi Endre: i. m. 444., 447—448. o. 
5 Szántó Imre: i. m. 371. o. 
6 Uo. i. m. 370. o. szerint mintha nekem tulajdonítana ilyen összekapcsolást, és ezt tagad

va írja: „Lehetséges, hogy Kassa kívül esett a pasák hadseregének »akciórádiusán«, de úgy 
gondoljuk, hogy Ahmed és Ali ezt a szabályszerűséget még nem ismerte fel, sőt kifejezetten 
arra törekedtek, hogy »hatósugarukat« a Felvidékre is meghosszabbítsák." (Idézőjelek az 
eredetiben — M. E.) 

7 Úgy tűnik, nem lenne helyes ilyen adatnak tekinteni az 1588-ban kelt haditerv-ajánlatot, 
amely az akkori budai pasának, vagy esetleg más török „nagyságos úrnak" számos erődített 
hely, köztük Kassa elfoglalását javasolja. (Közli: Spáczay Hedvig: Javaslatok magyar terü
letek elleni török támadások megszervezéséhez. HK 1969. 4. sz. 700—706. o.) Szántó Imre erre 
a forrásra hivatkozva tényként közli, hogy „ . . Ali budai pasa már arra gondolt, hogy a len
gyel határra viszi előre a legyőzhetetlennek tartott félholdas lobogót." Szántó Imre: i. m. 371. 
o. és 4. Íj. Ebben egyébként osztja Spáczay Hedvig véleményét (i. m. 701. o.). 

8 JSzántó Imre: i. m. 372. o., hivatkozik Karácsonyi Jánosra. 
9 Gyula erődítési munkáira Marosi Endre: Itáliai hadiépítészek részvétele a magyar vég

várrendszer kiépítésében 1541—1592 között. HK 1974. 1. sz. 52. o. 
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SZEMLE 

ISZTORIJA VTOROJ MIROVOJ VOJNI 1939—1945 

(Vojenizdat, Moszkva, 1975. 534 o.) 

A Szovjetunió elleni fasiszta agresz-
szió kezdetétől a Moszkva alatt indí
tott szovjet ellentámadás befejezéséig 
— időben 1941 júniusától 1942 áprili
sáig — terjedő periódus talán a legiz
galmasabb és legfeszültebb a második 
világháború történetében. Akkor tel
jesedik ki a változás a háború jelle
gében, válik világméretűvé a fegyve
res küzdelem s jön létre az antifa
siszta koalíció, akkor tolódnak el az 
erőviszonyok a Hitler-ellenes szövet
ség javára és szenvedi el első veresé
gét az addig győzhetetlen Wehrmacht 
— hogy csak a legjellemzőbb tartalmi 
meghatározókat említsük. 

Ezt az időszakot fogja át a szovjet 
történettudomány reprezentatív vállal
kozásaként készülő sorozat negyedik 
kötete, melynek magyar nyelven tör
ténő megjelentetésére már minden elő
készületet megtett a Zrínyi Katonai 
Kiadó. 

A kötet szerzői kollektívája jól hasz
nosítja a kutatások legújabb eredmé
nyeit, teljességre törekvő módon ad 
képet az események menetéről, gondo
san elemzi és értékeli a lezajlott fo
lyamatokat. Különös figyelemmel vizs
gálják a szerzők a háború kezdeti sza
kaszának jellemzőit, hangsúlyozva an
nak nagy hatását a háború menetére, 
sőt kimenetelére is. Pontos és részletes 
adatokkal érzékeltetik, hogyan alakul
tak a felek erő- és eszközviszonyai a 
háború előestéjén, s milyen volt a 
helyzet a határokon. Részletesen is
mertetik a szovjet kormány és had
vezetés védelmi intézkedéseit, határo
zottan cáfolva azt az álláspontot, mely 

szerint a Szovjetuniót készületlenül ér
te a hitleri agresszió. Gazdagon doku
mentálják, hogy a szovjet párt- és ál
lami vezetés idejekorán felismerte a 
háborús veszélyt és jelentős erőfeszí
téseket tett a fasiszta támadás meg
felelő fogadtatására. Tények sokasá
gával bizonyítják a hadiipar feszített 
ütemű fejlesztését, a fegyveres erők 
létszámának növelését és más védelmi 
intézkedések foganatosítását. Ugyanak
kor arra is rámutatnak, hogy az ag
resszió várható kezdetének hibás meg
határozása nem tette idejében lehetővé 
a népgazdaság átállítását, a hadsereg 
átszervezésének és korszerű harci tech
nikával történő átfegyverzésének be
fejezését. A védelmi képesség fejlesz
tése terén bekövetkezett hibák és hiá
nyosságok tárgyalásakor a kollektív 
felelősséget hangsúlyozzák, s nem egy 
személy vagy néhány ember tévedését, 
mulasztását, helytelennek bizonyult 
nézetét okolják a helyzet kedvezőtlen 
alakulásáért. 

A hadműveletek tárgyalása során jól 
érzékeltetik, hogy a szovjet csapatok 
kezdeti balsikerei ellenére kalandor 
számításokra épültek a „Barbarossa-
terv" célkitűzései és a szovjet embe
rek önfeláldozó hősiessége kárhoztatta 
kudarcra az előző hadszíntereken be
vált „Blitzkrieg"-stratégiát. Ebben az 
összefüggésben adják reális magyaráza
tát Hitler döntésének a Moszkva elle
ni támadás ideiglenes leállításáról és 
a fő erőkifejtésnek Kijev elfoglalására 
történő összpontosításáról. Számos új 
adat fényében tárgyalják Ogyessza, 
Szevasztopol, a Krím-félsziget, Lenin-

7 Hadtörténelmi Közi. — 725 — 



grád és Moszkva védelmét, a szovjet 
hadászati ellentámadás előkészítését és 
lefolytatását. Mindezek kapcsán a had
vezérek tevékenységének, az egyéni és 
a kollektív hősiesség példáinak bemuta
tására egyformán gondot fordítanak. 

Jelentőségének megfelelően, méltó 
helyet kap a kötetben a szovjet em
berek nagyszerű helytállásának ábrá
zolása az arcvonalakon, a munka front
ján és az ellenség hátában egyaránt. 
Különösen megragadó az a kép, amely 
a Szovjetunió népgazdasága átszerve
zésének és a veszélyeztetett területek 
ipara egyidejű áttelepítésének gigászi 
feladatáról tárul elénk. A korábbi fel
dolgozások és memoárok sokat el
mondtak már e roppant erőfeszítések
ről, melyek eredményeként példátlanul 
rövid idő alatt egységes katonai tá
borrá vált a szovjetek országa. Ež a 
kötet azonban most már a teljesség 
igényével, pontos adatok tömegére tá
maszkodva számol be a párt- és álla
mi ,vezetés intézkedéseiről, a dolgozó 
milliók éjt-nappallá tevő áldozatos 
munkájáról, amely barátnak és ellen
ségnek mindennél meggyőzőbben bizo
nyította a szocialista rend erejét, szer
vezőképességét és fölényét, a szovjet 
emberek mélységes hazafiságát és a 
szocializmus ügyével való egybefor-
rottságát a legválságosabb időben is. 
Ugyanezt igazolja a fasiszta megszál
lás alá került területeken kibontako
zott partizánmozgalom, melynek kez
deti tevékenységét szintén bőségesen 
dokumentálja a kötet. 

Alapos és mélyreható elemzést ka
punk a könyvben az antifasiszta koa
líció kialakulásának folyamatáról is. 
A szerzők gondosan tisztázzák a kü
lönböző osztályok és államok politikai 
céljait, kimutatják a háború jellegé

ben bekövetkezett változást a Szov
jetuniót ért agresszió után és sorra 
veszik annak politikai következmé
nyeit, a leegyszerűsítést kerülve érté
kelik a Hitler-ellenes szövetséget ösz-
szetartó erőket és érdekeket. 

Tényleges szerepüknek és jelentősé
güknek megfelelő helyet és ábrázolást 
nyernek a kötetben a háború más had
színterei, a szövetségesek és ellenfe
leik tevékenysége. Kiemelést érdemel 
mindenekelőtt a japán és az amerikai 
uralkodó osztály politikája - alakulásá
nak árnyalt bemutatása a tárgyalt idő
szakban, valamint a japán haderő 
csendes-óceáni és délkelet-ázsiai gyors 
sikereinek elemzése. Itt kell megemlí
teni, hogy a szerzők több új adattal 
gazdagítják ismereteinket a japán hó
dítók elleni népi felszabadító harc ki
bontakozásáról és kezdeti eredményei
ről is. 

Az antifasiszta ellenállási mozgalom 
problematikájával a kötet több feje
zete is foglalkozik. Ezek megvilágítják 
a mozgalom jellegét, országonkénti sa
játosságait, kezdetének körülményeit, 
a hatékonyságát befolyásoló tényező
ket. Meggyőzően dokumentálják a 
kommunista pártok vezető szerepét a 
mozgalomban és áldozataik méreteit a 
megszállók elleni küzdelemben. Emel
lett arról is képet adnak, milyen mun
kát végzett az angol és amerikai kom
munista párt az antifasiszta koalíció 
népi bázisának állandó szilárdítása ér
dekében. 

Tematikai gazdagsága, adatbősége, 
teljességre törekvő tárgyalásmódja kö
vetkeztében a kötet méltán tarthat 
igényt a legszélesebb érdeklődésre, 
melyet magas színvonalon képes is ki
elégíteni. 

Tóth Sándor 



LEONARD MOSLEY 

AZ ELFECSÉRELT IDÖ 

(Hogyan kezdődött a második világháború?) 

(Zrínyi Katonai Kiadó, 1975. 426 o.) 

A nyugati könyvpiacon, az évről év
re megjelenő számos tendenciózus és 
lényegét tekintve szovjetellenes törté
nelmi munka között, találunk a bur
zsoá szerzők tollából értékes műveket 
is, amelyek — osztályszemléletük fenn
tartása mellett — a második világ
háború okainak és tanulságainak tár
gyilagos megközelítésére törekszenek. 
Értékük főleg abban rejlik, hogy gaz
dag tényanyagra támaszkodva fényt 
derítenek a nyugaton, a kritikus, há
ború előtti években . lejátszódott leg
fontosabb eseményekre. Közülük né
hány megjelent az utóbbi években a 
Szovjetunióban és más szocialista or
szágokban is. 

Ezek sorába tartozik Mosley könyve, 
amely a Zrínyi Katonai Kiadó gon
dozásában látott napvilágot és az an
gol kiadás rövidített fordítása. A szer
ző munkáját a nyugati államok poli
tikája szemléltetésének szenteli, ab
ban az időszakban, amikor Németor
szág még Lengyelország megtámadá
sára készült, különös tekintettel a kez
dődő második világháború és a vezető 
imperialista nagyhatalmak politikai 
irányvonala közötti kapcsolatra, köl
csönhatására. Részletesen az 1938— 
39-es évek eseményeivel — az impe
rializmus gyorsan éleződő válságának 
időszakával — foglalkozik, áttekinti a 
nagyhatalmak diplomáciai tevékenysé
gét, főleg annak a kulisszák mögötti, 
rejtett oldalát. 

Mosley „titka" abban rejlik, hogy 
közvetlenül figyelhette meg a diplo
mácia „boszorkánykonyháját" Berlin
ben, de a második világháború kirob-
bantását megelőző számos eseménynek 
is szemtanúja volt, például — mint 
haditudósító — ' Spanyolországban; 
majd Jugoszláviában és Normandiá
ban, a harcok résztvevőjeként. Ezért 
Mosley tényanyaga gazdag, segítségé

vel be tudja mutatni a politikai veze
tők szavai és a tettek közötti ellent
mondásokat. 

Anglia és Franciaország például ga
rantálta a fasiszta agresszió által fe
nyegetett országok (Csehszlovákia és 
Lengyelország) szuverenitását. Akarva-
akaratlanul, a kulisszák mögötti diplo
mácia feltárásával, Mosley rávilágít 
arra, hogy Csehszlovákia és Lengyel
ország kérdésében szinte elmosódott a 
különbség a nyugati szövetségesek és 
a „tengely" államai részéről képviselt 
álláspont között. A nagy játszmában 
ezt a két „gyalogot" eleve Hitlernek 
akarta feláldozni Chamberlain és Da-
ladier, hogy cserében megjavíthassák 
pozícióikat a későbbi szovjetellenes 
akcióban. Ezek a lépések olyan remé
nyeket keltettek Hitlerben és környe
zetében, hogy Anglia, Franciaország és 
az Egyesült Államok nem fogják aka
dályozni a „keleti politika" térnyeré
sét és a Szovjetunióval határos orszá
gok bekebelezését. Ezeket a gondolato
kat alátámasztandó, részletesen foglal
kozik a szégyenletes müncheni tárgya
lásokkal, ahol tulajdonképpen minden 
„tárgyalás" és az érdekeltek részvétele 
nélkül egyeztek meg Csehszlovákiának 
Hitler kezére játszásában, a további 
német keleti előretörés és a Szovjet
unió veszélyeztetésének támogatásá
ban. 

A nyugati országok kormányai cini
kus hidegvérrel szemlélték, hogyan 
lépnek a hitlerista csapatok Csehszlo
vákia területére. A vezető politikai 
személyiségek úgy nyilatkoztak a saj
tóban és . rádióban, hogy nem szabad 
a cseh területekért szembe helyezked
ni Németországgal, mert az egy világ
háború kirobbanásához vezethet, és azt 
— úgymond — szándékukban áll min
den áron elkerülni. Az érvelésüknek 
kedvező lélektani helyzet kialakítása 
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érdekében széles körben terjesztették 
a Harmadik Birodalom „óriási" kato
nai erejéről, hadseregének, de különö
sen légierejének „legyőzhetetlenségé-
ről" szóló propagandaanyagokat. A té
nyek viszont azt igazolják, hogy a né
met fegyveres erők ekkor még nem 
voltak egy nagy háború folytatására 
felkészülve, Németország maga, kime
rítve gazdasági tartalékait az őrült 
fegyverkezési hajszában, nehéz gazda
sági és politikai helyzetben volt. 

A Wehrmacht akkor 35 gyalog-, 5 
páncélos, 4 gépesített, 4 könnyű és 3 
hegyivadász hadosztállyal rendelkezett. 
Velük szemben a csehszlovák hadsereg 
45 jól felszerelt és hazafias lelkesedés
től hevített, erős határ menti erődít
ményekre támaszkodó hadosztálya állt. 
A helyzet mégis úgy nézett ki a néme
tek bevonulásakor, mint amikor „a 
házigazda álmából felriasztva megy a 
csengetésre ajtót nyitni, és útközben 
gombolgatja a nadrágját." A Szudéta-
vidék ellenállás nélkül került a néme
tek kezére. 

A szerző beismeri, hogy egyedül a 
Szovjetunió mutatkozott késznek arra, 
hogy az agresszió áldozatának segítsé
get nyújtson. 1938 nyarán 30 lövész-, 
10 lovashadosztályt, 1 harckocsihadtes
tet, 3 harckocsi- és 12 repülődandárt 
vonultatott fel és helyezett harcké
szültségbe a nyugati határok mentén 
és a mélységben, a Volgáig és az Urá
lig terjedően. A Beneš-kormány azon
ban lemondott a szovjet segítségről 
és a kapituláció mellett döntött. A 
nyugati nagyhatalmak siettek a német 
lépést szankcionálni, mivel ez erősen 
beleillett messzemenő terveikbe. 

A „Drang nach Osten" hitleri poli
tikája támogatásának újabb állomása 
következett — Lengyelország. 1939. 
március 15-én Chamberlain úgy nyi
latkozott, hogy folytatni fogják a meg
békélés politikáját. Garantálták Len
gyelországnak — Franciaországgal kö
zösen —, hogy egy német agresszió 
esetén mindenoldalú segítségben ré
szesítik. Ez azonban csupán a közvé
lemény megtévesztésére szánt politikai 
trükk volt. A szerző adatokkal igazol
ja, hogy a titkos diplomáciai tárgya

lások során Hitler tudomására hozták: 
nem szándékoznak Lengyelország se
gítségére sietni. Tény az is, hogy Len
gyelország kormánya — Csehszlová
kiához hasonlóan — nem óhajtotta 
igénybe venni a Szovjetunió felaján
lott segítségét és moszkvai nagykövete 
útján a kölcsönös segélynyújtási szer
ződés aláírását is visszautasította. így 
a kelet felé vezető út a fasiszta fene
vad számára ismét megnyílt. 

Mosley bírálja a nyugati hatalmak 
lengyel politikáját, mégis, úgy tűnik, 
szolidáris az e kérdéssel kapcsolatos 
szélsőségesen reakciós állásponttal. A 
második világháború okát nem a nyu
gati hatalmak hitszegő politikájában, 
hanem a Lengyelországnak nyújtott 
garanciák meddőségében keresi. Ter
mészetes, hogy a Hitlert kelet felé 
ösztönző politika, melyet hazug papír
garanciákkal álcáztak, nem háríthatta 
el a Lengyelország elleni fasiszta ag
ressziót, nem védhette meg a világot 
egy világháborús tűzvésztől. A szerző 
megjegyzi, hogy a támadás megindí
tásakor a nyugat vezetői befogták fü
lüket, hogy ne hallják a Lengyelor
szágból odáig hallatszó ágyúlövéseket, 
bombarobbanásokat. Hitler pedig kelet 
felé masírozott a kis államok — Ang
lia és Franciaország volt szövetségesei 
— holttestén át. 

A szerző okfejtéséből kitűnik, hogy 
Anglia és Franciaország vezető körei
nek hajlandósága a Szovjetunióval 
való szövetség megkötésére tulajdon
képpen egy megfélemlítési akció volt 
Hitlerrel szemben olyan irányban, 
hogy az, e szövetség veszélyeit érezve, 
hajlandó legyen a nyugati hatalmak
kal megegyezni és a Harmadik Biro
dalom hódítási mohóságát az általuk 
diktált mederbe szorítani. Nem mond
ja ki nyíltan, de a sorok között érez
teti Mosley, hogy az 1938—39-es évek
ben az imperialista hatalmak, az egyre 
erősödő válság szorításában vergődve, 
mindegyik a saját módszerével, de kö
zös nyelvet igyekeztek találni a szov-
jetellenesség bázisán. 

Történelmi tanulság, hogy a szovjet-
ellenesség, mely a nyugati hatalmak 
háború előtti politikájának alapját ké-
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pezte, végül is legtöbbjüket nem csak 
a háború borzalmaiba sodorta, hanem 
nemzeti katasztrófát is okozott. És ép
pen a Szovjetunió — amely ellen egye
sített imperialista agressziót terveztek 
— mentette meg ezeket az országokat 
és népeket a fasiszta iga veszélyétől, 
sőt, esetenként a teljes megsemmisü
léstől.^ Ez a lecke, melyet a történe
lem adott fel, ma is megtartotta ak
tualitását. 

A szerző tág teret szentel könyvé
ben a Nyugat kimagasló politikai sze
mélyiségeinek bemutatására, de elné
zően szól a második világháború ki
robbantásában viselt felelősségük kér
déséről; noha még így is többet mond, 
mint számos más burzsoá történetíró, 
anélkül, hogy a historiográfiájukban 
jóváhagyott keretek közül kilépne. 

Amikor Mosley a nyugati államfér
fiak döntéseit, magatartását taglalja, 
nem a vezető körök osztályérdekeit 
veszi alapul, hanem a pszichoanalízis 
módszerét alkalmazza, mely napjaink
ban a nyugati historiográfiában diva
tos és széles körűen elterjedt, és 
amelyben olyan tényezőknek, mint a 
szimpátia és antipatia, a tudatalatti 
stb. nagy szerepük van. A tények vi
szont azt bizonyítják, hogy Chamber
lain például mániákus konoksággal tö
rekedett a monopolista körök alapvető 
érdekeinek érvényesítésére, többek kö
zött — erről a könyv adatai is tanús
kodnak — arra, hogy megegyezésre 

jusson Hitlerrel és a fasiszta agresz-
sziót a Szovjetunió ellen irányítsa. A 
Mosley által „szürke eminenciásnak" 
nevezett politikus, diplomáciai lépé
seit és a Szovjetunió iránt táplált osz
tálygyűlöletét véve alapul, sokkal in
kább politikai vakságban szenvedő, sőt 
veszélyes személyiségnek tekintendő. 

így tehát a, közkedvelt pszichoana
lízis a vezető politikai személyiségek 
értékelésében arra jó, hogy eltussolja 
a legfontosabbat — tevékenységük tár
sadalmi motiváltságát azon a politikai 
irányvonalon belül, melyre felesküd
tek. 

Hiányolható, bár érthető, hogy Mos
ley könyvében a Szovjetunió politiká
ját csak nagy vonásokban, és inkább 
az 1939 júniusa utáni időszaktól érin
ti, amikor is a nyugati szövetségesek 
szándékosan zsákutcába juttatták a 
moszkvai tárgyalásokat. A szerző el
ismeri a Szovjetunió realitásokon 
nyugvó politikáját, de nem szól azok
ról az óriási erőfeszítésekről, amelye
ket több éven át a kollektív bizton
sági rendszer létrehozásáért és ezzel a 
világháború veszélyének elhárításáért 
tett. 

Mindezen hiányosságok ellenére, kri
tikus szemmel olvasva, Mosley könyve 
hozzásegítheti a történelem iránt érdek
lődő olvasókat az 1938—39-es évek 
riasztó eseményeinek jobb megértésé
hez. 

Nádor Tibor 



P. A. ZSILIN 

PROBLÉMU VOJENNOJ ISZTORH 
(Vojenizdat, Moszkva, 1975. 397 o.) 

A Szovjetunió hadtörténelmével fog
lalkozó szakember, és minden bizony
nyal az érdeklődő olvasó is, .találko
zott már P. A. Zsilin jelen könyvének 
egy-egy fejezetével a szovjet szakfo
lyóiratok tanulmányozása során. A kö
tet ugyanis válogatás a szerző közel
múltban megjelent cikkeiből, tanulmá
nyaiból, tudományos konferenciákon 
elhangzott előadásaiból. 

A kötet címe, „A hadtörténelem 
problémái" lényegében meghatározza a 
válogatás célját. A kötetbe került cik
kekben, tanulmányokban P. A. Zsilin 
a marxista hadtörténetírásnak és a 
Szovjetunió hadtörténelmének olyan 
fontos, lényegét tekintve már feldolgo
zott, ám nem kellően kimunkált s 
ezért esetenként (a polgári hadtörténé
szek részéről) alaptalan vitákra is le
hetőséget adó kérdéseit veszi sorra, 
amelyek teljes értékű, tudományos 
megválaszolása — napjaink felerősö
dött ideológiai harca közepette — a 
történelmi tisztánlátás, a szocialista 
tudatformálás szempontjából meghatá
rozó jelentőségű. A hadtörténelem ese
ményeinek hamis beállítása, a torz, 
gyakran ellenséges szándékú következ
tetések levonása, a hamis alapokon 
felépülő egész rendszerek megtámad-
hatatlannak vélt beállítása a közvéle
mény tendenciózus megdolgozásával 
számos veszélyforrást rejt magában, s 
elsősorban akkor veszélyes ez, ha a 
még napjainkban is ható események 
„objektív" feldolgozására kerül sor. P. 
A. Zsilin vitába száll ezekkel a néze
tekkel, és alapos szakirodalmi isme
retek, gazdag tényanyag birtokában 
azok marxista kritikáját adja. A kötet
be került cikkek, tanulmányok túlnyo
mó többsége a historiográfia körébe 
sorolható. A második világháború 
konkrét problémáival foglalkozó cik
kekben pedig (szám szerint négyben), 
a szerző a szovjet nép, a szovjet ál
lam és hadsereg hősiességét, a Szov

jetunió Kommunista Pártjának szer
vező és vezető szerepét igyekezett ér
zékeltetni. 

A szerkesztés a kötetet két részre 
osztotta. Az első rész „A marxizmus— 
leninizmus klasszikusai a háborúról és 
a hadtörténelemről" címet kapta. A 
négy fejezet (négy önálló tanulmány), 
Marx. Engels és Lenin hadtörténelem
mel foglalkozó munkásságát elemzi, 
valamint — a hadtörténelem kutatásá
nak módszertani vonatkozásait vizs
gálva — napjaink szovjet hadtörténet
írásának néhány jellemző tulajdonsá
gára mutat rá. 

A kötet második részének címe: ,,A 
szocialista haza védelmének történelmi 
tapasztalatai". E témakör cikkei, ta
nulmányai (5—17. fejezet) elsősorban a 
Nagy Honvédő Háború történetének 
kérdéseivel foglalkoznak, de, mintegy 
időrendi sorban haladva, a szovjet ál
lam és a szovjet hadsereg megalaku
lása, a polgárháborúban folytatott te
vékenysége és a szocialista haza meg
védésére való felkészülése is figyelmet 
kapott. 

Mint már fentebb is szóltunk róla, 
Zsilin, vitatkozva—helyre téve, a pol
gári hadtörténészek ellenséges szándé
kú „magyarázatait" visszautasítva dol
gozza fel a megválaszolandó problé
mákat. 

A recenzió, terjedelmi korlátok 
miatt, nem vállalkozhat az összes ta
nulmány részletes ismertetésére. A tar
talmi kivonatok helyett a válogatásból 
„önkényes válogatással" azokat emel
jük ki, amelyek leginkább tarthatnak 
számot érdeklődésre, kiemeljük továb
bá azokat a lényeges megállapításo
kat, amelyek a válogatás egészét te
kintve meghatározó jellegűek. 

Az első rész a marxizmus klassziku
sainak hadtörténetírói tevékenységével 
foglalkozik. Marx munkásságát ele
mezve Zsilin megállapítja, hogy mind
máig nem fordítottak kellő figyelmet 
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a „Marx és a hadtörténetírás" téma
körre. Abból az egyáltalán nem el
fogadható magyarázatból indultak ki, 
hogy a Marx és Engels között kiala
kult „munkamegosztás" szerint a had
történelem problémáival Engels fog
lalkozott. P. A. Zsilin a további ku
tató munka szempontjából értékes, 
iránymutató megállapításokat téve — 
természetesen nem a teljesség igényé
vel — nyomon követi Marx hadtörté
netírói tevékenységét, kiemelve az En
gelsszel folytatott levelezését. 

Az „Engels, a hadtörténész" téma
körnek könyvtárnyi irodalma van. A 
szerző kiemeli, mit jelentett Engels 
a hadtörténetírás számára. Ö volt az, 
aki valójában forradalmasította a had
történetírást. Munkásságáig a hadtör
ténelem lényegében leíró, adatközlő 
jellegű volt, a hadtörténészek idealista 
felfogása megfosztotta az igazi tudo
mányosságtól a hadtörténetírást. A há
borúk keletkezését kikerülhetetlen és 
feltartóztathatatlan jelenségként, a ter
mészet törvényeként, a háborúkat az 
emberiség örök útitársaként kezelték. 
Engels az, aki feltárja a háborúk ke
letkezésének lényegét. A háború a ma
gántulajdon és az osztályok kialaku
lásával jelentkezett, az osztálytársa
dalmak terméke, az állam politikájá
nak erőszakos eszközökkel való foly
tatása. Egyaránt foglalkozott mind a 
múlt, mind pedig saját kora hadtör
ténelmi problémáival. Figyelmet szen
telt kora nagy háborúinak, a krími 
háborúnak, az amerikai polgárháború
nak, a porosz—francia háborúnak, 
több cikket, tanulmányt is írt ezekről. 
Hadtörténetírói tevékenységét a prole
tariátus érdekében fejtette ki, hang
súlyozva, hogy céljaik eléréséhez nincs 
szükség államok közötti háborúra, s 
éppen a proletariátus feladata, hogy 
megakadályozza a háborút, leleplezze 
az imperialista politikát. 

Hosszú tanulmány foglalkozik Lenin 
hadtörténetírói munkásságával. (A kötet 
harmadik fejezete.) P. A. Zsilin e mun
kásság lényegét, Lenin elméleti alap
vetéseit, a következőkben foglalja ösz-
sze: 1. Lenin a háborúnak, mint tár
sadalmi jelenségnek, végleges értékű 

marxista magyarázatát adta, feltárva 
annak osztályjellegét; 2. a háborúk 
keletkezésének okait vizsgálva kidol
gozta a meglehetősen bonyolult prob
léma megoldásának módszertani meg
közelítését; 3. a különböző háborúk 
történetét elemezve, Marx és Engels 
ilyen irányú tevékenységét továbbfej
lesztve, világosan meghatározta az 
igazságos és igazságtalan háború lé
nyegét, amelynek alapján a marxista— 
leninista pártok kidolgozták és kidol
gozzák ma is taktikájukat a háború és 
béke kérdését illetően. Külön foglal
kozik a szerző Leninnek a polgárhá
ború éveiben folytatott tevékenységé
vel, aláhúzva, hogy Lenin volt az első 
a marxisták között, aki megalkotta a 
győztes szocialista forradalom megvé
désének tudományos mélységű alapjait. 

A kötet negyedik fejezete módszer
tani kérdésekkel foglalkozik, átfogó 
képet ad napjaink szovjet hadtörténet-
írásának helyzetéről, a kutatás felada
tairól, és hangsúlyozza a történész sze
mélyének fontosságát. „A szovjet had
történelem — írja a szerző — első
sorban a szovjet állam fegyveres meg
védésében szerzett tapasztalatok tör
ténete. Erről írni pedig csak úgy lehet 
a kutatónak, a történésznek, ha műve 
neveli az olvasót, növeli p haza iránti 
feltétlen odaadást." 

A válogatás második részébe a Szov
jetunió hadtörténelmével foglalkozó 
cikkek, tanulmányok kerültek. Az ötö
dik fejezet címe: „A szovjet állam 
hadserege". A cikkben a Vörös Had
sereg történetének első hónapjait, első 
éveit veszi szemügyre a szerző, ismer
teti a szervezés érdekében ez időszak 
alatt hozott intézkedéseket, nyomon 
követi a hadsereg létszámának alaku
lását, foglalkozik a fejlesztés irányai
val és a párt szervezésében játszott sze
repével. 

A hatodik fejezet a kötet egyik leg
érdekesebb tanulmánya. A polgárhá
ború éveinek stratégiai kérdéseit elem
zi Zsilin. E stratégia legjellemzőbb 
vonásai: benne kifejezést nyert a kom
munista párt politikája; teljességgel 
követte a polgárháború céljait; meg-
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valósult a politikai és katonai vezetés 
egysége. 

„A katonai doktrína kidolgozásának 
történetéből" címet viseli a hetedik 
fejezet. A tanulmányban a szerző 
hangsúlyozza a katonai doktrína ki
dolgozásának, helyes megválasztásának 
fontosságát. A következőkben átfogó 
képet ad azokról a vitákról, amelye
ket a polgárháború alatt és után a 
Szovjetunió katonai szakírói folytattak. 
Külön érdekessége a tanulmánynak, 
hogy Zsilin — igaz, csak nagyon váz
latosan — foglalkozik az orosz—japán 
háborúban elszenvedett vereség kap
csán kirobbant vita előzményeivel is. 
Részletesebben ismerteti V. J. Boriszov 
polgárháború alatti, és Frunze polgár
háború utáni, e témával foglalkozó po
zitív tevékenységét, és a velük szem
ben fellépők (elsősorban Trockij) ne
gatív állásfoglalásait. A katonai dokt
rína végső megfogalmazásban 1939-ben 
került nyilvánosságra. 

A nyolcadik fejezet címe „A mar
xizmus—leninizmus a szocialista haza 
megvédéséről". A viszonylag kis ter
jedelmű cikkben Zsilin megvizsgálja, 
hogyan valósultak meg a Szovjetunió 
gyakorlati hadtörténelmében a marxiz
mus klasszikusainak tanításai. 

A kötet további fejezetei a második 
világháború legfontosabb problémáit 
elemzik. A tanulmányok elsősorban 
historiográfiai ihletésűek, bennük a 
szilárd marxista alapállású hadtörté
nész, a nagy felkészültséggel rendel
kező szakember száll vitába a pol
gári hadtörténészek hamis, gyakran 

ellenséges szándékú megnyilvánulásai
val. A fejezetek címei: „Felkészülés a 
Szovjetunió elleni agresszióra", „Le
genda a »preventív háborúról« — az 
imperializmus ideológiai fegyvere", „A 
villámháborús fasiszta doktrína és ku
darca a Szovjetunió elleni háborúban", 
„A Szovjetunió népeinek erőfeszítései 
a második világháborúban elért győ
zelemben", „A Szovjetunió Kommu
nista Pártja a fasizmus elleni harc 
élvonalában", „A Szovjetunió második 
világháborús szerepének elferdítői el
len", „A második világháború törté
nete tanulmányozásának néhány prob
lémájáról". A Nagy Honvédő Háború 
győztes befejezése igazolta a történe
lem tanítását, a megtörtént események 
..megmagyarázása", a második világ
háború történéseinek bagatellizálása 
nem vezet eredményre, ellenkezőleg, 
káros hatása felbecsülhetetlen veszé
lyeket rejt magában. 

A kötet utolsó fejezete a hadtörté
nelem tapasztalatainak niai felhaszná
lási lehetőségeivel foglalkozik. 

A kötet 17 tanulmánya nem adhat 
teljes képet P. A. Zsilin hadtörténészi 
munkásságáról. A kiadó törekvése, 
hogy egy neves hadtörténész munkás
ságán keresztül feltárja a szakember 
és az érdeklődő olvasó előtt a szovjet 
hadtörténelem legfontosabb kérdéseit, 
úgy érezzük, sikerrel megvalósult, s 
ezért megbocsáthatók azok az átfedé
sek is, amelyekkel minden válogatás
kötetnek számolnia kell. 

Ságvári György 



KRÄH PERVOVO NASESZTVIJA IMPERIALISZTOV NA 
SZTRANU SZOVJETOV 

(Vojenizdat, Moszkva, 1973. 440 o.) 

Az oroszországi polgárháború, vala
mint az azt újjáélesztő, felfokozó és 
évekig elhúzódó külföldi beavatkozás 
történetéről szóló összefoglaló • munkák 
egy újabb adattárát, az események 
összefüggéseinek új, az eddiginél 
komplexebb megközelítését alkalmazó, 
figyelemre méltó szintézis jelent meg 
Moszkvában. írói, összeállítói a Szov
jetunió Honvédelmi Minisztériuma 
Hadtörténeti Intézetének munkatársai : 
B. I. Baromikin, V. P. Gorlov, Sz. D. 
Guszarevics, V. G. Klevcov, A. M. Ko-
nyev, A. A. Kaszakovszkij, V. P. Nau-
mov, V. I. Petrov, N. A. Pronyina, A. 
K. Szeljanyicsev. A szerzői kollektíva 
vezetői a téma ismert szakemberei: 
N. N. Azovcev és P. N. Dmitrijev. 

A könyv címe, „A szovjetek országa 
ellen indított első imperialista táma
dás csődje", jelzi a szerzők célkitűzé
sét, alapkoncepcióját, amely az egész 
munkán végigvonul. Azzal a nyugat
európai és • amerikai burzsoá módszer
rel szállnak szembe — a tények, az 
események mélyebb összefüggéseire hi
vatkozva —, amely a polgárháborút 
csupán Oroszország belső erői harcá
nak fogja fel, s mint sajátos orosz 
jelenséget tárgyalja és ezzel mintegy fel
mentést ad a háború valódi okozóinak, 
az orosz belügyekbe beavatkozó im
perialistáknak. Hivatkoznak P. N. Mil-
jukov professzorra, a kadétpárti tör
ténészre és politikusra, aki elismeri, 
hogy a fehérgárda a külföldi bur
zsoázia támogatása nélkül nem kép
viselt jelentős katonai erőt, a szovjet
hatalom ellen huzamos harcra — ön
magára utalva — alkalmatlan volt. 

Az ellenforradalom a petrográdi és 
a moszkvai fegyveres felkelés győzel
me után nem számíthatott a dolgozó 
tömegek támogatására. Fő támaszát a 
reguláris katonai egységekben, főleg a 
kozákságban, a tisztikarban és a tiszti
iskolások soraiban kereste. Az emlí
tettek katonai ismereteiben és tapasz

talataiban, felfegyverzettségében bízott. 
Miután tartalékai nem voltak, az ak
kor csak születőben levő szovjet ha
talmi szervek gyengeségére, a kiépí
tett katonai apparátus és a szovjet 
parancsnoki káderek vezetési tapasz
talatainak hiányára építhetett. Miután 
megértette, hogy valódi célkitűzésének 
— a régi rend teljes visszaállításának 
— hangoztatása a munkásság és pa
rasztság határozott ellenállásába üt
közhet, igyekezett a .helyzethez alkal
mazkodni. A fehérgárdisták valameny-
nyi bolsevikellenes erő támogatását ke
resték, köztük a megalkuvó eszer és 
mensevik politikusokét is. Demokra
tikus frázisokkal álcázták szélsőséges 
monarchikus nézeteiket. Elfogadták az 
addig megvetett nemzetiségek burzsoá 
nacionalistáinak a támogatását is 

Az imperialista hatalmak beavatko
zása kezdetben a belső ellenforradalmi 
erők támogatására korlátozódott, de 
alapvető célkitűzésük eléréséhez, a 
szovjethatalom megdöntéséhez ez elég
telennek bizonyult. Kerenszkij Petro
grad elfoglalására tett kísérlete, Kale-
gyin atamán kozákjainak támadásai, 
Dutov és Szemjonov atamánok vállal
kozásai kudarccal végződtek. Az em
lítettek mögött az antant állott. 

A könyv hangsúlyozza, hogy az in
tervenció akkor kezdődött, amikor a 
két imperialista koalíció között még 
javában folyt a háború. A központi 
hatalmak, valamint az antant-kormá
nyok és a mögöttük álló monopoltő
kések egyben egyetértettek: az orosz
országi proletárdiktatúrát, mely saját 
dolgozó tömegeik számára is követen
dő példa lehetett, mielőbb meg akar
ták semmisíteni. Beavatkozásuk azon
ban nem a hatalomból kibuktatott 
orosz burzsoáziának önzetlenül nyúj
tott segítség Volt, hanem — mint ezt 
az ellenforradalmi kormányok fenn
maradt iratai is bizonyítják — Orosz
ország gazdasági és politikai leigázá-
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sát is célozta. A megdöntött orosz 
uralkodó osztályok szorult helyzeté
ből valamennyi imperialista állam 
maximális hasznot igyekezett húzni. 

A szerzők kiemelik, hogy sem a köz
ponti hatalmak, sem az antant nem 
tudták teljesen érvényesíteni erejüket, 
s a szovjet politikai és katonai veze
tés, melynek élén Lenin állott, mes
terien ki tudta használni a két, egy
mással hadakozó koalíció ellentéteit. 
Lenin maga is elismerte, hogy a szov
jethatalom annak köszönheti fennma
radását, hogy létrejöttekor a nemzet
közi imperializmus két egymással 
harcban álló táborra oszlott. 

Németország és Ausztria—Magyaror
szág veresége után azonban a helyzet 
gyökeresen megváltozott. Az antant a 
világháborúban aratott győzelme után 
teljes erejét a szovjethatalom meg
semmisítésére összpontosította. A szer
zők joggal hangsúlyozzák, hogy e vo
natkozásban, a hadműveletek koordi
nálása terén, az antant számára előnyt 
jelentettek a háború alatt megalakult 
kormányközi szervek. Ezek révén vált 
lehetővé, hogy az intervenció tervét 
már 1918 tavaszán kidolgozzák és 
megvalósításához hozzá is lássanak. 

Ezúttal az antant elsősorban saját 
erőire számított. Az antant-országok fő
parancsnokságának vezérkara 1918. no
vember 12-én kidolgozta a Szovjet-
Oroszország ellen irányuló összehan
golt hadműveletek tervét. A politikai 
cél, amit az elfogadott dokumentum 
meg is fogalmazott: „Meg kell sem
misíteni a bolsevizmust és támogatni 
kell Oroszországban a rendteremtést." 
Nem utolsósorban pedig — ami a nyu
gati tőkét rendkívül közelről érintette 
— olyan zálogok megszerzését írta elő, 
amelyek biztosíthatják, hogy Oroszor
szág visszafizeti majd az antanttól fel
vett kölcsönöket. 

Az antahtnak az 1918—1919-es őszi és 
téli időszakra vonatkozó katonai terve 
az intervenció kiszélesítésére irányult. 
Egy időben támadó hadműveleteket írt 
elő északról, keletről, a Balti-tenger 
és a Fekete-tenger partvidékéről. A 
főcsapást délről, a ' Fekete-tenger kör
zetéből tervezték mérni. 

Miután az antant erős tengeri flot
tával rendelkezett, a csapatok szállí
tása és összpontosítása nem jelentett 
nehézséget. 12 szövetséges hadosztályt 
terveztek partra tenni Novorosszijszk-
ban, Ogyesszában és Szevasztopolban. 
A tervezett előretörést a Bulgárián és 
Románián keresztül szállítandó csa
patok valósították volna meg. A terv 
végrehajtásának irányítását a romá
niai szövetséges erők főparancsnokára, 
Berthelot tábornokra bízták. Célkitűzé
sük elérése érdekében igénybe vették 
Gyenyikin és Krasznov haderejét, az 
ukrán és kaukázusi burzsoá naciona
listák csapatait — ezúttal mint segéd
erőt. 

Berthelot vezérkara a direktívák alap
ján 1918. december második felére 
időzítette kombinált támadását. A 
tervben három hadműveleti irányt je
lölt meg: Ogyesssza körzetéből kiin
dulva Herszon és Nyikolajev érintésé
vel Kijev és Kaluga irányát, Szevasz-
topolból kiindulva Harkov és Kurszk 
irányát, Mariupol körzetéből kiindulva 
pedig Kupjanszk és Voronyezs irányát. 
A román és a francia csapatok, me
lyek Iasi—Kisinyov körzetében tevé
kenykedtek, az intervenciós főerők 
balszárnyát fedezték. Az előrenyomu
lás azonban a bolsevikok szervezte 
számtalan felkelő osztag ellenállásába 
ütközött, s csak mintegy 100—150 km 
mélységig jutottak el. (A felkelő osz
tagok a fegyvereket az osztrák—ma
gyar Keleti Hadsereg felbomló, forra-
dalmasodott és hazaözönlő alakulatai
tól szerezték.) 

A párt Központi Bizottsága 1918. no
vember 26-án a Déli Frontot nyilvání
totta fő arcvonalnak, ide összpontosí
tott majdnem minden tartalékot. Az 
OK(b)P Külföldi Nyelvcsoportjainak 
Föderációja az illegalitásba szorított 
helyi pártbizottságok közreműködésé
vel fokozta agitációs és felvilágosító 
tevékenységét az intervenciós csapatok 
soraiban. A katonatömegek érdekeivel 
ellentétes, hadüzenet nélküli háború 
nem volt népszerű, az emberek haza 
vágytak, s nem akartak az oroszor
szági tőkebefektetésekben érdekelt ka
pitalistákért elvérezni. Egymás után 
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tagadták meg a harcparancsokat, ba
rátkoztak a helyi munkásokkal, 1919. 
április 20-án pedig a francia hadiha
jókon Szevasztopolban a vörös zászlót 
is kitűzték. 

Ezt követően a külföldi csapatok je
lenléte nem szűnt ugyan meg, de elő
térbe került az ellenforradalmi rezsi
mek, köztük Kolcsak, Gyenyikin, Ju-
gyenyics pénzzel, hadianyaggal való 
támogatása. Az antant ekkor arra tö
rekedett, hogy az oroszországi ellen
forradalmi politikai csoportosulásokat 
egyesítse a Szovjet-Oroszországot kö
rülvevő kisebb államok burzsoá-földes-
úri kormányaival. Az utóbbiak közül 
elsősorban Piisudski Lengyelországá
nak szántak jelentősebb szerepet, aki 
Vrangellel egyidejűleg tett kísérletet a 
szovjethatalom megsemmisítésére. 

A szovjet köztársaság és hadserege 
közvetlenül és közvetve összeütközésbe 
került a nagy kapitalista államok kor
szerű hadigépezetével. A nyugati ha
talmak és Japán válogatott csapato
kat, haditechnikát, katonai szakembe
reket, tábornokokat, tiszteket irányí
tottak Oroszországba. Az utóbbiak je
lentős háborús tapasztalatokkal ren
delkeztek. 

A szerzők aláhúzzák, hogy a prole
tárforradalom valamennyi ellensége 
végső soron egyet akart, de az impe
rializmuson belüli ellentmondások nem 
tették lehetővé, hogy szilárd egység
frontot hozzanak létre a világ első' 
szocialista államával szemben. 

A kommunista párt és a szovjet kor
mány mesterien használta ki a kapi
talista államok közötti ellentéteket és 
egymás után szervezte meg a nemzet
közi és az oroszországi ellenforradalom 
csapatösszpontosításainak, támpontjai
nak szétzúzását. 

A könyv a polgárháború hadászati 
szintű áttekintése, a hadműveleti rész
letek csak lényeges és jellemző ese
tekben kerülnek megvilágításra. Talán 
ezzel is magyarázható, hogy a magyar 
olvasót érdeklő részek, például az 1919 
tavaszi és nyári ukrajnai hadművele

tek, a Magyar Tanácsköztársasággal 
való katonai együttműködés részletei, 
valamint az internacionalistáknak az 
egyes hadműveletekben, harcászati fel
adatok megoldásában betöltött szerepe 
a rövidre szabott szövegben alig, vagy 
ritkán kapott helyet. 

A nyolc fejezetre tagolt könyv be
mutatja: miként hiúsultak meg az im
perialisták első számításai, hogyan ál
lították meg diplomáciai és katonai 
erőfeszítéssel a németek támadását, 
miként vált a breszti béke, a német 
és osztrák—magyar megszállás átme
neti jelenséggé, hogyan számították el 
magukat és szenvedtek vereséget az 
antant tábornokai, miként és meddig 
tekintették fő adunak Kolcsakot, mi
ként aratta a Vörös Hadsereg döntő 
győzelemnek számító sikereit Kolcsak 
és Gyenyikin ellen 1919 nyarán és 
őszén, hogyan hiúsult meg a fehér 
lengyelek támadása, miként törte át 
a Vörös Hadsereg Vrangel korszerűen 
kiépített erődrendszerét és zúzta szét 
az ellenforradalom utolsó mentsvárát, 
bázisát a Krím-félszigeten. 

Újszerű a könyv VII. fejezete, amely 
nem a Szovjet Távol-Kelet 1922. ok
tóber 25-én befejeződő felszabadításá
val zárja az intervenció és a polgárhá
ború történetét, hanem bemutatja azt 
a harcot is, amely a soknemzetiségű 
Kaukázuson túl, Turkesztánban folyt 
a szovjethatalom megszilárdításáért. 

Az utolsó, VIII. fejezet a 14 inter
venciós állam és az ellenforradalmá
rok felett aratott győzelem okaival, a 
szovjet hadtudomány, a Vörös Had
sereg fejlődésével és fölényének érvé
nyesülésével, valamint a pártnak az 
ország erői mozgósításában, a fegyve
res testületek szervezésében és a harc 
irányításában betöltött különleges ve
zető szerepével foglalkozik. 

A könyv a legújabb szovjet kuta
tások eredményeit tartalmazza, oldot
tabb nyelvezeten hozza közel a téma 
iránt érdeklődő olvasóhoz a polgár
háború és az intervenció éveinek tör
ténetét. 

Józsa Antal 



OTTO GROEHLER 

GESCHICHTE DES LUFTKRIEGES 1910 BIS 1970 

(Militärverlag der DDR, Berlin, 1975. 691 o.) 

A légiháborúk történetének ez az el
ső átfogó marxista analízise az NDK 
katonai kiadójának igen jelentős vál
lalkozása. Az olvasók valamennyi ré
tegéhez szól, ugyanakkor a szerző több 
évtizedes kutatásainak eredményeivel, 
az ábrázolásmód marxista—leninista 
tudományosságával és szemléletes stí
lusával a hasonló jellegű munkák fölé 
emelkedik. 

O. Groehler műve alapjaiban külön
bözik a polgári munkáktól: amellett, 
hogy feltárja a politika és hadvezetés 
(légi hadvezetés) kapcsolatait és ösz-
szefüggéseit, figyelemmel kíséri a két 
társadalmi rendszer légierőinek takti
kai és technikai fejlődését, társadal
mi-politikai irányultságát is. 

A mű három részre tagolódik: az el
ső a modern imperialista gépi háború 
technikai szenzációjának, a repülőgép
nek a háború szolgálatába állítását, s 
a létrejött légi haderők nagy próba
tétele, az első világháború eseményeit 
tárgyalja. A második részt a második 
világháborúra való felkészülésnek és 
magának a háborúnak az ábrázolása 
foglalja le. A harmadik részben a má
sodik világháborút követő 25 esztendő 
háborúinak eseményeit kísérheti figye
lemmel az olvasó, s egyben képet kap 
korunk összes, a légiháborúval kap
csolatos problémájáról. 

Szerző munkáját igen nagy forrás
bázison építette fel. Forrásainak több
ségét ugyan a német anyag uralja, de 
bőven merített az angolszász, francia, 
olasz és szovjet forrásokból is. 

A harci repülőgép megjelenése az 
1911. évi török—olasz háborúhoz fű
ződik. Líbiában 20 olasz repülőgép 
bombák ledobásával igyekezett a török 
csapatok morális erejét megtörni — 
számottevő eredmény nélkül. A világ
háborúra való felkészülésben az ola
szok kudarcából levont következteté
sek a légiháború más eszközére terel

ték a figyelmet, nevezetesen a légha
jóra. Az 1914—18-as világháború ké
sőbbi hadviselő felei a repülőgép fel
használhatóságának megítélésében a 
legnagyobb bizonytalanságban voltak. 
A burzsoá hadtudomány a repülőgép
nek csupán felderítő, valójában tehát 
alárendelt szerepet szánt. A harcterek 
első eredményei mintha igazolták vol-
nak a repülőgéppel kapcsolatos rend
kívül szerény elvárásokat; a háború 
kíméletlen valósága azonban csakha
mar rácáfolt a repülőgéppel kapcsola
tos addigi véleményekre. Szédületes 
irányú fejlődés bontakozott ki: a re
pülőgép a modern imperialista gépi 
háború félelmetes harci eszközévé lé
pett elő. 

A repülőgéptechnikában az antant 
hatalmak kezdettől fogva jóval na
gyobb fejlettségi fokot értek el, mint 
ellenfeleik. Különösen a francia repü
lőgépipar mutatott fel számos tech
nikai újítást. Az antant (főleg a fran
cia) légierő mennyiségileg—minőségi
leg, továbbá szervezetileg és harcásza
tilag is jelentősen felülmúlta a néme
tet. A német hadvezetőségnek eleinte 
csak arra futotta erejéből, hogy a si
keres antant-típusokat lemásolja. Csak 
később fogott hozzá egy nagy haté
konyságú vadászgépflotta kiépítéséhez. 
Az erőfeszítések során 1918-ra számos 
sikeres német vadászgép-típus szüle
tett, amelyek az antant túlerőben le
vő légiflottájával eredményesen vet
ték fel a harcot. A légierő kiépítése 
a német hadseregben ugyanakkor ki
alakította a tiszti állomány új rétegét 
— főleg a porosz nagybirtokos arisz
tokrácia köréből. 

A világháború második szakaszá
ban a hadviselő felek mindegyike ré
széről kísérletek történtek arra, hogy 
új fegyvernemekkel oldják meg a há
ború mindaddig megoldhatatlan prob
lémáját, a harcászati áttörést. Ismere-
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tes, hogy az áttörés lehetőségét — a 
harckocsik tömeges bevetésével — az 
antant találta meg (1916. Cambrai). A 
nagy angol siker azonban a páncélo
sok mellett a bevetett légierő aktív 
közreműködésének is köszönhető volt. 
(A sikerből adódó tanulságok felisme
rése azonban a háború végéig elma
radt.) 

Mint szerző nyomatékosan utal rá, 
a háború a légi fegyvernem rendkí
vüli fejlődését eredményezte: a légierő 
egyes államoknál a fegyveres erő ön
álló részévé vált. 

A háborút követő évtizedre a légi 
hadviselés tapasztalatainak általánosí
tása mellett az ugrásszerű technikai 
fejlődés nyomta rá bélyegét. Mindez 
vonatkozott a Szovjetunió légi had
erejére is, amelynek kiépítését — a 
hallatlan nehézségek és az elmara
dottság egyidejű leküzdésével — a 
20-as évek végére végrehajtották. 1923, 
gyakorlatilag a polgárháború befeje
zése óta, a Szovjetunió nem szorult 
többé repülőgép-importra. 

A légiháború elméleti kérdései min
denekelőtt a győztes imperialista ha
talmak katonai teoretikusait foglal
koztatták. Giulio Douhet például a 
hátország elleni totális légi hadviselés 
alkalmazásában kereste a háború gyors 
eldöntésének eszközét. A barbár had
viselési módszer erőteljes visszhangra 
talált a japán imperialistáknál, majd 
később a német fasisztáknál, s a má
sodik világháború idején az angolszász 
hatalmaknál is. 

A légiháború perspektíváit a német 
fasizmus hatalomra jutása egy csapás
ra megváltoztatta: nem véletlen tehát, 
hogy Groehler terjedelmes fejezetet 
szentel a fasiszta légi haderő megte
remtésének. 

Alig néhány nappal a fasiszta hata
lomátvétel után a Hitler-kormány 40 
millió márkát bocsátott a német re
pülőgépkonszernek rendelkezésére egy 
„gigantikus légierő" néhány éven belül 
történő létrehozása, céljából. A felfo
kozott repülőgépgyártás irányítását 
maga Göring látta el, akinek közvet
len munkatársai az első világháború 
egykori neves vadászrepülői voltak. 

A német újrafelfegyverkezés első 
évében csaknem 1000 harci repülőgé
pet gyártottak, amely szám a máso
dik világháború kitöréséig megsokszo
rozódott. A légiháború fasiszta doktrí
nája azonban az első években még ko
rántsem volt kialakult, sőt szinte azt 
mondhatni, hogy a nyugati imperia
lista hatalmak körében dívó elméle
tek kompilációja volt. Ez utóbbiak — 
ingadozva a defenzív és offenzív fel
használás, szerep között — arra a 
végkövetkeztetésre jutottak, hogy a 
jövendő háborúban a légierő lesz az 
egyetlen eldöntő faktor (Fuller). A lé
gi haderő szerepének abszolutizálása kü
lönösen az USA doktrínájában kulmi-
nálódott, miért is a kiépítés súlypont
ja a nehéz bombázógépekre helyező
dött át. (A Boeing [B—17] repülőerő
dök gyártása már 1934-ben megkezdő
dött.) 

1939-ig a fasiszta légi haderő doktrí
nája véglegesen kialakult: meghatáro
zója az a katonapolitikai helyzet és po
tenciál volt, amellyel Németország ren
delkezett, közelebbről az a kényszer
helyzet, amelyből egy hosszan tartó há
ború megvívása elképzelhetetlennek 
tűnt. így a doktrína a repülőflottákba 
szervezett, differenciált légierő töme
ges bevetését írta elő a gyors, meg
semmisítő eredmények reményében. A 
légierőt a fasiszta haderő fegyvernemei 
közül messze kiemelték, politikai sze
repét tekintve pedig szinte egyenlősí
tették az SS-szel. 

A szerző ezt követően részletesen 
foglalkozik a szovjet doktrína kiala
kulásával, melyet a légifölény és lé
giuralom megszerzésének posztulátu-
ma uralt, továbbá a légvédelem kie
melkedően fontos volta. Az előbbi el
érésének feltételét az ellenséges légi
erő villámgyors megsemmisítésében, az 
utóbbiét a korszerű és magas technikai 
színvonalon álló vadászgép-állomány 
létrehozásában látták. 

A spanyol polgárháború, a Kína el
leni japán agresszió és az olasz im
perializmus háborúja az abesszin nép 
ellen a légi hadviselésben olyan ta
pasztalatokat hoztak, amelyek a nagy-
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hatalmak doktrínáját külön-külön meg
erősítették. 

A második világháború a légi had
viselés terén új korszakot jelentett, 
jóllehet — a háború menetében — 
a hagyományos (Otto motorral ellá
tott) géptípusok domináltak. A hábo
rú a légi hadviselés szempontjából 
több szakaszra oszlik. Szerző részle
tesen foglalkozik azokkal az okokkal, 
amelyek az angliai csata időszakáig 
biztosították a német légifölény meg
létét. Kiemeli a magas technikai szín
vonalat, az állomány magas szintű 
hadrafoghatóságát, a más fegyverne
mekkel való együttműködés precíz vol
tát és a mennyiségi fölényt. Nem hall
gatja el ugyanakkor a légi hadviselés 
túlbecsülését sem. Dunquerque volt a 
klasszikus példa arra. hogy a légierő 
egymagában nem döntő hadászati té
nyező, még akkor sem, ha a többi 
fegyvernemmel való együttműködés so
rán a hadászati döntés esetleg a kü
szöbön áll. A tanulság egyébként az 
angliai csata kapcsán még inkább be
bizonyosodott. Jellemző módon a né
met sikertelenség az angolszász veze
tő körökben a tanulság ellenkezőjét 
erősítette meg, holott a valóságban 
minden másképp történt. Az angol
szász teóriák élő cáfolata a szovjet— 
német arcvonal volt. 

A Szovjetunió a háború első hetei
ben igen érzékeny veszteségeket szen
vedett. Megmaradt gépállománya rend
kívül kedvezőtlen feltételek mellett 
vette fel a harcot a túlerőben levő né
met légierővel. A moszkvai csatáig 
terjedő időben meg kellett elégednie 
azzal, hogy — defenzív pozícióból — 
csak az ellenség mennyiségi fölényét 
csökkentse. Az elkeseredett elhárító 
harcok eleinte helyi kríziseket, majd 
egyre jobban feltáruló válságot idéz
tek elő a fasiszta légierőnél. 

A német Luftwaffe adatai szerint 
június 22—december 31. között 6225 
repülőgép veszett el, ebből 4643 a szov
jet arcvonalon. Ezt a nagy vesztesé
get a fasiszta Németország hadiipara 
nem tudta kiegyenlíteni, de az elve
szett személyi állomány pótlása is 
nagy nehézségekbe ütközött. Jóllehet 

a repülőgépek tömeggyártására min
den erőt megmozgattak, az Uraiba és 
egyéb mögöttes területekre áttelepített 
szovjet repülőgépipar produkciójával 
nem tudták felvenni a versenyt. 

Az 1942-es német támadó hadmű
velet során a fasiszta hadvezetőségnek 
utoljára sikerült a légierő olyan ope
ratív koncentrációját létrehoznia, amely 
a légifölényt, illetve légiuralmat át
menetileg biztosíthatta. 

A könyv nagy érdeme, hogy ezt a 
históriai folyamatot a maga valóságá
ban tárja fel, számadatok tömegével 
támasztja alá és egyszer s minden
korra leszámol azzal a legendával, 
hogy a német fasiszta légierő az an
golszász . légierővel vívott harcokban 
morzsolódott fel; a német légierő állo
mányának 65—75%-a harcolt a szov
jet—német fronton, s az ott elszenve
dett irtózatos veszteségek szabták meg 
valamennyi arcvonalon való felhasz
nálhatóságának mértékét. Persze ez 
nem jelenti azt, hogy az angolszáz lé
gierő szerepe a német fasiszta hadigé
pezet összeomlásában elbagatellizálha
tó lenne. Az antifasiszta koalíció nyu
gati partnerei nem kis erőfeszítéssel 
teremtették meg félelmetes légierejü
ket a háború menetében, s olyan fel
tételek között (különösen Angliában), 
amikor német Luftwaffe, a levegő kor
látlan urának pozíciójából, a népirtás 
taktikáját alkalmazta. 

A nyugati szakirodalomban — főleg 
az angolszász historiográfiában — a mai 
napig tartja magát az a nézet, hogy 
a német katonai összeomlás végső so
ron a stratégiai és taktikai légierő 
csapásaira vezethető vissza. Ezek a 
csapások — mint ismeretes —, főleg 
1943-tól, a német hátországot, köze
lebbről a hadiipari létesítményeket ér
ték, másodsorban a polgári lakosság 
morális erejének megtörését célozták. 
Az erre a feladatra létrehozott bombá
zó gépek ezrei valóban korlátlanul 
uralták Németország és az általa meg
szállt területek légterét. A fasiszta had
vezetőség arra vonatkozó kísérletei pe
dig, hogy az angolszász légierő táma
dásainak hatékonyságát kisebbítsék, 
rendre kudarcot vallottak. 
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Az angolszász légierő szerepének 
fontossága a különböző hadműveletek
ben (főleg a nyugat-európai partra
szállásban) valóban nem vitatható. 
Meglepő viszont, hogy ez a szerep az 
angolszász hadvezetésben sokkal hal
ványabban jelentkezett, mint azoknak 
a stratégiai bombázásoknak a haszna, 
amelyekkel a Németországot, és japán 
városokat elárasztották. 

A légi hadviselés a második világ
háborúban kiemelkedő jelentőséggel 
bírt és döntő befolyással volt a fegy
veres harc kimenetelére. A légierő 
azonban egyedül nem döntötte el a 
háborút, habár nélküle egyetlen ütkö
zetet, csatát, hadműveletet sem lehe
tett megnyerni. E tény felismerése és 
következményeinek konzekvens meg
valósítása elsősorban a szovjet hadá
szatra volt jellemző. 

A mű befejező fejezete a második 
világháború utáni fejlődés kérdéseire 
ad választ. Az amerikai imperializmus 
atommonopóliuma, nem kevésbé légi
erejének szédítő arányú fejlesztése, a 
harmadik világháború naponkénti 
kockázatával fenyegetett mindaddig, 

amíg a Varsói Szerződés kellően fel 
tudott készülni mindenféle agresszió 
elhárítására. Ez utóbbiban perdöntő 
jelentőségű volt az USA atommonopó
liumának elvesztése, de a szovjet stra
tégiai és taktikai légierő átszervezése 
is. Ha a nagy háború közvetlen veszé
lye el is múlt. a kis háborúk veszélye 
napjainkban is fennáll: az amerikai 
imperializmus a világ válsággócaiban 
egymás után robbantott ki fegyveres 
összeütközéseket, véres helyi háború
kat (Korea, Közel-Kelet, Vietnam stb.) 
Ezeknek a háborúknak jelentős részé
ben az Egyesült Államok fegyveres 
ereje és légiereje tevékenyen részt 
vett. Groehler könyve a második vi
lágháborút követő helyi háborúk légi 
hadviselését is kimerítő alapossággal 
elemzi. 

Ismertetésünk csak vázlatos képet 
adhat a munka nagy értékeiről, mely
nek elolvasása nemcsak a történész
nek vagy a katonai szakembereknek 
jelent olvasói élményt, de a laikus 
érdeklődőnek is. 

Farkas Márton 



SCHÜTZEN, KANONIERE, KOMMANDANTEN 
(Militärverlag der DDR, Berlin, 1975. 232 o.) 

A Német Demokratikus Köztársaság 
Nemzeti Néphadseregének szárazföldi 
haderejét bemutató Lövészek, tüzérek, 
parancsnokok című képeskönyv (össze
állította Lothar Willmann és Karl-
Heinz Eyermann) kapcsán felvetődhet 
az olvasóban a kérdés: beletartozik-e 
a Hadtörténelmi Közlemények profil
jába olyan képeskönyvnek az ismerte
tése, amely a jelennel foglalkozik? 

Erre a válasz mindkét vonatkozás
ban feltétlenül igenlő. A Német Nem
zeti Néphadsereg része a Varsói Szer
ződés Egyesült Fegyveres Erőinek, 
ezért vitathatatlan, hogy a folyóira
tunknak is foglalkoznia kell vele. Az 
is közismert, hogy a képek, különö
sen a fényképek, a hadtörténetírás el
sőrendű, de nem mindig és nem kel
lően méltatott forrásai közé tartoz
nak. 

Ez a könyv, találóbb fogalmazással 
fény képgyűjtemény, mindenképpen jól 
sikerült összeállítás. Több mint 260, 
részben színes fényképen mutatja be 
a történelem első német munkás- és 
parasztállama legfontosabb fegyveres 
hatalmi szervét. 

A rövid, csupán egy oldal terjedel
mű bevezetés hangsúlyozza: „A Nem
zeti Néphadsereg erejének legfonto
sabb forrása a Német Szocialista Egy
ségpárt irányítása. A párt biztosítja 
a katonák és a katonai kollektívák ne
velését, azt, hogy az NDK fegyveres 
erőinek tagjait a szocialista hadtudo
mány legkorszerűbb ismeretei és el
vei alapján vezessék, neveljék és ké
pezzék." 

A marxista—leninista munkáspárt 
állandó gondoskodását, a hadseregnek 
a szocialista hazafiság és az internacio
nalizmus szellemében való nevelését, 
a szocializmus és a béke védelmét kí
vánja bemutatni a képes album. 

Eltérően a hasonló jellegű kiadvá
nyoktól, ez az összeállítás a mának, a 
Nemzeti Néphadsereg jelenének a be
mutatására törekszik, mégis lépten

nyomon elénk tárul az a hatalmas 
mennyiségi és minőségi fejlődés, amin 
ez a hadsereg születésétől kezdve át
ment. 

Az egyik képsor például R. Mädler 
ezredest mutatja be, aki annak idején 
a népi rendőrség rajparancsnokaként 
kezdte, most pedig egy gépesített lö
vészezred parancsnoka. Akkori fegyver
zetük karabélyokból állt, a „gépesí
tést" kerékpárok jelentették; ma kü
lönböző fegyvernemekből, speciális 
csapatokból és szolgálati ágakból öt
vöződik össze egysége; harci tulaj
donságaiban voltaképpen az egész had
erő tükröződik. 

Nem kevésbé érdekesen tárul elénk 
a gépesítés foka: az ember és a gép 
viszonya. A gépesített lövészcsapatok
nál a lövészpáncélosok állománya már 
a Nemzeti Néphadsereg első évtizedé
ben több mint egyharmadával, a gép
kocsiké egynegyedével növekedett. 
1965-ben a szárazföldi csapatok min
den katonájára 30 lóerő jutott, 1975-
ben pedig kereken 50. A második vi
lágháború hadseregeihez viszonyítva az 
egy katonára eső lóerőmennyiség öt
szörösére nőtt. 

A parancsnok számára azonban nem 
a lóerők jelentik a mozgékonyság és 
a harc dinamikája alfáját és ómegá
ját: „Mindenekelőtt az erkölcsi-poli
tikai tényezőkkel számol, mivel tudja, 
hogy a tűzerő, a lóerő és a sebesség 
mutatóit csak akkor lehet teljesen 
kihasználni, ha a katona tudja, ki
nek szolgál." 

A mai, rendkívül sokoldalú, állan
dóan változó körülmények vezetőké
pességgel rendelkező, tevékenységük
ben a párttal szoros kapcsolatban 
álló, politikailag és katonailag jól kép
zett parancsnokokat kívánnak. A Nem
zeti Néphadsereg tiszti állományának 
magja kezdetben a munkásmozgalom 
funkcionáriusaiból került ki. Azóta a 
tiszti iskolák és a csapatnál szerzett 
gyakorlat után a „Friedrich Engels" 
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Katonai Akadémia bocsátja Ki a veze
tő kádereket a fegyveres erők számá
ra. Tisztek és tábornokok ezrei vé
geztek szovjet katonai akadémiákat. 

A könyv végigkíséri az NDK Nem
zeti Néphadserege egész mai életét, te
vékenységet, a bevonulástól, a hétköz
napoktól az ünepekig, a szárazföldön, 
vízen és a levegőben. A Német Szo
cialista Egységpárt első titkárával, 
Erich Honeckerrel való találkozás épp
úgy hozzátartozik a katona életéhez, 
mint a fárasztó kiképzés vagy a dísz
szemlén való részvétel. Az egyik kép
sor gázálarcban végrehajtott menet
gyakorlatot örökít meg, a másikon 
sportoló, vagy szabad idejükben kép
zőművészettel foglalkozó fiatal katoná
kat látunk. 

A harci technika karbantartása, mű
szaki munkák végzése, folyamátkelés, 
sugármentesítés, éleslövészet páncéltörő 
rakétával, híradósok munka közben, be
szélgetés fehér asztal mellett Waldemar 
Verner tengernaggyal, a Nemzeti Nép
hadsereg politikai főcsoportfőnökével, 
kiképzés a terepasztalon, beszélgetés a 
Szovjetunió és más európai szocialista 

államok hadseregének katonáival — és 
így lehetne akár oldalakon keresztül 
sorolni a művészi színvonalú, fekete
fehér, vagy színes, rendkívül sok
oldalú, az érdeklődést mindvégig ébren 
tartó képek témáját. 

Külön figyelemre méltó a munká
ban a haditechnika szemléltetése. Ér
dekes, még a szakembernek is újat adó 
képeket látunk a Nemzeti Néphadse
reg különféle járműveiről, harceszkö
zeiről. A képekhez tartozó magyará
zatok alaposan, részletesen ismertetik 
a bemutatott harceszközöket. 

A kiadvány jellegéből következően 
a lényeg a fényképeken van, a szöveg 
csak másodlagos. A magyarázatokkal 
kapcsolatban külön is szeretném ki
emelni a katonás tömörséget, mégin-
kább a szabatos, világos fogalmazást. 

A „Lövészek, tüzérek, parancsnokok" 
nagyon jól sikerült összeállítás. Min
denképpen érdeklődésre tarthat számot 
a Varsói Szerződés tagjai körében, de 
mindenütt, ahol érdeklődnek a ma 
katonáinak élete iránt. 

Borús József, 

8 Hadtörténelmi Közi. 



KATONAI VONATKOZASD MEGJEGYZÉSEK 
A MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 1918—1919; 1919—1945 

ClMÜ KÖNYVHÖZ 

A Magyarország története 8. köte
téneik közelmúltban történt megjelené
se kulturális életünk jelentős eseménye. 
A legújabb történelmi kutatásokat is 
magába foglaló alkotás — meggyőző
désem szerint — ma még alig fel
mérhető szolgálatokat tesz a közmű
velődés színvonalának emelésében, 
nemzeti önismeretünk fejlesztésében. 

A terjedelmében is rendkívül impo
záns kötet természetszerűen sok kato
nai kérdéssel is foglalkozik. Kiemel
ném ezek közül, kidolgozottságuk alap
ján, a haditevékenységekre utalókat: 
a Tanácsköztársaság Vörös Hadserege 
által vívott hadműveletek leírását, a 
második világháborúval kapcsolatban 
pedig a Kárpát-csoport és a Gyors
csoport tevékenységének bemutatását, 
a 2. magyar hadsereg katasztrófájának 
megvilágítását, az 1. magyar hadsereg 
működésének ismertetését, és a szovjet 
hadsereg magyarországi felszabadító 
hadműveleteinek leírását. 

Minden katonaember szívét megör
vendezteti, hogy nemcsak a hadászati, 
hanem a hadműveleti és harcászati 
szakkifejezések vonatkozásában is jól 
sikerült leírásokkal találkozunk a kötet 
megfelelő helyein. Sajnos, nem mond
ható el ez az 1184. oldal után bera
gasztott térképvázlatról, amely a szak
szerűtlen és félreértéseket okozó rö
vidítések alkaknazása mellett még dur
va hibáktól sem mentes. (Pl. hadi
flottának írja a légiflottát, a Kárpá
tokban működő 1. magyar hadsereget 
3-as számmal illeti.) 

Megítélésem szerint jelentőségéhez 
képest kis helyet kapott a kötetben a 
Szálasi-hadsereg működésének és fel
bomlásának története. Erről a témá
ról az 1207., az 1209., az 1210., az 1214. 
és az 1216. oldalaikon olvasható csu
pán néhány mondat (összesen 15—20 
sornyi terjedelemben), amelyekből nem 
derül fény arra, hogy mit is jelen
tett a délnyugati hadszíntéren folyó 

haditevékenység szempontjából a ma
gyar királyi hadsereg létszámának és 
harcértékének rohamos csökkenése és 
néhány hónap leforgása alatt végbe
menő teljes megszűnése. A kötet em
lített oldalai az ún. „elfogyást" elvi
leg helyesen, de valójában elnagyolva 
és elszürkítve mutatják be. 

Mindezek oka feltehetően nem a té
ma horderejének lebecsülésében, ha
nem az eddig előtalált forrásanyagok 
szegényességében és az egész problé
makör kidolgozatlanságában rejlik. Er
re enged következtetni a Források és 
feldolgozások című mellékletben olvas
ható megállapítás: „A Szálasi-hatalom-
átvétel utáni időszak levéltári anyaga 
jóval szegényebb, mint a korábbié." 
(1348 o.) 

A magyar hadsereg akkori helyzeté
nek és szerepének elemzésekor emlé
keznünk kell arra, hogy 1944. szeptem
berében több mint egy millió fő volt 
állományában. Gondoljuk csak el, hogy 
milyen problémákat okozott ez a tel
jesen megbízhatatlanná vált fegyveres 
tömeg a német hadvezetésnek! A kü
lönböző törzsek hadműveleti naplói 
többször is panaszkodnak arról, hogy 
tartalékaikat a kieső magyar kötelékek 
helyére kénytelenek vezényelni, az ál
lások magyarok védte szakaszai pedig 
nem jelentenek akadályt a Vörös Had
sereg számára. Aligha kétséges, hogy 
a magyar hadsereg rohamos ütemű lét
számcsökkenése és a magyar katonák 
harcértékének minimumra csökkenése 
bizonyos mértékben ^hozzájárult a ha-, 
zánk területén kibontakozott szovjet 
hadműveletek sikeréhez. A kötetben 
— véleményen szerint — legalábbis 
utalni kellene a magyar hadseregnek 
erre a furcsa szerepére. 

Az új könyv a Szálasi-féle magyar 
hadsereg tevékenységét és felbomlásá
nak folyamatát a szovjet hadsereg fel
szabadító hadműveleteivel összefüggés
ben — a Tiszántúli hadművelet során, a 
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Budapestért vívott harcok alatt és vé
gül a dunántúli hadműveletek kereté
ben — említi meg. Ez a tagolás elvileg 
helyesnek tűnik, mert hiszen a műkö
dést és felbomlást — a politikai célta
lanság mellett — a szovjet hadsereg 
csapásai determinálták. 

A magyar hadsereg sorsa mégsem 
igazodott teljes egészében e hadműve
letekhez. Bizonyítja ezt, hogy a fel
bomlás nem mindenütt azonos módon 
és időben sem egészen egyezően ment 
végbe. Nem volt kapcsolatban egyértel
műen az említett hadműveletékkel a 
két új „nyilas" páncélgránátos hadosz
tály felállítása és a KIKFEK-ek (a ki
képző és felállító központok) tevékeny
sége sem. 

A már idézett oldalakon a szerzők a 
szökések, lemaradások és az átállások 
miatti létszámcsökkenést emelik ki, 
mint a Szálasi-hadseregre legjellem
zőbb folyamatot. Ennek helyességét 
nem vitatva szerintem rá kellett volna 
mutatni arra, ahogyan ez a három had
seregnél végbement és néhány olyan 
tényezőre is, amelyek ezt a folyamatot 
gyorsították, illetve lassították. 

E témakör részletesebb vizsgálata so
rán feltűnik, hogy a „lemaradások" 
Összefüggésben vannak a lakóhely fel
szabadulásával. Általában nem hagy
ják el alakulataikat a Tiszántúlon 
azok, akik bevonulásuk előtt Buda
pesten, vagy a Dunántúlon laktak, de 
a Kárpátaljaiak, az Erdélyiek már 
semmi esetre sem vonulnak vissza a 

Tiszáig. Ez egyaránt vonatkozik a ru
szin, a román és a magyar anyanyel-
vűekre. 

Az átállástól sokakat elriasztott a 
retorziótól való félelem és annak koc
kázata is, hogy a szembenálló szovjet 
katonák, a szándékot félreértve, fegy
verüket fogják használni az éppen 
átállókkal szemben. 

Egyes helyeken megfigyelhető, hogy 
a parancsnokok iránti bizalom, a kö
teléken belüli egészséges szellem 
meghosszabbította az alakulatok 
együttmaradását, még súlyos hadmű
veleti helyzetben is. 

A Szálasinhadsereg tevékenységéről 
és felbomlásáról leírtak néhány helyen 
pontosíthatók lennének, s talán az 1216. 
oldalon a magyar csapatok zárt egy
ségben történő átállásáról szóló mon
dat is kiegészülhetne azzal az utalás
sal, hogy „ezek közé két magasabbegy
ség is tartozott, mégpedig az 1; hegyi
dandár és a 24. gyaloghadosztály. Az 
előző a Dunántúlon, az utóbbi Szlová
kia területén tette le szervezetten a 
fegyvert a 2. Ukrán Front csapatai 
előtt." 

E szerény megjegyzések egy piHana-
tig sem vonhatják kétségbe a Magyar 
Tudományos Akadémia Történettudo
mányi Intézetének óriási érdemeit a tíz 
kötetre tervezett Magyarország Törté
nete 8. kötetének elkészítésében. A 
szerzők iránti tisztelet késztetett e 
vélemény megírására. 

Móricz Lajos 
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A HADTÖRTÉNELMI TÉRKÉPTÁR TÉRKÉPTÖRTÉNETI HASONMÁS 
KIADVÁNYAINAK MÁSODIK SOROZATA 

Az 1976. évi könyvhét első napjai
ban hagyta el a sajtót a Hadtörténel
mi Térképtár 6 lapból álló térkép
történeti fakszimile kiadványsorozata. 
Néhány éven belül ez a harmadik ma
gyar hasonmás térképkiadvány-sorozat, 
amely a hazánkról, illetve annak egyes 
tájairól készült régi térképek hason
másainak forgalomba hozásával te
remt bensőséges kapcsolatot a régi tér
képek és kedvelőik, tanulmányozóik, 
gyűjtőik között. 

Az úttörés érdeme ezen a téren — 
kétségtelenül — az Országos Széche
nyi Könyvtáré, illetve a Helikon Ki
adóé és a Kartográfiai Vállalaté. Az 
utóbbiak jelentették meg elsőként — 
Cartographies Hungarica I. címen —, Ne
mes Klára válogatásában, az 1528 és 
1778 között eltelt 250 év során hazánk
ról megjelent legszebb térképek ha
sonmásait. Ebből a negyed évezredet 
felölelő korszakból, amikor a királyi 
Magyarország területének nagyjából a 
fele török megszállás alatt volt, az er
délyi fejedelemség egésze pedig a tö
rök szultánok kénye-kedvének kiszol
gáltatva kereste a legkisebb politikai 
és katonai nyomás megvásárolhatásá-
nak lehetőségét, számos, hazánkat áb
rázoló térkép maradt reánk. Közülük 
azonban kevés származik magyar al
kotótól. Ebben az első sorozatban 
egyedül Lazarus Rosetus (Lázár kano
nok, közismertebben Lázár „deák") 
1528. évi „Tabula Hungáriáé . . ."-ját és 
Zsámboky János bécsi egyetemi tanár 
1*571. évi Magyarország térképét készí
tette hazánk fia. 

A magyarországi régi térképek ha
sonmás kiadásának második sorozata 
(4 térképlap) a Hadtörténelmi Intézet 
kiadásában jelent meg. 

Az eddig említett két sorozat térké
pei (kettő kivételével) nem magyar, 
csak Magyarországot ábrázoló map
pák. Mint „hungarica" anyag érdekel
nek bennünket, sőt nagyon is értéke
sek mind földrajzi, mind kartográfia-, 

had- és köztörténeti szempontból, de 
nem tudják feledtetni azt a tényt, hogy 
a régi térképeket szerető közönség eze
ken a példányokon keresztül még min
dig nem lát bele a XVI—XIX. száza
di magyar mérnöki, illetve földmérői 
és térképészi tevékenység mesterség
beli titkaiba; ily módon nem ismerheti 
meg annak sem módszereit, sem ered
ményeit. Ezért üdvözöljük különös 
örömmel a Hadtörténelmi Térképtár 
vezetője, Csendes László alezredes vá
logatta, legújabban megjelent harma
dik sorozat hat hasonmás térképlap
ját. Véleményünk szerint ez a váloga
tás az egész kiadványsorozatot a várt 
leghelyesebb útra segítette. 

A jelenlegi kiadványsorozat ugyan
is időrendileg — bizonyára tekintettel 
az 1975-ös kettős Mikoviny-jubileum-
ra (születésének 275., halálának 225. 
évfordulójára) — három nagyon szép 
Mifcouiwy-mappával kezdődik. 

Hont vármegye Mikoviny szerkesztet
te térképéből a Hadtörténelmi Térkép
tár két kifogástalanul szép példányt 
is őriz. Ezek egyike az első térképlap. 
Mindkettő Bél Mátyás nagy földrajzi 
műve számára készült, a G. D. Chr. 
Nicolai-féle rézmetszetről. A megye
határok kézzel színezettek. Nagyságuk 
55X40 cm kül-, illetve 52X38 cm bei-
méretű. Megállapítható, hogy az ebben 
a sorozatban sokszorosított Hont vár
megye térképe nem a Bél-féle kötetből 
való, a hajtogatás nyoma ugyanis a 
lapon nem látható. Mivel pedig ere
detije a bécsi Kriegsarchiv gyűjtemé
nyéből került hozzánk (jelzete: B. IX. 
a. 622), nyilvánvaló, hogy eredetileg — 
a XVIII. században — az Udvari Ha
ditanács térképgyűjteményének darabja 
volt. 

A térkép kartográfiai megbízhatósá
gát Mikoviny Sámuel asztrogeodéziai 
észlelései biztosítják; hogy az a rézbe 
metszés során nem torzult, a metsző, 
Nicolai érdeme. A metszet finom dom
borzatrajzát a hasonmás-nyomat kel-
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lő érzékelhetőséggel, sőt talán az ere
detit is meghaladó finomsággal adja 
vissza. A metszet 1734—1735 táján ké
szült, 1:165 600 méretarányban. 

A sorozat második darabja Észak
nyugat-Magyarország térképe. 1739-ben, 
a pestisjárvány idején készült, hogy a 
hatóságok feltüntethessék a veszedel
mes járvány miatt elrendelt zárlatok 
(karanténok) határvonalait. Mindez a 
térkép feliratából is kiolvasható. 

Ez a térkép 83,7X75,7 cm kül-, il
letve 80X71 cm belméretű. Jelzete: 
B. IX. a. 537. Méretaránya: 1:216 000. 

Ugyanez a mappa Bécsben is meg
található az Albertina gyűjteménynek 
abban a kollekciójában, amely VI. Ká
roly német-római császár (mint ma
gyar király III. Károly) személyes 
használatára készült. A bécsi példány 
azonban olyan sötét rajzú, hogy rész
letesebb tanulmányozásra alkalmatlan. 
A Hadtörténelmi Térképtár példányá
nak rajza ezzel szemben nagyon tisz
ta, nagyon szép és jól olvasható. Ha
sonmás példányáról elmondható, hogy 
a sokszorosított másolatok az eredeti 
példány szépségét és tökéletességét is 
felülmúlják. 

E térképet Mikovinynak egy felte
hetően saját kezű rajza díszíti. Tárgya 
szerint Mikovinyt és segédjét ábrá
zolja, földrajzi helymeghatározás köz
ben. A térképet tulajdonképpen ez a 
nagy gonddal kidolgozott, tudomány
történeti vonatkozásban különösen je
lentős ábra teszi fölöttéb értékessé. 

A jász és kun kerület térképe a je
len sorozat harmadik darabja. A térkép 
jelzete: B. IX. a. 623., 72,5X53,5 cm 
kül-, illetve 68,5X52 cm belméretű. 
Tájolása, miként azt egy oda rajzolt 
mérnöki iránytű mutatja, északi. Mé
retaránya kb. 1:121 500. A települések 
közti légvonalbeli távolságok ezt a mé
retarányt általában pontosan tükrözik. 

Az igen jó karban levő, mértéktar
tóan színezett térkép kerete mentén 
Szolnok, Apc (Abtz), Tótfalu, (Kál-) 
Kápolna, (Tápió-) Szent Mártony, Űj-
szászi stb. települések ábrái helyez

kednek el. A sötétbarna határvonalon 
belül fekvő „Jász falvak" a követke
zők: Fél Szaru, Árok Szállás, Gál Sz. 
György, Jász Berény, Pr.(aedium) Aga, 
Boldog Asszony halma, Jász Dósa, Pr. 
Négy Szállás, Jákóhalma, Mihálytelek, 
Jász Apáti, Kis Ér, Alsó Sz. György, 
Jász Ladány és Pr. Boldogháza. 

A falvak és városok helyszínrajz-
szerűén, Mikoviny jól ismert modorá
ban kerültek a térképre. Szolnok vára 
alaprajzszerűen tűnik fel. Hatvant ez 
időben még városfal övezi. A főbb 
épületek, az erődítmények és a várost 
védő falak élénkpiros színűek. 

A jász kerület XVIII. századi álla
potának ez a mappa a legtökéletesebb 
térképe. A kerület legnépesebb és köz
igazgatásilag is első városa, miként a 
térképen egy szalag felirata hirdeti, 
„Jaz Bereny Jazigum Sedes Primaria", 
azaz: „Jászberény, a jászoknak rang
ban legelső szállása". A térképlap al
jára Mikoviny a város látképét is oda 
rajzolta. Ez jól sikerült alkotás, sok
kal kevésbé a mappa bal alsó sarká
ban levő, talapzaton álló kőpiramis 
köré összpontosuló, allegorikus jelene
tet ábrázoló parergon. A tengerész-
távcsövön a távoli falvak templomtor
nyait megcélozgató nőalak a földmérés 
nemtőjét szimbolizálja. Az elő- és hát
térben pásztorjelenet, legelésző álla
tokkal, pásztorral és komondorral. Ez 
a jelenet művészien fonódik össze 
Jászberény látképével. 

Igen szerencsés választás volt a Mi-
koviny-mappák után a , vele egykorú 
Fucker András tokaji térképét illesz
teni a sorozatba negyediknek. (Mérete 
29X35,5 cm.) Azért volt szerencsés a 
választás, mert így közvetlen összeha
sonlítás tehető Mikoviny Hont megyé
je és Fucker Tokaj, Tar cal, Tállya és 
Mád környéki lapja között. Kétségte
len, hogy Mikoviny mappájáé az el
sőség, de ne feledjük azt sem, hogy 
ezen a Hont megyei lapon a dombor
zat rajzának elsőrendű kivitele Nico
lai érdeme! Fucker kortársa volt Mi-
kovinynek. Foglalkozása szerint eper
jesi származású kereskedő, aki 1717-
ben Jénában jogot, matematikát és 
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geometria practicát is tanult. Kétség
telen, hogy volt valamelyes szaktudá
sa a térképkészítéshez is. 

Elsőnek Sáros vármegye térképét 
készítette el: 1733-ban már kereske
delmi forgalomban volt. Fodor Ferenc 
szerint nem lehetetlen, hogy ez a leg
első magyar térkép, amelyet magyar 
földön is nyomtattak ki. (Fodor: A 
magyar térképírás. 1. k. Budapest, 
1952. 76. o.) Ez a feltevés azonban na
gyon problematikus: Fodor szerint 
ugyanis ennek a térképnek egy erede
ti példánya az Országos Széchenyi 
Könyvtár Térképtárának tulajdona, 
egy első kézből készült másolata vi
szont a keszthelyi Festetics levéltár 
tulajdona volt. Ha ez így igaz, akkor 
e másolatnak is az OSzK térképgyűj
teményébe kellett volna kerülnie! 

Fucker mindkét térképe átmenet a 
látkép és az igazi térkép között. A he
gyeket halmocskák jelzik, ÉNY-i meg
világítással. Tájolásuk északi. A tér
kép alján látható alakok ügyes kezű 
kezdő grafikusra és metszőre vallanak. 

ötödikként Bartholomaeides László 
1790-ben készült és 1806-ban kiadott 
Gömör megyei térképéről kell szól
nunk. Ez a munka térképnek is, de 
metszetnek méginkább, meglehetősen 
kezdetleges; szerkesztője saját maga 
metszette. Valószínűleg első ilyennemű 
kísérlete lehetett, mégis helyes volt 
ezt a mappát is a jelenlegi kiadvá
nyok közé sorolni. Bartholomaeides 
szóban forgó térképe ugyanis több 
szempontból is figyelmet érdemel. 

Mindenekelőtt tartalma miatt. A fö
löttébb kezdetleges rajzú, de kartográ-
fiailag helyesen megszerkesztett térké
pen falvak (tornyot viselő köröcskék
kel), várak, városok, parochiális és ki
sebb falvak, puszták, tanyák, hámorok, 
papírmalmok, savanyú források, köz
utak, postaállomások, járási határok 
láthatók, a jobb alsó sarokban pedig 
a megye nemzetiségi csoportjai vonul
nak fel, tudományosan is elemezhető 
és feldolgozható, egyébként azonban 
ilyen kezdetleges rajzokon. Az ábrá
zolt személyek (balról jobbra) a kö
vetkezők: cseh leányok (?) Balog köz

ségből, rimaszombati parasztasszony, 
jobbágy a megye déli részeiből, viasz
árus Balog község környékéről, kecs
kepásztor a Garam völgyéből, jobbágy 
ugyanonnan. 

A térképlap alsó negyedében talál
juk az aggteleki barlangról a legelső 
sokszorosított térképet, 1:5 600-as mé
retarányban. Primitív ugyan a rajz, 
de a barlangjáratok mellé írt szá
mok és hosszabb feliratok a tájékozó
dást biztossá teszik. Az „Ag" szótag 
egy „g"-vel a térképen nem elírás, ha
nem annak bizonyítéka, hogy a barlang 
környékét az avarok szállták meg. Az 
,,ak" = „ag" altáji török szó; jelentése: 
„fehér, fényes, ősz". Ak (ag-)telek tehát 
az ómagyarban — vagy avar nyelven 
— „fehér telek" jelentésű, amit a fehér 
dolomit környezet magyaráz. (V. ö. : 
kirgiz: ak-szakal = ősz szakállú = bíró.) 

Végül a hatodik lap az 1766 és 1785 
között készült I. katonai felvétel lap
jai közül a mohácsi csatateret és kör
nyékét feltüntető 1:28 800-as méretará
nyú szelvényt ábrázolja. 

Az I. katonai felvételről Borbély 
Andor és Nagy Júlia kitűnő összefog
laló ismertetése óta annyian és any-
nyiszor írtak, hogy ez a nagyszerű, a 
maga korában európai vonatkozásban 
is élvonalban állónak számító vállal
kozás ma már közismertnek mond
ható. Ezért a mű taglalását e helyütt 
mellőzzük. Ellenben emeljük ki azt, 
hogy a szelvény sokszorosítása mind 
térképrajzában és felirataiban, mind 
színeiben olyan tökéletesen sikerült, 
hogy feltétlenül jobbnak, tudományos 
vizsgálódás céljára használhatóbbnak 
ítélhető az eredetinél. 

E szelvény láttán önkéntelenül fel
merül e sorok írójában a gondolat: 
nem jött-e el az ideje annak, hogy 
Kogutowicz Károly, néhai szegedi 
egyetemi tanár és Györffy István pro
fesszor kiváló néprajztudósunk közel 
60 évvel ezelőtti kezdeményezései után 
most keressük meg a lehetőséget, hogy 
a hazánk területét ábrázoló szelvények 
hasonmásai — önálló sorozatként — 
mielőbb megjelenhessenek. Nem nehéz 
megjósolni, hogy a kiadványnak óriási 
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tudományos, pedagógiai és erkölcsi si
kere lenne, mindemellett anyagilag 
sem lehetne ráfizetéses a vállalkozás. 

További javaslatként említem: a vá
logatással összegyűjtött kiadványsoro
zatokat — a kiadóktól függetlenül — 
helyes lenne egységes címmel (pl. 
„Cartographia Hungarica I, I I , . . . " stb.) 
megjelentetni. Nem vagyunk olyan 
nagy ország, hogy minden könyvtá
runk, térképtárunk címében is elkü
lönülő önálló sorozatban ismertesse 
szép, régi térképeit. Ha a térképek 
mellé (a borítékba, tasakba) elhelye

zett tartalomjegyzék feltüntetné a ki
adó intézmény nevét is, minden félre
értés elkerülhető lenne. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy 
a régi magyar térképek e harmadik 
sorozata a leghelyesebb útra vezette a 
„Cartographia Hungarica" típusú ki
adói vállalkozásokat. A Magyar Nép
hadsereg Térképészeti Intézete pedig 
— a sokszorosítás terén — olyan első
rangú munkát végzett, amely minden 
vonatkozásban világszínvonalon áll. 

Bendefy László 



KÜLFÖLDI HADTÖRTÉNELMI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE 

Vojenno-isztoricseszkij Zsurnal 
(Szovjetunió) 1976. 1—6. szám 

Az ismertetett hat számban közölt ta
nulmányok túlnyomó többsége a máso
dik világháború kiemelkedő hadműve
leteivel, általános érvényű harci tapasz
talataival foglalkozik. 

Az ilyen jellegű cikkek közül elsőként 
említjük meg A. Cibkin „A távolsági 
bombázók harci módszerei a háború 
második szakaszában" c. írását (1. sz., 
19—25. o.). A háború második szaka
szában a távolsági bombázók feladata 
az volt, hogy csapásokat mérjenek az 
ellenség előrevont tartalékaira, vasúti 
csomópontokra, repülőterekre, megsem
misítsék a védelmi berendezéseket, az 
ellenség technikáját és élőerejét, köz
vetlenül az arcvonalon. Ezeket a felada
tokat a távolsági bombázók részint ön
állóan, részint a repülőhadseregek bom
bázóival és csatarepülőivel együtt oldot
ták meg. A párt és a kormány több in
tézkedésének eredményeként a repülő
egységek száma megnőtt, a géppark mi
nősége jelentősen javult. A távolsági 
repülőkhöz szervezetileg nyolc repülő
hadtest tartozott, amelyek két-két had
osztályból álltak, a hadosztályokban pe
dig két-két repülőezred volt. Ilyenkép
pen a háború második időszakára a tá
volsági bombázók 1047 repülőgéppel 
rendelkeztek. Az alapot a kétmotoros 
IL—4-esek modernizált változata alkot
ta, ezen kívül használták a bombázóvá 
átalakított LI—2-es szállítógépeket, a 
legújabb típusú négymotoros TB—7-es 
(PE—8) távolsági nehézbombázókat, va
lamint kisebb mennyiségben az ameri
kaiaktól kapott kétmotoros B—25-öket 
is. 

A repülőegységeknek és a távolsági 
repülőknek a harcszabályzat által elő
írt harci módszere az összpontosított 
csapás és a lépcsőkben történő tényke
dés volt. Míg azonban a háború első 
időszakában a század-méretekben, lép
csőkben végrehajtott ténykedés volt a 

döntő és ritkaságszámba ment még az 
ezred-méretekben végrehajtott csapás 
is, a második időszakban ez utóbbi 
módszer súlya jelentősen megnőtt. Eze
ket a jelentősebb objektumok esetében 
már néhány hadosztály, sőt esetenként 
több hadtest bevetésével hajtották vég
re, ami rendkívüli mértékben megnövel
te a hatékonyságot. A háború második 
szakaszában a távolsági bombázók vég
legesen áttértek az éjszakai ténykedésre. 
Ez megnehezítette a tájékozódást, a cé
lok megtalálását, szükségessé tette a 
repülőterek fényjelzésekkel való felsze
relését, megkövetelte a személyzet spe
ciális kiképzését, de csökkentette az el
hárítás hatékonyságát és lehetővé tette 
elavultabb géptípusok alkalmazását. Az 
éjszakai repüléseknél meg kellett vál
toztatni a hadrendet is. A zárt alakzat 
alkalmazása megszűnt. A célra először 
a „vezérgép" repült rá. Gyújtóbombák
kal tüzeket hozott létre, és ezek fényé
nél minden gép személyzete önállóan 
hajtotta végre a bombázást. Később a 
hadrendet tovább tökéletesítették. 1943 
második felétől az ezred hadrendje két 
lépcsőből és az ellenőrző csoportból 
állt. Az első lépcsőben repültek a harci 
ténykedést biztosító gépek, amelyek 3— 
6-os csoportokba tömörültek. Ezek fel
derítették a légköni viszonyokat, ráve
zették a bombázókat a célra, megvilá
gították az objektumot, leküzdötték 
az elhárítás eszközeit. A második 
lépcsőben repült néhány csapásmé
rő bombázó csoport, majd őket két el
lenőrző csoport követte, amelyek fény
képezték és vizuálisan megfigyelték a 
bombázás eredményeit. A jól szervezett, 
rendszeres ellenőrzés a tevékenység ob
jektív értékelésének fontos eszközévé 
vált, erősítette a fegyelmet, növelte a 
hatékonyságot és a személyi állomány 
felelősségét. Az ellenőrzés módszereit 
is állandóan tökéletesítették: a parancs
nokok ellenőrző repüléseket hajtottak 
végre, az elfoglalt objektumoknál a 
helyszínen is ellenőrizték a bombázás 
hatékonyságát, a szárazföldi támadást 
végrehajtó egységek parancsnokaitól 
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írásos jelentéseket kértek, felhasználták 
a felderítők, a partizánok adatait. 

A tanulmány befejező részében a 
szerző még ismertet néhány módszer
tani változatot, amelyeket a különböző 
típusú objektumok megsemmisítésénél 
alkalmaztak. 

Rendkívül érdekes adatokat tartalmaz 
J. Golusko „A fegyveres erők hadtápja 
a háború harmadik szakaszában" c. ta
nulmánya (2. sz., 34—41. o.). 1944-ben, a 
nagy támadó hadműveletek idején, a 
központi ellátó szerveknek egyszerre 
több frontot, 1945-ben pedig egyidejűleg 
az összes frontokat kellett ellátni. 1944 
elején a jobbparti Ukrajna felszabadí
tásában az 1., 2., 3. és 4. Ukrán Front 
vett részt. A hadművelet idején a ta
vaszi olvadás járhatatlanná tette az 
utak nagy részét. A korszuny-sevcsen-
kovszki hadművelet idején a gépkocsik 
az utak járhatatlansága miatt nem tud
tak közlekedni. Az ellátást lóvontatású, 
keskeny vágányú vasutakon, fogatolt 
járműveken kellett előreszállítani, de 
gyakran az is előfordult, hogy a lőszert 
a raktárakból a csapatok személyi ál
lománya, valamint a helyi lakosság 
hordta előre az arcvonalba. Mivel az 
üzemanyagot szállító járművek képte
lenek voltak követni a harckocsikat, 
azokra üzemanyag-hordókat szereltek 
fel. A lőszer- és üzemanyag-biztosítás
ban nagy szerepet játszottak a szállító 
repülőgépek, amelyek az anyagot a köz
vetlen harci körzetekbe ejtőernyővel 
juttatták el. 

A nyári-őszi hadjáratban az egyik 
legnagyobb hadművelet a belorussziai 
volt, amelyben az 1. Balti, valamint a 
3., 2., és 1. Belorusz Front vett részt. A 
hadművelet hatalmas méretei miatt 4— 
5 javadalmazás lőszert, 20 javadalmazás 
repülőbenzint, 15 javadalmazás gázola
jat, 10 javadalmazás autóbenzint kellett 
biztosítani. A főhadiszállás számítása 
szerint 400 ezer tonna lőszer, 300 tonna 
üzemanyag, 500 ezer tonna élelmiszer 
és takarmány szállítását kellett meg
szervezni. 

A lőszer és üzemanyag felhalmozása 
részint a hátországból való előreszállí-
tás, részint a legszigorúbb takarékosko

dás útján történt, különösen az üzem
anyag terén. Az 1. Belorusz Fronton pl. 
májusban—júniusban 30%-kal leszállí
tották a fogyasztást, nagy mértékben 
alkalmazták a vasúti és fogatolt szál
lítást, a gépkocsik vontatását. Ennek 
ellenére a hadműveletet néhány nappal 
el kellett halasztani. így sikerült csak 
a hadművelet kezdetére biztosítani 4 
javadalmazás lőszert, 15—19 javadalma
zás repülőbenzint, 3—4 javadalmazás 
autóbenzint és 6—8 javadalmazás gáz
olajat. 

A hadjárat megkezdése után a hadtáp 
munkája méginkább nehézzé vált. A 
csapatok gyorsan mozogtak előre, a 
hadseregraktárakat a vasutak lassú 
helyreállítása miatt nem lehetett egy-
egyidejűleg előre telepíteni. Valamelyest 
javított a helyzeten az, hogy a partizá
nok és a légierők parancsot kaptak, 
akadályozzák meg az utak, vasutak 
tönkretételét, a vagonpark elszállítását. 

1944. augusztusában—szeptemberében 
a 2. és 3. Ukrán Front csapatai, a Fe
kete-tengeri Flottával és a Dunai Flot
tillával együtt, végrehajtották a iasi-ki-
sinyovi hadműveletet; ez Románia és 
Bulgária felszabadítását eredményezte. 
A szovjet hadsereg alakulatai külföldi 
államok területére léptek és ez a tény 
a hadtápalakulatok részéről az ellátás 
biztosításának új módszereit követelte 
meg. Külön szervezeteket kellett létre
hozni a helyi termelés beindításának 
segítésére is. 

1944-ben a hadtáp nemcsak a szovjet 
csapatokat látta el, hanem a Szovjet
unió területén megalakult lengyel, 
csehszlovák, román, francia alakulato
kat is, amelyeknek kb. 960 ezer pus
kát, karabélyt és géppisztolyt, 40 627 
géppuskát, 16 502 löveget és aknavetőt 
2346 repülőgépet, 1124 harckocsit és ön
járó löveget adtak át. 

Az 1945-ös évből a szerző Visztula— 
oderai és a berlini hadművelettel fog
lalkozik. Ez utóbbival kapcsolatban 
csupán egyetlen adatot említünk meg. 
A berlini utcai harcok idején átlagosan 
napi 228 vagon lőszert használtak el. 

Bizonyos fokig hasonló jellegű fel
adatok megoldásával foglalkozik A. 
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Radzievszkij „A harckocsihadseregek 
harcképességének fenntartása és hely
reállítása a támadó hadműveletekben" 
c. tanulmánya (3. sz., 13—21. o.). A szer
ző 21 támadó hadművelet tapasztalatait 
összegezve megállapítja, hogy a harc
kocsihadseregek harcképességét a kö
vetkező feltételek biztosításával sikerült 
fenntartani: a csapatok irányításának 
állandó biztosítása; a csapatok személyi 
állománnyal, fegyverrel és lőszerrel va
ló feltöltése; a harcképességet helyre
állító átszervezések; az erkölcsi-politi
kai színvonal és a támadó szellem fenn
tartása; a sérült technika gyors kijaví
tása stb. A szerző egyenként elemzi 
ezeknek a feltételeknek a biztosítását. 
Mi azokat emeljük ki, amelyek mutatós 
adatokat tartalmaznak. A személyi ál
lomány feltöltése a harcképesség fenn
tartásának egyik legfontosabb feltétele 
volt. Az említett 21 hadművelet adatai 
szerint a személyi állomány vesztesége 
három hadműveletben 10% volt, tizen
egy hadműveletben 10—15%, egyben 
20%, hatban pedig 20—30% között moz
gott. Átlagban tehát a veszteség elérte 
a 15%-ot. A statisztikai adatok szerint 
a személyi állomány veszteségének 10— 
32%-a között mozgott a végleges vesz
teség. A csapatok a legnagyobb vesz
teségeket az áttöréseknél, a hídfőkért 
vívott küzdelmekben és a városi har
cokban szenvedték. A veszteség 77%-a 
könnyű és közepes sérülésekből, zúzódá-
sokból, égési sebekből, légnyomásból 
állt, következésképpen a sérültek jelen
tős része idővel visszatért az alakula
tokhoz. A személyi állomány feltöltésé
nek legfontosabb forrásai a harckocsi
hadseregek tartalékzászlóaljai voltak, 
ahol szerelő-vezetőket, irányzókat, rá
diósokat és más szakembereket képez
tek ki. A hadseregek utánpótlást kap
tak az elpusztult harckocsik épen ma
radt legénységéből is. A tisztikart a tar
talék alakulatokból töltötték fel, ahol a 
kórházakból visszakerült tiszteket ki
dolgozott program alapján képezték to
vább. Ezen kívül új tiszteket adtak az 
akadémiák, iskolák és a frontoknál 
szervezett tanfolyamok is. 

Igen nagy feladatot jelentett a harci 
technika kijavítása és feltöltése, ami a 

harcképesség fenntartásának az előb
binél nem kevésbé fontos feltétele volt. 
A feltöltést rendszerint a hadművele
tek előkészítése idején és a harc szü
neteiben végezték. Az adatok elemzé
se azt mutatja, hogy a harckocsihad
seregek, több hadműveletben, a harc
kocsik és önjáró lövegek 100%-át vesz
tették el. A 15—20 napig tartó hadmű
veletekben a végleges veszteség átlago
san 30% volt, 70%-ot pedig ki kellett 
vonni javításra. A javításra szoruló 
harckocsik 80%-a harci jellegű károso
dást szenvedett, a hibák 20%-a techni
kai jellegű volt. Ezért a hadsereg és a 
front erőivel történő javítás a feltöltés 
egyik legfontosabb forrása volt. Egyes 
hadműveletekben minden harckocsit és 
önjáró löveget 2—3-szor ki kellett vonni, 
és javítás után ugyanannyiszor tértek 
vissza. A lvov-szandomiri hadművelet
ben pl. a 3. gárda-harckocsihadseregnél 
a kijavított harckocsik és önjáró löve
gek száma háromszor annyi volt, mint 
az összes harci járművek menyisege a 
hadjárat kezdetén. A hadseregekben 
külön volt megszervezve a futójavítá
sok, a közepes- és a nagyjavítások bá
zisa. 

A megsérült harckocsik felkutatására 
és a sérülés mértékének megállapítására 
a hadseregekben gépkocsikkal ellátott 
technikai felderítő csoportokat hoztak 
létre. Az evakuálás meggyorsítására 
egyes hadseregeknél a mozgó javítómű
helyek mellett még kiegészítő evakuáló 
századokat hoztak létre leírt harcko
csikból és zsákmányolt vontatókból. 

A tanulmányt jól áttekinthető táblá
zat egészíti ki. 

A nagy jelentőségű partizánharc 
egyik területével foglalkozik V. And-
rianov „A partizáncsapatok irányításá
nak néhány kérdése" c. tanulmánya (5. 
sz., 39—46. o.). Az alakulatok szervezé
sében, valamint az irányításban lehet
tek eltérések, de sok volt a hasonlóság 
is. A csapat és az egység élén a pa
rancsnok és a komisszár állt. Mellettük 
tevékenykedett a törzs, melynek az volt 
az elsődleges feladata, hogy segítse a 
parancsnokot a harctevékenység terve
zésében és vezetésében, valamint az al-
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egységek harcirányításában. A törzsfő
nöknek voltak alárendelve a híradós 
alegységek (szakaszok, századok vagy 
csoportok, rádióadók). A brigádok és 
csoportok parancsnokainak volt helyet
tese a felderítés és a diverziós cselek
mények vonalán, ezek közvetlenül ve
zették az ilyen irányú tevékenységet. 
Ez tehát nem tartozott a törzs feladatai 
közé. 

A partizánalakulat harctevékenységét 
a parancsnok személyesen vezette a 
helyettesein, valamint a törzsön keresz
tül, amely a parancsnok alapvető mun
kaszervezete volt. A csoportok közvet
len vezetését a parancsnok az irányító 
pontokról végezte, szóbeli és írásos uta
sítások, parancsok útján. 

Az ellenség hátában folytatott harc 
körülményei — a csoportok szétszórt
sága, a gyakori helyváltoztatások, az ál
landó jellegű ellátóbázisok hiánya, a 
csoportok közötti kapcsolat biztosítása 
az ellenség által ellenőrzött területeken 
keresztül — eleve meghatározták a par
tizánalakulatok irányításának sajátos
ságait, kezdeményezést és önállóságot 
követeltek a parancsnokságtól és tör
zsektől. 

Az ellenség túlereje nem tette lehe
tővé hosszadalmas harcok folytatását, 
ezért a partizáncsoportok tevékenysé
gében a diverziók és a váratlan táma
dások voltak túlsúlyban. A csoportok és 
egységek nyitott szárnyakkal és hadtáp 
nélkül harcoltak, nem tarthattak sokáig 
területeket, az akciók néha csak per
cekig tartottak. Ez nem tette lehetővé 
irányító pontok kiépítését. A csoport 
parancsnoka a harc vezetéséhez kény
telen volt annak az alegységnek a vo
nalában tartózkodni, amely a főfelada-
tot oldotta meg. Ha valamely akcióban 
a parancsnok vagy a törzs létrehozta az 
irányító pontot, az a legelői harcoló al
egység közvetlen közelében volt. 

A harc sajátosságai meghatározták a 
törzsek munkájának jellegét is. Ezek 
feladata elsősorban az volt, hogy — 
rendkívül pontosan — kidolgozzák az 
akciókat (több változatban), biztosítsák 
az együttműködést a hely, az idő és a 
cél viszonylatában. 

A törzsek hozták létre és biztosítot

ták a kapcsolatot a felsőbb törzsekkel, 
az alárendelt csoportokkal, a szomszé
dos alakulatokkal, az illegális mozga
lommal, a partizán-felderítőkkel, vala
mint a hadsereg alakulataival. Az irá
nyításhoz különféle eszközöket hasz
náltak és többféle módszert alkalmaz
tak: rádiót és vezetékes kapcsolatot, fu
tárokat (motorkerékpáron, autón, csó
nakon, hajón, repülőgépen, gyalog, és 
lovon), valamint különböző hang- és vi
zuális jelzésrendszereket. 

A rádiókapcsolatot felülről lefelé épí
tették ki. A helyzetet nehezítette, hogy 
a kapcsolatot az ellenség által megszállt 
területen kellett tartani, aminek követ
keztében az állomásokat könnyen be
mérhették. A partizánalakulatok rádió
kapcsolatot gyakorlatilag csak a Nagy 
Földdel tartottak, belső kapcsolat, az 
említett okok miatt, a nagy egységek 
között volt csak megengedett. 

Vezetékes kapcsolat főként a partizá
nok által ellenőrzött területen létesült. 
A branszki területen pl. D. Jemlutyin 
partizáncsoportja 50 alállomással tartott 
kapcsolatot. A belorusziai törzs opera
tív csoportja a begoml-usacsszki terüle
ten 450 km vezetékkel rendelkezett. Ta
pasztalt partizánok használták — rö
vid rejtjelezett üzenetek továbbítására 
— az ellenség telefonvonalait is. 

A legelterjedtebb hírközlési mód 
azonban a futárok által való továbbítás 
volt. A tanulmány befejező részében a 
szerző két sikeres akció példáján mutat
ja be az irányítás és harcvezetés mód
szereinek alkalmazását. 

A 6. számból nem tanulmányt emlí
tünk, hanem a fiatalon elesett, kiváló 
hadvezéri képességekkel rendelkező J. 
D. Csernyahovszkij hadseregtábornok 
születésének 70. évfordulójára közölt 
megemlékezést. Csernyahovszkij 1906. 
június 28-án született. 1919 elején, a 
polgárháború súlyos körülményei kö
zött, kiütéses tífuszban meghalt apja és 
anyja, hat árvát hagyva hátra. A nem 
egészen 13 éves fiú pásztornak szegő
dött, majd 1919 őszétől 1920 tavaszáig, 
mint maga is írja életrajzában, „bezp-
rizornyik" volt, vagyis egy a közül a sok 
ezer fiatal közül, akik hasonló sorsra 
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jutva, élelem és fedél nélkül kószáltak 
az utakon; 1920 tavaszától a vasútnál 
dolgozott. 1922-ben felvették a Komszo-
molba. 1923-ban Novorosszijszkba uta
zott, ahol egy gyárban bognárként dol
gozott, sofőrnek tanult, és tagja lett a 
gyári Komszomol Bizottságnak. 1924-
ben, amikor 18 éves lett, a Komszomol 
elküldte az Ogyesszai Gyalogos Parancs
noki Iskolára, majd egy év múlva át
irányították a Kijevi Tüzérparancsnoki 
Iskolára. A tanulás évei alatt szilárd is
meretekre tett szert, kialakult rendkí
vül munkabíró egyénisége. 1928-ban 
felvették a párt tagjai közé. Néhány év 
alatt végigjárta az alsóbb parancsnoki 
posztokat, majd 1931-ben elküldték a 
Dzerdzsinszkij Haditechnikai Akadé
miára. 1932-ben azt a fakultást, ame
lyen tanult, áthelyezték Moszkvába és 
erre építve hozták létre a Vörös Hadse
reg Mechanizálásának és Gépesítésének 
Katonai Akadémiáját. Az akadémiát 
kiváló eredménnyel végezte el, utána is
mét csapatszolgálat következett. Előbb 
harckocsizászlóalj, majd ezredparancs
nok, 1940-ben már hadosztályparancs
nok-helyettes, 1941 márciusában hadosz
tályparancsnok. A háborúban bontako
zott ki igazán Csernyahovszkij rendkí
vüli katonai tehetsége. Végigjárta a kü
lönböző frontok legsúlyosabb csatáit. 
1942 januárjában már a második Vörös 
Zászló érdemrendet kapta és májusban 
előléptették vezérőrnaggyá, ö volt a 
legfiatalabb tábornok az Északnyugati 
Fronton. 1942 júniusában lett a Voro
nyezs alatt harcoló 18. harckocsihadtest 
parancsnoka, július végén pedig a Voro
nyezsi Front 60. hadseregének parancs
noka. Ekkor mindössze 36 éves volt. A 
Voronyezs—kasztornojei hadműveletben 
végrehajtott kiváló tevékenységéért, 
Voronyezs felszabadításáért megkapta a 
harmadik Vörös Zászló rendet, Kurszk 
felszabadításáért pedig az I. osztályú 
Szuvorov rendet. 1943 februárjában 
előléptették altábornaggyá. A kurszki 

csatáért és az utána következő felsza
badító harcokért másodszor kapta meg 
az I. osztályú Szuvorov rendet. 

A Dnyeperért folytatott harc és Kiev 
megkerülése a 60. hadsereg történeté
nek és Csernyahovszkij életrajzának 
egyik legragyogóbb lapja. A hadsereg 
sok katonájával együtt kapta meg a 
Szovjetunió Hőse kitüntetést. 

A zsitomir—berdicsevi, rovno—lucki, 
proszkurovszk—csernovici hadművele
tekben tanúsított magatartásáért egy
más után kapta meg a Bogdan Hmel-
nyickij és az I. osztályú Kutuzov ren
det, Zsukov frontparancsnok javaslata 
alapján előléptették vezérezredessé, 
majd 1944 elején kinevezték a 3. Belo
rusz Front parancsnokává. 1944 júliusá
ban a 3. és az 1. Belorusz Front csapa
tai felszabadították Minszket és bekerí
tették a németek 3 hadosztályát. Mind
ennek elismeréseként Csernyahovszkij 
hadseregtábornok lett. Vilnius felszaba
dításáért kapta meg a második Arany 
Csillagot. A front csapatai 1944 augusz
tusában Kelet-Poroszország területére 
léptek és itt vívtak rendkívül súlyos 
harcokat. Ezek során, 1945. február 
18-án, Melzak város közelében, egy mel
lébe fúródott repeszdarab vetett véget a 
bezprizornyikból a Szovjetunió egyik 
legtehetségesebb hadvezérévé vált ka
tona életének. Mindössze 39 éves volt 
akkor. 

Befejezésül megemlítjük, hogy az is
mertetett számok több tanulmányban 
foglalkoznak a szocialista országok fel
szabadító harcainak és hadseregeinek 
kérdéseivel. Az 1. és a 3. számban ta
lálunk cikket a lengyel felszabadító 
harcokról, a 2. szám arról közöl tanul
mányt, hogyan használják fel a forra
dalmi hagyományokat az ifjúság neve
lésében az NDK-ban, a 4. szám a bul
gáriai áprilisi felkeléssel foglalkozik, 
ugyancsak a 4. szám térképekkel jól il
lusztrált, terjedelmes tanulmányt közöl 
a koreai háborúról. (Lengyel István) 
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Wojskowy Przeglad Historyczny 
(Lengyelország) 1975. 1—4. szám 

Az 1—2. összevont különszám — a 30 
éves évforduló kapcsán — teljes egészé
ben a fasizmus felett aratott győzelem
mel foglalkozik. Bevezetőben a Lengyel 
Egyesült Munkáspárt KB határozatát 
közli, majd az 1975. május 9-re össze
hívott Szejm ünnepi ülésének beszé
deit. 

A Győzelem Napján, 1975. május 
9-én, a Lengyel Népköztársaság or
szággyűlése ünnepi ülést tartott, melyen 
az ország vezetőin és a meghívott 
vendégeken kívül részt vettek a Len
gyel Néphadsereg képviselői is. 

Az országgyűlés egyhangúlag elfo
gadta a „Nyilatkozat a fasizmus fe
lett aratott győzelem 30. évfordulója 
alkalmából" című dokumentumot. (31— 
33. o.) 

A nyilatkozat tisztelettel adózik a 
fasizmus ellen harcoló lengyelek em
lékének. Elismerését fejezi ki a Len
gyel Néphadsereg katonáinak, akik a 
Vörös Hadsereggel együtt, vállvetve 
harcoltak az ország felszabadításáért. 
Kegyelettel emlékezik meg arról a 
több mint hatmillió hazafiról, akik 
életüket vesztették a háború alatt. 

A Lengyel Munkáspárt politikája 
összekapcsolta a nemzet felszabadítá
sáért folytatott harcot a társadalmi 
változásokkal. Lengyelország tagja lett 
annak a szocialista közösségnek, mely 
biztosítja területi sérthetetlenségét és 
függetlenségét, s amely töretlenül har
col az európai enyhülésért. 

1945 óta Lengyelország jelentős ered
ményeket ért el a szocializmus építé
sében. Az országgyűlés ünnepélyesen 
kijelentette, hogy a lengyel nép a jö
vőben is minden erejével harcolni fog 
a béke biztosításáért és a nemzetközi 
enyhülést elősegítő politika folytatá
sáért. 

Wojciech Jaruzelski: „A győzelem 
harmincadik évfordulóján." (45—61. o.) 

A fasiszta Németország legfőbb cél
ja a második világháborúban a világ 
első szocialista államának, a Szovjet
uniónak a legyőzése volt. Így érthe
tő, hogy a háború első áldozatává — 
mint hadászati felvonulási terület — 
Lengyelország lett. A lengyel nép ha
talmas véráldozatai ellenére is min
dent megtett a fasizmus elleni harc
ban. Az országban igen nagy mére
teket öltött a partizánharc, de harcol
tak lengyelek a keleti és nyugati fron
tokon is. 

Legnagyobb jelentősége a Lengyel 
Munkáspárt által kidolgozott program
nak volt, mely megjelölte Lengyelország 
helyét az antihitlerista koalícióban és 
forradalmi megújulással kapcsolta ösz-
sze a felszabadítási harcot. A szovjet 
segítséggel megalakított Lengyel Had
sereg és a megszállt területeken műkö
dő Népi Hadsereg egyesüléséből jött 
létre a Lengyel Néphadsereg. A szövet
séges Szovjetunió nagyra értékelte a 
lengyel katonák helytállását, s olyan 
hatalmas feladatokkal bízta meg a Len
gyel Néphadsereget, mint például Varsó 
felszabadítása és a berlini hadművele
tekben való részvétel. 

Ivan Jakubovszkij : „Harci közössé
günk zászlaja alatt." (52—74. o.) 

A Nagy Honvédő Háborúban a szov
jet nép és fegyveres erői megvédték 
hazájuk szabadságát és függetlenségét, 
a szomszédos nemzetek felszabadításá
val pedig internacionalista kötelességü
ket teljesítették. Létrejött a szocialista 
országok közössége, melynek Lengyelor
szág is tagja lett. A harcokban szüle
tett lengyel—szovjet fegyverbarátság 
az újjáépítés alatt tovább erősödött, 
Lengyelország hamarosan iparilag fej
lett, dinamikusan fejlődő szocialista 
országgá vált. 

Emil Jadziak: „A Népi Lengyelor
szág hadviselésének katonai-politikai 
aspektusai 1944—1945-ben." (75—87. o.) 

Lengyelország számára a második vi
lágháborúban a nemzet léte volt a tét. 
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A győzelem értékét növeli, hogy a há
ború romjain egy új demokratikus, 
népi állam jött létre. 

A háború előtti burzsoá állam kép
telen volt felkészíteni az országot a 
hitleri agresszió visszaverésére. Az 
emigrációs kormány sem képviselte a 
nemzet érdekeit. Történelmi szükség
szerűség volt, hogy az egyedüli forra
dalmi erő, a munkásosztály vegye át 
pártja vezetésével az irányítást. 

Waclaw Jurgielewicz: „A lengyel 
nép hozzájárulása a hitleri fasizmus 
felett aratott győzelemhez a második 
világháború éveiben". (88—164. o.) 

Lengyelország harca nem volt döntő 
jelentőségű a hitleri Németország vég
ső legyőzésében, de politikai és hadá
szati-hadműveleti ,• szerepe vitathatat
lan. Lengyelország a háború folya
mán, létéért küzdve, egy pillanatra sem 
hagyta abba a fegyveres harcot, töret
len lendülettel és áldozatkészséggel 
vette ki részét a küzdelemből. A há
ború végére pedig Lengyelország az 
antihitlerista koalíció egyik legjelentő
sebb hadseregével rendelkezett. 

Kazimierz Sobczak: „A Szovjetunió 
és a szovjet fegyveres erők felszabadí
tó missziója a második világháborúban". 
(165—171. o.) 

A második világháborút kirobbantó 
fasiszta államok célja a világ újrafel
osztása és a népek feletti uralom meg
szerzése volt. Ideológiai motivációjuk 
a világ első szocialista államának az 
elpusztítása és a munkásmozgalom fej
lődésének megfékezése volt. A Szovjet
unió megtámadásáig a második világ
háborút a két fő kapitalista csoporto
sulás között folytatott harc jellemezte. 
A Szovjetunió megtámadása után 
azonban már két egymással ellentétes 
társadalmi-politikai rendszer állt 
szemben. A szovjet nép hazája védel
mében harcolva az egész emberiség 
haladásáért és érdekeiért harcolt. 

Waldemar Tuszynski: „A lengyel el
lenállási mozgalom harca a megszállók 
ellen 1939—1945-ben". (232—281. o.) 

Lengyelországban, az igen nehéz és 
kedvezőtlen körülmények ellenére, az 

ellenállási mozgalom tömegjelenséggé 
fejlődött. Az ország hadászati fekvése 
magyarázta a hitlerista megszállók 
rendkívül kemény terrorját. Már 1939-
ben hatalmas lendülettel és a társada
lom legnagyobb részének támogatásá
val megindult az ellenállási mozgalom 
és a partizáncsoportok szervezése. 

A cikk célja, hogy bemutassa az el
lenállási mozgalom tevékenységének 
fontosabb formáit, értékelje azok sze
repét a megszállás alatt élő országban, 
és hozzájárulásukat a fasizmus felett 
aratott győzelemhez. 

Czeslaw Püichowski: „A Lengyelor
szág és Európa más nemzetei ellen 
elkövetett hitlerista népellenes bűn
tettek". (282—294. o.) 

Lengyelország 1939-től 1945-ig síny
lődött a hitleri megszállás alatt, 
amelynek elsődleges célja a lengyel 
nemzet megsemmisítése volt. 

Az ismertetett adatok meggyőzően 
bizonyítják a hitleristáknak az embe
riség ellen elkövetett bűntetteit, a len
gyel és más nemzeteket ért mérhetet
len szenvedéseket és áldozatokat, va
lamint igazolják Lengyelország helyes 
álláspontját, vagyis hogy ezek a bűn
tettek nem évülhetnek el, s a világ 
közvéleménye elé kell tárni a felderí
tett bűntetteket, tudatosítani kell az új 
fasizmus jelentette veszélyt. 

Michal Zymierski: „A Lengyel Nép
hadsereg a háború utolsó szakaszá
ban". (295—304. o.) 

A harminc évvel ezelőtt aratott nagy 
győzelem egyik tényezője a lengyel 
kommunisták politikai programja volt. 
Ez a program nagy társadalmi és po
litikai változásokat hirdetett, a fasiz
mus elleni könyörtelen harcot, a Szov
jetunióval való együttműködést és ba
rátságot jelentette. A Lengyel Haza
fiak Szövetsége körül tömörült lengyel 
kommunisták kezdeményezésére ala
kult meg szovjet földön a Kosciuszko 
nevét viselő 1. Gyalogos Hadosztály, 
mely idővel a Lengyel Néphadsereggé 
fejlődött. Ez a hadsereg, a Vörös Had
sereggel szorosan együttműködve, aktí
van részt vett Lengyelország felszaba
dításában. A Lengyel Néphadsereg ro-
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hámos fejlődésére jellemző, hogy a há
ború befejezésekor a negyedik legna
gyobb szövetséges hadsereg volt. Har
cának csúcspontját és a lengyel kato
nák elismerését jelentette, hogy részt 
vehettek a Vörös Hadsereg berlini had
műveletében és kitűzhették a lengyel 
zászlót Berlinben. 

Zygmunt Berling: „Az újjászületés 
felé vezető úton". (305—307. o.) 

A második világháború előtt a bur
zsoá Lengyelország, az egyre növekvő 
nemzeti militarizmus ellenére, nem volt 
képes az ország függetlenségének meg
védéséhez sem szövetségest, sem pe
dig megfelelő eszközöket találni. A tár
sadalom haladó rétege már akkor fel
ismerte, hogy új társadalmi rendszer
re van szükség, amely képes biztonsá
got és békét garantálni az ország szá
mára. A lehetőség erre azonban csak 
az 1939. évi tragédia után adódott, 
amely egyúttal tettre is mozgósította a 
Szovjetunió területére menekült len
gyel kommunistákat és hazafiakat. A 
választás egyértelmű volt: a Szovjet
unióval vállvetve fel kell venni a har
cot a közös ellenség ellen. E felisme
rés eredménye volt a Lengyel Haza
fiak Szövetségének létrehozása, majd 
pedig a Lengyel Néphadsereg megszer
vezése. 

Sz. Stemenko: „A szabadság közös 
harcban született a második világhá
ború alatt". (308—312. o.) 

A világ újrafelosztására törekvő im
perialista államok olyan háborúba so
dorták a világot, amilyenre még nem 
volt példa a történelemben. A német 
fasizmus ezen felül egész nemzeteket 
akart megsemmisíteni. A közös veszély 
antihitlerista koalícióban egyesítette a 
nemzeteket. A Szovjetunió már a Nagy 
Honvédő Háború kezdetén kifejtette 
célját: megmenteni az országot a hit
lerizmus veszélyétől és segítséget nyúj
tani a leigázott népeknek. A megszállt 
országok népei is a Szovjetunióban lát
ták azt a reális erőt, amely képes or
szágukat felszabadítani és ezért vállal
ták a harcközösséget. Ennek a közös 
érdekekből kialakult fegyverbarátság
nak szép példája a lengyel—szovjet 

fegyverbarátság. Szovjet segítséggel, 
szovjet földön alakult meg a Lengyel 
Néphadsereg, amely a Vörös Hadse
reggel együtt, harcolva járta be a győ
zelem útját Leninótól kezdve, Len
gyelország felszabadításán keresztül, 
egészen a berlini győzelemig. 

P. Balov: „A szovjet—lengyel fegy
verbarátság a második világháború 
csataterein született". (3Í3—318. o.) 

Bár a barátság szálai korábbi időre 
nyúlnak vissza, annak igazi kiteljese
dése a második világháború véres har
caiban következett be, amikor a len
gyel kommunisták vezetésével a len
gyel nép felismerte, hogy csak úgy 
érhetnek el sikert a fasiszta megszállók 
ellen, ha harcukat összekapcsolják a 
Vörös Hadsereg hősi harcával. 

Ennek a felismerésnek eredménye, 
hogy megalakult a Szovjetunióban a 
Lengyel Hadsereg, melynek első egy
sége, a T. Kosciuszko nevét viselő 1. 
Gyalogos Hadosztály, 1943 október 
12-én, a Lenino környéki harcokban 
esett át a tűzkeresztségen. 

Ludwík Svoboda: „A győzelem út
ján". (319—322. o.) 

A győzelem 30. évfordulója alkalmá
ból a folyóirat részleteket közöl Lud-
vík Svoboda „Buzuluktól Prágáig" c. 
könyvéből. 

Wincenty Iwanowski: „A szovjet és 
a lengyel hadsereg Lengyelország fel
szabadítását eredményező hadművele
tei". I. rész. (352—408. o.) 

A győzelem 30. évfordulója jó alka
lom arra, hogy az elmúlt évek távlatá
ból elemezzük azokat az eseményeket, 
amelyek fordulópontot jelentettek a 
háborúban és közvetve vagy közvetlenül 
hozzájárultak Lengyelország felszaba
dításához. E célkitűzés alapján a szer
ző 14 hadműveletet választott ki. Eze
ket időrendi sorrendben, mintegy en
ciklopédikus módszerrel (táblázatok, 
vázlatok) mutatja be, olyan részletes
séggel, hogy összehasonlítási alapot és 
elemzési lehetőséget adjon a harcoló 
felek által alkalmazott hadműveleti 
és hadművészeti elvek alkalmazásá
nak vizsgálatához. 
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Ismerteti például a moszkvai, sztá
lingrádi és kurszki csatát, a belorussziai 
és a lvov—sandomierzi hadműveleteket. 

Juliusz Malczewski: „A Lengyelor
szág felszabadítása során elesett szov
jet hősök temetői". (409—433. o.) 

A Lengyelország területén folyó had
műveletek általában igen hevesek vol
tak. A hitleristák nagy veszteségeket 
szenvedtek, a győzelmi sorozat azon
ban szovjet részről is igen nagy áldo
zatokat követelt. Közel 600 ezer szov
jet katona vesztette életét a Lengyel
ország területén folyó harcokban. A 
közölt összeállítás ismerteti a lengyel 
földön található nagyobb szovjet ka
tonai temetőket, azok adataival együtt. 

Jan Szymanowski: „Útépítő alaku
latnál szolgáltam". (1—2. sz. 434—463. 
o., 3. sz. 302—342. o.) 

Jan Szymanowski a háború előtt a 
Szovjetunióban élt, itt szerzett út- és 
hídépítő mérnöki diplomát. A háború 
kitörése után a Vörös Hadsereg 9. had
serege útépítő alakulatánál szolgált. 
1943 júliusában a Szovjetunióban meg
alakuló Lengyel Hadsereghez irányítot
ták, az útépítő alakulat megszervezé
sére. A Lengyel Néphadsereg 1. had
seregével tette meg a berlini győze
lemig vezető utat. 

Szymanowski itt közölt visszaemlé
kezései bemutatják a Lengyel Néphad
sereg műszaki fegyvernemének létre
jöttét, fejlődését, a háború és az or
szág újjáépítése alatt az alakulatra há
ruló nehéz, felelősségteljes, bár nem 
látványos feladatokat s emléket állíta
nak a harcokban elesett bajtársaknak. 

Norbert Michta: „Emlékeim a népi 
Lengyelországért folytatott harcokból". 
(464—490. o.) 

1944 nyarán és őszén Kielce és Krak
kó környékén több partizáncsoport is 
működött. Velük együtt tevékenykedtek 
ezeken a még megszállt területeken a 
„Zefir" és „Walka" fedőnevű átdobott 
csoportok, melyek feladata a meg
szállók katonai és rendőri erőinek, vé
delmi rendszerének felderítése volt és 
az adatok közlése az 1. Ukrán Front 
felderítő osztályával. 

A szerző ebben az időben a „Jadwi-
ga" fedőnevű partizáncsoport tagjaként 
harcolt a körzetben, így személyes ta
pasztalatai, élményei alapján számol be 
ezeknek a csoportoknak szabotázs- és 
felderítő tevékenységéről. 

Boleslaw Woszczynski: „Lengyelország 
háborús veszteségei 1939—1945 között". 
491—504. o.) 

A hitleri seregek már a megszállás 
első napjától mindent megtettek, hogy 
a megszállt országban felszámolják a 
társadalmi, gazdasági és kulturális éle
tet. A pusztítást és terrort a Wehr
macht kezdte el, majd a hitlerista 
rendőrség és közigazgatás folytatta. Eb
ben a szakaszában a háború már nem 
egy állam, hanem egy nép ellen folyt. 

A lengyel nép elleni harcot két sza
kaszra osztották: a nemzeti öntudat, 
a vezető réteg, a gazdasági élet felszá
molására és a nép biológiai megsem
misítésére. Már a háború befejezése 
előtt létrehozták a Minisztertanács mel
lett működő Háborús Kártalanítási Iro
dát, ennek feladata volt felmérni a len
gyel nép által elszenvedett biológiai 
és anyagi károkat. Hasonló bizottságot 
hoztak létre a hadsereget ért károk, 
veszteségek felmérésére. E két szerv 
jelentésein alapulnak a tanulmányban 
ismertetett adatok, melyek ha nem is 
teljes egészében, de képet adnak Len
gyelország második világháborús vesz
teségeinek méreteiről. 

A 3. és 4. szám tanulmányai a máso
dik világháború hadművészetével és az 
egyes fegyvernemek szerepével foglal
koznak. 

Boleslaw Chocha—Zdzislaw Stapor: 
„Az 1939—1945. évi háború hadművé
szetének néhány problémája az euró
pai hadszíntereken". (3. sz., 3—53. o.) 

Az első világháború tapasztalatainak 
és eredményeinek általánosításával a 
két háború közötti időszakban a hadá
szati gondolkodás sokat fejlődött. Szá
mos új doktrinális elvet dolgoztak ki 
a háború vezetésének gépesített felté
teleit tanulmányozva a haderők szer
vezésére, a csapatok képzésére és a 
hadműveletek sajátosságaira vonatko-
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zóan. Ezeknek az elveknek a gyakorlati 
megvalósulását vizsgálja a tanulmány, 
az európai hadszíntéren. 

Zdzislaw Stapor—Julian Kaczmarek: 
„A Lengyel Néphadsereg hadművésze
tének alapvető problémái 1942—1975 
között". (4. sz., 24—52. o.) 

A lengyel hadművészeti tapasztala
tok és elvek fejlődését foglalja össze 
a lengyel katonai akadémia hadművé
szettörténeti tanszékének tudományos 
kutatási terve keretében készült tanul
mány, a második világháborútól nap
jainkig, A megszállók ellen folytatott 
harc hadművészetének formáit, majd a 
lengyel reguláris erőknek a Szovjet 
Hadsereg oldalán vívott sajátosságait 
elemzi, a szervezeti struktúra és egyéb 
tényezők (vezető káderek hiánya, szov
jet felszerelés) hatását bemutatva. 

A háború utáni első szakaszban a 
Lengyel Néphadsereg hadművészetét a 
hadsereg belső funkciója határozta 
meg: a békés építőmunkában való rész
vétel. A haderő átszervezése, a fegy
verzet korszerűsítése és új kvalifikált 
vezető káderek beállítása minőségi vál
tozást eredményezett. Előtérbe került 
a hadművészet elméleti alapjainak a 
lefektetése — a második világháború 
tapasztalatiaimak általánosításával. A 
nemzetközi helyzet alakulása, a NATO 
létrehozása, a Varsói Szerződés védel
mi kötelezettségei új szituációt " terem
tettek a szocialista katonai elmélet to
vábbfejlesztéséhez. 

Mieczyslaw Wieczorek: „A Népi Had
sereg partizán erői 194-i-ben". (3. sz., 
54—107. o.) 

Az eddig megjelent legátfogóbb cikk 
a Lengyelország egész területén műkö
dött Népi Hadsereg partizán erőinek 
szervezeti felépítéséről, személyi állo
mányáról, táblázatokkal és névmuta
tóval. A partizánmozgalom Lengyelor
szág területén 1944-re szervezeti struk
túráját tekintve olyan széles tömeg
bázist mutat, mely a partizánharc ta
pasztalatait illetően általános követ
keztetések levonásához nyújt alapot. 

Tadeusz Rawski: „A gyalogság a má

sodik világháborúban". (3. sz., 108— 
143. o.; 4. sz., 85—120. o.) 

A cikk a gyalogság szervezeti, alkal
mazási elveinek alakulását, a techni
kai fejlődés hatását vázolja a két há
ború között és a második világhábo
rúban. Összehasonlító adatokat közöl 
különböző országok gyalogságának szer
vezetére, kiképzésére, felszerelésére 
nézve, majd sorra veszi a gyalogság al
kalmazásának tapasztalatait az európai 
hadszíntereken. Aláhúzza a gyalogság 
döntő szerepét, felkészítésének, erkölcsi 
erejének meghatározó jelentőségét. 

Franciszek Skibinski: „A harckocsi
csapatok a második világháborúban." 
(3. sz., 144—176. o.; 4. sz., 121—169. o.) 

A harckocsicsapatok hadműveleti al
kalmazását tárgyalja a tanulmány a 
második világháború legfontosabb had
járataiban. Különböző államok doktri-
nális elveiből indul ki, vizsgálja ezek 
hatását, fejlődését, a harckocsicsapatok 
szervezésére, felszerelésére, alkalmazá
suk jellegére vonatkozóan. Különös
képp Fuller hadviselési elveinek he
lyességét elemzi, összevetve a könnyű 
gépesített és a páncélozott hadosztályok 
alkalmazásának tapasztalatait. Részle
tesen elemzi a páncélos csapatok tevé
kenységét a különböző hadszíntereken. 

Igor Blagowieszczanski: „A tüzérség 
a második világháborúban". (3. sz., 
188—241. o.; 4. sz., 170—202. o.) 

A tüzérség legújabbkori történetének 
kutatása Lengyelországban az elmúlt 
30 év alatt jelentős eredményeket ho
zott, főleg a szovjet és a lengyel tü
zérség tevékenységét illetően. A ta
nulmány, elsőként a lengyel hadtörté
netírásban, átfogóan vizsgálja a tüzér
ség szervezeti struktúrájának, felszere
lésének, alkalmazásának elveit és 
gyakorlati tapasztalatait, konkrétan 
sorra véve az egyes országokat és ösz-
szegezve a tüzér fegyvernem második 
világháborúban játszott szerepének 
eredményeit. 

Stanislaw Truszkowski: „Megjegyzé
sek »A Lengyel Hadsereg tüzérsége 
1919—1939 között« című cikkhez". (4. 
sz. 341—36. o.) 
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A lengyel tüzérség történetének ku
tatását egészíti ki a tábori tüzérség 
szervezetének és felszerelésének egysé
gesítésére vonatkozó levéltári adatok
kal és költségvetési tételekkel. 

Czeslaw Krzeminski: „A légierő al
kalmazása Európában a második vi
lágháborúban". (3. sz., 242—281. o.; 
4. sz., 203—230. o.) 

1939—1945 között a harci technika 
gyors fejlődése főleg a légierőnél mu
tatkozott meg. A tanulmány első része 
a légierőnek, mint a hitlerista agresz-
szió eszközének jellemző vonásait vizs
gálja a háború első időszakában, majd 
a második részben a légierő alkalma
zásának formáit és módszereit elemzi 
Európa nyugati és keleti hadszínte
rein. Szervezési, diszlokációs, harcá

szati-technikai és veszteségi adatokat 
közöl. 

Jerzy Bordzilowski: „A műszaki csa
patok a második világháborúban". I. 
(3. sz. 282—301. o.) 

A tanulmány jelen, első része a 
szovjet műszaki csapatok szervezésé
vel foglalkozik, a következő részek 
fogják tárgyalni a többi ország műsza
ki csapatai alkalmazásának jellemző 
vonásait. Először a szovjet P. U.—36 
jelű szabályzat alapján meghatározza 
a műszaki csapatok feladatait, majd a 
Nagy Honvédő háborút három szakasz
ra osztva vizsgálja a műszaki csapa
tok fejlesztésének eredményeit és gé
pesítésének hiányosságait. 

A számokat részletes második világ
háborús bibliográfia és könyvszemle
rovat gazdagítja. (Windisch Aladárné) 



Militärgeschite (NDK) 
1975. 5. és 6. szám. 

M. Anders: „A Komintern katona
politikai koncepciója a második világ
háború előestéjén". (5. sz., 517—527. o.) 

A Komintern VII. kongresszusa 1935-
ben, a világpolitikai helyzet értékelé
sekor, pontosította és megerősítette a 
VI. kongresszus háborúellenes határo
zatait. A háborúellenes népfront kiszé
lesítése elsődleges feladattá vált. Be 
kellett vonni az imperialista országok 
munkásosztályát, hadseregeit és haladó 
erőit a háborúellenes demokratikus 
mozgalomba, a nem fasiszta országokat 
pedig fel kellett készíteni arra, hogy 
ellenállást fejtsenek ki egy esetleges 
agresszióval szemben. A közös hatá
rozat kimondta, hogy az egyes országok 
csak akkor tudnak sikeres ellenállást 
kifejteni, ha antifasiszta, demokratikus 
kormányok kezében van a hatalom. A 
Komintern állást foglalt az igazságos 
és igazságtalan háború kérdésében is. 
A háború alatt bebizonyosodott, hogy 
a Komintern által kidolgozott straté
giai-taktikai koncepció helyes volt. 

H. Giertz: „Az 1905—1907-es orosz
országi polgári demokratikus forrada
lom katonai kérdései". (5. sz., 528— 
540. o.) 

Az orosz—japán háború kitörésekor 
kiéleződtek az orosz társadalom belső 
ellentétei. A bolsevik párt már 1903-
ban, a III. kongresszuson állást foglalt 
a legalapvetőbb kérdésekben — pél
dául a proletariátus vezető szerepe a 
parasztsággal való szövetségben — és 
megvitatta a katonai kérdések gya
korlati oldalát is. A békés úthoz egyre 
kevesebb reális lehetőség adódott, de 
a fegyveres felkelés kérdése még ki
dolgozásra várt. A felkelés politikai
ideológiai oldala mellett a szervezési 
és taktikai problémák kerültek előtér
be. 

Az első gyakorlati feladat a katona-
és matróztömegek megnyerése volt, 
majd pedig az egész haderő semlege
sítése. E küzdelem már a századforduló 

éveiben megindult. Fontos szerepe volt 
a Patyomkin cirkáló legénységének, 
akik egy ideig együttműködtek az 
ogyesszai munkássággal. Szükség
szerűvé vált harci csoportok szervezése 
a munkások körében, amelyek a forra
dalom idején vezetni tudják a töme
geket. A bolsevikok kidolgozták a 
fegyveres harc taktikáját is, mely a 
védekező harcmodortól eltérően a tá
madó harcot határozta meg fő harcfor
maként. 

A moszkvai felkelés értékelésekor 
Lenin megállapította, hogy a párt po
litikai irányvonala helyes volt, de az 
elmélet és gyakorlat egységének elvét 
nem alkalmazták mindenhol követke
zetesen. A polgári demokratikus forra
dalom elemzése gazdagította a marxis
ta elméletet, és ma is fontos útmutató 
a proletárdiktatúráért folyó harc pe
riódusában. 

K. L. Szelesznyov: „Marx és Engels 
a csapatok morális szelleméről, annak 
feltárásáról és értékeléséről". (5. sz., 
541—552. o.) 

Marx és Engels elméleti tevékenysége 
során többször is érintette ezt a kér
dést, de összefoglaló mű nem szüle
tett e témáról. A morális szellem mi
benlétéről és annak változásairól En
gels dolgozott ki tudományos igény
nyel megfogalmazott nézeteket. A győ
zelem, vereség, harcmód, szervezés 
végső soron az ember és a harcesz
közök milyenségére vezethető vissza. 
Marx a francia sereg politikai beállí
tottságát elemezve megállapította, hogy 
1848-ban az ideiglenes kormány által 
felállított nemzetőrsereg proletárokból 
állt, akik fiatalságukkal, lelkesedésük
kel a legnagyobb hőstettekre is képe
sek voltak. 

Engels a morál meghatározásánál az 
ismérvek egész rendszerét állította 
össze, amelyben a hősiesség, határo
zottság, állhatatosság, fegyelem, ösz-
szetartás, a nehézségek elviselése, vi
dámság, győzni akarás stb. szerepelt 
hangsúlyozottan. A későbbi korok ku
tatói a morál mibenlétét négy kér
déscsoportra bontották : társadalmi-
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politikai, katonai, anyagi-létfenntartá
si valamint az ellenség hatásának 
csoportjára. 

Korának hadseregeit elemezve En
gels kiemeli, hogy a szocialista hadse
regek fogják a legmagasabb morális 
szintet képviselni. A mai nyugati had
történetírás is értékeli Engels munkás
ságát, de a feldolgozások és értékelé
sek nem érintik az igazságos és igaz
ságtalan háborúról, valamint a morá
lis oldalról szóló tanításokat. 

H. Helmert: „A forradalmi munkás
mozgalom felkelései és katonapolitikai 
kérdései az 1830-as júliusi forradalom
tól az 1848—49-es forradalomig". (6. 
sz., 670—681. o.) 

A párizsi júliusi forradalom hatására 
forradalmi helyzet alakult ki Francia
országban. A hadsereg nem volt fel
készülve a barikádharcra, a politikai 
vezetés is képtelennek bizonyult a ne
hézségek leküzdésére. A tömegek si
kere mégis csak rövid ideig tartott. 

Marx és Engels rámutatott a titkos 
szövetségek elégtelen voltára. Az an
gol társadalmi viszonyok tanulmányo
zásakor Engels megállapította, hogy ez 
a mód elégtelen a kormány megdön
tésére, mert az mozgósíthatja a rend
őrséget és a hadsereget a zavarok fel
számolására. A külföldön megszerve
zett német munkás- és polgári-repub
likánus szervezeteket — Fiatal Német
ország Svájcban, Igazak Szövetsége 
Párizsban — Engels élesen bírálta, a 
német munkásmozgalomba ezek nem 
tudtak behatolni. Ideológiájuk az utó
pista szocializmus volt, amelynek 
egyik vezetője sem tudott általános 
érvényű programot adni. Az Űj Rajnai 
Újságban Engels élesen bírálta e szer
vezeteknek a forradalomra vonatkozó 
nézeteit. 1846 óta a kommunista párt 
megalakításán fáradozott és élesen 
elhatárolta magát az opportunista és 
anarchista nézetektől. 

A Kommunisták Szövetségének meg
alapításakor Marx és Engels rámuta
tott arra, hogy a győzelem egyetlen fel
tétele a nép felfegyverzése. Gazdasá
gi válság, politikai tömegmozgalmak, 
a hadsereg forradalmasítása, az ural

mon levők megingása — ezek a sike
res forradalom előfeltételei. 

Az 1848-as februári forradalomban 
a. munkásosztály már tudatosan vállal
ta a harcot a barikádokon, a nemze
ti gárda egyes alakulatai harci tapasz
talatokkal és fegyverekkel is rendel
keztek. 

H. Vosske: „W. Pieck harca az im
perialista háborús politika ellen a bé
ke védelmében (1905—1935)". (6. sz.. 
645—656. o.) 

A századforduló éveiben a nemzet
közi munkásmozgalomban a stratégia 
és taktika kérdését vitatták. A Sparta-
cus-csoportban a baloldal jelentős ve
zéregyénisége, R. Luxemburg, K. 
Liebknecht és F. Mehring mellett W. 
Pieck volt. Első jelentős ténykedése, 
az oroszországi polgári demokratikus 
forradalom idején, egy tömegsztrájk 
megszervezése volt. 1910-ben Berlinbe 
került, ahol az opportunista jobbszárny
nyal vette fel a harcot. Az első vi
lágháború idején háborúellenes agitá-
ciója miatt besorozták. A fronton a 
katonák felvilágosítását tekintette fő 
feladatának. 

A Nagy Októberi Szocialista Forra
dalom idejében tömegmozgalmak 
szervezése miatt börtönbe, onnan pe
dig a nyugati frontra került. 1917-ben 
megszökött, Berlinbe térve a munkás
ság szervezésével foglalkozott, majd 
Hollandiába emigrált. A „Der Kampf" 
c. hetilapban szenvedélyes hangon 
szólt az elkövetkező német forrada
lomról. 

1918-ban visszatért Berlinbe és K. 
Liebknechttel együtt megszervezte a no
vemberi forradalmat, amely elsöpörte 
a császárságot. 

Az elkövetkező években a párt el
sajátította a lenini eszméket és tö
megpárttá vált. A weimari köztársa
ság éveiben a német imperializmus 
reakciós külpolitikájának leleplezése 
volt a feladat, melyet W. Pieck és a 
párt következetesen vállalt. 1927-ben, 
a párt II. kongresszusán, az egyre erő
södő háborús előkészületeket leplezte 
le és a munkás egységfront létreho
zásán fáradozott. A párt határozatai 
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értelmében a szomszédos országok 
kommunista vezetőivel tárgyalt és 
1929-ben Berlinben megszervezte a há
borúellenes bizottságot. 

1933-ban, a fasiszta diktatúra meg
alakulásakor, írásaiban és szenvedé
lyes hangú szónoklataiban lépett fel 
a háború ellen. A munkásmozgalom 
átmeneti hanyatlása idején sem vesz
tette el szilárd hitét az ügy győzelmé
ben. 

G. Kannegiesser—H. Lange: „W. 
Pieck harca a béke, a demokrácia és 
a szocializmus védelmében (1935—60)." 
(6. sz., 657—669. o.) 

1935 októberében, E. Thälmann letar
tóztatása után, W. Pieck vette át a 
KB titkár teendőit. Tevékenyen részt 
vett a párt katonapolitikájának kiala
kításában, melynek végső célja a hit
leri fasizmus megdöntése és egy de
mokratikus köztársaság kikiáltása volt. 
A szomszédos országokban töltött 

emigrációja alatt is a népek barátsá
gáért és összefogásáért küzdött. 

A második világháború kitörésekor 
rádióbeszédeiben, cikkeiben, röplapo
kon, a fogságba kecült német katonák 
átnevelésével foglalkozott. 1943-ban a 
Szabad Németország Nemzeti Bizott
ságában a hitlerellenes népfront meg
alakításán fáradozott, amely azonban 
az opportunista jobboldal árulása miatt 
nem valósulhatott meg. 

1944-ben, a jaltai konferencia ide
jében, a párt pontosította stratégiá
ját és taktikáját. A felszabadulás után 
már a demokratikus átalakulásért har
colt, a militarizmus és fasizmus gyö
kereinek kiirtását tekintette fő felada
tának. Jelentős érdemei vannak az új 
német hadsereg felállításában. Példa
képnek tekintette a szovjet hadsere
get; annak fegyelmét, felkészültségét 
kívánta az újonnan felállított német 
hadseregben megvalósítani. (Rákóczi 
Katalin) 
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megalakulásáig. Miskolc, 1944. de
cember. — Népszabadság, 1974. 289. 
sz. 4—5. p. 

Faragó Jenő: A nemzeti összefogás je
gyében. Ä Magyar Nemzeti Függet
lenségi Front megalakulásának 30. 
évfordulója. 1944. december 2. — 
Népszabadság, 1974. 281. sz. Vasárna
pi mell. 1. p. 

Fehér Pál, E. : Az emberiség szolgála
tában. Beszélgetés Illyés Gyulával az 
irodalom ellenállásáról. — Népsza
badság, 1974. 269. sz. Vasárnapi mell. 
7. p. 

Fekete Mihálv: Ellenállók az Avas a*-
ÍŔ^. Egv diósffvőri munkás vissza
emlékezései. (Br>.) Kossuth K. 1974. 
?11 n. 

Fekete Mihálv: Tb^ D'ósevőr. res's-
tqnre. rMOKÄN-Komité 1 — New 
Wn^e. Quart. 1974. 56. sz. 80—89. r». 

Fá-n^T<. 1944. "A nvilasuralom vés?7°-
*°s bónaniai.l — Nenszabadsae 1974. 
WO s/ 4 . 301. sz. 10—11.. 302—304. 
«•*. 4—5. r). 

FölrfoR Tstván : Harminc év múltán. 
TVTpcíornlékeT'Ác: Sá tora liaúi helyen a 
börtönkitörés évfordulóiáról. — Nén-
<?7abadsáe. 1974. 76. sz. 4. t>. 

Földes István: „Hogyha jő a n a p . . . " 
Sátoraljaújhely, 1944, március 22. — 

— 765 — 



Népszabadság, 1974. 68. sz. 4—5 p. 
Gyenes András: Harminc éve történt: 

Kitörés a börtönből. [Vass Henrikné 
visszaemlékezése a sátoraljaújhelyi 
antifasiszták börtönből való kitörésé
re 1944. március 22-én.] — Képes 
Üjság, 1974. március 23. 

Gyulay István: A Görgey-sztori. [A 
Görgey-zászlóalj ellenállási tevékeny
sége.] — ISz, 1974. 21. sz. 5—8., 22. 
sz. 16—19., 23. sz. 20—22., 24. sz. 
11—14. p. 

Hollós Ervin: A 73-as zárka. Bp. (Koz
mosz) 1974. 197 p. 

Jó szóval, fegyverrel. [Űjpesti partizá
nok.] — ISz, 1974. 1. sz. 16—17. p. 

Kállai Gyula: Amiért küzdöttünk. [A 
magyar függetlenségi mozgalom tevé
kenysége a fasizmus és magyar kép
viselői ellen.] — Népszabadság, 1974. 
269. sz. Vasárnapi mell. 1. p. 

Kocsis László: Emberek az emberte
lenségben. A karcagi illegális KMP 
tevékenységéről. — Jászkunság, 1974. 
1. sz. 34—39. p. 

Komanovics József: „Hűséggel a ha
zához". A német lakosság náciellenes 
szervezkedése a 2. világháború évei
ben. — Baranyai Művelődés, 1973. 4. 
sz. 115—119. p. 

Lagzi István: Magyar katonák és len
gyel partizánok. — ÉT, J974. 29. sz. 
1347—1351. p. 

Magyar Nemzeti Függetlenségi Front 
programja. 1944. december 3. (Ma
gyarország demokratikus újjáépítésé
nek és felemelkedésének útja. Szerk. 
Farkas István.) Bp. Kossuth K. 
ri974] 77 p. 

Máté György: Késett, de nem késett 
el. Kiss Károly nyilatkozata a fegy
veres ellenállásról. — Népszabadság, 
1974. 269. sz. Vasárnapi mell. 2. p. 

Molnár István: Hídrobbantás. [Az 
Uszta-csoport egyik vállalkozása.] — 
N. 1974. 34. sz. 6—7. p. 

Molnár István: A jel. [„Rákóczi par
tizáncsapat."] — ISz, 1974. 20. sz. 
1—2. p. 

Munkásegység! A Kommunista és a 
Szociáldemokrata Párt 1944. október 
10-i határozata a fasizmus elleni kö
zös harcról és a munkásosztály egy
ségének megteremtéséről. — Népsza

badság, 1974. 269. sz. Vasárnapi mell. 
3. p. 

Némethi Györgyi : . . . és Csepel azt 
mondta: nem! [1944. december 6.] — 
Ország Világ, 1974. 51. sz. 12—13. p. 

Pintér István: Harminc éve történt. Az 
„Általános nemzeti felkelés" prog
ramja. — Magyar Nemzet, 1974. 264. 
sz. 7. p. 

Pintér István: A Magyar Front. [1944.] 
— Élet és Irodalom, 1974. 20. sz. 3. p. 

Pintér István: „Nevüket a magyar dol
gozók milliói örökre szívükbe zár
ták". [A magyar nemzeti ellenállás 
mártírjairól.] — Magyar Nemzet, 
1974. november 22. 7. p. 

Polgár Tamás: ötezer ember gyüleke
zett a téren. Csepel emlékezik. Har
minc éve történt: megakadályozták a 
kiürítést. — Esti Hírlap, 1974. de
cember 5. 2. p. 

Sőtér Edit: Vasas, ne hagyd magad! — 
Népszabadság, 1974. 269. sz. Vasár
napi mell. 6. p. 

Strassenreiter Erzsébet: Történelmünk 
lapjairól: „Le a háborúval"! [Hábo
rúellenes baloldali mozgalmak az 
1940-es években.] — Munka, 1974. 6. 
sz. 

Szabó Miklós: A magyar ellenállási 
mozgalom a sikertelen fegyverszüneti 
kísérlet után. — Lobogó, 1974. de
cember 5. 16—17. p. 

Szenes Imre: Harminc éve történt. 
Felkelés a Sátor-hegy tövében. [A 
magyar—szerb—szlovák kommunis
ták összefogásából létrejött sátoral
jaújhelyi börtönkitörésről.] — Nép
szava, 1974. március 22. 

Szenes Sándor: Tíz vértanú. [A Gör
gey-zászlóalj egyik egységének fegy
veres akciói a nyilasok ellen; elfo
gásuk és kivégzésük története.] — 
Népszabadság, 1974. 301. sz. 10—11. p. 

Szenes Sándor: Embermentők. [Polgári 
és egyházi körök segítsége az üldö
zötteknek. 1944—1945.] — Népszabad
ság, 1974. 302. sz. 4—5. p. 

Sztankay József: Pápai lázadók. [Ma
gyar katonák a német megszállók 
ellen.] — N, 1974. 12. sz. 6—7. p. 

Tánczos Gábor: MOK AN. [A Magyar 
Kommunista Antináci Komité 1944-es 
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tevékenységéről.] — Élet és Iroda
lom, 1974. 19. sz. 4. p. 

Vadász Ferenc: „Mokan urat keresem". 
Emlékezés a miskolci partizáncso
portra. — Népszabadság, 1974. 282. 
sz. 6. p. 

Várkonyi Endre: A Kis János-per. — 
Mo, 1974. november 3. 21. p. 

Vigh Károly: Az Andrássy úttól Sop
ronkőhidáig. [A Magyar Front létre
jötte.] — ÉT, 1974. 51. sz. 2403—2409. 
P. 

Magyarország 
és a magyar fegyveres erők 

története 1944—1974 

Barkovits István: A Zalka Máté Mű
szaki Főiskola jubileuma. — N, 1974. 
40. sz. 16. p. 

Csizmadia Károly: A honi légvédelem 
fejlődése és perspektívái. (25 éves a 
honi légvédelem.) — HSz, 1974. 6. sz. 
4—6. p. 

Czank Lajos: Alkotmány és honvéde
lem. — Ho, 1974. 4. sz. 89—100. p. 

A felszabadulás és a népi demokrati
kus újjászületés kezdetei Győr, Mo
són és Sopron megyékben. 1944— 
1945. (Segédanyag a pártoktatás szá
mára./ (Szerk. Térjék Istvánné.) 
[Kiad. a] MSZMP Győr-Sopron me
gyei Bizottság. Győr, Győr-Sopron 
m. ny. 1974. 144 p. 
Bibliogr. 138—[145.] p. 

Hollós Ervin—Lajtai Vera: Köztársaság 
tér, 1956. Bp. Kossuth K. 1974. 320 p. 
8 t. 

Huszonöt év a dolgozó nép szolgálatá
ban. 1945—1970. írták: Bodor Endre, 
Bogár László stb. Szerk. Vértes Tiva
dar. Kiad. a BM. Tanulmányi és Ki
képzési Csoportfőnöksége. Bp. 1970. 
198 p. 

25 éves a Magyar Honvédelmi Szövet
ség. (Szerk.__Bötkös Ferenc, Garlóczi 
János stb.) "Kiadja a MHSZ Országos 
Központja. Bp. 1973. 83 p. 

Huszonöt éves a Néphadsereg Művész
együttese. — Magyar Nemzet, 1974. 
98. sz. 11. p. 

Jubilál a Magyar Néphadsereg Köz
ponti Művészegyüttese. Sajtótájékoz

tató a 25 esztendős tevékenységről. 
— Népszabadság, 1974. 86. sz. 6. p. 

Karsai Elek—Tóth Sándor: Űj ország 
született. (Kiad. a) Magyar—Sozvjet 
Baráti Társaság. Bp. Szikra ny. 1974. 
149 p. 

Kádár János: Válogatott beszédek és 
cikkek 1957—1973. (Bp.) Kossuth K. 
1974. 445 p. 

Korom Mihály: Az Ideiglenes Nemzet
gyűlés és kormány létrehozásának 
előkészítése. — PK, 1974. 4. sz. 
102—134. p. 

Korszerű laktanyák, főiskolák a ki
képzés és a nevelés szolgálatában. 
Folyamatosan felújítják a fegyveres 
erők épületeit, intézményeit. [írta:] 
E. Gy. — Népszabadság, 1974. 268. 
sz. 9. p. 

Liptai Ervin: Néphadseregünk születé
sének 30. évfordulója előtt. — HK, 
1974. 4. sz. 583—590. p. 

Az MSZMP honvédelmi politikájáról. 
1956. november — 1973. /Dokumen
tum-, beszéd- és cikkgyűjtemény./ 
(Bev. és vál. Zágoni Ernő.) Bp. Zrí
nyi K. 1974. 254 p. 

Magyar—szovjet kapcsolatok 1948— 
1970. Dokumentumok. (Szerk. biz. 
Marjai József. N. N. [Rodionov] 
Rogyionov stb.) [Kiad. a] Magyar 
Népköztársaság Külügyminisztériuma 
és a Szovjetunió Külügyminisztériu
ma. (Bp.) Kossuth K. 1973. 630 p. 

Mészöly Gábor: Negyedszázad a mű
velődés szolgálatában. [Huszonöt éves 
a Magyar Néphadsereg Központi 
Klubja.] — N, 1974. 25. sz. 13. p. 

Mues Sándor: A kezdet. Néphadsere
günk előtörténetéből. — ISz, 1974. 21. 
sz. 14—15., 22. sz. 7—8. p. 

Mues Sándor: A Magyar Néphadsereg 
fejlődésének főbb szakaszai és azok 
tartalma. — Ho, 1974. 12. sz. 98— 
105. p. 

Oláh István: Élni tudtunk a szabad
sággal. [30 éves a Magyar Néphad
sereg.] — N, 1974. 13. sz. 3. p. 

Pintér István: így lett végre rend! Bp. 
(Táncsics K.) 1974. 360 p. 

Rácz Sándor: Fegyveres erőink. — 
Népszabadság, 1974. 228. sz. 1. p. 

Sárdy Tibor: Néphadseregünk hadi
technikai fejlődésének három évtize-
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de. — Haditechnikai Szemle, 1975. 1. 
sz. 1—5. p. 

Szakoly Gábor: A honi légvédelem kö
szöntése. 25 éves az Országos Légvé
delmi Parancsnokság. — Ň, 1974. 26. 
sz. 3. p. 

Székely Sándor: A Magyar Néphadse
reg belső viszonyai szabályozásának 
alapvető követelményei. — Ho, 1974. 
10. sz. 26—38. p. 

Szeptember 29-e a Fegyveres Erők nap
ja. — Re, 1974. 10. sz. 5. p. 

Tapolcsanyi László : Visszaemlékezések 
az 1956-os ellenforradalmi esemé
nyekre, személyes élmények és ta
pasztalatok alapján. Feljegyzés a 

A legrégibb időktől 1918-ig 

Bóna István: A középkor hajnala. A 
gepidák és a longobárdok a Kárpát
medencében. Bp. Corvina, 1974. 104 
p. 24 t. 

Caesar [Caius] [Julius] feljegyzései a 
gall háborúról, a polgárháborúról. 
Commentarii de bello Gallico. Com-
mentarii belli civilis. Ford. Szepessy 
Tibor, Ürögdi György. Utószó: Te-
gyey Imre. Jegyz. Boronkai Iván, 
Ürögdi György.) Bp. M. Helikon — 
Európa, 1974. 446 p. 
(Bibliotheca classica). 

Diószegi István : Österreich—Ungarn 
und der französich-preussische Krieg. 
[Ausztria—Magyarország és a fran
cia—porosz háború.] 1870—1871. 
(Übers.: Johanna Till.) Bp. Akad. K. 
1974. 311 p. 
Bibliogr. 297—305. p. 

Gáspár D.: A római hadsereg össze-
írási koncepciója („In numéros re-
ferri".) — Acta Archaeologica, 1974. 
1—2. sz. 113—116. p. 

Hahn I[stván]: Appián und Hannibal. 
— Acta Antiqua, 1972. 1—2. sz. 95— 
121. p. 

Hegyi Dolores: Médiszmosz. Perzsaba
rát irányzat Görögországban i. e. 
508—479. Bp. Akad. K. 1974. 103 p. 

Budapesti Pártbizottság Archívuma 
részére. [Bp. 1974.] 18 lev. 

Tóth Gyula: A Kilián Főiskola 25 éve. 
— N, 1974. 39. sz. 16. p. 

Vida István: Űj Magyarország született. 
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az 
Ideiglenes Kormány megalakulása. — 
Népszabadság, 1974. 299. sz. Vasár
napi mell. 2. p. 

Zágoni Ernő: A Magyar Szocialista 
Munkáspárt honvédelmi politikája. — 
Radar, 1974. 7. sz. 3—6., 8. sz. 3—7. 
P-

Zentai Artúr: Szocialista társadalmunk 
és a Magyar Néphadsereg. — Ho, 
1974. 5. sz. 86—94. p. 

Hegyi Dolores: Miről vall a marathoni 
csatatér? (Tudományos kaleidoszkóp. 
Válogatás a Rádiólexikon című mű
sor adásaiból. Szerk. Simonffy Géza.) 
Bp. MRT—Minerva, 1974.) 284— 
285. p. 

Jász Dezső: Hugenották. Bp. Magvető, 
(1974.) 185 p. 14 t. 

Jemnitz János: Az Amerikai Egyesült 
Államok munkásmozgalma az első 
világháború éveiben (1914—1917). — 
PK, 1974. 2. sz. 88—128. p. 

Jemnitz János: Karl Liebknecht — a 
Reichstagban, 1914. december 2-án 
elmondott — beszédének visszhangja. 
— AH, 1973. 3—4. sz. 411—420. p." 

Káldy-Nagy Gyula: Szulejmán [II. tö
rök szultán]. Bp. Gondolat, 1974. 218 
p. 8 t. 

Káldy-Nagy Gy[ula] : II. Szulejmán tö
rök szultán hadjárata Európa ellen. 
— Acta Orientalia, 1974. 2. sz. 163— 
212. p. 

Livius, Titus: A római nép története a 
város alapításától. 6. köt. (Ab űrbe 
condita libri. Ford. jegyz. Muraközi 
Gyula. Bp. Európa, 1974.) 431 p. 

Mócsy András: Pannónia a korai csá
szárság idején. Bp. Akad. K. 1974. 
202 p. 1 térk. 
/Apolló könyvtár 3./ 
Bibliogr. 183—190. p. 

IV. EGYETEMES HADTÖRTENELEM 
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Mócsy András: Pannónia a késői csá
szárkorban. Bp. Akad. K. 1974. 211 p. 
/Apolló könyvtár 4./ 
Bibliogr. 201—205. p. 

Mócsy András: A pannon vezérszerep 
okai és következményei. [Az illyri-
cianus párt taktikája, helyi gyökerei, 
Pannónia III. századi fejlődése.] 
/Akadémiai székfoglaló./ — MTA Fii. 
és Tört. tud. Oszt. Közi. 1974. 1. sz. 
69—85. p. 

Mócsy András: Das Problem der mili
tärischen Territorien im Donauraum. 
— Acta Antiqua, 1972. 1—2. sz. 133— 
168. p. 

Niederhauser Emil: Közös táj — kö
zös sors. [A kelet-európai népek tör
ténete.] — Történelem, 12. sz. 1973. 
7—49. p. 

Pamlényi Ervin: A 125 éves-Független
ségi Nyilatkozat. — Magyar Nemzet, 
1974. 87. sz. 10. p. 

Patay Pál: A népvándorlás gátja. Szar
mata sáncrendszer az Alföldön. — 
Magyar Hírlap, 1974. január 19. Hét 
vége 1. p. 

Soboul, Albert: A francia forradalom 
története. /1789—1799./ (Précis d'his
toire de la révolution française.) 2. 
kiad. (Ford. Józsa Péter. Bp.) Kos
suth K. 1974. 617 p. 16 t. 

Tolnai György: Lepantónál zajlott-e 
le a lepantói csata] (Tudományos ka
leidoszkóp. Válogatás a Rádíolexikon 
című műsor adásaiból. Szerk. Si-
monffy Géza. Bp. MRT—Minerva, 
1974.) 320—322. p. 

Urbán Aladár: George Washington, az 
Amerikai Egyesült Államok első el
nöke. — ÉT, 1974. 50. sz. 2360— 
2364. p. 

Ürögdi György: Kard és törvény, Ma-
rius és Sulla kora. Bp. Gondolat, 
1974. 225 p. 14 t. 
Bibliogr. 215—218. p. 

Váczy Péter: A frank háború és az 
avar nép. — Sz, 1974. 5—6. sz. 
1041—1061. p. 

Világtörténet képekben. 1. köt. Az ős
kortól 1640-ig. Hahn István — Sza
bó Miklós: ő s - és ókor. Kulcsár 
Zsuzsanna: Középkor. 2. kiad. Bp. 
Gondolat, 1974. 723 p. 32 t. 

A két világháború közötti időszak 
hadtörténelme 

Dimitrov, • Georgi : Egységfront, nép
front,' szocializmus. Válogatott beszé
dek és írások. (Vál., szerk., jegyz. 
Borsi Emil. [Ford.] Juhász Péter, 
Karig Sára.) Bp. Kossuth K. 1974. 
406 p. 

Diószegi István: Két világháború ár
nyékában. Nemzetközi kapcsolatok 
története. 1919—1939. Bp. Gondolat, 
1974. 340 p. illusztr. 
Bibliogr. 324—330. p. 

Diószegi István: A párizsi békekonfe
rencia 1919-ben. — Történelem, 12. 
sz. 1973. 50—86. p. 

Duczynska Ilona: Theodor Korner és 
a katonapolitikai vita a Schutzbund 
kérdésében /1927—1933/. — Sz, 1974. 
1. sz. 91—135. p. 

Dzsihangir, Fehmi: A Török Köztár
saság fél évszázada. Politikai és gaz
dasági áttekintés. (Bp.) Kossuth K. 
1974. 265 p. 

Garda, José: Spanyolország a XX. 
században. (Iszpanija XX veka. Ford. 
Berényi Pálné. Bp.) Kossuth K. 1973. 
430 p. 

Hajdú János: Madrid — 1936. Jász 
Dezső emlékezik a spanyol polgárhá
ború harcaira. — Népszabadság, 
1974. 261. sz. 16. p. 

Haraszti Éva, H. : Treaty-breakers or 
„Realpolitiker"? The Anglo—German 
Naval Agreement of June 1935. 
(Transi.: Sándor Simon.) Boppard am 
Rhein — Bp. Boldt Veri. Akad. K. 
1974. 276 p. 
A szerző Szerződésszegők c. műve 
alapján. 
Bibliogr. 255—269. p. 

Jemniiz János: A bécsi felkelés 40. 
évfordulója. — Népszabadság, 1974. 
35. sz. 6. p. 

Kádár János: Az 1934-es ausztriai 
munkásfelkelésről. — Társadalmi 
Szemle, 1974. 2. sz. 28—29, p. 

Kerekes Lajos: Vorarlberg és Tirol el
szakadási törekvései Ausztriától 
1918—1919-ben. — TSz, 1972. 3—4. 
sz. 431—453. p. 

Kuckhoff, Greta: A rózsafüzértől a 
Vörös Zenekarig. [Visszaemlékezések.] 
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(Ford. Szíjgyártó László.) Bp. Kos
suth K. 1974. 395 p. 

Nagy László: A francia munkásmoz
galom és az algériai nemzeti mozga
lom kapcsolatáról a két világháború 
között. Ördögh Piroska: Törekvések 
antifasiszta egységfront megteremté
sére Magyarországon 1934-ben. Sze
ged, Szegedi ny. 1974. 102. p. /Acta 
Universitatis Szegediensis de Attila 
József nominatae. Sectio scientiae 
socialismi./ 
/Tudományos szocializmus 13./ 
Bibliogr. a jegyzetekben. 

Preti, Luigi : Ifjú lélek, ifjú l é lek . . . 
(Giovinezza, giovinezza . . . Ford. 
Zsámboki Zoltán.) Bp. Európa, 1974. 
516 p. 

Zucker—Schilling, E. : 1934 emlékezetes 
februárja. — Béke és Szocializmus, 
1974. 6. sz. 51—55. p. 

A második világháború 

Ábel Péter: Felvevőgéppel a fronto
kon át. Moszkvai beszélgetés Vla-
diszlav Mikosával. — N, 1974. 30. sz. 
12. p. 

[Bezümenszkij] Bezimenszkij, L[ev] 
A[lekszandrovics]: Hitler halála. 
(Vüsztrel, kotorogo ne bülo. Ford. 
Berényi Pálné.) 2. kiad. Bp. Kossuth 
K. 1974. 123 p. 
/Népszerű történelem./ 

Dangulov, Szavva: Zárt ajtók mögött. 
[Regény.] (Kuzneckij moszt.) [A szov
jet diplomácia 1939—1942 között.] 
(Ford. Brodszky Erzsébet. Bp.) Kos
suth K. 1974. 484 p. 

[Derevjanko] Gyerevjanko, [Petr] 
Pjotr — Rzsesevszkij, Oleg: Ma har
minc éve. A második front. — Ma
gyar Nemzet, 1974. 130. sz. 5. p. 

Endresz István: Szovjet vadászok és 
csatarepülők a fasizmus ellen. — 
Re, 1974. 6. sz. 17. p. 

Freyer, Paul Herbert: Halál a tenge
reken. (Der Tod auf allen Meeren.) 
A fasiszta Németország tengeralatt
járó flottája a második világháború
ban. (Ford. Moller Pál. 2. kiad.) Bp. 
Zrínyi K—Kossuth K. 1974. 339 p. 

Gaulle, Charles de: Háborús emlékira

tok. 1. A riadó (1940—1942.) 2. Az 
egység (1942—1944.) 3. A haza üdve 
(1944—1946.) (Mémoires de guerre. 
Ford. Losonczi János, Dániel Anna, 
Terényi István. Bp.) Gondolat, 1973. 
V., 707 p. 

Gurvics E.: 30 éve történt. A Lublin— 
Breszt hadművelet. — Hazáért, 1974. 
30. sz. 11. p. 

A iasi—kisinyovi áttörés és a történe
lemhamisítók. — Népszabadság, 1974. 
193. sz. 3. p. 

A iasi—kisinyovi áttörés jelentősége. A 
Krasznaja Zvezda visszautasítja a 
történelem „korrekciójára" tett kísér
leteket. — Magyar Nemzet, 1974. 192. 
sz. 5. p. 

Iszraeljan, Viktor: A Hitler-ellenes 
koalíció diplomáciája. A Szovjetunió, 
az Egyesült Államok és Nagy-Britan
nia diplomáciai együttműködése a 
második világháború alatt, Í941— 
1945. (The anti-Hitler Coalition. 
Ford. Schweitzer Klára.) Bp. Köz-
gazd. és Jogi K. 1974. 537 p. 

Jakovlev, N[ikolaj] N[ikolaevics]: Pearl 
Harbor rejtélye. (Zagadka Pearl-
Harbora. Ford. Hangay Sándor.) 2. 
kiad. Bp. Kossuth K. 1974. 253 p. 
4 t. 
/Népszerű történelem./ 

Káldor György: Szovjet határőrök 
harca a frontvonalak mögötti területe
ken. — Hazáért, 1974. 46. sz. 10. p. 

Kereszty András: Huszonkilenc eszten
deje. [Németország kapitulációja.] — 
Népszabadság, 1974. 106. sz. 1. p. 

[Korneev] Kornyejev N. : Harcban szü
letett testvériség. (Harminc éve kez
dődött a szovjet és a jugoszláv had
sereg együttműködése.) — Népsza
badság. 1974. 234. sz. 2. p. 

Kovács Jenő: Leningrád a hősök vá
rosa. — Hazáért, 1974. 5. sz. 10—11. 
P-

Lascsenko, P(etr) N(ikolaevicš) : Harc
ról harcra. [A 322. lövészhadosztály 
története, 1943—J.945.] (íz boja — v 
boj. Ford. Kállai János.) Bp. Zrínyi 
K. 1974. 367 p. 

Máté György: Űj időszámítás Bulgáriá
ban. 1. A felszabadulás napjai. — A 
cári hadsereg. 1944. szeptember 9. — 
Népszabadság, 1974. 204. sz. 4—5. p. 
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Máté György: Űj időszámítás Bulgáriá
ban. 2. Harcban a német fasizmussal. 
— A kommunisták és a hadsereg. 
Partizánalakulatok. Fegyverszünet. 
Magyar földön. — Népszabadság, 
1974. 205. sz. 6. p. 

Merzsanov, Martin [Ivanovics] : Ber
linben a háború végén . . . 1945 áp
rilis—május, (Tak éto bülo. Poszled-
nie dni fasisztszkogo Berlina. Ford. 
Zalai Edvin.) Bp. Kossuth K. 1974. 
261 p. 4 t. 
/Népszerű történelem.. 

Mesterházi Lajos: Hat nehéz év. Rán-
ki György: A második világháború 
története c. könyv ismertetése. — 
ÉT, 1974. 21. sz. 11. p. 

Nemes János: Románia a szocializmus 
útján. 1. r. Az új élet küszöbén. 
Kormány a páncélkasszában. Tudor 

, Vladimirescu hadosztály. A hazai 
front. — Népszabadság, 1974. 191. 
sz. 6. p. 

Nemes János: Románia a szocializmus 
útján. 2. r. Feltétel a cselekvéshez. 
— A nagy áttörés. Von Killinger fe
nyegetőzik. A H-napot előrehozzák. — 
Népszabadság, 1974. 192. sz. 6. p. 

Németh Ferenc: A duklai csata. — 
ÉT, 1974. 35. sz. 1654—1659. p. 

Pamlényi Ervin: Leningrád bánata — 
— Leningrád dicsősége. — Magyar 
Nemzet, 1974. 22. sz. 9. p. 

Petrosz, Sziopisz: A „kímélet" taktiká
ja Franciaország fasiszta megszállásá
nak kezdetén. — Politikai Főiskola 
Közleményei, 1974. 1. sz. 113—131. p. 

Rajna Béla: Az Abwehr meccset veszít 
Szófiában. [Meghiúsult náci provoká
ció 1940 augusztusában.] — Magyar 
Nemzet, 1974. 208. sz. 7. p. 

Ránki György: Kelet-, Közép-Európa 
a második világháborúban. — AH, 
1974. 1—2. sz. 191—220. p. 

Sörös Lajos: A döntő fordulat kezdete. 
[Moszkvai csata.] — Radar, 1974. 12. 
sz. 14—17. p. 

Szabó Miklós: A normandiai partra
szállás főbb hadművészeti tapaszta
latai. — Ho, 1974. 7. sz. 66—72. p. 

Szabó Miklós: A teheráni döntések 
megvalósulása. — Hadtudományi Fü
zetek, 1974. 3. sz. 3—32. p. 

Szász István: Egy filmszalag a kilenc

száz nap perceiről. [Leningrád.] — 
Magyar Nemzet, 1974. 22. sz. 9. p. 

Szász István: Harminc éve történt. Az 
államhatár. [1944. március 26-án a 
szovjet csapatok elérték a Szovjet
unió határát.] — Magyar Nemzet, 
1974. 71. sz. 7. p. 

Szlász] I[stván]: Harminc éve történt. 
Elkésett merénylet. [1944. július 20.} 
— Magyar Nemzet, 1974. 168. sz. 5. p. 

Szász István: Harminc éve történt. A 
szevasztopoli emlékmű. — Magyar 
Nemzet, 1974. 110. sz. 6. p. 

Száva Péter: A harcászati és hadmű
veleti áttörés a kurszki ellentáma
dásban. — Ho, 1974. 1. sz. 81—87. p. 

Száva Péter: A iasi—kisinyovi hadmű
velet. — ET, 1974. 34. sz. 1587—1590. 
P-

Szokolov, Georgij : Éjszakai partraszál
lás, (Malája zemlja.) [Visszaemléke
zés.] (Ford. Fazekas István. Bp.) 
Kossuth K. 1974. 348 p. 

Tar János: Emlékeztető! [Maestricht, 
1940. május 12: az első német pán
célostámadás Hollandiában.] — Re, 
1974. 5. sz. 17. p. 

Várnai Ferenc: A Szovjetunió szerepe 
a második világháborúban. [A nyu
gati burzsoá történetírók utólagos át
értékelései.] — Népszabadság, 1974. 
261. sz. 9. p. 

Vaszilevszkij, Alekszandr: Harminc 
éve történt. A „Bagration" hadműve
let — 1944. — Magyar Nemzet, 1974. 
144. sz. 5. p. * 

Vaszilevszkij, A[lekszandr] : A hősies
ség példája. Harminc éve szabadult 
fel Leningrád. — N, 1974. 4. sz. 5. p. 

Vécsey Antal: A Nagy Honvédő Há
ború ábrázolása a szovjet epikában. 
Nyíregyháza, 1973. 39—48. p. 
/A Bessenyei György Tanárképző Fő
iskola füzetei 47./ 
/Klny. Acta Academiae Pedagogicae 
Nyíregyháziensis Tom. 5./ 

Wesselényi Miklós: „A leghosszabb 
nap". /A normandiai partraszállás./ 
— Mo, 1974. 22. sz. 8. p. 

Zubakov, V(aszilij Efimovics) : Ostrom
gyűrűben. (Geroicseszkij Leningrad. 
Ford. Gerő Ernő. Bp.) Kossuth K. 
1974. 247 p. 8 t. 
/Népszerű történelem./ 
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Ellenállási mozgalom. 
Magyar antifasiszták 

az európai népek ellenállási 
mozgalmában 

Bajomi Lázár Endre: A párizsi felke
lés. [1944. augusztus 15.] — Mo, 
1974. 33. sz. 13. p. 

Béres Gyula: Ellopták a frontszakaszt. 
[Torma László visszaemlékezése el
lenállási tevékenységére.] — Mőr, 
1974. 10. sz. 22—23. p. 

Béres Gyula: Ljuba, a partizán ko
miszár. [Seres Márton munkásőr 
visszaemlékezése.] — Mőr, 1974. 11. 
sz. 22—23. p. 

Botos János: Párizsi utcák őrzik ne
vüket. [Békés-Glasz Imre, Boczor Jó
zsef, Elek Tamás.] — N, 1974. 7. sz. 
7. p. 

Elek Tamás a francia ellenállás ma
gyar hőse. [írta:] k. r. — Magyar 
Nemzet, 1974. december 7. 5. p. 

Fábry József: A Petőfi Sándor par
tizánosztag harcai Szlovákiában. — 
Irodalmi Szemle, 1974. 6. sz. 487— 
492. p. 

Ferkis Emil: Ki volt Major József? 
[Az első magyar katona, aki 1942-
ben a szovjet partizánok közé állt.] 
— N, 1974. 8. sz. 6. p. 

Földes Pál: így kezdődött. Az európai 
népek antifasiszta harca 1936—1941. 
Bp. (Kozmosz,) 1974. 230 p. 
Bi'bliogr. 228—230. p. 

Godó Ágnes: A „Petőfi" brigád. Közös 
volt a cél, az eszme és a küzdelem. 
— N, 1974. 44. sz. 6. p. 

Izsák Lajos: Ukrajnától az Északi-ten
gerig. Magyar antifasiszták küzdel
mei. — Magyar Hírlap. 1974. ápri
lis 7. 

Jilemnicky, Peter: Garam menti kró
nika. [Regény.] (Bp.) Kossuth K. 
1974. 302 p. 

Katz, Robert: Halál a katakombában. 
(Death in Rome. Ford. Tandori De
zső.) Bp. Kossuth K. 1974. 293 p. 
Bigbliogr. a jegyzetekben: 261— 
[294]. p. 

Klotz Antal: Az európai ellenállási 
mozgalmak szerepéről a fasizmus vi
lágháborús vereségében. — Politikai 

Főiskolai Közleményei. 1974. 2. sz. 
65—84. p. 

Kom ját Irén—Pécsi Anna: A szabad
ság vándorai. Magyar antifasiszták 
Franciaországban 1934—1944. (Ism. 
Godó Ágnes.) — Sz, 1974. 5—6̂  sz. 
1287—1289. p. 

Koreák, Jozef : A szlovák nemzeti fel
kelés harmincadik évfordulója. — 
Népszabadság, 1974. 201. sz. 5. p. 

Köves Rózsa: Az osztrák ellenállási 
mozgalom történetének archívumá
ban. — Magyar Nemzet, 1974. 81. sz. 
7. p. 

Lénárt, Jozef: A leninizmus és a szlo
vák felkelés tanulságai. — Béke és 
Szocializmus, 1974. 8. sz. 18—25. p. 

Magyarok az európai ellenállásban. 
[Dokumentumok.] — Népszabadság, 
1974. 269. sz. Vasárnapi mell. 6—7. p. 

Rajk András : 200 000 francia áldozat 
emlékműve. — Ország Világ, 1974. 
21. sz. 15. p. 

Szabó László, G. : A szlovák nemzeti 
felkelés magyar harcosai. — Magyar 
Hírlap, 1974. 237. sz. 2. p. 

Szász István: Harminc éve történt. A 
szlovákiai. nemzeti felkelés. — Ma
gyar Nemzet, 1974. 201. sz. 5. p. 

Szokolay Katalin: A kelet- és délke
let-európai ellenállási mozgalmak 
néhány jellemzője. — Politikai Fő
iskola Közleményei , 1974. 2. sz. 
112—117. p. 

Vadász Ferenc: A lengyel nép új tör
ténelmet ír. 1. Emlékeket idéző séta 
Varsóban. 2. Partizánok, szabadság
harcosok emlékeznek. — Népszabad
ság, 1974. 161. sz. 6., 162. sz. 4. p. 

Vér Vilmos: Brjanszki szimfónia ma
gyar tétellel. [Major József partizán.] 
— Ország Világ, 1974. 27. sz. 7. p. 

Zika, M. : Sorsforduló népeink történel
mében. (A szlovák nemzeti felkelés.) 
— N, 1974. 35. sz. 4. p. 

Háborús bűnök 

Brámer Frigyes: Zsidó túszok. Kistar-
csa 1944 „B" Pavilon. (Évkönyv. 
Kiad. A Magyar Izraeliták Országos 
Képviselete. 1973—1974. Szerk. Schei
ber Sándor. Bp. 1974.) 
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Káldor György: A túlélők nem felejte
nek. [Bergen-Belsen.] — Hazáért, 
1974. 29. sz. 11. p. 

Lévai Jenő: Náci tömeggyilkosok sza
badlábon. — Magyar Nemzet, 1974. 
2. sz. 7. p. 

Lévai Jenő: A negyedik „Auschwitz-
per". — Magyar Nemzet, 1974. 54. 
sz. 7. p. 

Lévai Jenő: Nyugatnémet bírói dön
tés. Winkelmann tömeggyilkos. — 
Magyar Nemzet, 1974. 202. sz. 7. p. 

Sándor Lajos: A túlélő visszanéz. 
[Koncentrációs táborokról.] 1—8. r. 
— Tükör, 1974. 29—36. sz. 20—21. p. 

A második világháború utáni 
időszak hadtörténelme 

Amit, Daniel: A közel-keleti háború; 
válasz egy jeruzsálemi professzornak. 
— Nemzetközi Szemle, 1974. 1. sz. 
85—89. p. 

Andrjusesenko, V : A Varsói Szerződés 
— a béke és a szocializmus vívmá
nyainak megbízható őre. — Ho, 
1974. 5. sz. 3—9. p. 

Anh Duc: Tenger és hegy között (Hon 
dat.) [Regény.] (Oroszból ford. Har-
sányi Éva. Előszó: Zalka Miklós.) 
Bp. Magvető, (1974.) 339 p. 1 t. 

Árkus István: Véres napok Chilében. 
(Bp.) Kossuth K. — Táncsics K. 
1974. 237 p. 4 t. 

Bartkowski, Tadeusz: A palesztin fel-
szabadítási mozgalom. — Nemzetközi 
Szemle, 1974. 1. sz. 75—85. p. 

Békés egymás mellett élés — ideoló
giai harc. [Irta:] (Lakos Sándor, Be-
recz János stb.) [Kiad. a MSZMP 
KB Társadalomtudományi Intézete. 
(Bp.) Kossuth K. 1974. 221 p. 

Borsi Emiiné: A népfelszabadító há
ború népi demokratikus forradalom
má fejlődése Jugoszláviában. Bp. 
Dabasi ny. 1974. 73 p. 
Tudományos szocializmus füzetek 30. 

[Brezsnev] Brezsnyev, L(eonid) I(l'ics): 
Az SZKP és a szovjet állam külpoli
tikája. /Beszédek és cikkek./ (O 
vnesnej politike KPSzSz i szovetsz-
kogo goszudarsztva. Recsi i sztati. 
Ford. Gallyas Ferenc, Szabó Tamás, 

Zalai Edvin. Bp.) Kossuth K. 1974. 
583 p. 1 t. 

Chaliand, Gérard: Guinea-Bissau füg
getlensége. A felszabadító háború új 
szakasza. — Nemzetközi Szemle, 
1974. 2. sz. 73—78. p. 

Dien Bien Phu. — Magyar Hírlap, 
1974. 124. sz. 1. p. 

Eden, Anthony: Anglia 1954-ben eluta
sítja az indokínai háborúba való be
avatkozást. Részlet emlékiratai
ból. — Külpolitika, 1974. 1. sz. 142— 
148. p. 

Egy sikertelen invázió Kuba ellen. — 
HSz, 1974. 6. sz. 96—101. p. 

A fejlődő országok katonai kiadásai és 
fegyverbehozatala. — Nemzetközi 
Szemle, 1974. 10. sz. 65—72. p. 

Hajdú János: Változó hadseregek a 
változó világban. — Népszabadság, 
1974. 237. sz. 4. p. 

Hall, Gus: Az amerikai imperializmus 
ma. Kísérlet korunk főbb kérdései
nek és eseményeinek értékelésére. 
(Imperialism today. An evaluation of 
major issues and events of our time. 
Ford. Szuhay-Havas Ervin, Tandori 
Dezső, Lissauer Zoltán. Bp.) Kossuth 
K. 1974. 361 p. 

Heynowski [Walter]— Scheumann 
[Gerhard]: A „Hallgatás hadműve
let". (Operation Silencio.) Chile Sal
vador Allende után (Ford. Bor Amb
rus.) Bp. Magvető, 1974. 237 p. 

Huszonöt év. 1949—'1974. (A nemzet
közi békemozgalom huszonöt éve.) 
[Bev.] (Makai György.) Bp. Országos 
Béketanács, 1974. 15 p. [28] lev. 

[Ignatev] Ignatyev, Oleg— Máté 
György : Szabadságharcosok között 
Afrikában. (Po tropam vojnü. Na 
západe ot Zambezi. Ford. Gallyas 
Ferenc. Bp.) Kossuth K. 1974. 267 p. 
12 t. 

Jasszer Arafat nyilatkozata a paleszti
nai nép harcáról. — Népszabadság, 
1974. 242. sz. 4. p. 

Kalmár Éva: A kínai hadsereg a kul
turális forradalom után. — Nemzet
közi Szemle, 1973. 12. sz. 52—56. p. 

Kékesdi Gyula: A halhatatlan győze
lem. Dien Bien Phu. — Népszabad
ság, 1974. 104. sz. 6. p. 
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Kende István: Guerras locales en Asia, 
Africa y America Latina. 1945—1969. 
(Helyi háborúk Ázsiában, Afrikában 
és Latin-Amerikában.] Bp. MTA 
KÉSZ soksz. 1974. 137 p. 
/Studies on developing countries 60./ 

Kerekes György: Kubától Chiléig. For
radalmak és ellenforradalmak Latin-
Amerikában. (Bp.) Kossuth K. 1974. 
501 p, 

Kiket szolgál a hadsereg? A katonák 
politikai szerepe a fejlődő országok
ban, [írta] M. Kossok etc. — Béke 
és Szocializmus, 1974. 4. sz. 45—61. p. 

Klare, Michael T.: Az Egyesült Álla
mok haditengerészeti stratégiája 
Vietnam után. — Nemzetközi Szem
le, 1974. 10. sz. 56—64. p. 

Lamm, Vanda: A regionális nukleáris 
fegyvermentes övezetekkel kapcsola
tos néhány nemzetközi jogi kérdés. 
— Állam- és Jogtudomány, 1973. 3. 
sz. 392—420. p. 

Major László: A portugál birodalom 
nyomában. 1—3. r. Lisszabontól 
Kalkuttáig. — ÉT, 1974. 44. sz. 
2074—2080., 45. sz. 2134—2140., 46. 
sz. 2192—2198. p. 

Máté György: Egyetlen Vietnam. A 
genfi egyezmény 20., a párizsi 
egyezmény 2. évfordulójára. (Kiad. 
a Hazafias Népfront Országos Taná
csa.) [Bp. 1974.] 183, [33] p. illusztr. 
[Tóth Pál naplójegyzeteivel és Ro
bert Houghwout Jackson vádbeszé
dének részleteivel.] 

Mayer, Roger: Fegyverkezés és lesze
relés. (Vers le désarmement. Ford. 
Gergely Pál.) Bp. Kossuth K. 1974. 
252 p. 

Nagy László: A békés egymás mellett 
élés politikájának főbb történeti 
szakaszai. — PK, 1974. 2. sz, 3— 
54. p. 

A NATO 25 év után. — Ho, 1974. 11. 
sz. 3—19. p. 

A negyedik közel-keleti háború harc
tevékenységeinek tapasztalatairól. — 
Ho, 1974. 8. sz. 10—18. p. 
/Rövidített ford. Voennaja Müszl' 
1974. 3. sz.-ból./ 

Pálfy József—Novák Zoltán: Atlanti 
Paktum 1949—1974. Bp. Zrínyi K. 
1974. 341 p. 18 t. 

Prandler Árpád: Az ENSZ Biztonsági 
Tanácsa. Bp. Közgazd. és Jogi K. 
1974. 499 p. 
Bibliogr. 411—424. p. 

Sík Endre: The history of Black Af
rica. [Fekete Afrika története.] Vol. 
3—4. (Transi. Sándor Simon.) Bp. 
Akad. K. 1974. 
Bibliogr. a fejezetek végén. 

Tatár Imre: Húsz év Európa útjain. 
A Varsói Szerződés történetéből. — 
Magyar Hírlap, 1975. 128. sz. Hét 
vége. 1. p. 

Vajda Péter: A katonai enyhülés. Űj 
fogalom, új lehetőségek. — Népsza
badság, 1974. 265. sz. 3. p. 

Vajda Péter: Űj feszültségek a NATO-
ban. — Társadalmi Szemle, 1974. 1. 
sz. 79—87. p. 

Vályi Zsuzsa: Forradalom és ellenfor
radalom Chilében. Bp. Magvető, 
(1974.) 251 p. 

Viliegas, Sergio: A stadion. Szemta
núk a chilei junta terrorjáról. (Das 
Stadion. Augenzeugen über den 
Terror der Junta in Chile. Ford. 
Vámos Imre.) Bp. Gondolat, 1974. 
155 p. 

Virág Miklós: A vietnami háború ta
nulságai. —HSz. 1974. 9. sz. 83— 
88. p. 

A szocialista államok 
fegyveres erőinek évfordulói 

Blanco, Jorge Luis: Kubai fegyver
barátaink ünnepe. [A kubai forra
dalom 21. évfordulója.] — N, 1974. 
30. sz. 4. p. 

Csehszlovák Néphadsereg. Születés
nap: a duklai győzelem napja. — 
Radar, 1974. 10. sz. 19—21. p. 

Duklánál született. [30 éves a Cseh
szlovák Néphadsereg.] — Hazáért, 
1974. 41. sz. 10. p. 

Episev, A.: A szovjet hadsereg törté
nelmi küldetése. A Szovjet Fegyve
res Erők ünnepén. — PV, 1974. 3. 
sz. 2—3. p. 

Fegyverbarátaink Ázsia szívében. [A 
Mongol Néphadsereg.] — N, 1974. 
11. sz. 4. p. 
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Fegyverbarátaink ünnepe. A Jugo
szláv Néphadsereg napja. December 
22. — Radar, 1974. 12. sz. 23. p. 

Fegyverbarátaink ünnepe. A kubai 
Forradalmi Fegyveres Erők napja. 
December 2. — Radar, 1974. 12. sz. 
21—22. p. 

Fegyverbarátaink ünnepe. A Vietna
mi Néphadsereg napja. December 
22. — Radar, 1974. 12. sz. 22. p. 

Godó Ágnes: Jugoszlávia ünnepén. — 
Ország Világ, 1974. 51. sz. 2. p. 

A 30 éves Bolgár Néphadsereg ünne
pe. — N, 1974. 38. sz. 4. p. 

A 30 éves Román- Néphadsereg ünne
pe. — N, 1974. 43. sz. 4. p. 

A Jugoszláv Néphadsereg harci útja. 
— N, 1974. 51. sz. 4. p. 

Kereszty András : Fegyverbarátság. 
Harminc éve szabad Belgrád. — 
Népszabadság, 1974. 246. sz. 4. p. 

Erényi Tibor: Halálig tartó hűség. Al
pári Gyula meggyilkolásának 30. 
évfordulójára. — Magyar Hírlap, 
1974. július 17. 5. p. 

Jász Dezső: A toll katonája. Alpári 
Gyuláról. — Kortárs, 1974. 3. sz. 
621—623. p. 

Vadász Ferenc: A sachsenhauseni em
lékeztető. Alpári Gyula fényképe az 
egykori zárka falán. — Népszabad
ság, 1974. 165. sz. 4—5. p. 

Várkonyi Endre: Andrásfi Gyula 
[Visszaemlékezés mozgalmi múltjá
ról, az újpesti partizánharcokról.] — 
Mo, 1974. szeptember 1. 21. p. 

Illyés Gyula: Bajcsy-Zsilinszky [End
re]. — New Hung. Quart. 1974. 56. 
sz. 96—101. p. 

Ortutay Gyula: Szövetségesünk: Baj
csy-Zsilinszky Endre. — Élet és Iro
dalom, 1974. 51. sz. 3. p. 

Udovecz György: Akik vállalták a 
harcot. Bajcsy-Zsilinszky Endre és 
Kiss János altábornagy. — ISz, 1974. 
23. sz. 6—7. p. 

Köszöntjük lengyel fegyverbarátainkat. 
[A Lengyel Néphadsereg megalaku
lásának 31. évfordulója.] — N, 1974. 
41. sz. 4. p. 

Mészáros Ferenc: A Koreai Néphad
sereg ünnepe. — N, 1974. 6. sz. 4. p. 

Tram Nguyen: A 30 éves Vietnami 
Néphadsereg ünnepe. — N, 1974. 51. 
sz. 5. p. 

Román Néphadsereg. Üj hadsereg szü
letik. — Radar, 1974. 10. sz. 22— 
23. p. 

Szimov, Delcso: A [bolgár] népi had
sereg születése. — N, 1974. 36. sz. 
4. p. 

Varga Imre: ötvenhat éve október 
zászlaja alatt. [A Szovjet Fegyveres 
Erők napján.] — Mőr, 1974. 2. sz. 
16—17. p. 

Zïka, M.: A 30 éves Csehszlovák 
Néphadsereg ünnepe. — N, 1974. 40. 
sz. 4. p. 

Utolsó üzenetek. [Bajcsy-Zsilinszky 
Endre és Pataki István, halálának 
évfordulójára.] — Ország-Világ, 
1974. 52. sz. 15. p. 

Vigh Károly: Bajcsy-Zsilinszky Endre 
életpályája. — Napjaink, 1974. 12. 
sz. 6—7. p. 

Vigh Károly : A Szent János-téri csa
ta. Bajcsy-Zsilinszky Endre és a 
Gestapo tűzpárbajának harmincadik 
évfordulójára. — Magyar Nemzet, 
1974. 64. sz. 9. p. 

Wesselényi Miklós: Bajcsy-Zsilinszky 
[Endre] útja. — Mo, 1974. noverA-
ber 24. 24. p. 

Breszt, Borisz: Balassi Bálint. Dévay 
Miklós deák krónikája Nagyságos 
gyarmathy Balassi Bálint úr viszon
tagságos életéről, vitézi tetteiről és 
hősi haláláról. [Regény.] (Németből 
ford. Kócsvay Margit.) Bp. Magvető, 
(1974.) 544 p. 

Mészáros Ferenc: Űjra magyar földön. 
Egy a felszabadítók közül. [Jakov 
Ivanovics Baljagin.] — N, 1974. 7. 
sz. 5. p. 

V. ÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK 
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Szenes [Imre]: Az üldözöttek védője 
[Bárd Imre]. — Népszava, 1974. no
vember 12. 3. p. 

Forradalmak, szabadságharcok hőse 
(Bem József). — Hazáért, 1974. 30. 
sz. 13. p. 

Dala József: „Az utolsó menetben." 
Berzsenyi Lénárd ezredes, a 48-as 
szabadságharc kiváló katonája. — 
Vasi Szemle, 1974. 1. sz. 111—117. p. 

Küldetése: felszabadító. Birjukov elv
társ emlékezik. — N, 1974. 47. sz. 
6. p. 

Vajda Péter: Fidel Castro. — Népsza
badság, 1974. 40. sz. Vasárnapi mell. 
4. p. 

Jász Dezső .-Gaspard de Coligny a had
vezér. [Bev.] (Tolnai Gábor: „Egy a 
sok közül." (Tisztelgés a 75 éves 
előtt.) [Kiadta] Zrínyi Miklós Kato
nai Akadémia Tudományos Tanácsa.) 
Bp. 1973. 59 p. 

Deák György visszaemlékezése. (Közli: 
Garai Tibor.) — PK, 1974. 2. sz. 
169—181. p. 

Messziről már látta a várost. (G. Sz. 
Gyesznyiszkij [Deszniszkij] vezérőr
nagy.) [Rövid életrajz.] — Hazáért, 
1974. 39. sz. 3. p. 

Várkonyi Endre: Dr. Domokos József. 
A kommunista perek védője. Fél év
század emlékei. — Mo, 1974. novem
ber 10. 21. p. 

Várkonyi Endre: Múlt idők tanúi. 
Drahos Lajos. Az első üzemi bizott
ság. Milliók korpászsákban. [Drahos 
Lajos csepeli munkásmozgalmi ve
teránról születésének 80. évforduló
ján.] — Mo, 1974. augusztus 11. 
21. p. 

DIÍCZOS, Jacques: Harcaim, emlékeim. 
' (Vál. Salgó László. Ford. Gergely 

Pál, Józsa Péter, Dániel Anna.) 
[Bp.] Gondolat — Kossuth K. 1974. 
699. p. 

Beszélgetés Duczynska Ilonával. B. 
Révész László tévéinterjúja. — 
Valóság, 1974. 7. sz. 50—60. p. 

Vadász Ferenc: Egy az első magyar 
internacionalisták közül. Ember La
josról születésének 80. évfordulóján. 
— Népszabadság, 1974. 234. sz. 6. p. 

Cserhalmi Imre: Entzbruder Dezső 
most is tanít. Emlékezés a Tanács

köztársaság katonájára. — Népsza
badság, 1974. 176. sz. 4—5. p. 

Erdei Ferenc: Emberül élni. Egy élet
út mérföldkövei. (Vál., összekötő 
szöveg: Berend T. Iván, Szuhay 
Miklós, életrajz: Erdei Sándor. Bp.) 
Gondolat, 1974. 570 p. 

Hetes Tibor: Fehérváry Miklós. (For
radalomban, háborúban. [Életrajzok.] 
Szerk. Hetes Tibor. Bp. Kossuth K.— 
Zrínyi K. 1974.) 5—18. p. 

Forradalomban, háborúban. [Életraj
zok.] (Szerk. Hetes Tibor. Bp.) Kos
suth K.—Zrínyi K. 1974. 274 p. 

Aranyosi Magda: Frankéi Leó. Bp. 
Akad. K. 1974. 216 p. 1 t. 
(Életek és korok.) 
Bibliogr. 213—[217]. p. 

Serény Péter—Vajda Péter: Hazánkért 
harcoltak. 1. Sebesült: Székesfehér
váron. (Ivan) [Nikolaevics] Ganaga. 
— Népszabadság, 1974. 246. sz. 6. p. 

Molcsanov, [Nikolaj Nikolaevics]: De 
Gaulle tábornok. ([General] de Goll.) 
[Életrajz.] (Ford. Pirityi Sándor.) Bp. 
Zrínyi K.—Kossuth K. 1974. 563 p. 

Botos János: Az internacionalista tá
bornok. Emlékezés Gavró Lajosra. 
— N, 1974. 52. sz. 7. p. 

Emlékezik a „Nagy csaták" egyik ma
gyar résztvevője. Beszélgetés Görgé-
nyi Dániel ny. vezérőrnaggyal. [ír
ta:] T. A. — Népszava, 1974. 201. sz. 
5. p. 

Andics Erzsébet: Néhány megjegyzés 
a „Görgey-vitához". — Kritika, 1974. 
10. sz. 12—13. p. 

Beszélgetés a Görgey-kérdésről. (A Du
nánál c. rádióműsor javított szöve
ge. A beszélgetés résztvevői: Hanák 
Péter és Varga János.) — Kritika, 
1974. 6. sz. 16—19. p. 

Borús József: Történész szemmel a 
Visegrádi estékről. [Vita a Görgey-
kérdésről.] — Magyar Hírlap, 1974. 
205. sz. Hét vége IV. p. 

F e ja Géza: Egy regény keletkezéséről: 
[Féja Géza: Visegrádi esték c. re
génye Görgey Artúrról.] — Űj For
rás, 1974. 1. sz. 81—86. p. 

Fekete Sándor: Válogatott magán
ügyeim. (Görgey-kérdés.) — Kritika, 
1974. 1. sz. 13—14. p. 



Galambos Lajos: Egy szubjektív vé
lekedésről. (Görgey Artúr.) — Kri
tika, 1974. 1. sz. 12. p. 

Pach Zsigmond Pál: Görgey, Világos 
után. — Népszabadság, 1974. 252. sz. 
Vasárnapi mell. 7. p. 

Szőcs Sebestyén: Áruló volt-e Görgey? 
A világosi fegyverletétel történelmi 
okai. — Magyar Hírlap, 1974. 219. 
sz. Hét vége I. p. 

Gr amsei, Antonio: Levelek a börtön
ből. (Lettere dal carcere. Vál. Kom-
ját Irén, ford. Gábor György, Zsám-
boki Zoltán. Bp.) Kossuth K. 1974. 
406 p. 

Lavreckij, Ioszif (Romual'dovics) : Che 
Guevara. (Érneszto Che Gevara. 
Ford. Kassai Ferenc.) Bp. Kossuth K. 
1974. 289 p. 16. t. 

Zaikin, V.: Két kitüntetés. [Vaszilij 
Andreevics Guzsev, a 7. gépesített 
hadtest harckocsiparancsnoka.] — 
Hazáért, 1974. 51—52. sz. 18. p. 

Friss Istvánné: A forradalmár mun
kásasszony. Emlékezés Hámán Ka
tóra, születésének 90. évfordulóján. 
— Népszabadság, 1974. 281. sz. 4— 
5. p. 

Medveczky László: Menekülés a ha
lálvonatról. [Hazai Jenő emlékezése 
az 1944 decemberi eseményekre.] — 
Népszabadság, 1974. 303. sz. 4—5. p. 

Botos János: Fegyverrel a kézben. 
Emlékezés Hevesi Ákosra. — N, 
1974. 27. sz. 6. p. 

Hosszú és rögös volt az út. (Hódosán 
Imre vezérőrnagy.) — N, 1974. 39. 
sz. 10. p. 

Horváth Mihály: 1897—1974. [Nekro
lóg.] — Re, 1974. 9. sz. 12. p. 

Emléktáblaavatás. [Horváth Ottó alez
redes és Villányi András ezredes.] 
— Hazáért, 1974. 40. sz. 2. p. 

Molnár István: Az „öregkerti" forra
dalmár. [Hunya István.] — N, 1974. 
11. sz. 6. p. 

Várkonyi Endre: Huny a István. Vörös 
Gárda és kubikustalicska. A Vihar
sarok forradalmára. •*— Mo, 1974. ok
tóber 20. 21. p. 

Serény Péter—Vajda Péter : Hazánkért 
harcoltak. 3. A sebészorvos. (Szer-
gej Szergejevics Ivanov.) — Nép
szabadság, 1974. 248. sz. 6. p. 

Tóth Gyula: Tüzértiszt az ellenállási 
mozgalomban. [Jándy Géza.] — N, 
1974. 50. sz. 7. p. 

Kacsó Lajos: A rendíthetetlen száz
ezer krónikása. [Józsa Antal tudo
mányos munkásságáról.] — N, 1974. 
7. sz. 7. p. 

Lévai Béla: A Magyar Üjságot szer
kesztette. Emlékezés Kassai Gézára. 
[Születésének 80. évfordulóján.] — 
Esti Hírlap, 1974. május 30. 

Kaszás Ferenc vezérőrnagy (1922-r-
1974.) — Népszabadság, 1974. 185. sz. 

A katonamúzeológus. Kerekes Zoltán 
alezredes hadtörténész. — N, 1974. 
39. sz. 11. p. 

Újvári Imre László: Nagy idők cse
lekvő részese: Kis András ezredes. 
— N, 1974. 51. sz. 6. p. 

Godó Ágnes: Kis Ferenc. (Forradalom
ban, háborúban. [Életrajzok.] Szerk. 
Hetes Tibor. Bp. Kossuth K— Zrí
nyi K. 1974.) 19—40. p. 

Serény Péter—Vajda Péter: Hazánkért 
harcoltak. 2. Brigádvezető Kupavná-
ban. (Vaszílij Grigorjevics Kocsetov.) 
— Népszabadság, 1974. 247. sz. 6. p. 

Botos János: Emlékezés Koltói Anná
ra. — Magyar Hírlap, 1974. 286. sz. 
4—5. p. 

Serény Péter—Vajda Péter: Hazánkért 
harcoltak. 4. Az ezred fia. (Borisz) 
[Szergeevics Kondraťev.] — Nép
szabadság, 1974. 249. sz. 6. p. 

Emlékműavatás. (Korondi Béla, Mar
schall László, Szebenyi Endre, a 
személyi kultusz áldozatai.) — Ha
záért, 1974. 40. sz. 3. p. 

Köves Rózsa: Emlékezés Korvin Ot
tóra. — Magyar Nemzet, 1974. 67. 
sz. 5. p. 

Újlaki László: A néphatalom védelme
zője. (Korvin Ottó.) — ISz, 1974. 6. 
sz. 4—5. p. 

Gerelyes Ede: Köblös Elek. (Forrada
lomban, háborúban. [Életrajzok.] 
Szerk. Hetes Tibor. Bp. Kossuth K — 
Zrínyi K. 1974.) 41—54. p. 

Vadász Ferenc: Három fiatal élet fák
lyája ellobbant. Kreutz Róbert, Pa
taki István és Pesti Barnabás halá
lának 30. évfordulóján, — Népsza
badság, 1974. 299. sz. 6. p. 
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Botos János: A párt harcosa. Emléke
zés Kulich Gyulára. — N, 1974. 3. 
sz. 6. p. 

Borsányi György: Kun Béla. Bp. 
Akad. K. 1974. 218 p. 1 t. 
(Életek és korok.) 
Bibliogr. 215—[219]. p. 

Erényi Tibor: Kunfi Zsigmond. Bp. 
Akad. K. 1974. 289 p. 1 t. 
(Életek és korok.) 
Bibliogr. 285—(290]. p. 

Köves Rózsa—Erényi Tibor: Kunfi 
Zsigmond életútja. (Bp.) Kossuth K. 
1974. 387 p. 

Gál Zoltán: Életút. [Kurimszky Sán
dor rendőr vezérőrnagy, volt kom
munista partizán életpályája.] — Lo
bogó, 1974. 18. sz. 13. p. 

Szabó Ágnes: Landler Jenő. Bp. Akad. 
K. 1974. 263 p. 1 t. 
(Életek és korok.) 
Bibliogr. 259—[264]. p. 

Bányász Béla: Velünk voltak akkor 
i s . . . [Ivan Laponogov, Vaszilij 
Meszhi részvétele hazánk felszabadí
tásában.] — Ország-Világ, 1974. 52 
sz. 7. p. 

Várkonyi Endre: László Aladár. [Egy 
munkásmozgalmi tettekben gazdag 
Lenin-díjas élete.] — Mo, 1974. no
vember 24. 21. p. 

Kávássy Sándor: Latinca (Sándor) do
kumentumok. Eger, Egri Ho Si Minh 
Tanárképző Főiskola, 1974. 301— 
323. p. 
(Klny. az Egri Ho Si Minh Tanár
képző Főiskola Füzetei. 12. köt. 630.) 

Botos János: Emlékezés Leninre. [A 
forradalom és a hadsereg szervező
je.] — N, 1974. 14. sz. 7., 15. sz. 6., 
16. sz. 7. p. 

Réti Ervin: Lesseps Ferdinánd 2. csa
tornája. — ISz, 1974. 5. sz. 28—31., 
6. sz. 36—37. p. 

Bertalan István Béla: A tábornok asz-
szony és unokája. [Irina Nikolajev-
na Levcsenko.] — ISz, 1974. 24. sz. 
14—16. p. 

(Csernüj) Csornij, Oszip (Evszeevies) : 
A német tragédia. Elbeszélés Kari 
Liebknechtről. (Nemeckaja tragedi-
ja. Poveszť o Karle Libknehte, 
Ford. Csibra István.) Uzsgorod — Bp. 

Kárpáti K.—Kossuth K. 1974. 
445 p. 

Balaci, A.: Niccolo Machiavelli. (Ford. 
Jánosházi György.) Bp.—Bukarest, 
Gondolat—Albatrosz, 1974. 237 p. 
10. t. Bibliogr. 205—211. p. 

Serény Péter—Vajda Péter: Hazánkért 
harcoltak. 6. A professzorasszony. 
(Alékszandra Mahunyina.) — Nép
szabadság, 1974. 251. sz. 6. p. 

Mészáros Károly önéletrajza. Bev., 
sajtó alá rend. Csorba Csaba. Deb
recen, Somogy m. ny. 1974. 79 p. 
(Hajdú-Bihar megyei múzeumok köz
leményei 22 /!23/.) 

Árokay Lajos: Mező Imre. (Forrada
lomban, háborúban. [Életrajzok.] 
Szerk. Hetes Tibor. Bp. Kossuth K.— 
Zrínyi K. 1974.) 55—76. p. 

Mikoján, A(nasztasz) I(vanovics): A 
harc útján. (Dorogoj bor'bü.) 1. köt. 
(Ford. Hangay Sándor.) Bp.—Uzsgo
rod, Kossuth K.—Kárpáti K. 1973. 
575 p. 12. t. 

(Barla-Szabó Ödön): Mód Aladár 
(1908—1973). — PK, 1974. 1. sz. 
201—203. p. 

Hársfalvi Péter: Mód Aladár (1908— 
1973). — Sz, 1974. 2. sz. 551—553. p. 

Fehér Pál, E.: Egy kezdeményező tör
ténész. Molnár Erikről, születésének 
80. évfordulóján. — Élet és Iroda
lom, 1974. 50. sz. 3. p. 

Pach Zsigmond Pál: Egy nagy mar
xista tudósra emlékezve. Molnár 
Erikről, születésének 80. évforduló
ján. — Népszabadság, 1974. 292. sz. 
6—7. p. 

Münnich Ferencné Berényi Etelka: Dr. 
Münnich Ferenc. (Forradalomban, 
háborúban. [Életrajzok.] Szerk. He
tes Tibor. Bp. Kossuth K.—Zrínyi K. 
1974.) 77—108. p. 

Várkonyi Endre: Nagybaczoni Nagy 
[Vilmos.] — Mo, 1974. 31. sz. 21. p. 

Kisházi Iván György: A moszkvai fu
tár. Haranglábi Nemes József visz-
szaemlékezése. — Tükör, 1974. 41. sz. 
8—9. p. 

Árkus József: Nógrádi Sándor példája. 
— Népszabadság, 1974. 110. sz. 4— 
5. p. 
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Botos János: Harcos életút. Emlékezés 
Nógrádi Sándorra. [1894—1971.] — N, 
1974. 19. sz. 6. p. 

Tröszt Tibor: Űj adatok kerültek nap
világra. Idézetek egy forradalmárról. 
(Noszlopy Gáspár.) — Ország-Világ, 
1974. 33. sz. 20—21. p. 

Lévai Béla: Emlékezés egy újságíró 
hősre. [Oldner Vladimírról, az „Űj 
Szó" riporteréről] — Lobogó, 1974. 
július 24. 11. p. 

B[otos] J[ános] a gárdaszervező. Emlé
kezés Pataki Istvánra. — N, 1974. 38. 
sz. 7. p. 

Vadász Ferenc: A vasas ifik vezetője. 
Pataki István születésének 60. évfor
dulóján. — Népszabadság, 1974. 221. 
sz. 4—5. p. 

Milei György: Pauk Vilmos. (Schmidt 
mérnök./ (Forradalomban, háború
ban. [Életrajzok.] Szerk. Hetes Ti
bor. Bp. Kossuth K.—Zrínyi K. 
1974.) 109—134. p. 

Forgács Béla: Dr. Pogány Kálmán. 
(Forradalomban, háborúban. [Élet
rajzok.] Szerk Hetes Tibor. Bp. Kos
suth K—Zrínyi K. 1974.) 135—156. p. 

Gosztonyi Miklós: Politzer (Csapó) 
Zsigmond. — Vasi Szemle, 1974. 4. 
sz. 607—619. p. 

Túri András: Rabszolgák ezredese. 
[Prágay János. Történelmi regény.] 
Bp. Zrínyi K. 1974. 176. p. 

Máté György: Egy kiemelkedő forra
dalmár emlékére. Kilencven éve 
született Rabinovits József. — Nép
szabadság, 1974. 272. sz. 4—5. p. 

Strassenreiter Erzsébet—Sipos Péter: 
Rajk László. Bp. Akad. K. 1974. 195. 
p. 1. t. 
(Életek és korok.) 

Strassenreiter Erzsébet—Sipos Péter : 
Rajk László. (Forradalomban, hábo
rúban. [Életrajzok.] Szerk. Hetes Ti
bor. Bp. Kossuth K.—Zrínyi K. 
1974.) 157—190. p. 

Nagy Gábor: Révay Kálmán. (Forra
dalomban, háborúban. [Életrajzok.] 
Szerk. Hetes Tibor. Bp. Kossuth K— 
Zrínyi K. 1974.) 191—210. p. 

Várkonyi Endre: Révész Géza. [A szo
cialista Magyarország első honvédel
mi minisztere.] — Mo, 1974. 41. sz. 
21. p. 

Bajor Nagy Ernő: Együtt a bronzka
pitánnyal. [RoczJcó György a 2. Uk
rán Front harcosa.] — Tükör, 1974. 
51. sz. 8—9. p. 

Botos János: Mindig az első sorban. 
Emlékezés Rózsa Richárdra. — N, 
1974. 1. sz. 7. p. 

Ságvári (Endre) példája. — Népsza
badság, 1974. 175. sz. 4. p. 

Dokumentumok Ságvári Endre életé
ből. Irta és összeáll. Ságvári Ágnes. 
Bp. Ságvári E. Nyomdaip. Szakmun
kásképző Int. [ny.] 1974. 158. p. ill. 

Gárdos Miklós: Koszorú a Budakeszi 
úton. (Harminc éve halt hősi halált 
Ságvári Endre.) — Magyar Hírlap, 
1974. 205. sz. 4. p. 

Köves Rózsa: Ma 30 éve áldozta életét 
a szabadságért Ságvári Endre. — 
Magyar Nemzet, 1974. 174. sz. 5. p. 

Molnár Pál: Sándor Pál. [A munkás
mozgalom veteránja.] — Palócföld, 
1974. 5. sz. 21. p. 

Kacsó Lajos: Három vállalkozás. [Ro
bert Satanowski karmester, volt par
tizánezredes.] — N, 1974. 11. sz. 12. p. 

Vadász Ferenc: Partizánvezér, karmes
teri dobogón. (Robert Satanowski) 
[lengyel partizánparancsnok életút
ja.] — Népszabadság, 1974. 53. sz. 
6. p. 

Udovecz György: Hősök voltak. 
(Schönherz Zoltán.) — ISz, 1974. 19. 
sz. 4—5. p. 

Szijj Jolán: Seidler Ernő. (Forradalom
ban, háborúban. [Életrajzok.] Szerk. 
Hetes Tibor. Bp. Kossuth K.—Zrí
nyi K. 1974.) 211—228. p. 

Tóth Sándor: Steinmetz Miklós. (For
radalomban, háborúban. [Életrajzok.] 
Szerk. Hetes Tibor. Bp. Kossuth K.— 
Zrínyi K. 1974.) 229—258. p. 

Salánki Miklós: Tűzkalitkában. Stol-
lár Béla 1917—1944. — Népsport, 
1974. 302. sz. 7. p. 

Litván György: Szabó Ervin. Bp. 
Akad. K. 1974. 274 p. 1. t. 
(Életek és korok.) 
Bibliogr. 267—[275]. p. 

Elhunyt Szabó István altábornagy. 
(1906—1974.) — Népszabadság, 1974. 
181. sz. 5. p. 
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Szalvay Mihály emlékezete [Irta:] K. R. 
— Magyar Nemzet, 1974. 196. sz. 
5. p. 

Botos János: Az internacionalista 
életútja. Emlékezés Szalvay Mihály
ra. — N, 1974. 34. sz. 6. p. 

Kovács Jenő: A magyar Csapajevre 
emlékezünk. [Szalvay Mihály.] — 
Hazáért, 1974. 34. sz. 12—13. p. 

A magyar Csapajev útja. [Szalvay Mi
hály altábornagy.] — ISz, 1974. 21. 
sz. 16—17. p. 

Vadász Ferenc: Szalvay Mihályról. 
Születésének 75. évfordulóján. — 
Népszabadság, 1974. 196. sz. 6. p. 

Gábor Sándorné: Szamuely Tibor. Bp. 
Akad. K. 1974. 246 p. 1. t. 
(Életek és korok.) 
Bibliogr. 243—[247]. p. 

Vörös zászló a mozdonyon. [Szamuely 
Tibor.] — ISz. 1974. 15. sz. 14—15. p. 

Árkus József: A gárdaalezredes. (P. D. 
Szelivanov) [életútja és részvétele 
Magyarország felszabadításában.] — 
Népszabadság, 1974. 79. sz. 4—5. p. 

Korolkov, N.: A Szovjetunió Hőse: a 
harcok élő tanúja. (P. D. Szelivanov 
részvétele Magyarország felszabadí
tásában.) — N, 1974. 13. sz. 6. p. 

Űjvári Imre László: Egy tüzér emlékei. 
(Szendi József.) — N, 1974. 24—26. 
sz. 11. p. 

Serény Péter—Vajda Péter: Hazánkért 
harcoltak. 5. A tüzértiszt. (Szergej 
Sztepanovics Szergeev.) — Népsza
badság, 1974. 250. sz. 6. p. 

Hahn István: Szimonidesz Lajos emlé
kezete. — Világosság, 1974. 12. sz. 
746—747. p. 

Markovits Györgyi: Szimonidesz Lajos 
emlékezete. — Magyar Nemzet, 1974. 
november 3. 8. p. 

Tóth Gyula: A hadtörténész vezérőr
nagy. Emlékezés Szimonidesz Lajos
ra. — N, 1974. 45. sz. 8. p. 

Értünk éltek. A forradalmi munkás
mozgalom kiemelkedő, elhunyt Szol
nok megyei harcosainak életrajz 
gyűjteménye. (Szerk. Gecsényi Lajos, 
Selmeci László.) 3. bőv. jav. kiad. 
Szolnok, Szolnoki ny. 1974. 201 p. 
16. t. 

Tovariš Marci. [Szőnyi Márton.] — 
ISz, 1974. 17. sz. 28—29. p. 

Tar János: Az Aranycsillag lovagja. 
(Musze Garaev pilóta.) — Re, 1974. 
3. sz. 7. p. 

Tükovszky Lfóránt]: Pál Teleki. 
(1879—1941.) A biographical sketch. 
Bp. Akad. K. 1974. 70 p. 
(Studia Historica Academiae Scien-
tiarum Hungaricae 86.) 

Toller, Ernst: Német voltam én i s . . . 
(Eine Jugend in Deutschland.) 
[Visszaemlékezés.] (Ford. Tandori 
Dezső. Bp.) Kossuth K. 1974. 237 p. 

Korok és emberek. Tolna megyeiek 
életrajzgyűjteménye. (összeáll. és 
szerk. Sipter Gézáné.) Szekszárd, 
Megyei Könyvtár, 1974. 100 p. 

Liptai Ervinné: Vági István:. (Forrada
lomban, háborúban. [Életrajzok.] 
Szerk. Hetes Tibor. Bp. Kossuth K.— 
Zrínyi K. 1974.) 259—275. p. 

'Kóbor László: Fedőneve: Homok. 
[Várnai Ferenc, az ellenállási mozga
lom tagja.] — N, 1974. 41. sz. 6. p. 

Vajda Péter: így látta a vezérkar fő
nöke. Vasziljevszkij marsall háborús 
emlékiratairól. — Népszabadság, 
1974. 100. sz. 8. p. 

Csongor Győző: Wallisch Kálmán. A 
Schutzbündler halála. — ÉT, 1974. 7. 
sz. 291—296. p. 

Gulay István: A kardműves. [Zágon 
Rezső.] — ISz, 1974. 17. sz. 19— 
21. p. 

Zalai internacionalisták. Visszaemléke
zések, életrajzok. (Szerk. Tóth An
tal.) Zalaegerszeg, Zalám. ny. 1974. 
95 p. 

Kahána Mózes: Arckép-galéria '35. [A 
szerző emlékezései kommunista író
barátaira: Zalka Mátéra, Nagy La
josra, szovjetunióbeli emigrációs 
éveire.] — Élet és Irodalom, 1974. 1. 
sz. 3. p. 

Megalkuvás nélkül. [Zalka Máté, Ró
zsa Ferenc] — ISz, 1974. 11. sz. 14— 
15. p. 

Puruczki Béla: Zalka Máté pátriái. — 
Magyar Nemzet, 1974. 261. sz. 13. p. 

Némethi Györgyi: Találkoztak Buda
pesten. [Zamercev látogatása Buda
pesten.] — Ország-Világ, 1974. 47. sz. 
8—9. p. 

Tóth Gyula: Egy nap Zamercevvel. — 
N, 1974. 35. sz. 3. p. 
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A városparancsnok. [Zamercev.] — 
Hazáért, 1974. 36. sz. 3. p. 

Pásztor János: A tárnák katonái. 
[Zgyerka János a sárisápi partizán
csoport vezetője.] — N, 1974. 38. sz. 
11. p. 

Jankovich Miklós: Zrínyi Miklós va
dászbalesete. — ÉT, 1974. 46. sz. 
2163—2166. p. 

Georgij Konsztantinovics Zsukov, a 
Szovjetunió marsallja. 1896—1974. 
[Nekrológ.] — HK, 1974. 2. sz. 195— 
196. p. 

Bányász Béla: Aranycsillagosok. [Szov
jetunió Hősei: Zsukov, Beregovoj 
stb.] — Ország-Világ, 1974. 20. sz. 
12—13. p. 

Elhunyt (Georgij Konsztantinovics) 
Zsukov marsall. [Nekrológ.] — 
Népszabadság, 1974. 142. sz. 3. p. 

A marsall halála. (G. K. Zsukov). — 
Mo, 1974. 26. sz. 8. p. 

Meghalt Zsukov marsall. — Magyar 
Nemzet, 1974. 142. sz. 2. p. 

Serény Péter: Moszkva, Kreml Főha
diszállás. Részletek Zsukov marsall 
emlékezéseinek új kiadásából. — 
Népszabadság, 1974. 301. sz. 12— 
13. p. 
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Viniczai István 

Windisch Aladárné 
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