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Az Osztrák–Magyar Monarchia katonája,  
az oroszországi Cseh–szlovák Légió  
egyik parancsnoka, az elsQ szlovák tábornok  
és a Szlovák Nemzeti Felkelés katonai vezetQje 
(Gondolatok Rudolf ViestrQl)

Rudolf Viest (Vieszt1), a csehszlovák haderQ elsQ szlovák 
nemzetiség_ tábornoka (a képen2) alapvetQ személyisége 
a cseh és szlovák katonai hagyományoknak. Korunkban – 
Szlovákiában, de Csehországban is – nagy tisztelet övezi 
a személyét, amely a posztumusz (in memoriam) kapott 
magas állami kitüntetésekben is megnyilvánul3. Ugyan 
települést nem neveztek el a tábornokról, de a nevét vi-
seli a szlovák haderQ egyik dandárja4. Szlovákiában négy 
településen5 neveztek el róla utcát. Mártíromsága még 
inkább növelte hQsi mítoszát. A XX. század elsQ felében 
a szlovák nemzetet érintQ katonai eseményeknek, mint 
az I. világháborúnak, a Cseh-szlovák Légió küzdelme-
inek, a csehszlovák haderQ létrehozásának, a csehszlo-
vák emigráció katonai fellépésének, valamint a Szlovák 
Nemzeti Felkelésnek megkerülhetetlen szereplQje volt. 

Az 1918–1939 közötti csehszlovák hadsereg egyedüli szlovák tábornoka, így katonai tu-
dását és vezetQi képességét még a csehekbQl álló csehszlovák tábornoki kar is elismerte. 
A katonai ismeretei mellett sikeresen kamatoztatta diplomáciai és politikai adottságait, 
mert többször képviselte katonadiplomataként Csehszlovákiát, valamint szerepet vállalt 
több politikai tárgyalódelegációban, illetve a csehszlovák emigráns kormány tagja is volt. 
A biztonságos emigráció helyett mégis visszatért a háború sújtotta szülQföldjére, ami a 
vesztét is okozta, mert a bukásra ítélt felkelés élére állt. Napjainkban a tábornok kultuszá-
ra egyedül a csehszlovák eszme melletti elkötelezettsége vet árnyékot, mert az élete során 
a szlovák államisággal szemben többször kiállt Csehszlovákia fennmaradása mellett.

ViestrQl elismertsége, valamint a mozgalmas – komoly tanulságokkal teli – élete elle-
nére nem készült önálló, teljes életét bemutató monográfia6 még Szlovákiában sem, így 
csak rövidebb tanulmányokon és cikkeken keresztül ismerhetQ meg a tábornok élettörté-
nete. Rudolf Viest életútja pontos feldolgozásának hiányát Szlovákiában is érezték, mert 
születésének 125. évfordulója alkalmából 2015. szeptember 24-én szakmai konferenciát 
rendeztek NagyrQcén7 a tábornokról, amelynek címe „IsmerQs – Ismeretlen” volt.

A tábornok életútja során számos ponton kapcsolódott Magyarországhoz és szerepe 
volt a magyar történelem egyes mozzanatainak alakulásában, de így is ismeretlen a ma-
gyarok többsége számára. Többek között a második világháború elQtt a csehszlovák–ma-
gyar kormányközi tárgyalások szereplQje, a szlovák–magyar határmegállapító bizottság 
szlovák delegációjának egyik meghatározó alakja, de az 1939-es szlovák–magyar katonai 
konfliktust8 lezáró béketárgyaláson is részt vett a szlovák békedelegációban. A két világ-
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háború között Magyarországon képviselte Csehszlovákiát katonai attaséként. Nemcsak 
ekkor élt Budapesten, hanem a fQvárosban végezte el a századelQn a Magyar Királyi 
Állami FelsQ Ipariskolát. A magyar érdeklQdQk helyzetét az is nehezíti, hogy a legismer-
tebb internetes keresQn9 összesen 38 magyar nyelv_ találat van „Rudolf Viest” névre, 
amelyek között kettQ helyen találhatók életrajzi adatok, de sajnos azok is csak vázlatosan 
mutatják be a tábornok életét, amely csak egy helyen említi kapcsolatát Magyarországgal. 
A jelen tanulmányommal ezt a hiányt kívánom pótolni.

(Az Osztrák–Magyar Monarchia katonája) A nagyrQcei10 egyházi közösség keresztelési 
anyakönyve11 alapján 1890. szeptember 24-én Vieszt Gusztáv és Grnács Johanna (Jana 
Viestová12) szülQknek Rudolf Mihály keresztnev_, törvényes fiúgyermeke született. A 
kisgyermek keresztelésére október 8-án került sor, keresztapjától kapta a Rudolf nevet. A 
család baptista volt. A településen több Vieszt-család élt, akik többségükben szlovák nem-
zetiség_ek voltak. Gusztáv Vieszt, az édesapa a településen pénztárnokként dolgozott13, aki 
így átlagosnál jobb körülményeket tudott biztosítani családjának. Egyes források szerint 
az édesapa kézm_vesként dolgozott.14 Jana Grnács, az édesanya – a kor követelményeinek 
megfelelQen – otthon volt a gyerekekkel. Az édesanya feltehetQen nem NagyrQcén szüle-
tett, mert Grnac-család nem élt a városban. A Vieszt-családban – az anyakönyvek szerint 
– 1882–1895 között kilenc gyermek15 született, akik közül a hatodik volt Rudolf. A gyer-
mekek többsége nem érte meg a felnQttkort. Rudolfon kívül a legidQsebb fiúról, az 1882-es 
születés_ Ivan Gusztávról állnak rendelkezésre felnQttkori információk.16

Az 1800-as évek végén a város szlovák lakosságát, így a Vieszt-családot is magával 
ragadta a nemzeti mozgalom, amelynek következtében a gyermekek is erQs szlovák ön-
tudatot hoztak a szülQházból.

Rudolf NagyrQcén járta ki az evangélikus népi iskolát, valamint a községi iskolát. Apja 
korai halálát követQen jelentQsen romlott a családi anyagi helyzete, így 1905-ben el kellett 
költözniük a szülQvárosból. Új lakóhelyül Budapestet választották, ahol bátyja – Iván – egy 
politechnikumban tanult és rendelkezett kapcsolatokkal, valamint a végzést követQen az 
iskolában kapott állást. Ez volt az egyetlen lehetQség, hogy Rudolf is tovább tudjon tanul-
ni. Budapesten 1909-ban elvégezte a Budapesti Magyar Királyi Állami FelsQ Ipariskola17 
építési szakát. Ebben az idQszakban a szlovák nemzetiség_ egyetemisták és fQiskolások 
egyik találkozóhelye volt Vieszték lakása, ahol egy szlovák szellemi központ is kialakult. A 
lakásban megfordult Vladimír Daxner18, Frantisek Votruba19, Juraj Tvarozek20 stb. A fiatalok 
a Sokol nemzeti mozgalom tagjai voltak. Az iskola elvégzését követQen egészen 1914-ig 
az M.M. Harminc építészeti irodánál dolgozott Budapesten, amelynek tulajdonosa és ve-
zetQje Milan Michal Harminc21, híres szlovák építész volt. Közben 1911. október 1-jétQl 
egyéves önkéntes sorkatonai szolgálatot teljesített a Császári és Királyi 7. gyalogezrednél 
(Klagenfurt), ahonnan Grazba vezényelték egy katonai iskolába négyhónapos továbbkép-
zésre. 1912 októberében, a leszerelését követQen visszatért az építészirodába.

1914. augusztus 1-jén – a július 31-én elrendelt általános mozgósítást követQen – be-
vonult és katonai szolgálatot vállalt a Magyar Királyi 5. (honvéd) gyalogezrednél22, 
amelyet követQen szinte azonnal a frontra vezényelték. Az ezred már szeptember 1-jén 
t_zharcba keveredett. Az alakulatnál szakaszparancsnoki beosztást töltött be zászló-
si rendfokozatban. Az állomány tapasztalatlansága és az orosz támadás miatti pánik 
következtében a galíciai csatákban sokan hadifogságba estek vagy szöktek át az oro-
szokhoz, köztük Rudolf Viest is, akit 1914. november 24-én fogtak el az orosz katonák. 
Egyes információk szerint az ezredétQl 200 kilométerre, Krakkó körzetében került hadi-
fogságba, ahonnan egy orosz hadifogolytáborba szállították.
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(A Cseh–Szlovák Légió tagja) Viest a hadifogolytáborban gyorsan áttért az antant hatalmak, 
vagyis az oroszok oldalára. 1915. augusztus 1-jén23 csatlakozott az oroszok oldalán harcoló 
szerb önkéntesekhez, akik közé 1917-ig tartozott. A szerbekkel közösen Dobrudzsában har-
colt az 1. szerb önkéntes ezred24 kötelékében szakaszparancsnokként. A harcok során 1916 
szeptemberében megsebesült. Odesszában kezelték, amelyet követQen tért vissza szerb 
ezredéhez, amelyben már mint alhadnagy, századparancsnokként teljesített szolgálatot. Ezt 
követQen rövid ideig az orosz haderQben is harcolt, szintén alhadnagyként.

Az Oroszországban formálódó csehszlovák önkéntes alegységek25 1917-ben már olyan 
szervezettséget értek el, hogy Viest saját kérésére áthelyezését kérte a Cseh–Szlovák 
Légióba. Belgorodban csatlakozott a csehszlovák önkéntesekhez, amely során tiszti káder-
ként tevékenykedett. Részt vett a légió megszervezésében, így a toborzásban is. ElQször 
1917-ben júliustól szeptemberig 6. „Hanácky” lövészezrednél26 szolgált, amely a 2. cseh-
szlovák lövészhadosztály alárendeltségébe tartozott. 1917 októberétQl a légió 7. „tátrai” lö-
vészezredhez27 osztották be, ahol elQször szakaszparancsnokként, majd a 12. század parancs-
nokaként szolgált. Az ezred több összecsapásban harcolt a központi hatalmakkal, kiemelten 
a németekkel szemben. A Cseh-szlovák Légió helyzete jelentQsen megváltozott, amikor a 
bolsevikok hatalomra kerültek Oroszországban és kiegyeztek a központi hatalmakkal28, így 
megsz_nt a keleti front. A németekkel folytatott egyik utolsó csatára is ekkor (1918. már-
cius 8. és 13. között) került sor, amikor az ukrajnai Bahmacsot29 a megállapodás alapján a 
németek meg akarták szállni, de légió sikeresen ellenállt. Végül mégis a légió katonáinak 
kellett kelet felé elvonulniuk, szabad utat kaptak a németektQl. A békemegállapodás miatt a 
légió feleslegessé vált a keleti fronton. A bolsevikok viszonylag szabad elvonulást engedtek, 
amelynek az volt ára, hogy a légió fegyvereinek jelentQs részét30 átadja nekik. A légió végül 
keleti irányban (Szibéria felé) tudta elhagyni a frontot. A visszavonulás azonban nem telt 
harcok nélkül, mert Novonyikolajevszk, Cseljabinszk, Mariinszk, Tomszk, Krasznojarszk 
és Irkutszk körzetében is voltak összecsapások a bolsevik csapatokkal. A közel hatezer ki-
lométeres út során a légió többi erQivel együtt egyre keletebbre vonultak.

Viest a légióban 1918. február 2-tól hadnagyi rendfokozattal rendelkezett, majd az 
átlagon felüli katonasikerei miatt még abban az évben, szeptember 25-én századossá lép-
tették elQ. Ekkor már Szibériában tartózkodott. 1919-ben Qrnagyként – az elQléptetésére 
május 1-jén került sor – az irkutszki szlovák fogolytábor parancsnoki beosztását töltötte 
be. 1919 júliusától egy hónapig a légió 12. „M. R. Stefanik” lövészezredének31 egyik zász-
lóalját vezette, mert augusztusban átvette a lövészezred parancsnokhelyettesi beosztását. 
Az ezreddel Nyizsnye Udinszkben fejezte be a harcokat. A bolsevikok és a csehszlovák 
delegáció 1920. február 7-én írták alá a fegyverszünetet, így szabadon utazhattak tovább 
a légió katonái.32 A háború lezárását követQen Szibériából Vlagyivosztokba mentek. A 
csehszlovák légió Szovjet-Oroszországból történQ evakuációja során Viest ezrede volt 
az utolsó alakulat, amelyet a LOGAN elnevezés_ amerikai gQzQsre hajóztak be33. A ha-
jó 1920. július 21-én indult Vlagyivosztokból, amelyen az ezreden kívül utazott még a 
„Ceskoslovenky denník” újság szerkesztQsége is. A hajó 1920. szeptember 9-én érkezett 
meg Triesztbe a fedélzetén 1789 katonával. Viest ezt követQen érkezett haza, már a füg-
getlen Csehszlovákiába, mint ezredparancsnok-helyettes.34

(Katonai pályafutás az elsQ Csehszlovák Köztársaságban) Hazatérését követQ rövid sza-
badság után jelentkezett a csehszlovák haderQ kötelékébe, ahová 1921. január 1-jével hi-
vatásos tisztként (Qrnagyi rendfokozatban) fel is vették. 1921–22-ben elvégezte Prágában 
a Katonai FQiskolát, amelyet követQen 1922 februárja és novembere között Qrnagyként 
katonadiplomáciai szolgálatot teljesített Budapesten, mint katonai attasé.35 Sikeres kül-
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szolgálatát követQen 1922. december 30-ával alezredessé léptették elQ. Hazatérését köve-
tQen, 1922–23-ban ismét katonai továbbképzésre vezényelték, amely során egy légi meg-
figyelQi tanfolyamon vett részt. Az iskolát követQen 1923 júliusában – már vezérkari al-
ezredesként – a 2. hadosztály (PlzeO) törzsfQnökévé nevezték ki, ahol több mint egy évet 
szolgált36, amely után a Szlovákia területén lévQ Szárazföldi Csapatok Parancsnokságának 
(Pozsony) parancsnokhelyettesi beosztását vette át. A parancsnokság parancsnoka ebben 
az idQszakban egy francia tábornok volt37, így Viest volt a legmagasabb beosztású cseh-
szlovák katona a parancsnokságon. Csak 1925 végétQl látta el csehszlovák tábornok a 
parancsnokság vezetését. Viest a parancsnokságon 1925 novemberéig szolgált, mert is-
mételten külszolgálatra jelölték ki.38 1925–1929 között katonai attasé volt Varsóban, ahol 
az elsQ Csehszlovák Köztársaságot és annak haderejét képviselte.39 1928-ban vezérkari 
ezredessé léptették elQ. Katonai karrierjét jelentQsen segítette higgadtsága, széleskör_ ka-
tonai ismerete, számos idegen nyelv ismerete40, valamint elkötelezettsége a csehszlovák 
eszme iránt.

Lengyelországi külszolgálatát követQen átvette a 23. (amerikai szlovák) gyalogezred 
(Nagyszombat) vezetését, amelyet 1931 elejéig el is látott, majd Prágában elvégezte a 
nyolchónapos magasabb parancsnoki (vezérkari) tanfolyamot. (Más információk szerint 
a hranici Katonai Akadémiát.)

A tanfolyam befejezését követQen – 1931 decemberében – visszatért a Szárazföldi 
Csapatok Parancsnokságára (Pozsony), ahol már törzsfQnöki beosztást töltött be 1934 
októberéig. 1933. július 13-án – 43 évesen – a csehszlovák haderQben elsQ szlovákként 
dandártábornokká nevezték ki.41 Viest tábornoki kinevezése nem volt olyan egyszer_, 
amelyet az MTI egy 1933. február 24-ei híre42 is alátámaszt, mert február elején a tábor-
noki elQléptetések során három olyan (cseh) ezredes elQzte meg Viestet, akik a rangsorban 
hátrébb voltak. FeltehetQen azért tolták el Viest elQléptetését, mert a szlovák autonómia 
támogatójának tekintették, pedig „a csehszlovák egység mellett foglalt állást szlovák 
ember létére, semmi köze nem volt a szlovák autonomistákhoz”43. 1933-ra a csehszlovák 
tábornoki karban már több német nemzetiség_ tábornok is volt, akik deklaráltan német-
pártiaknak számítottak.

1934–35-ben már a 8. gyalogdandár (Vysoké Myto44) parancsnoka volt, majd egy évig 
az 1. hadosztályt vezette, amely az egykori József Laktanyában települt Prágában.45 Egy 
rövid ideig a prágai helyQrség parancsnoki beosztását is betöltötte. A helyQrség-parancs-
noki beosztásában többször is írtak róla a helyi újságok, amelyek szerint Viest kiváló 
katona és 45 életévével az egyik legfiatalabb csehszlovák tábornok. 1935-ben döntöttek 
a csehszlovák haderQ átszervezésérQl, amelynek keretében hadtest szint_ magasabb egy-
ségeket hoztak létre, amelyek alárendeltségébe két-két hadosztály tartozott. Az átszerve-
zés keretében az új hadtestparancsnokságok állományát fel kellett tölteni, így Viest is az 
egyik hadtestparancsnokságon kapott új beosztást. 1936-tól az I. hadtest (Prága) parancs-
nokhelyettesi, 1937-tQl pedig a VI. hadtest (Kassa) parancsnokhelyettesi beosztását látta 
el. Ebben a beosztásában 1938. január 22-én léptették elQ hadosztálytábornokká. 1938 
szeptemberében az általános mozgósítás után átvette a VI. hadtest parancsnoki beosztá-
sát, amelyet egy bQ hónapig látott el. Szeptember 30-án a hadtest parancsnokságát České 
BudEjovicén keresztül SobEslavba helyezték át, és át–alárendelték a 4. hadseregnek. A 
hadtest Csehszlovák délnyugati határszakaszának védelmében vett részt. SobEslavban 
érte az 1938-as müncheni szerzQdés, amelyet a csehszlovák kormány szeptember 30-án 
fogadott el. A szerzQdés alapján az európai nagyhatalmak döntöttek Csehszlovákia felosz-
tásáról. Viestnek, a csehszlovákizmus elkötelezett hívének komoly törést jelentett, hogy 
a müncheni egyezményt követQen október 8-án Szlovákiában kikiáltották az autonómiát 
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Csehszlovákián belül. 1938. október elején Prágába rendelték és kinevezték a csehszlo-
vák–magyar határmegállapító bizottság tagjává. A bizottság csehszlovák delegációjának 
élére Josef Tiso-t, az autonóm szlovák kormány elnökét nevezték ki, amíg a csehszlovák 
katonai delegáció vezetQje Rudolf Viest hadosztálytábornok volt. A csehszlovák–magyar 
határmegállapító tárgyalások helyszínéül a magyar fél Komáromot választotta, amely a 
helyi lakosság szimpátia-fellépései miatt a magyar félnek kedvezett. A tárgyalásokra ok-
tóber 9. és 13. között került sor, amelyen a csehszlovák fél a halogatás és a teljes elutasí-
tás taktikáját folytatta, mert amellett foglalt állást, hogy nem kerülhet sor területátadásra 
Magyarország számára, így a Csehszlovákián belüli autonómia lehetQségét javasolták. A 
csehszlovákok tettek három elfogadhatatlan javaslatot. A tárgyalások október 13-án este 
sikertelenül zárultak. A tárgyalások sikertelensége vezetett el a – november 2-ai – elsQ 
bécsi döntésig, amely alapján 11 927 km2 (késQbbi határkiigazítása46 után 12 012 km2) 
terület és 869 000 fQ tért vissza Magyarországhoz. Viest a komáromi tárgyalások után is 
a delegáció tagja marad egészen 1939 márciusáig.

(Az elsQ Szlovák Köztársaság tábornoka) Csehszlovákia széthullása Viest tábornokot 
sokként érte, mert hitt a csehszlovákizmusban és ellenezte Szlovákia függetlenségét. 
Nagy csapásként élte meg 1939. március 14-én az önálló Szlovák Köztársaság kikiáltá-
sát. Szavai szerint véget ért az a húsz csodálatos év, amelyben valóban szabad élet volt, 
de felismerte, hogy nem lehet megakadályozni az átalakulást. A tábornok abba a cso-
portba tartozott, akik még március 14-én is Csehszlovákia fenntartása mellett agitáltak 
a szlovák képviselQk között. A parlamenti ülés elQtt Janko Jesenskývel47, Jozef Gregor 
Tajovskývel48, valamint több, az egykori Cseh-szlovák Légióban szolgáló katonatársá-
val együtt Viest aláírt egy memorandumot, amelyben az önálló szlovák állam létrejötte 
ellen tiltakoztak. Tudták azonban, hogy már nem lesz befolyásuk a folyamatokra, mert 
Szlovákia sorsát már Berlinben megírták. Az említett események miatt 1939. április 8-án 
kérte nyugállományba helyezését, de Ferdinand Catlos védelmi miniszter nem fogadta 
el azt, mert szerinte a létrejövQ szlovák haderQnek szüksége van a legtapasztaltabb és a 
legnagyobb tudással rendelkezQ szlovák katonára. A nyugdíjazási kérelme és tiltakozásai 
ellenére az új állam vezetése Viestet kinevezte a létrejövQ szlovák haderQ fQszemlélQi 
tisztségébe, mert az új rezsim érdekében állt az elsQ szlovák nemzetiség_ tábornok maga 
mögé állítása. Április 1-jével a szlovák haderQ (védelmi erQ) elsQ osztályú tábornokává 
nevezték ki.49 A fQszemlélQi tisztség ugyan konkrét hatalommal nem járt, mert inkább pro-
tokolláris feladatot jelentett. Ennek ellenére a tábornok számára külön hivatalt hoztak lét-
re. Viest már Szlovákia képviselQjeként részt vett a szlovák–magyar egyeztetQ bizottság 
munkájában. 1939. július 3-án ellenérzését leküzdve felesküdött a Szlovák Köztársaságra. 
A háború során végig fasisztaellenes politikai nézeteket vallott, kapcsolatot tartott a ha-
zai ellenállással és a londoni csehszlovák emigráns kormánnyal is. Szlovákiai szolgála-
ta során egész végig a külföldre utazásán töprengett és annak elQkészítésén dolgozott. 
Nehezen viselte, hogy a szlovák állam náci vazallusként viselkedett, kiemelten azt, hogy 
részt vett a Lengyelország elleni hadjáratban50, ezért inkább az emigrációt választotta.

1939. augusztus 29-én a szlovák–magyar határmegállapító bizottság képviselQjeként 
a tárgyalási indokkal szolgálati útra távozott Budapestre, de onnan szeptember 2-án 
nem tért vissza. Szeptember 3-án Magyarországról Románián, majd Jugoszlávián és 
Olaszországon keresztül utazott Párizsba. Az önkéntes távozását a családjának hátra-
hagyott levele is alátámasztja, amelyben azt írta, hogy „Hosszú és nehéz belsQ vívódás 
után döntöttem a lépésrQl, amely az életem új fejezetének kezdetét jelenti… Lehet, hogy 
dezertálónak tekintenek, valamint olyan jelzQkkel fognak illetni, mint áruló, gyáva, ka-
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tonaszökevény stb. Bocsássatok meg nekem, ha ez közvetetten érinteni fog benneteket, 
de megtartom az esküm, hogy nem árulom el nemzetemet. Éppen ellenkezQleg, odaadás 
és szeretet hajt engem érte addig, amíg hitem csak bírja – az üdvösségért és a jobb jövQ-
ért.”51 Ezekben a hónapokban számos híres szlovák személyiség távozott Szlovákiából 
Nyugatra, akik ellenezték a fasiszta szlovák kormány törekvéseit.

A tábornok levele igaznak bizonyult, mert a Szlovák Köztársaságban dezertálás vád-
jával büntetQeljárást indítottak ellene, amelynek végén 1942. május 28-án a pozsonyi 
Katonai Bíróság távollétében – kötél általi – halálra ítélte, valamint megfosztotta rendfo-
kozatától és állampolgárságától.

 
(Emigrációban) Franciaországba történQ megérkezését követQen felvette a kapcsolatot a 
csehszlovák emigránsokkal, mindenekelQtt Eduard Beneš egykori elnök52 csoportjával. 
Az emigráció aktív tagjaként Viest a különbözQ csehszlovák csoportok között próbált 
egyeztetni. 1939 végén már közel hétezer fQ alkotta a csehszlovák emigrációt. A tábor-
nok az emigrációban a csehszlovák katonai kancellária parancsnokhelyettesi tisztségét 
töltötte be, így megpróbálta összegy_jteni a Franciaországban tartózkodó csehszlovák 
katonákat53. Szoros kapcsolatot próbált tartani Benesšel, aki létrehozta az emigráció veze-
tését, így 1939. október 17-én Viest tábornokot kinevezte a Párizsban m_ködQ emigráns 
Csehszlovák Nemzeti Bizottság (CSNV54) tagjává. A tábornok ugyanakkor elutasította 
Szlovák Nemzeti Tanács létrehozását, mert szerinte az egyetlen megoldás a csehek és a 
szlovákok egysége egy államszervezetben. 1940. január 15-én konkrét katonai feladattal 
is megbízták, mert kinevezték a csehszlovák szárazföldi csapatok parancsnokává. A cseh-
szlovák szárazföldi csapatokból hozták létre az 1. franciaországi csehszlovák hadosztályt 
(Agde), amelynek parancsnoka Viest tábornok lett. 1940. június 14-én feltehetQen beteg-
ség miatt hagyta ott a hadosztály a Földközi-tenger partján települt parancsnokságát és ha-
józott át Nagy-Britanniába, más információk szerint Franciaország németek általi elfogla-
lása miatt kellett elmenekülnie a hadosztály élérQl. Végül a csehszlovák erQk egy részét is 
sikerült átmenteni Nagy-Britanniába. Viest Gibraltáron keresztül érte el a brit területeket.

1940. július 10-én már Londonban csatlakozott a Beneš-vezette csehszlovák emigráci-
óhoz. A brit kormány július 21-én ismerte el a Beneš által vezetett csehszlovák emigrációt 
Csehszlovákia képviselQjének, amelyet követQen – július 22-én – létrejött az ideiglenes 
csehszlovák kormány. A kormányfQ Jan Šrámek55 lett, amíg a miniszterek a CSNV tagjai 
voltak, Beneš pedig megtartotta a köztársasági elnöki posztot. Az új kormányban Viest 
is kapott tisztséget, mert Beneš július 23-val kinevezte a védelmi minisztérium államtit-
kárává56. Beosztásában a legtöbb idQt azzal töltötte, hogy Nagy-Britanniában felkereste 
a csehszlovák alegységeket és katonákat, akiknek a csehszlovák kormány akcióit propa-
gálta. Ebben az idQszakban inkább politikával foglalkozott, mint katonai kérdésekkel. A 
munkáját egészségügyi problémák hátráltatták, mert trombózissal kezelték. A betegsége 
jelentQsen befolyásolta a munkáját, mert nehezen mozgott.

1941-tQl 1944-ig Viest tábornok végig tagja maradt a csehszlovák emigráció vezetésé-
nek, Beneš egyik munkatársaként befolyása volt a csehszlovákok külföldi harcára. 1941. 
október 12-én Beneš kinevezte az Állami Tanács tagjává, majd elnöki rendelettel október 
27-én államminiszterré a védelmi tárcán belül. Ebben az idQszakban a csehszlovák emig-
ráns kormány helyzetét nagymértékben javította a Szovjetunió Németország általi meg-
támadását követQen létrejött fasisztaellenes koalíció, amelynek a csehszlovák kormány is 
tagja volt. Beneš felismerte, hogy az egyetlen túlélési lehetQségük a fasizmus elleni harcban 
történQ részvétel, ugyanis ettQl kezdve az emigráns kormányt is elfogadta a többi koalíciós 
ország. Így Viest tábornok megpróbálta újjászervezni a Nagy-Britanniában lévQ külföldi 
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csehszlovák katonai erQt. Arra törekedett, hogy a megszervezett és kiképzett csehszlovák 
alegységeket bevessék a fronton is. 1942. október 8-tól már védelmi miniszterhelyettesi 
funkciót töltött be az emigráns kormányban. A tábornok számos külpolitikai kérdésben is 
állást foglalt, amelyeknek a Londonból sugárzott csehszlovák rádióban is hangot adott.

(Hazatérés és a Szlovák Nemzeti Felkelés) Viest az emigráció évei alatt folyamatosan 
figyelemmel kísérte a Csehszlovákia területén folyó eseményeket, kiemelten a fasisztael-
lenes ellenállás tevékenységét. 1944. június 20-án kinevezték a csehszlovák kormány fel-
szabadított területeken lévQ képviselQjének. 1944 tavaszán megkezdQdött a klerofasiszta 
szlovák rezsim és a német megszállók elleni felkelés megszervezése, amellyel Jan Goliant 
bízták meg, de Viest személyének ismertsége, valamint elfogadottsága miatt végig kér-
déses volt, hogy ki vezeti majd a felkelést. Az emigráns kormány részérQl Viest táborno-
kot favorizálták, ezért már 1944. augusztus 22-én Moszkvába érkezett, ahol az emigráns 
csehszlovák kormány nevében tárgyalt többek között arról, hogy Szlovákiába repüljön a 
felkelés irányítása érdekében. Az orosz fél ugyanakkor a tábornok Szlovákiába történQ 
eljuttatását sokáig hátráltatta, így közel egy hónapos késsel érkezett meg szülQföldjé-
re, lekésve a felkelés kirobbanását. Az 1. csehszlovák hadsereg szlovákiai létrehozását 
követQen az emigráns kormány szeptember 19-ei hatállyal Viest tábornokot nevezte ki 
a hadsereg élére, de a tábornok még mindig Moszkvában tartózkodott. 1944. október 
6-án tért haza a 2. csehszlovák ejtQernyQs dandár katonáival közösen. A csehszlovákokat 
szállító orosz repülQgép besztercebányai Tri Duby (Három Tölgy) repülQtéren szállt le. 
Október 7-én Szlovákiában átvette Goliantól az 1. csehszlovák hadsereg parancsnokságát, 
Ekkora a felkelQk már hetek óta harcoltak és folyamatosan visszaszorultak az elfoglalt 
területekrQl, így Viestnek már nem volt ideje a hadsereg újraszervezésére. A véres való-
sággal találta szemben magát, nem volt együttm_ködés a különbözQ alegységek között, 
de a partizánok és a szlovák alegységek sem tartották a kapcsolatot. A felkelQ fegyveres 
csoportoknak nagyon alacsony volt a morálja, így azok sokszor nem hajtották végre Viest 
tábornok parancsait. A 2. ejtQernyQs dandár segítségével a III. harcászati csoport október 
8–12. között ellentámadásba ment át, amely során több település ellenQrzését sikerült 
a felkelQknek ismételten átvenniük. Október 13-án Viest tagja lett a Szlovák Nemzeti 
Tanácsnak. A felkelQk az október 18-án kezdQdQ német offenzívának már nem tudtak 
ellenállni, így folyamatosan szorultak vissza a felszabadított területekrQl.

Október 27-én a német megszálló csapatok elfoglalták Besztercebányát, így a felkelés 
parancsnoksága október 28-án a donovali Sporthotelbe tette át a székhelyét. Viest itt adta ki 
utolsó parancsát a felkelQk számára, amely a partizán-hadviselés folytatására vonatkozott, 
de ez már csak szimbolikus záróakkordja volt a felkelésnek. A felkelés vezetQi a néme-
tek elQl rejtQzködve az oroszok beérkezésére vártak, és a hegyekben próbáltak megbújni. 
A hegyekben történQ menetelést nagyon rosszul viselte az ekkor már 54 éves tábornok a 
megromlott egészségi állapota, különösen a lábában lévQ trombózisa okozott nehézségeket. 
November 2-án reggel megérkeztek a Sutopnicky-völgybe. Az egész körzetet a németek 
tartották ellenQrzésük alatt, akik információt kaptak a tábornokok rejtekhelyrQl. A németek 
megfenyegették a helyi lakosságot, így a tábornokok önként feladták magukat. 1944. nov-
ember 3-án egy német alegység elfogta Viestet és Goliánt Pohronska Bukovicában.

(Mártíromság) Az elfogásukat követQen Pozsonyba szállították Qket kihallgatásra, ahol 
Hermann Höffle SS-tábornok (Obergruppenführer), a szlovákiai német megszálló csa-
patok parancsnoka hallgatta ki Qket. November 10-én Bécsen keresztül Berlinbe vitték. 
A foglyokat Birodalmi Biztonsági FQhivatal (RSHA) Prinz Albert Strasse-i székházában 
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található börtönbe szállították, majd lázadásért halálra ítélték Qket. A pontos kivégzési 
helyük nem ismert, de megerQsítésre szoruló információ szerint késQbb a flossenburgi 
koncentrációs táborban tartották fogva Qket, ahol feltehetQen 1945 elején vesztették éle-
tüket. Egy másik feltételezés is létezik, amelynek forrása Viest tábornok unokaöccse, a 
témát kutató Dusan Viest57. Eszerint a flossenburgi tábort a szovjet haderQ szabadította fel, 
amelynek során a szovjet állambiztonsági szolgálat (NKVD) tisztjei elhurcolták a szlo-
vák tábornokokat, és Oroszországba egy munkatáborba szállították Qket, ahol feltehetQen 
életüket vesztették.

A tábornok mártíromságát már a felszabadulást követQen azonnal elismerték több posz-
tumusz kitüntetéssel, valamint csehszlovák haderQben hadseregtábornokká léptették elQ. 
Az elmúlt hatvan évben számos magas állami kitüntetést kapott mind Csehszlovákiában, 
valamint 1993-at követQen Csehországban és Szlovákiában is.

(Összefoglalás) Viest, aki a csehszlovák haderQ elsQ szlovák nemzetiség_ tábornoka volt, 
kiemelt személyisége lehetne a szlovák hadtörténelemnek, de más szlovák katonáknak 
sokkal nagyobb a presztízse Szlovákiában. Ez abból fakad, hogy Viest a csehszlovák esz-
me elkötelezett híve volt, és ellenezte az önálló Szlovákia megalakítását, így Szlovákia 
1993-as önállóságát követQen a szlovák hagyományokat erQsítQ állami ideológiába nem 
igazán lehetett beleilleszteni a személyét. IdQnként talán Csehországban nagyobb tiszte-
let övezi személyiségét, amelyet alátámaszt a tábornokról készült tanulmányok száma is.

Viest katonai és politikai (katonadiplomáciai) kvalitásai elvitathatatlanok, mert az elsQ 
Csehszlovákiában a cseh többségben is 43 évesen lett tábornok, számos magasabb egység 
parancsnokságával is megbízták, így tehát a cseh tábornokok is elismerték parancsnoki 
kvalitásait. Ezt támasztja alá, hogy a cseh fQváros helyQrség-parancsnoki beosztását is 
betölthette. A politikai pályafutása alatt is inkább katona maradt, mert például az emigrá-
cióban is inkább a csehszlovák alegységek megszervezésével foglalkozott, mint a nagy-
politikai játszmákkal.

A politikai pályafutása is rendkívüli gyorsasággal emelkedett, mert az emigrációban rö-
vid idQn belül a politikai vezetés tagjává vált. Ez nemcsak a kis létszámból adódott, mert 
Viest aktív szerepet vállalt a külföldi csehszlovák haderQ megszervezésében. A politikai 
tevékenységét nagyban segítette, hogy két alkalommal is teljesített katonadiplomáciai 
szolgálatot.

A vesztét – csehszlovák hazaszeretete mellett – a katonai hivatás melletti elkötelezett-
sége is okozta, mert a kényelmes és biztonságos londoni élete helyett a kockázatos kato-
nai felkelés vezetését választotta. A döntésétQl még a betegsége sem tántorította el, pedig 
az a fizikai tevékenységét nagyon hátráltatta. A moszkvai tárgyalásai után láthatta, hogy 
Szlovák Nemzeti Felkelésnek minimális az esélye a gyQzelemre, vagy nem képes addig 
fennmaradni, amíg a Vörös Hadsereg megérkezik Szlovákia területére. Ennek ellenére 
vállalta a küldetését, hogy életét áldozza a hazájáért: Csehszlovákiáért.
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évek elején a kétezer fQs város lakosságának fele 
magyar, a másik fele szlovák nemzetiség_ volt. 

11 Forrás: https://goo.gl/5vb0xx, letöltési idQ: 2015. 
december 19.

12 A szlovák szakirodalom nem Johannát, hanem 
Janát használ.

13 A településen az 1800-as évek végén élt egy másik 
Gusztáv Vieszt, aki lakatos volt.

14 Forrás: http://goo.gl/LMmmhg, letöltési idQ: 2015. 
december 19.

15 Születési sorrendben: Iván Gusztáv, Olga Johanna, 
Gusztáv András, Anna Bozena, Marina Dorina, 
Rudolf Mihály, Dusán Gusztáv, Mária, Milán Gyula.

16 Ivan Viest (1882. október 23. – 1963. április 1.) 
szlovák vasúti mérnök, gQzmozdonytervezQ, az 
antifasiszta mozgalom tagja, részt vett a Szlovák 
Nemzeti Felkelésben, amikor a felkelQk által 
ellenQrzött területen a vasúti forgalmat szervezte 
meg. Több vasúti technológiával kapcsolatos kiad-
vány szerzQje. (Forrás: http://epsilon.sk/osobnosti/
ivan-viest.html, letöltési idQ: 2015. december 19.)

17 A jelenlegi Szent István Egyetem Ybl Miklós 
Építéstudományi Karának jogelQdje.

18 Vladimír Daxner (1888–1971) szlovák katonatiszt 
és jogász.

19 Frantisek Votruba (1880–1953) csehszlovák költQ, 
irodalmár, kritikus, újságíró és politikus.

20 Juraj Tvarozek (1887–1966) az egyik leghíresebb 
szlovák építész. 

21 Milan Michal Harminc (1869–1964) az egyik 
legaktívabb szlovák nemzetiség_ építész. A 65 
éves aktív pályafutása során Európában 300 épület 
f_zQdik nevéhez, amelyek közül 171 Szlovákiában 
található. A m_vei között 108 templom is van.
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22 Az ezred eredeti települési helye Szegeden volt. 
A háború kitörését követQen az ezredet azonnal 
Galíciába vezényelték. 1914 Qszén Lemberg és 
PrzemyWl körzetében vívott harcot az oroszokkal 
szemben. Az ezred parancsnoka szerint 1914 novem-
berének második felében mindennapossá váltak a 
szökések.

23 Más információk szerint csak 1916 májusában 
kezdte meg a központi hatalmak elleni harcot.

24 Oroszország 1915 nyarán írta alá megállapodást 
a szerb kormánnyal az önkéntes szerb alakulatról, 
amely a szerb haderQ részét képezte. Az önkén-
teseket a jelenlegi Ukrajna területén toborozták, 
akiknek egy részét Bulgárián keresztül elszál-
lították Szerbiába, a többiek pedig az oroszok 
oldalán harcoltak. A szerb önkéntesek központja 
Odesszában volt. 1916 közepén az önkéntesek 
létszáma elérte a 20 000 fQt, így Qsszel létrehozták 
a szerb önkéntes hadtestet.

25 Az orosz kormány már 1914 Qszén beleegyezett 
abba, hogy a cseh hadifoglyokból önkéntes alegy-
ségek jöjjenek létre. 1914-ben három század jött 
létre 750 fQvel. A világháború alatt a keleti fronton 
a cseh és szlovák hadifoglyok száma meghaladta a 
250 000 fQt, de az Oroszországban lévQ cseh-szlo-
vák légió létszáma soha nem haladta meg a 70 000 
fQt.

26 A 6. lövészezredet 1917. június 21-én hozták 
létre a Csehszlovák Lövészdandár 2. zászlóaljából 
Borispolban. A 2. hadosztály részeként számos 
csatában vett részt mind a központi hatalmak, 
mind a bolsevikok ellen.

27 A 7. lövészezredet 1917. június 25-én alakult 
meg a Csehszlovák Lövészdandár 3. zászlóaljából 
Berezaniban. A tátrai jelzQt 1917. augusztus 16-án 
vette fel az ezred, mert az volt a cél, hogy kizáró-
lag szlovák önkéntesekbQl álljon, de ez meghiú-
sult. Végül csak az ezred 12. századában voltak 
csak szlovákok. A század parancsnoka Viest volt.

28 A breszt-litovszki békeegyezményt 1918. március 
3-án írták alá.

29 A légió és a csehszlovák függetlenségi harc egyik 
jelképe lett a bahmacsi gyQzelem.

30 21 000 puska, 216 géppuska, 44 tüzérségi eszköz, 
3500 ló, négy repülQgép és 11 gépjárm_.

31 A 12. lövészezred 1918. július 15-én állították 
fel Tomszkban, majd az irkutszki kiképzQ tábor 
felszámolását követQen töltötték fel szlovákok-
kal. Az ezred alapvetQen Qrszolgálatot látott el 
a térségben, majd kivonták kelet felé egészen 
Vlagyivosztokig, amelyet az ezred állománya már 
1920-ban ért el.

32 A megállapodás megkötésében hatalmas szerepe 
volt a szlovák Milan Rastislav Štefánik tábornok-
nak, valamint a Vöröskeresztnek.

33 A hajó útjában a különbözQ források ellentétes in-
formációkat biztosítanak, mert egyes információk 
az amerikai kontinensen, más információk sze-
rint az Indiai-óceánon keresztül hajóztak Európa 

felé. A légió katonáit szállító hajók két úton 
értek vissza Európába: Vlagyivosztok–Szingapúr–
India–Vörös-tenger–Olaszország (Trieszt) vagy 
Vlagyivosztok–Csendes-óceán–Észak-Amerika 
keleti part – vonattal nyugati part (Quebec vagy 
New York) – Atlanti-óceán–Brest, Hamburg vagy 
Marseille.

34 Dusan Dubovský szerint már ezredparancsnokként 
tért vissza hazájába.

35 Viest Qrnagy volt az elsQ csehszlovák katonadip-
lomata Budapesten. Egyes információk szerint 
attaséhelyettesként tevékenykedett.

36 1924 októberéig.
37 Claude Martin François Joseph Spiré IV. osztá-

lyú tábornok, aki az I. világháborúban a nyugati 
fronton harcolt, több magasabb egység parancs-
nokaként. Csehszlovákiai missziója után egy évig 
vezette francia haderQ 21. gyaloghadosztályát 
(Nantes), majd nyugdíjazásáig Brazíliában volt 
katonadiplomata.

38 Viest feltehetQen a parancsnokság átszervezését, 
vagyis a parancsnokság csehszlovák átvételét kö-
vetQen távozott a beosztásából.

39 Varsóban Q volt a második csehszlovák katona-
diplomata, mert 1920–1925 között Kamil Václáv 
Holy ezredes volt az attasé.

40 Pontos információk nincsenek a nyelvismereteirQl, 
de életútja alapján a szlovák anyanyelve mellett 
tárgyalóképes magyar, orosz, szerb, lengyel és 
német nyelvismerettel is rendelkezhetett.

41 1920–1938 között a csehszlovák haderQben szol-
gáló 139 tábornok közül Viest volt az egyet-
len szlovák nemzetiség_. A többezres cseh-
szlovák tisztikarból is csak 420 fQ volt szlovák 
nemzetiség_.

42 Forrás: http://archiv1920-1944.mti.hu/Pages/
PDFSearch.aspx?Pmd=1, Letöltési idQ: 2015. dec-
ember 19.

43 Katonatársai ezt nyilatkozták róla.
44 A jelenlegi Csehország területén található a len-

gyel határ közelében.
45 A csehszlovákiai idQszakában Podebrádi Jiri ka-

szárnyának hívták, míg napjainkban a Palládium 
bevásárló-komplexum található benne.

46 1939. március 31-ei magyar–szlovák határegyez-
mény alapján.

47 Janko Jesenský (Túrócszentmárton, 1874 – 
Pozsony, 1945) szlovák író, költQ, m_fordító, 
jogász, politikus, a szlovák nemzeti mozgalom 
meghatározó szereplQje. 1939-et követQen az an-
tifasiszta mozgalomhoz csatlakozott.

48 Jozef Gregor Tajovský (Tajov, 1874 – Pozsony, 
1940) szlovák regényíró, drámaíró, költQ, szer-
kesztQ, tanár, politikus.

49 A rendfokozat 1939–1945 között a Szlovák 
Köztársaságban létezett, amely a legmagasabb tá-
bornoki rendfokozat volt. A rendfokozatot Viesten 
kívül még három katona viselte, köztük Ferdinand 
Catlos védelmi miniszter.
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50 1939. július 20–21-én tartották a szlovák–német 
titkos egyeztetéseket a lengyelországi hadjárat elQ-
készítése érdekében, amely során a szlovák kor-
mány beleegyezett a részvételbe. Szlovákia meg-
engedte, hogy a német haderQ Szlovákia területé-
rQl is indíthasson támadást Lengyelország ellen. 
Szlovákiában augusztus 26-án mozgósítást rendel-
tek el, amelyet követQen létrehozták a „Bernolák” 
tábori hadsereget. Az ország egy 51 306 fQs sereg-
testtel támogatta a német támadást.

51 Forrás: http://www.e-obce.sk/img/Dok_revuca/R_
Viest.pdf, letöltési idQ: 2015. december 19.

52 Eduard Beneš 1938. október 5-én lemondott el-
nöki tisztségérQl, amelyet követQen Emil Hácha 
lett az elsQ Csehszlovákia utolsó elnöke. Beneš 
október 22-én vonult emigrációba, Londonban 
telepedett le, akivel végig azon az állásponton 
volt, hogy erQszakos nyomás miatt mondott le 
1938-ban, ezért a lemondása nem érvényes, így az 
emigrációban is csehszlovák elnöknek tartotta ma-

gát és folytatott a második Csehszlovákia sorsára 
kiható nemzetközi tárgyalásokat.

53 Eduard Beneš volt elnök az emigrációban eredeti-
leg 1939. november 17-én rendelte el az általános 
mozgósítást és a külföldi csehszlovák haderQ 
létrehozását.

54 Československý národní výbor.
55 Jan Šrámek (Grygov, 1870 – Prága, 1956) ró-

mai katolikus pap és politikus, a Csehszlovák 
Néppárt megalapítója, az elsQ Csehszlovákiában, 
1921–1938 között a csehszlovák kormányok tag-
ja, különbözQ miniszteri tisztségben. 1945–1948 
között miniszterelnök-helyettes.

56 Az emigráns csehszlovák kormányban a védelmi 
miniszteri tisztséget Sergej Ingr tábornok töltötte be. 

57 Dušan Viest egyik forrása a flossenburgi tá-
bort felszabadító szovjet fQtiszt, Urban ezredes 
volt. (Forrás: http://www.slovenskyportal.sk/in-
dex.php?action=st&h=Rudolf-Viest, letöltési idQ: 
2015. december 19.)


