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ELŐSZÓ

Ezeréves  hazánk  történetében  piros-fehér-zöld  szenthárom-
ságunkkal  és  fekete  gyászfátyollal  egyszerre  kell  elfödnünk  azo-
kat  a  lapokat,  amelyeken  az  1914/18.  évi  világháború  véres  ese-
ményei  ismertetve  vannak.  A  magyar  nemzet  még  sohasem  fejteti
ki  olyan  bámulatos  erkölcsi  és  fizikai  energiát,  mini  a  lezajlott
háború  alatt,  —  és  soha  annyi  szerencsétlenség  nem  érte,  mint
ennek  a  páratlanul  álló  szörnyű  küzdelemnek  befejezése  után.
Fiaink  büszkén  lobogtatták  zászlóikat  Oroszország  mocsaras
erdeiben,  a  Kárpátok  virágos  hegyei  között,  Románia  síkságán,
Albánia  égbenyúló  bércein  és  maláriás  partvidékén,  a  Karszt
kietlen  szikláin,  Tirolban,  az  olasz  mélyföldön,  Verdünnet,  Flan-
driában,  Kis-Ázsiában,  a  Sinai  félszigeten.  Szárazföldön,  vizén  és
a  levegőben  egyaránt  páratlan  vitézséggel  harcoltak.  Magyar  csa-
patainknak  ama  szent  szimbólumához,  mely  alatt  Szolgálati  Sza-
bályzatunk  szavai  szerint  „vagy  győzni,  vagy  meghalni  kell”,
sem  a  gyávaságnak,  sem  a  hűtlenségnek  szennyfoltja  sohasem
maradt.  Ahol  a  világháborúban  veszély  volt,  oda  magyar  csapa-
tokat  küldöttek,  mert  az  összes  hadvezetőségek  nagyon  jól  tud-
ták,  hogy  ahol  a  mi  katonáink  harcolnak,  ott  csak  a  győzelem-
nek, vagy a glóriás hősi halálnak lesz helye.

És  mégis  ...  mi  lett  ennek  a  sok  legendás  teljesítménynek  a
gyümölcse?!

„Összeomlás ...””
Elvesztettük  Magyarország  kétharmadrészét,  letiporták,  le-

igázták  ezeréves  hazánkat,  az  ellenség  vasgyűrűjével  bilincsekbe
szorították,  elvették  erdeinket,  bányáinkat,  elvették  azokat  a  gyö-
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nyörü  városokat,  melyeknek  minden  kövéhez  az  immár  több
mint  tiz  évszázados  magyar  történelemnek  fejezetei  kapcsolód-
nak,  kitörték  a  legszebb  gyémántokat  angyalos  cimerünkből  -és
szent koronánkból.

Sajgó  szívvel  és  lenyűgöző  megdöbbenéssel  kérdezzük:
Miért  történt  mindez?  Hiszen  a  magyar  katonát  fegyverrel  nem
lehetett leverni soha!

Ennek  a  titokzatos  rejtélynek  megfejtését  közli  velünk
Rubint  Dezső  ny.  tábornok,  a  m.  kir.  Honvédhadtörténelmi
Levéltár  főigazgatója.  Nagy  fáradsággal  és  szakavatott  tájékozott-
sággal  összeállított  könyve  nem  propaganda-mű,  ő  nem  kíván  az
érzelmekre  hatni,  az  eseményeket  szomorú  és  sivár  valóságukban
tárja  elénk  és  —  éppen  ez  teszi  a  könyvet  hézagpótlóvá  s  rend-
kívül értékes forrásmunkává.

A szerző  részletesen  leírja  a  németeknek  utolsó  hatalmas
erőlködését,  továbbá  bolgár  szövetségesünknek  tragikus  össze-
omlását,  ellenségeink  mindent  eltiporni  akaró  erőszakos  táma-
dásait  és  azután  a  leghitelesebb  okmányok  alapján  tárgyalja  a
lealázó  fegyverszünet  feltételeit.  Részletesen  leírja  a  csapatok
helyzetét  valamennyi  fronton,  nem  feledkezik  meg  az  erkölcsi
erő,  az  anyagi  helyzet  és  a  hátsó  területek  hangulatának  s  anyagi
teljesítőképességének  leírásáról  sem,  majd  megrázó  képeket  nyújt
az  egyes  frontok  tökéletes  összeomlásáról,  végül  találó  színekkel
ecseteli  a  destruktív  elemeknek  hatalomra  jutását,  hazafiatlan-
ságát.

Rubint  tábornoknak  minden  sorát  aláírom.  Értékes  művére
csak  egy  észrevételem  van,  ezt  azonban  nem  hallgathatom  el.  A
szerző  ugyanis,  —  mint  hazáját  forrón  szerető  és  sorsáért  szo-
rongó  szívvel  aggódó  katona,  —  annak  a  véleményének  ad  kifeje-
zést,  hogy  hazánk  területének  legnagyobb  részét  a  destruktiv
elemek  átkos  vakondok-munkája  következtében  vesztettük  el.  Ez
nem  egészen  így  van.  Mert  igaz  ugyanis,  hogy  a  Diaz-féle  fegyver-
szüneti  szerződés  még  csak  említést  sem  tesz  Magyarországról,
illetve  még  csak  nem  is  sejteti  hazánknak  elkövetkezhető  borzal-
mas  megcsonkítását,  én  azonban  tudom,  hogy  a  megcsonkítást  az
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entente  államai  még  a  háború  folyamán  elhatározták.  Sietek
azonban  hangsúlyozni,  hogy  abban  mégis  nagyon  igaza  van  a
szerzőnek,  hogy  Magyarország  feldarabolása  nem  lett  volna  olyan
nagymértékű,  mint  ahogy  azt  a  trianoni  szerencsétlen  békeszer-
ződés  reánk  kényszerítette,  ha  az  1918.  év  őszén,  a  sorsdöntő
órákban,  a  nemzetközi  ideológiának  perverz  tanaitól  túlfűtött
agyú  „vezetők”  hatalomra  nem  kerülnek.  Sőt  a  leghatározottabb
meggyőződésem  az,  hogy  néhány  megbízható  gyalog  hadosztály-
lyal,  —  és  ilyeneket  föltétlenül  elő  lehetett  volna  teremteni,  —
ezeréves  hazánk  nagyrészét  megmenthettük  volna!  Amint  azon-
ban  az  Országház  épülete  előtt  1918  november  legelső  napjainak
egyikén  elhangzott  Linder  Bélának  az  a  hihetetlen  kijelentése,
hogy  „nem  akarok  katonát  látni!”  —  azonnal  megkezdődött  a
hadseregnek,  majd  az  egész  társadalmi  berendezkedésünknek
remitő  züllése  és  rohanva  rohantunk  a  bolsevizmus  karjaiba,
Szinte  természetes,  hogy  a  prédára  leselkedő  szomszédállamok
rávetették  magukat  ezer  esztendős  szép  hazánk  véres  és  vonagló
testére s azt tökéletesen szétmarcangolták.

Rubint  Dezső  tábornok  könyvéből  nagyon  sokat  tanulha-
tunk.  Megtanulhatjuk  abból  tragikus  összeomlásunk  minden  rész-
letét,  de  megtanulhatjuk  azt  is,  hogy  az  összeomlás  okait  egyfor-
mán  kell  a  frontokon  és  a  hátsó  területeken  keresni.  A  defetista
és  pacifista  izgatók  itthon  kezdték  meg  aknamunkájukat,  azon-
ban  kinyújtották  förtelmes  kezeiket  a  távoli  frontokra  iV  és  ott  is
megmételyezték  a  katonák  lelkét.  Ebben  az  ország-  és  nemzet-
romboló  gyalázatos  tevékenységükben  hűséges  szövetséges  tár-
saik  voltak  az  általános  kimerültség,  az  éhség,  a  napról-napra
fokozódó  drágulás  és  lerongyolódás,  —  mind  olyan  jelenségek,
amelyek  nagyon  alkalmasak  arra,  hogy  a  lelkeket  kishitűekké
tegyék  és  az  erkölcsi  energiát  tökéletesen  megtörjék.  Mindezek-
hez  a  katasztrofális  momentumokhoz  még  az  is  hozzájárult,  hogy
a  volt  monarchia  egész  haderejének  főparancsnoksága  —  midőn
már  előre  látta  Ausztria  összeomlását,  —  akkor  nem  intézkedett
Magyarország megmentésének érdekében . ..

Sajnos,  így  történt  az    összeomlás.     Így    hanyatlottak   porba
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büszkén  lobogó  Máriás  zászlóink  és  ezért  hullottak  el  „legjobb-
jaink a hosszú harc alatt”.

Ámde  ne  csüggedjünk!  Én  bízom  a  magyar  nemzet  ősi  ere-
jében,  a  magyarok  Istenében  és  szent  patronájában  s  meg  vagyok
győződve  arról,  hogy  hazánk  ezt  a  most  reá  borzalmas  súllyal
nehezedő  megpróbáltatást  ki  fogja  heverni,  újjászületik,  mint  a
Főnix-madár  és,  —  amint  a  legnagyobb  magyar  megjósolta:
„nem  volt,  hanem  lesz!”  Ennek  azonban  megalkuvást  nem  tűrő
feltételei  vannak,  amelyeket  magyar  testvéreimhez  fordulva  két
szóval kiáltok mindnyájatokhoz:

     — Dolgozzatok és tartsatok össze!
         Rubint    Dezső    tábornok    könyvét    a    legmelegebben   ajánlom az
egész magyar nemzet figyelmébe.

Budapest, 1922 március 14-én.

Belitska Sándor,
m. kir. honvédelmi miniszter.



I.

A VÉG KEZDETE.

A  világháború  vége  az  1918.  esztendővel  kezdődött.  Békét
kötni  Ludendorff  nem  akart,  Lloyd  George  sem  akart,  Cle-
menceau sem akart.

1917/1918  évfordulóján  Németország  számára  kilátás  nyílt
arra,  hogy  a  háborút  győzelmesen  befejezze.  Az  ententenak  már
csak  az  Egyesült-Államokban  volt  minden  reménye.  Hogy  azon-
ban  a  keleti  fronton  felszabadult  hadosztályok  a  nyugati  fron-
ton  a  döntést  fegyveresen  kierőszakolhassák,  átszállításuknak
gyorsan  kellett  megtörténnie,  mielőtt  Amerika  újonnan  felállított
hadseregének  nagyrészét  az  Atlanti-óceánon  áthajózhatta.  Ez-
zel  1918  tavaszán  számolni  kellett.  A  tengeralattjáró  harc  ugyan
eddig  nagy  eredményekkel  járt,  azonban  az  már  csaknem  egy
éve  folyt  és  még  mindig  nem  döntötte  el  a  háborút.  új  hadmű-
veleti  tervnek  kellett  az  eddigi  helyébe  lépni,  amely  nem  bizo-
nyult  elég  hatásosnak.  A  hadászati  támadásnak  a  francia  fron-
ton  a  fentiek  szerint  rögtön  be  kellett  következnie,  amint  a  had-
osztályoknak  keletről  való  átszállítása  és  azoknak  a  támadás-
hoz  szükséges  kiképzése  befejezést  nyert,  mely  körülbelül  1918
március közepére volt várható.

Ezért  Németország  az  Oroszországgal  folyó  béketárgyalá-
soknak  gyors  befejezését  sürgette.  A  tárgyalások  1917  december
22-én  Brest-Litowskban  megkezdődtek.  Trotzkij  1918  január
közepén  Pétervárra  való  elutazásával  a  béketárgyalásokat  meg-
szakította  és  a  megállapított  határidő  lejártáig  nem  tért  vissza
Brest-Litowskba.  Ezzel  azt  a  tervét,  hogy  a  béketárgyalásokat
elhalássza, nyilvánvalóvá tette.

Hogy  a  tárgyalásoknak  az  oroszok  által  szándékolt  elnyúj-
tását  Németország  megakadályozza,  1918  február  18-án  Luden-
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dorff  tábornok  kezdeményezésére  a  német  haderő  az  ellensé-
geskedést  újból  megkezdette,  aminek  eredménye  az  lett,  hogy
március  3-án  az  orosz  megbízottak  a  brest-litowski  békét  alá-
írtak.

Ez  a  békekötés  a  német  hadvezetőségnek  lehetővé  tette,
hogy  több,  mint  40  hadosztályt  a  keleti  frontról  a  nyugati
frontra  átdobjon  és  ezáltal  az  ottani  ellenség  fölött  határozott
fölénybe  jusson.

Ludendorff  tábornok  művében  hangsúlyozza  azon  hirek
helytelenségét,  amelyek  szerint  1918  márciusában  a  béke  kér-
dése  csak  azért  hiúsult  volna  meg,  mivel  ő  mindenképen  tá-
madni  és  további  háborús  célokat  akart  volna  elérni;  kijelent-
vén,  hogy  Németország  számára  abban  az  időben  más  ut,  mint
a  küzdelem  folytatása,  nem  volt  arra,  hogy  az  ellenséget  bé-
kére  birja.  Csak  a  német  győzelem  lett  volna  képes  Lloyd
George és Clemenceau állását megingatni.

Viszont  Lloyd  George  és  Clemenceau  is  bízott  a  végleges
győzelemben,  mivel  a  német  búvárhajó-harc  a  várt  sikereket
nem  hozta  meg  és  az  amerikai  segítség  Franciaországba  már
valóban megérkezett.

Ennélfogva  nem  maradt  más  hátra,  mint  a  fegyveres  küz-
delemnek továbbfolytatása.

Hindenburg  és  Ludendorff  még  mindig  bíztak  abban,
hogy  nyugaton  a  döntést  fegyveresen  kierőszakolhatják.  Pedig
a  központi  hatalmak  népei  már  nehéz  nélkülözések  alatt  nyög-
tek; mi több — éheztek.

A  monarchiában  szükség és keserűség  uralkodott.
Ausztria  Magyarországot  évszázadok  óta  mindenképen

függő,  alárendelt  tartománynak  tekintette,  melynek  gazdasági
erőit saját céljaira törekedett kizsákmányolni.

Katonai  tekintetben  errevaló  állandó  és  következetes  törek-
vése  a  többek  között  főleg  abban  nyilvánult,  hogy  minden  ve-
zető,  magasabb  parancsnoksági  állást  —  természetesen  ezen
állások  betöltésénél  a  magyarokat  mellőzve  —  Ausztriában
helyezett  el;  a  legfontosabb  katonai  intézményeket  és  gyárakat
Ausztriában  létesítette,  dacára  annak,  hogy  a  haderő  fentartá-
sának  költségeit  Magyarország  a  törvény  szerinti  kiszabatban
(34%)   vele közösen viselte.

Ausztria  kiaknázó  akaratát  a  békében  megszokott  módon
a  világháború   alatt  is  érvényesíteni  törekedett,     míg     Magyar-
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ország  a  pénz-  és  véráldozat  alapján  az  őt  igazságosan  megillető
jogaihoz  akart jutni.

Ennek  következménye  az  lett,  hogy  Ausztria  és  Magyar-
ország között a súrlódási felület állandóan nőtt.

így  a  Magyarország  és  Ausztria  közötti  viszony  már  nem
volt  harmóniában.  Rosszalást  váltott  ki  különösen  a  cseh  haza-
árulásokkal  szemben  bekövetkezett  szelíd  amnesztia.  Magyar-
ország  Ausztriát  ellenséges  szemmel  nézte,  különösen  mióta  az
ellenség  soraiban  Ausztria  dédelgetett  népe,  a  csehek  is  küzdöt-
tek a monarchia ellen.

1917  július  2-án  Kerenszky  24  hadosztállyal  a  keleti  front
galíciai  arcvonala  ellen  (Böhm-Ermolli  vezérezredes)  offenzívát
indíttatott.  A  támadás,  amelyet  az  oroszok  nagyban  a  stanislau—
halics-i  műút  mentén  nagy  hullámtömeggel  hajtottak  végre,  3r

hadseregünk  IX.  és  XIII.  hadtestét  találta.  Az  orosz  támadás  le-
zajlásának  közepette  egy  helyen  az  oroszok  a  19.  cseh  hadosz-
tálynál betörtek.

Zborowtól  délnyugatra  az  uralgó  Mogila-magaslaton  „a
hősiesen  kitartó  magyar  csapatok  kétoldalról  átkarolva  fogságba
estek”.

Az  orosz  hivatalos  jelentés  egy  részlete  ezen  harcokról  kö-
vetkezőképen hangzott:

„A  4.  hadosztálynak  és  a  csehszlovák  dandárnak  dicső
csapatai  az  ellenség  erőit  a  Zborow—Korszylowtól  nyugatra  és
délnyugatra  fekvő  magaslaton  elfoglalt,  megerődített  állásaikban
letaposták, ahol három állást foglaltak el.”

míg  a  csehek  komoly  küzdelem  nélkül  megadták  magukat
és  az  ellenséggel  összeölelkeztek,  addig  az  ekként  keletkezett
nyilason  az  orosz  csapattömegek  beözönlöttek  és  a  kétségbe-
esetten  védekező,  hősiesen  kitartó  magvar  csapatokat  hátba-
támadták és  kétoldalról bekerítették.

A csehek,  akik  esküjöket  megszegve,  ellenségeink  oldalán
testvéreik  ellen  küzdöttek,  hallatlan  vérfürdőt  rendeztek  a  hő-
siesen küzdők soraiban.

A  kalusi  áttörés  eredménye  az  lett,  hogy  a  3.  hadsereg  1917
július  9-én  a  stanislau—majdani  út  két  oldalán  az  általános  visz-
szavonulást  megkezdette.

A  csehszlovák  csapatoknak  az  oroszok  oldalán  való  meg-
jelenése  a  hadseregfőparancsnokságot  arra  kényszerítette,  hogy
utasítást  adjon   ki,  hogy  minden  egyént,   ki  orosz  oldalon   elle-



II.

      A NÉMETEK OFFENZÍVÁJA A NYUGATI FRONTON
A DÖNTÉST NEM HOZTA MEG.

A  német  haderők  a  nyugati  fronton  1918  március  21-től
július  18-áig  terjedő  időben  öt  nagyszabású  támadást  intéztek
a  szövetséges  államok  frontja  ellen,  remélve,  hogy  a  fegyveres
döntést elő fogják idézni.

Az  első  áttörő  kísérlet  az  angol  haderő  ellen  irányult  és  kb.
80  km.  szélességben  indult  meg  a  Scarpe-  és  Oise-folyócskák
közötti  térben  és  az  angol  haderők  déli  részét  akarta  összezúzni,
hogy  azt  a  francia  haderőktől  elszakítsa,  délfelől  megkerülhesse,
hogy  azután  valamennyi  angol  hadsereget  a  tengerre  dobhassa.
A  támadás  az  angol  frontot  áttörni  nem  tudta;  eredménye  kb.
50  km.  mély  térnyerés  volt.  Az  angol  haderő  déli  szárnyának
a  francia  haderő  északi  szárnyával  való  kapcsolata  teljes  ma-
radt.  A  március  21-én  megindult  német  támadás  április  6-án
erejét  veszítette;  Amiens  az  ellenség  kezén  maradt;  az  ár  le-
futott  a  gátról,  ahogy  Foch  francia  marsall  jellemzően  mon-
dotta.

A  2-ik  áttörő  kísérlet  ismét  az  angol  haderő  ellen  irányult,
amikor  ezt  április  9-én  északon  új  megrohanás  érte  Calais  irá-
nyában.  A  támadás  kb.  45  km.  szélességben  indult  meg.  A  front
áttörése  most  sem  sikerült;  április  30-án  ért  véget  a  harc;  ered-
ménye csak kb. 25 km. mély térnyerés volt.

A  3-ik  áttörő  támadás  május  27-én  indult  meg,  kb.  80  km.
széles  frontról  és  Paris  ellen  irányult.  Ennél  a  hadműveleti
szándék  az  volt,  hogy  a  németek  minden  erejük  latbavetésévei
a  Marne-  és  Oise-folyók  között  a  frontot  áttörve,  Parist  elérhes-
sék. A támadás június 1-én a Marne-t érte el.

A  támadásban  két  német  hadsereg  vett  részt.   A  VII.   Had-
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sereg  folytatta  támadását  nyugat  felé  Paris  ellen,  a  másik  had-
sereg  pedig  a  Paris  ellen  irányult  támadást  a  délfelől  jövő  el-
lenséges  beavatkozással  szemben  biztosította.  A  Paris  felé  való
frontáttörés  most  sem  sikerült  és  a  francia  hadseregek  amerikai
hadosztályok támogatása mellett a támadást megállították.

A támadás eredménye kb. 45 km. mély térnyerés.
A  németek  Paris  külső  erődéitől  még  kb.  50—60  km.  távol-

ságnyira  voltak.
A  4~ik  áttörő  kísérlet  Június  9-én  indult  meg  az  Oise-folyó

mentén;  iránya  Paris,  szélessége  kb.  30  km.  A  négynapos  harc-
ban  a  francia  haderők  szívósan  védekeztek  és  ellentámadások-
kal  megállították  a  németeket.  Az  áttörés  ismét  kudarcot  vallott
és most már csak  kb.   10  km.  mély térnyerést eredményezett.

A  sok  véres  küzdelemben  a  német  haderő  kimerült.  Új
támadásra  készült  ugyan,  de  a  helyzet  egyensúlya  akkor  már
megváltozott,  mert  igen  tekintélyes  amerikai  erősbítés  érkezett
a szövetségesek támogatására.

Június  15-én  az  egész  fronton  megállott  a  harc,  mindegyik
fél  új  mérkőzésre  készült,  mely  egy  hónap  múlva  lángolt
újra fel.

A  német  hadvezetőség  érezte,  hogy  a  háború  egyensúlya
a  szövetségesek  részére  billen  át,  miért  is  június  15-én  megindult
az osztrák-magyar haderő támadása az olasz fronton.

A  monarchia  haderejére  háramlott  az  a  feladat,  hogy  a
németeket  a  nyugati  fronton  tehermentesítse  azáltal,  hogy  az
olasz  fronton  az  ellenséges  erőket  lekösse,  nehogy  a  nyugati
fronton  dúló  harcok  táplálására  az  előbbi  harctérről  erők
siessenek.

Sőt  az  sem  lehetett  kizárva,  hogy  az  olasz  front  áttörése  a
szövetségeseket  talán  arra  kényszeríti,  hogy  a  nyugati  frontról
—  amint  1917.  évben  a  tolmein—flitschi  áttörés  után  történt  —
az olasz frontra dobjanak át friss erőket.

Az  eredeti  terv  az  volt,  hogy  a  támadás  a  Grappa--
Tomba—Montello  sarkot,  mely  az  alpesi  és  mély  földi  két  nagy
olasz  arcvonalat  egymással  összekapcsolta,  egy  harapófogó-
szerű nyomással lecsípje, letörje.

A terv a hadseregfőparancsnokságnál született meg.
Ezzel  a  tervvel  sem  a  tiroli  arcvonal  parancsnoka  (Conrad

tábornagy),  sem  a  piavei  front  parancsnoka  (Boroevic  tábor-
nagy)   nem  értett  egyet;     ennek  az  lett  az  eredménye,  hogy  a
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tervet  elejtették  és  helyébe  a  hadseregfőparancsnokság  egy
kompromisszumos  tervet  dolgozott  ki,  amelyben  Conrad  és
Boroevic  tábornagyok  kívánságának  egyszerre  szándékozott
megfelelni.

Az  új  terv  az  volt,  hogy  a  Brenta-folyó  mindkét  oldalán
elterülő  fensíkról  (az  alpesi  arcból)  fog  a  főtámadás  megindulni,
amelyet  egy  erélyes  melléklökem  támogat  a  síkságon  Oderzo
vidékéről Treviso irányába.

A főtámadás végrehajtásához 25 ho.-ra volt szükség.
A  hadseregfőparancsnokságnak  azonban  a  főtámadáshoz

csak 17 ho. állott rendelkezésére.
A  hiányzó  8  ho.  helyett  2800  mindenféle  kaliberű  ágyú

vonult a támadási területben tüzelő állásba.
A támadás napját június  15-ikére tűzték ki.
Június  13-án  tartós  esőre  fordult  az  idő,  mely  a  sikerre

nem sok jóval kecsegtetett.
Ezért  a  hadseregparancsnokok  közül  József  kir.  herceg  ő

Fensége  (6.  hadsereg)  és  Wurm  Venzel  vezérezredes  (Isonzó-
hadsereg)  a  támadás  napjának  elhalasztását  kérte,  annál  is
inkább, mivel a támadásra hadseregeik nem állottak készen.

A  hadseregfőparancsnokság  azonban  a  nyomós  érvek  elle-
nére  a  támadás  megindításának  elhalasztásáról  hallani  sem
akart.

így  tehát  nem  volt  más  választás,  csak  az,  hogy  a  táma-
dást  június  15-én  a  kedvezőtlen  idő  és  helyzet  ellenére  és
annak  dacára,  hogy  a  Piave  nagyon  megáradt,  megindítsák,  ha-
bár  még  az  is  növelte  helyzetünk  kedvezőtlen  voltát,  hogy  két
tiszt  és  három  zászlós  a  hegyi  fensíkon  az  olaszokhoz  átszökött
és  a  szándékolt támadást elárulta.

A  módosított  hadműveleti  tervet  a  hadseregfőparancsnok-
ság az utolsó pillanatban másodszor is  megváltoztatta.

Dacára  annak,  hogy  a  támadásra  a  kiszámítás  alapján
szükségessé  vált  csapatok  kellő  számban  nem  voltak  meg,  el-
határoztatott,  hogy  nemcsak  a  hegyi  fronton  és  a  Piavén  át
induljon  meg  a  támadás,  hanem  az  egész  olasz  arcvonalon
végig,  a  svájci  határtól  egészen  az  Adriai-tengerig,  mindenütt,
mindenki támadjon.

Mivel  az  ütésre  és  törésre  sehol  erő  nem  volt,  az  Alpokban
a  kedvezőtlen  idő  a  harcokat  hátrányosan  befolyásolta,  a  sík-
ságon  pedig  a  megáradt  Piavén  nappal  kellett  pusztító  géppuska-
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és  ágyútűzben  az  átkelést  kierőszakolni,  a  tervezett  nagy  támadás
sorsa  meg  is  volt  pecsételve,  főkép  azért,  mert  nélkülözte  a  hadá-
szat  örök  igazságának  azt  az  alapvető  tanát,  hogy  ott,  ahol  sikert
akarunk elérni, túlerővel kell  fellépnünk.

Mindenütt  erősek  nem  lehetünk.  Aki  sokat  akar  markolni,
az  keveset  fog.  Minden  ellenünk  esküdött.  Az  árulás  folytán  az
olaszok  június  15-én  hajnali  2  órától  kezdve  harcra-  és  ellen-
támadásra  készen  állottak,  kiürítvén  azon  védelmi  állásaikat,
amelyek  ellen  tüzérségünk  megsemmisítő-,  ható-,  záró-  és
pergőtüze irányult.

Tüzérségünk gázlövedékeinek hatása nem  volt.
A  hadseregparancsnokságok  ismételten  és  sürgősen  figyel-

meztették  a  hadseregfőparancsnokságot,  hogy  gázlövőszerünk-
nek,  amelyet  a  németek  már  rég  nem  használtak,  hatásuk  nem
lesz,  mert  az  entente  csapatainak  feltétlenül  biztos  gázálarcaik
vannak ellene.

Ezért  a  hadseregparancsnokságok  erősebb  hatású,  újabb
fajtájú  gázlövőszer  gyártását  sürgették,  mely  a  németeknél
akkor már megvolt!

A  hadseregfőparancsnokság  azonban  kijelentette,  hogy  gáz-
lövőszerűnk  jó,  felesleges  e  kérdést  feszegetni,  mert  az  csak
hiábavaló  időfecsérlés.

170  km.  széles  fronton,  a  támadás  általánosításának,  mi-
dőn  erre  sem  a  szükséges  eleven  erő,  sem  a  hadieszközök  kellő
mennyiségben  rendelkezésre  nem  állottak,  az  volt  a  következ-
ménye,  hogy  a  nagy  offenzíva  kudarccal  végződött  és  150.000
emberünkbe került.

Ő  Felsége  a  tiroli  hadseregarcvonal  parancsnokát,  József
kir.  herceget  meglátogatta  és  augusztus  8-án  Trient  környékén
szemlét  tartott  a  csapatok  felett.  Jövetelének  célja  az  volt,  hogy
a  magasabb  parancsnokok  véleményét  meghallgassa,  hogy  mi
volt  tulajdonképen  az  oka  a  piavei  katasztrófának.  Kihallgatta
a  hadseregparancsnokokat,  Krobatin  tábornagyot,  gróf  Scheu-
chenstuel  vezérezredest,  a  hadtestparancsnokokat,  Lütgendorf,
Kaiser,  Verdross,  Martiny,  Horsetzky,  Weber  és  Kosak  tábor-
nokokat és a csapatok küldöttségeit.

Zászlóstóí  tábornagyig  az  volt  az  általános  vélemény,  hogy
a  támadás  nem  volt  előkészítve.  Az  ellenség  állásait  és  akadá-
lyait  a  tüzérség  nem  rombolta  szét;  a  gáznak  nem  volt  hatása.
A  támadó   gyalogság  érintetlen   akadályokra     bukkant,     melyet
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neki  kellett  igen  súlyos  veszteségek  közepette  szétrombolni.  Az
ellenséges  állásba  betörve  gyalogságunk  a  harcra  készen  álló
ellenséggel  nehéz  tusába  keveredett.  Az  elfoglalt  állásban  a  gya-
logság,  túlerős  ellenséges  ellentámadással  találkozott,  amellyel
szemben  magát  tartani  nem  tudta  és  így  a  kiindulási  helyzetin»
visszavonulni  kényszerült.

Ezen  visszavonulás  alatt  az  ellenséges  tüzérségi  és  akna-
vető  tűz  és  az  oldalozó  géppuskás  tűz  a  gyalogságnak  roppant
veszteséget  okozott.  A  jelentések  eredménye  az  volt,  hogy  a
gyalogságot  támadásra  rendelték,  még  mielőtt  a  saját  tüzérség
az  ellenséges  állást  rohamra  éretté  lőtte,  azaz  a  támadás  nem
volt kellően előkészítve.

És  ez  a  háború  4-ik  évében  történt,  éppen  úgy,  mint  a  há-
ború  kezdetén.

Nem tanultunk a háború tapasztalataiból.
A  hadvezetőség  1918.  évben  Tirolban  épp  úgy  viselt  hadat,

mint 1914. évben Keletgalicia rónáin.
Most  a  kihallgatásnál  kiderült,  hogy  a  hadtestparancsno-

kok  és  a  hadseregparaiicsnokok  annak  idején  jelentették,  hogy  a
támadás  sikerében  nem  bíznak,  mivel  a  támadásra  az  előkészü-
letek még befejezetlenek voltak.

Mindezek  dacára  a  bozeni  hadseregarcvonalparancsnokság
azt  jelentette  Badenbe  a  hadseregfőparancsnokságnak,  hogy
minden  elő  van  készítve  és  hogy  a  támadásnak  feltétlenül  sike-
rülnie kell.

A  monarchia  offenzívája  ilyenképen  a  németek  helyzetét  a
nyugati fronton nem javította meg.

1918  június  közepén  az  osztrák-magyar  támadás  nem
sikerült  sem  a  Piavén,  sem  Déltirolban.  Ezzel  tárgytalanná  vált
a  német  nyugati  frontnak  ettől  várt  tehermentesítése.  A  helyzet
ennek folytán a következő volt.

Nyugaton  a  fegyveres  döntés  még  kétes  volt,  mindkét  fél
a  lezajlott  négy  hadművelet  alatt  jelentékeny  veszteséget  szén
védett.  Az  amerikaiak  június  végéig  körülbelül  20  hadosztályt
átszállítottak  a  tengeren  Franciaországba,  amelyek  a  nyugati
fronton  ugyanannyi  francia  hadosztályt  leváltottak,  melyek  a
harc  számára  szabaddá  lettek.  Ezzel  a  márciusi  német  fölényt
kiegyenlítették.  Most  már  a  két  fél  körülbelül  egyenlő  erőkkel
állott egymással  szemben.

A  német  hadvezetőség  még  egy  utolsó  kísérletet  tett  a  dön-
tés   kierőszakolására;   ha  ez   sem   vezet  eredményre,   úgy   újból
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hadászati  védelemre  kell  áttérni.  Ebben  az  esetben  a  háború
győzelmes befejezésére már nem  volt kilátás.

Minden  ettől  az  utolsó  csapástól  függött.  Ludendorff  tábor-
nok  maga  mondja  művében,  hogy  ez  időben  a  német  hadvezetés
kényszerhelyzetben  volt;  a  hadsereg  még  előbb  elviseli  a  táma-
dás  fáradalmait,  mint  a  szétmorzsoló,  veszteségteljes  védelemhez
való  újbóli  visszatérést,  mely  legjobb  esetben  is  csupán  a  birtok-
ban  lévő állás megtartását biztosíthatja.

Ebből  kifolyólag  a  német  hadvezetőség  az  utolsó  ötödik
offenzívára  szánta  el  magát  és  pedig  Reims  mindkét  oldalán,
mivel,  —  amint  Ludendorff  tábornok  mondja  —  a  franciák
ott  voltak  a  leggyöngébbek,  mert  itt  állottak  a  harcedzett  francia
hadosztályokat leváltott újonc amerikai hadosztályok.

A  német  hadvezetőség  erősen  bízott  erejében,  túlbecsülte
önmagát és az amerikai segélyt lekicsinyelte.

Nem  hitte  el,  hogy  Amerika  oly  hatalmas  hadsereggel  át-
jöhet  Európába!

Nem  tudta  elképzelni,  hogy  a  szabad  Amerika  a  gyűlölt
militarizmusnak  karjaiba  vethetné  magát.  Ez  az  általános  fel-
fogás  téves  volt.  Amerikát  csak  könyvekből  ismerték.  A  háború
előtt  Amerika  katonai  szempontból  nem  is  mutatott  fel  említésre-
méltó  dolgot.  A  harcszenvedély  azonban  olyan  természetes  ösz-
tön,  mely  minden  egészséges  népben  megvan  és  ha  lángra  lob-
ban,  pusztító  veszedelemmé  nőhet.  Minden  meglevő  néperőt,  ha
katonailag  bármilyen  csekély  mértékben  van  is  megszervezve,
igen  rövid  idő  alatt  jelentékeny  katonai  hatalommá  lehet  ki-
fejleszteni.

Az  5-ik  utolsó  német  támadás  július  15-én  30  ho.-lyal
indult  meg  kb.  110  km.  szélességben  Chateau  Thierry  és  az
Argonne-erdő között.

Terv  volt:  Áttörés  a  Marne  folyón,  Epernay  és  Chalons
irányában.  Reims  elzárása  délről,  melynek  eleste  után  előnyo-
mulás Paris ellen.

A  támadás  július  18-án,  miután  a  Marne-folyón  átjutott,  a
harmadik  napon  már  megállt.  Eredménye:  Reims-től  nyugatra
lévő  szakaszban  kb.  40  km.  szélességben  6—8  km.  mély  tér-
nyerés.  Reimstől  keletre  lévő  szakaszban  a  német  hadsereg  tért
nyerni már nem tudott.

A német offenzíva eredményét a 2. sz. vázlat tünteti fel.



III.

A NÉMETEK A NYUGATI FRONTON AZ 1918. ÉVI
OFFENZÍVA ÖSSZES EREDMÉNYÉT ELVESZÍTETTÉK.

Július  18-ika fordulópontot képez a nyugati hadszíntéren.
Ugyanis  e  napon  indult  meg  a  szövetséges  haderők  ellen

offenzívája.
Két  francia  hadsereg  (Mangin  tbnk.  és  Dégoutte  tbnk.)  az

Aisne-  és  Marne  folyó  között  indította  meg  az  ellentámadást  a
VII.  német  hadsereg  ellen;  három  francia  hadsereg  (Mitry  tbnk.»
Berthelot  tbnk.  és  Gourand  tbnk.)  és  az  amerikai  hadsereg
(Pershing  tbnk.)  Chateau  Thierry  és  az  Argonne-erdő  között
intézte az ellentámadást a német I. és III. hadsereg ellen.

július  19-én  a  német  hadseregek  visszavonultak  a  Marne
északi  partjára,  augusztus  4-ig  pedig  a  Vesle-patak  mögé
hátráltak.

A  szövetségesek  július  18-tól  augusztus  4-ig  vívott  csatáinak
eredménye  az,  hogy  a  3-ik  és  5-ik  német  nagy  támadásban  meg-
hódított területet a  francia-amerikai hadseregek visszavívták.

(Soissons—Troesnes—Ch.  Thierry—Gondé—Reims—Fismes
által  határolt  terület,  60  km.  szélességben,  40  km.  mélységben,
több mint 200 faluval.)

A  szövetségesek  ezen  18  napos  harcokban  35.000  foglyot
ejtettek és 700 ágyút zsákmányoltak.

Azonban  az  ellentámadásnak  az  volt  a  legnagyobb  ered-
ménye,  hogy  Parisnak  a  németek  által  való  veszélyeztetése
megszűnt.

A  szövetségeseknek  ezt  az  első  nagy  ellentámadását  augusz-
tus  8-tól  kezdve  szeptember  végéig  az  ellentámadások  szakadat-
lan sorozata követte, mely a picardiai csata név alatt ismeretes.

Így  augusztus  8-án  az  angol  és  a  többi  francia  hadseregek
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is  megmozdultak.  Amienstől  északra  az  angol  haderő  déli
szárnya  (4.  hadsereg),  Amienstől  délre  a  francia  haderő  északi
szárnya  (1.  hadsereg)  kb.  40  km.  szélességben  Albert—Mont-
didier  között  indult  támadásra  45  perces  tüzérségi  előkészítés
után,  a  rohamozó  első  vonalak  útját  tankrajok  nyitották  meg
és a gyalogságot földszinten repülő harci légi géprajok támogatták.

Amerika hadi ipara megteremtette a tankokat.
Már  1917.  évben  is  használták  a  szövetségesek  a  tankokat,

de  ezek  nagyok  voltak,  nehézkesen  mozogtak  és  szórványosan
jelentek  meg  a  harcokban,  úgy  hogy  a  német  tüzérség  a  tanko-
kat egy-kettőre széttlőtte.

Az  Amiens  terében  lefolyt  harcokban  azonban  kicsiny  és
gyorsan  mozgó  tanktömeg  lépett  fel,  mely  ellen  a  német  tüzérség
már nem tudott kellő hatást elérni.

A  gyalogsági  támadást  megelőző  tüzérségi  előkészítő  pergő-
tüz  által  felkavart  füst  és  porfelhőből  törlek  elő  a  tankrajok  és
gyorsan  mozogtak  előre  a  rónaságon;  meglepték  a  védelemre
készen  álló  németeket,  kik  az  ellenséges  pergőtűz  megszűnte  után
az  ellenség rohamhullámait várták.

A  rohamhullámok  helyett  azonban  a  tankzászlóaljak  acél-
szörnyei  bukkantak  fel  előttük,  melyek  legázolták  a  németek
első vonalát.

A  német  védelmi  vonalat  letiport  és  áttört  tankrajokból  ellen-
séges  géppuskás  szakaszok  váltak  ki  és  a  német  csapatokat  hátba-
lövöldözték.  A  mozgékony  tankrajok  azután  visszasiettek,  hogy
újabb  géppuskás  szakaszokat  szállítsanak  a  megtépázott  német
csapatok  hátába.  Csak  miután  a  tankzászlóaljak  ezt  elvégezték,
jelentek  meg  a  harctéren  az  ellenség  rohamhullámai,  támogatva
a földön a tankok, légben a repülőgépek rajai által.

Csakis  így  érthető  meg,  hogy  a  tömegtüzérség  pergőtüze  által
megtizedelt,  a  tankzászlóaljak  lökemc  által  legázolt  és  a  hátulról
s  légből  feliilről  jövő  géppuskás  tűzbe  jutott  német  gyalogság  az
ellenség rohamhullámainak nem tudott ellentállani.

A  németek  első  vonala  megsemmisült.  Most  arról  volt  szó,
hogy  az  ellentámadásra  elősiető  német  tartalékok  képesek  lesz-
nek-e a támadást visszaverni?

A  német  tartalékok  leküzdésére  az  ellenséges  könnyű  tüzér-
ség  gyorsan  előrevonult,  követve  a  nehéz  tüzérség  által,  melyet
a második vonalban készen álló tankok vontattak előre.
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A német ellentámadás összetörésére ember és gép összefogott.
Az  emberfeletti  véres  küzdelembe  beleszólott  a  könnyű  és

nehéz  tüzérség,  az  aknavetők,  géppuskák,  tankok,  repülő  gép-
rajok  megsemmisítő  tömege  és  a  harcot  a  szövetségesek  javára
eldöntötte.

Augusztus  10-én  a  nagy  harc  futótűzként  terjedt  tova  az
angol  haderő  mindkét  szárnyán.  A  déli  támadó  szárnyhoz  a  3.
francia  hadsereg  csatlakozott,  mely  Montdidier  és  az  Oise-folyó
között  (Compiègne)  indította  meg  a  támadást.  A  3.  francia  had-
sereg  nehéz  harcába  támogatókig  beavatkoztak  az  Oise-folyótóí
délre  levő  10.  francia  hadsereg  részei  is.  A  10.  hadsereg  is  csat
lakozott a támadáshoz az Oise-folyótól délre.

A  nagy  támadás  az  északi  szárnyon  is  terjedt.  Ugyanis  a
4.  angol  hadsereg  északi  szomszéd  hadserege  (5.)  is  harcba
lépett  augusztus  20-án  Somme  és  Arras  között  általános  iránnyal
Bapaume felé.

Augusztus  20-ig  a  francia-angol  haderők  a  Bapaume—
Peronne—Noyon—Ailette-patak  vonalát  érték  el,  az  pedig  annyit
jelentett,  hogy  a  németek  az  1-ső  és  4-ik  nagy  támadásban  meg-
hódított  területet  is  elvesztették  (80  km.  széles  és  50  km.  mély-
ségben,  480  falu  és  várossal);  23  napos  harcban  a  szövetségesek
38.000 foglyot ejtettek és 200 ágyút zsákmányoltak.

A  július  18-án  megindított  és  augusztus  hő  25-ig  lezajlott
hadműveletekkel  a  szövetségesek  kitűzött  céljaikat  elérték,  azaz
a  németek  által  1918.  évben  oly  nagy  véráldozatokkal  és  nehéz
küzdelmek  árán  meghódított  területeket  mind  visszavívták;  a
németeket  a  Hindenburg-állásra  visszaszorították  és  a  kezdenie
nyezést magukhoz  ragadták.  (3.   vázlat.)

A  Hindenburg-vonal,  mely  északon  Lille  megerődített  hely
tol,  délen  az  Aisne-folyón  Neufchatelig  kb.  180  km.  kiterjedésben
terült   el,   nagy   ellentálló   erőt   képviselt,   szívós    védelemre    volt
berendezve erős támpontokkal és drótakadályokkal.

A  szövetségesek  július  közepén  tették  meg  az  első  aktiv
lépési.

Ekkor  ugyanis  arról  volt  szó,  hogy  a  németek  támadásait
megállítsák.

Megtörtént.

Augusztus elején a  szövetségesek a 2-ik lépést tették meg. 
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A  hadműveleti  cél  az  volt,  hogy  az  1918.  évben  elveszített
francia területeket a németektől visszafoglalják.

Ez  is megtörtént.

Szeptember  második  felében  a  szövetségesek  a  3-ik  lépést
is  meglettek.

Λ  fegyveres  döntés  kierőszakolása  céljából  általános  offen-
zívát kezdettek és pedig két fronton: a nyugatin és a délin.



IV.

     A NÉMETEK VERESÉGE A NYUGATI FRONTON.

A  szövetségesek  a  németekkel  szemben  ezen  időben  a
nyugati fronton már nyomasztó túlsúlyba jutottak.

Az  amerikaiaknak  a  tengeren  való  áthajózása  oly  kedvezően
haladt,  hogy  augusztus  hóban  már  1,145.000  amerikai  katona
állott  a  franciák  földjén.  Elérkezett  a  döntés  órája,  mert  a
siker legbiztosabb tényezője, a számbeli túlerő már biztosítva volt.

A  nyugati  fronton  az  általános  offenzíva  szeptember  közepén
indult  meg,  hogy  a  német  haderő  ne  nyerjen  arra  időt,  hogy
magát  az  erős  védelmet  nyújtó  Hindenburg-vonal  mögött
összeszedhesse.

Ε  végből  a  szövetségesek  négy  nagy  hadműveletet  indítottak
meg.

1. A  belga  király  vezérlete  alatt  álló  belga  hadsereg  (egy
francia  és  a  2-ik  angol  hadsereg)  az  Yserről  a  tenger  és  Lys
közötti  téren  (50  km.)  a  Brugge-csatornára  (Ostend—Brugge—
Gent)   indította meg a támadást.

2. Haig  marsall  parancsnoksága  alatt  az  angol  haderő  (5.,
1.,  3.  és  4.  hadsereg)  a  Hindenburg-állást  a  Scarpe-  és  Oise-
folyo  között  (70  km.  Douai—Cambrai—St.  Quentin,  la Fére).

3. Petain  tbnk.  parancsnoksága  alatt  a  francia  haderő  (1.,
10.  és  5.  hadsereg)  a  Hindenburg-állást  az  Oise-  és  Aisne-folyó
közölt  (50 km.)  támadta meg.

4. Persching  tbnk.  parancsnoksága  alatt  a  4.  francia  had-
sereggel  megerősített  amerikai  haderő  az  Argonne-erdőtől  keletre
és  nyugatra  fekvő  területen  (Reims  és  Verdun  között  90  km.
szélességben),  Mezières  általános  iránnyal  a  hadműveletek  támo-
gatására volt hivatva. (4. vázlat.)

Ez  a  négy  támadás  a  nagy  harcot  tehát  a  tenger  és  Maas
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folyó  közötti  frontra  azaz  a  német  front  kétharmadrészére  ter-
jesztette ki.

Az  amerikai  haderő  szeptember  26-án,  az  angol  és  francia
haderő  szeptember  27-én,  a  belga  hadsereg  szeptember  28-án
indította meg  a támadást.

Szeptember  hó  30-áig  középen  az  angol-francia  haderők  a
Hindenburg-állást  a  Scarpetól  az  Oiseig  terjedő  szakaszban
(Douai—Cambrai—St.  Quentin)  elfoglalták,  az  északi  szárnyon
a  belga  hadsereg  20  km.  tért  nyert,  a  déli  szárnyon  a  francia-
amerikai  hadsereg  a  Hindenburg-állásig  jutott  előre.  A  német
haderőt  a  modern  hadi  technika  minden  vivmányával  gazdagon
felszerelt  12  szövetséges  hadsereg  kíméletlenül  és  szünet  nélkül
támadta.

Soha,  mióta  a  világ  áll,  hadvezérnek  nem  volt  oly  hatalmas,
oly  gazdagon  felszerelt  hadserege,  mint  a  szövetségesek  marsall  -
jának, Foch-nak.

A  szövetségesek  által  szeptember  30-ig  összegyűjtött  zsák-
mány  3669  ágyút,  23.000  gépfegyvert  és  aknavetőt  tett  ki;  a
hadifogságba  esett  németek  száma  248.494  fő  volt.  (közte  5118
tiszt.)

A  németek  ellentálló  képessége  ekkor  már  meg  volt  törve,
visszavonulásuk  általánossá  vált,  melyben  lépésről  lépésre  a
határra hátrálva szívósan védekeztek.



V.

A SZÖVETSÉGESEK OFFENZÍVÁJA A BALKÁN FRONTON,
A BOLGÁR HADSEREG ÖSSZEOMLÁSA.

Az  offenzíva  előtt  az  általános  helyzetet  az  5.  vázlat  tünteti
fel.  A  szövetségesek  öt  hadosztályával  (122.,  156.  francia,  16.
gyarmati,  4.,  14.  görög)  megerősített  1.  és  2.  szerb  hadsereg  a
Vodená-tól  északra  fekvő  Büjükdere  (Moglena)  medencéből  a
Cerna-folyó  és  a  Dudica  2180  m.  hegytömb  között  indította  meg
a támadást.

Ezt  a  főtámadást  a  nyugati  szárnyon  a  2.  francia  hadsereg-
csoport  két  hadosztálya  (11.  gyarmati  és  35.  olasz  ho.)  támogatta,
mely a Cerna-folyó ívében támadott.

A  keleti  szárnyon  a  főtámadáshoz  csatlakozott”  a  Dudica  2180
hegytömb  és  a  Vardar  völgye  között  a  görög  hadtest  (Archipela-
gos,  Kréta,  Seres  ho.),  a  Vardar-folyó  és  Dojran-tó  között  a  XIÍ.
angol hadtest (27., 26., 22. ho.).

A  szövetséges  haderőnek  az  a  része,  mely  a  nyugati  szárnyon
Monastir  és  a  tenger  között,  a  keleti  szárnyon  a  Dojran-tó  és  a
tenger között állott, a támadásban nem vett részt.

A  támadási  arc  szélessége  kb.  100  km.  volt,  π  támadást  20
ho.  hajtotta  végre  és  pedig  a  középen  40  km.  szélességben  (756
géppuska  és  650  ágyú  támogatása  mellett)  12  ho.,  a  jobbszárnyon
40  km.  szélességben  6  ho.,  a  balszárnyon  20  km.  szélesség-
ben 2 ho.

A  főtámadás  jobbszárnya  az  1.  bolgár  hadsereget  találta,
mely  a  támadást  visszaverte,  a  görög  és  angol  hadtest  eredményi
nem ért el.

A főtámadás közepe és balszárnya a 61. hadtestet érte.
A  2.  szerb  hadsereg  (Sumadia,  Timok  és  délszláv  ho.)  betört

a  3.  bolgár  ho.  állásába,  mire  a  szomszédos  2.  bolgár  ho.  Állását
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feladta  és  visszavonult.  Ezáltal  a  61.  hadtest  állását  26  km.  széles
és  6  km.  mélységben  áttörték,  melybe  magát  az  1.  szerb  had-
sereg befészkelte. (Duna-, Drina-, Morava-ho.)

Mivel  ellentámadásra,  illetve  az  áttört  arc  lezárására  erők
rendelkezésre  nem  állottak,  szeptember  20-ig  az  áttörés  40  km.
szélességnyire  (a  Cerna-folyó  és  Dudica  2180  hegytömb  között)
és 45 km. mélységnyire bővült ki (Kavadar-ig).

Szeptember  21-én  a  visszavonulás  megkezdődött  és  a  fegy-
verszünetmegkötésig  feltartóztatlanul pánikszerűen  folyt le.

A  íí.  hadsereg  a  visszavonulást  következőképen  hajtotta
végre.

A  komb.  ho.  (Ohrida  ho.)  a  Drinizi  völgyében  Debra—Dja-
kova-ra,  a  62.  hadtest  (1.,  6.  ho.)  Kalkandelen—Üsküb-re,  a  61.
hadtest (2., 3., 4. ho.) Üsküb—Kumanova-ra.

Az  /.  bolgár  hadsereg  (5.,  9.  és  hegyi  ho.)  a  Butkova-tónál
lévő  keleti  szárnyával  állva  maradt  és  keletre  kanyarodva,  Bul-
gária  felé  vonult  vissza  s  a  Dorjan-tó  és  Küstendil  között  meg-
kísérelte,  hogy  az  angol-görög  hadtestek  térnyerését  meggátolja
és így a Bulgáriába (Sofia) való betörést fedezze.

2. és h. bolgár hadsereg állásában kitartott.
x\z Albán hadseregcsoport állásában változás nem történt.
A  11.  hadsereg  szándéka  a  szerb  hadseregnek  a  61.  hadtest-

tel  Üsküb  és  Kocana  között  való  feltartóztatása  volt,  hogy  ez  által
a 62. hadtestnek Pristinára visszavonulását fedezhesse.

Az  entente-haderők  szeptember  21-én  az  üldözést  a  követ-
kező módon kezdték meg.

A  szerb  hadsereg  az  üldözést  az  áttörés  után  azonnal  meg-
kezdette  nagyban  északi  irányban;  szeptember  végén  Üsküb—
Kocana  elé  érkezeit,  keleti  szárnycsoportja  Küstendil,  nyugati
szárnycsoportja Pristina felé fejtett ki erős nyomási.

A  francia  keleti  (Orient)  hadsereg  2.  hadseregcsoportja
(80.,  57.,  76.  francia,  11.  gyarmati,  35.  olasz,  3.  görög  Λο.)  az
Ohrida-tó  és  a  Cerna-folyó  nyugati  ága  között  a  62.  hadtestet
Djakova irányában követte.

A  3.  hadseregcsoport  és  az  olasz  hadtest  az  Ohrida-tó  és
a  tenger  között  támadásba  ment  át  az  osztr.-magy.  albániai  had-
seregcsoport  állása  ellen,  mely  kb.  10  km.-re  északra  elfoglalt
új  állásában  szívósan  kitartott.  A  szövetséges  haderő  keleti
szárnya a Dojran-tó és a tenger között nem mozdult állásából.

A   görög-angol  hadtestek    (hat   ho.)    a   Dojran-tóra  támasz
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kodva   keletre   egy  kanyarodó   mozdulattal     követték    a   vissza-
vonuló 1. bolgár hadsereget, főiránnyal Szófia felé.

Az  offenzíva  18-ik  napján,  azaz  október  1-én  az  Ohrida—
Dojran-tavak  közötti  front  —  mely  a  támadás  előtt  kb.  180  km.-t
tett  ki  —   350  km.-re  bővült  ki.  új  arcvonalnak  ily  nagy  széles-
ségben  alkotása  teljesen  lehetetlen  volt.  Ez  annyit  jelentett,  hogy
a  központi  hatalmak,  jobban  mondva  a  bolgárok  Balkán-
frontja összeomlott.

A  nyugati  fronton  a  németek  veresége,  melyet  a  Balkán-
fronton  a  bolgár  haderő  összeomlása  követett,  a  világháború
kimenetelére  rendkívül  súlyos  következményekkel  járt.  A  ka-
tasztrófa szellője már érezhető volt.

A  bolgár  összeomlás  folytán  Törökországgal  az  összeköt-
tetés  megszakadt,  Románia  újbóli  harcbalépése  valószínűvé  vált
és a központi hatalmak katonai helyzete alapjában megrendült.

Az  ellenséges  propagandának  —  melyet  az  amerikai  követ
korlátlanul  terjesztett,  megengedtetvén  neki  a  bolgár  kormány
által,  hogy  a  háború  dacára  is  Szófiában  maradhasson  —  az
a  sikere  volt,  hogy  a  bolgárok  a  végső  győzelemben  hitüket  már
elvesztették  és  Bulgária  nagy  részében,  különösen  a  nyugati  fron-
ton  1918  július-  és  augusztusban  bekövetkezett  kudarcok  után,
olyan  irányú  hangulatot  keltett,  hogy  Bulgária  a  harcoló  felek
közölt  rosszul  választott;  ezért  a  bolgárok  már  nem  akartak  to-
vább harcolni.

Hogy  a  bolgárok  lépését  megérthessük,  szükséges,  hogy  a
bolgár  hadsereg  belsejébe  egy  pillantást  vessünk  az  összeomlás
idejében.  Élelmezés,  ruházat  és  felszerelés  minden  kritikán  aluli
volt.  A  csapatoknak  fehérneműjök  egyáltalán  nem  volt,  zubbony
és  nadrág  rongyokban  lógott  a  katonákról,  csizmájuk  nem  volt,
mezítláb  jártak-keltek,  vagy  rongyokba  göngyölték  lábaikat.
Hogy  ez  az  állapot  a  csapatoknál  minő  demoralizáló  következ-
ményekkel  járhatott,  csak  arra  kell  gondolnunk,  hogy  a  bol-
gárok  éveken  át  2000  méter  magas  hegységekben  épített  állá-
saikban,  a  zord  időjárás  folytán  mennyit  szenvedhettek.  Az  élel-
mezés  még  rosszabb  volt.  A  bolgároknak  hadbiztosaik  nem  vol-
tak;  minden  csapat  saját  maga  gondoskodott  élelmezéséről.  A
kenyér  rossz  volt.  Az  utánszállítás  messze  eső  vidékekről,  több-
száz  kilométerről  történt  a  front  mögött  oly  szántóföldekről  és
kertekből,  ahol  minden  csapat  maga  gazdálkodott.  A  szállítás
csak    ökörfogatú    szekereken  történhetett,   mivel    a   hadszíntéren
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alig  voltak  épített  utak.  A  hosszú  szállítás  alatt  a  vonat  élelmi-
készletének tekintélyes részét maga fogyasztotta el.

Az  egész  bolgár  fronton  csak  3  német  zászlóalj  (13.  vad.
zij.,  12.  trt.  vad.  zlj.  és  a  13.  trt.  vad.  zlj.)  volt  beosztva;  15
német  zászlóaljat  az  offenzíva  előtt  a  nyugati  frontra  szállítottak
el.  Midőn  a  bolgárok  a  jól  felszerelt  és  élelmezett  német  zászló-
aljakat  irigykedve  látták,  azon  hiedelem  vert  bennük  gyökeret,
hogy  Bulgária  csak  azért  folytatja  a  háborút,  mert  a  németek
nem  akarnak  békét  kötni.  A  béke  utáni  vágyakozás  a  bolgárok
harckedvét  teljesen  aláásta.  Német  források  szerint  a  fronton
és  a  front  mögött  el  volt  terjedve  az  a  szándék,  hogy  ha  a  fegy-
verszünetet  nem  kötötték  volna  meg,  a  bolgárok  mégis  haza-
mentek  volna.  Hogy  igaz-e  ez,  vagy  sem,  nem  bizonyítható,  de
az,  hogy  a  bolgárok  az  entente  támadásával  szemben  nem  va-
lami  szívósan  védekeztek,  az  kiderült  abból,  hogy  a  főtámadást
intéző  szerb  hadsereg,  melynek  állománya  40.000  puska  volt,
a  szeptember  15-iki  harcban  sebesültekben  és  halottakban  csu-
pán  2700  főt  veszített,  eltekintve  attól,  hogy  e  veszteség  nagy-
részét  minden  bizonnyal  a  német  géppuskák  és  ágyuk  okozták.
Ha  ezt  tekintetbe  vesszük,  úgy  bizony  a  bolgár  gyalogság  nem
nagyon sok kárt tehetett a támadó szerbek soraiban.

A  katasztrófának  rohamos     kialakulására     az  is  nagy  be-
folyással  lehetett,  hogy  a  bolgár  parancsnokok     több     egymás
mögött  fekvő  állás  kiépítésére  nem  voltak  kaphatók.  Ezt  a  né-;

zetüket  a  sürgető  német  vezetőséggel  szemben  azzal  indokolták,
hogy a bolgár katonák sohasem fognak hátrálni.

Az  áttörés  valóban  megtörtént;  a  szívós  védelemre  a  hát-
rább fekvő új  állások műszakilag előkészítve nem voltak.

Október  1-én,  midőn  a  bolgárok  a  fegyverszünetet  az
entente-tal  megkötötték,  a  balkáni  hadszíntéren  az  általános  hely-
zet a következő volt. (6. vázlat.)

Az  osztrák-magyar-albámiai  hadseregcsoport  a  tenger  és  az
Ohrida-tó  között  10  km.-rel  hátrább  levő  állásba  vonult  vissza,
mivel  a  hadseregcsoport  keleti  szárnyához  csatlakozó  és  a  11.
hadsereghez  tartozó  komb.  bolgár  hadosztály  az  Ohrida-tó  és
a  Devoli  felső  folyása  közötti  állásából  a  Drinizi-völgy  mentén
Debra-ra  vonult  vissza  és  az  ellenséges  2.  francia  hadsereg-
csoport  nyugati  szárnyán  előtörő  57.  francia  ho.  az  Ohrida-tavaí
északról  megkerülte  és   így  a  hadseregcsoport  hátát  veszélyez-
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lette,  a  tart.   viszonyban  volt  9.   1.  ho.   a  hadseregcsoport  keleti
szárnyát az Ohrida-tóig meghosszabbította.

Az  albán  hadseregcsoport  ebben  az  új  állásában  szívósan
védekezett  az  olasz  XVI.  hadtest  és  a  3.  francia  hadseregcsoport
támadásával szemben.

A  4.  és  2.  bolgár  hadsereg  állásában  változás  nem  történt,
csak  az,  hogy  a  2.  bolgár  hadsereg  nyugati  szárnyát  (11.  ho.)
a  Dojran-tóról  visszavetette  és  nyugati  arccal  a  Butkova-tó  és
a Strumica között foglalt állást.

Az  1.  bolgár  hadsereg  —  a  2.  bolgár  hadsereggel  a  szoros
csatlakozást  megtartva  —  a  Strumica  felső  folyása  és  Küstendii
között,  arccal  nyugatnak,  foglalt  védelmi  állást,  hogy  a  Vardar
völgyéből Bulgáriába (Szófia)  vezető betörési utakat fedezhesse.

A német ti. hadsereg.
A  61.  hadtest  az  üszkübi  medencét  északról  környező  ma-

gaslatokon  (Sar  pl.  Karadag)  foglalt  állást,  hogy  a  Vranjén  át
a  déli  Morava  völgyébe  (Nis)  és  a  központi  Medencébe  (Koso-
vopolje,  Mitrovica,  Pristina,  Prizren-Djakova,  Ipek)  vezető  uta-
kat elzárhassa.

A  62.  hadtest  a  Vardar-  és  Drinizi-folyók  közötti  területben
egyrészt  Kalkandelen  át  Pristinára,  másrészt  Krcován  át  Priz-
ren-Djakovára  vonult  vissza.  A  11.  hadsereg  szélső  nyugati
szárnyán  a  komb.  bolgár  ho.  (Ohrida  ho.)  a  Drinizi  völgyében
Debrára hátrált.

A  szerb  hadseregek  általános  iránnyal  a  központi  meden-
cére  nyomultak  elő  és  pedig  a  2.  hadsereg  a  jobbszárnyon
Istiben  és  Küprülün  át,  az  1.  hadsereg  a  balszárnyon  Üskübre
és  Kalkandelenre.  Október  1-én  a  szerb  hadseregek  élei  Ko-
cana—Üsküb vonalát érték el.  (120 km.)

A  XII.  angol  hadtest  és  a  görög  hadtest  a  keleti  szárnyon
levő  28.  angol  hadosztállyal  képezett  sarkpontra  (a  Dojran-
tónál)  keleti  irányban  90  fok  alaít  kanyarodott  és  az  1.  bolgár
hadsereget  követte,  még  pedig  a  jobbszárnyon  az  angol  had-
test Strumicán, a görög hadtest a balszárnyon Radovistán át.

Októ'ber  1-én  a  hadtestek  élei  a  Strumiea-folyót  és  Ó-Szerbia
határát  (Kocana)  érték el (110 km.).

A  2.  francia  hadseregcsoport  öt  oszlopban  követte  a  német
62.  hadtest  visszavonuló  oszlopait,  zömével  (11.  gyarmati-
francia  ho.,  35.  olasz  ho.,  30.  és  156.  francia  ho.)  Prizrenre,  két
hadosztállyal  Debrára     (3.  görög  és  57.  francia  ho.),     melynek
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részei  az  Albán-hadseregcsoport  hátába  Elbasan  irányába  be-
kanyarodtak.

A  3.  francia  hadseregcsoport  és  az  olasz  hadtest  —  dacára
ismételve  megkísérelt  erőfeszítéseiknek  —  az  Ohrida  és  a  ten-
ger közötti szakaszban tért nyerni nem tudott.

Scholtz  tbnk.  hadseregfrontparancsnok  szándéka  a  szerb
hadseregnek  a  11.  hadsereggel  az  Uskübtől  200  km,-re  északra
fekvő,  hadászatilag  erős  állásban  a  nyugati  Morava  szakaszán
Kraljevo—Krusevac—Aleksinac—Knjazevac  vonalában  való  fel-
tartóztatása volt.

A  bolgár  front  áttörésének  hírére  úgy  a  német  legfelsőbb
hadvezetőség,  mint  az  osztrák-magyar  hadseregfőparancsnokság
Scholtz  tábornokkal,  a  balkán-front  parancsnokával  tudatta,  hogy
a  segitő  csapatokat  már  útbaindították.  Így  a  bajor  alpesi  had-
test,  a  német  6.  tart.  ho.  és  a  219.  ho.  Nisre,  a  217.  német  ho.
Szófiára, az osztrák-magyar 9. és 30. ho. Vranjere útban volt.

Szeptember  25-én  Szófiában  a  bolgár  cár  elnöklete  alatt
koronatanácsot  tartottak  a  bolgárok,  melyen  a  miniszterek  ki-
jelentették,  hogy  Bulgária  a  háborút  folytatni  képtelen;  mire  a
koronatanács  elhatározta,  hogy  a  központi  hatalmaknál  lépést
fognak tenni a békének azonnal megteremtésére.

Ez  alatt  a  bolgár  3.  ho.,  —  melynél  szeptember  15-én  a  front
áttörése  bekövetkezett  —  fellázadt,  kikiáltotta  a  köztársaságot  és
Szófia  ellen  vonult.  Szófiától  7  km.-nyire  távol  a  királyhü  csapa-
tok  szeptember  27-én  a  lázadó  3.  bolgár  ho.-al  megütköztek.  A
harc három napig tartott; a lázadókat leverték.

Szeptember  29-én  a  rend  helyreállott,  mire  Ljapschew  mi-
niszter  és  Lnkow  tábornok  Szalonikiben  Franchet  d'Esperey
francia  tábornok-főparancsnoknál  megjelentek  és  Bulgária  nevé-
ben fegyverszünetet kértek.

Szeptember 30-án megkötötték a  fegyverszünetet.
Bulgária a háborút befejezte.
A  bolgár  cár  a  fegyverszünetszerződést  nem  fogadta  el,  ha-

nem  október  3-án  a  trónról  lemondott  és  Bulgária  területét  el-
hagyta.

A  fegyverszüneti  feltételek  értelmében  Bulgáriának  szakítani
kellett  a  központi  hatalmakkal,  Görögország  és  Szerbia  meg-
szállott  területeit  ki  kellett  ürítenie,  a  hadsereget  le  kellett  szerelni.
A  feltételek  között  az  is  szerepelt,  hogy  a  szövetséges  haderők
átvonulási  jogot  nyertek  Bulgária  területén,  melynek  hadászatilag
fontos pontjait megszánhatták.
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A  bolgár  fegyverszünet  következtében  báró  Kövess  tábor-
nagy  parancsnoksága  alatt  október  havában  a  Duna—Száva-
szakaszon  új  frontunk  volt  alakulóban,  mely  keleten  Orsováiiál
a  Dunán  Mackensen  tábornagy  hadseregéhez  csatlakozott,  míg
nyugaton  a  Boszniát,  Hercegovinát,  Dalmáciát  védő  Drina-
szakaszra támaszkodott. (7. vázlat.)

Délen  Dalmáciát  báró  Pflanzer-Baltin  vezérezredes  albániai
seregcsoportja  fedezte,  mely  Albániából     vonult     a     tengerpart
mentén  vissza  a  nagyon  óvatosan  követő  olasz  hadtest  elől.  A
Duna—Száva-szakaszon    felvonulóban   (vasúti  szállítás)     voltak:
4. l.-ho. Belgrádnál,
59. ho.  Indijánál,
10. l.-ho. Brckánál,
9. ho. Belgrádnál gyülekezett.
A  Szamos-,  Temes-monitorok  Pancsovánál,
a  Kőrös-monitor  Semendriánál.

A  Duna—Száva-szakaszra  Szerbiában  visszavonultak:
a német 6. trt. ho.

Pozarevacról Temeskubinra,
a német 217. ho.

Palánkáról Semendriára,
a német 219.  ho.

Topoláról Belgrádra,
a bajor alpesi hadtest

Arangjelovácról Obrenovácra,
a 30. ho.

Gr. Milanovácról Lazarevac-Sabácra.
A  báró  Kövess  tbgy.  hadseregcsoport  és  a  Mackensen-had-

seregcsoport  között  a  kapcsolatot  Dl.  Milanovac  és  Brza  Palanka
között  a  Duna-ivben  a  német  62.  dandár  és  a  Bosna,  Sava  (Turn-
Severin)  Enns,  Bodrog  (Dl.  Milanovac)  monitorok  által  alakított
csoport eszközölte.

Szerbiát  és  Montenegrót  kiürítettük,  Bosznia-Hercegovina,
Dalmácia  védelmére  a  következő  intézkedések  történtek:  báró
Kövess  íbgy.  hadseregcsoportjához  csatlakozva,  Bosznia  határa
mentén  Dalmáciáig,  Bjeljina  és  Cattaro  között,  a  Bosznia-Herce-
govina—Dalmácia  vezénylő  tábornokának  parancsnoksága  alatt
álló négy védelmi szakasz szerveztetett és pedig:
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a) Tuzla-alszakasz  a  Szávától  Visegrádig  (a  Szandzsák  régi
határáig, 100 km.) 63. gy. ddr. 6 zij.

b) Rogatica-alszakasz  Visegrádtól  Taráig  (Montenegró  régi
haláráig,  100 km.)  45. ho,  7 zlj.

c) Bileca-alszakasz a Tarától Bilekig  {60 km.)  2 zlj.
d) Trebinje-alszakasz  Bitektől  Dalmácia  határáig  (30  km.)

1  zlj.
Szevajevóban tartalék 2 zlj.
Dalmácia  tengerpartjának  védelme  három  alszakaszhól

állott:
a) Raguza-alszakasz 2 zlj, 3 üteg,
b) Cattaro  hadi  kikötő  cdszakasz  3  zlj,  5  üteg  és  a  cirkáló

flotta.

c) Aniwari-alszakasz  2 zlj,  2  üteg.
Albán  hadseregcsoport  Scutari  és  a  tenger  között  a  47.  ho.

és 9. 1.· ho.
Podgoricánál (Scularitól északra) a 81. ho. és 202. gy. ddr.
A  bolgár  fegyverszünet  megkötése  után  az  entente  hadereje

a Balkánon a következő módon működött.
Az  olasz  XVI.  hadtest  (38.,  36.  és  13.  ho.)  a  tengerpart  men-

tén  (Durazzó—Tirano  között),  az  57.  francia  ho.  Debráról  a
Drinizi völgyéhen a hegyek között Scutarira nyomult elő.

Az olaszok Albániát és a tengerpartot akarták megszállni.
Az  i.  szerb  hadsereg  (Drina,  Duna,  Morava,  156.  francia  ho.)

a  Morava-folyótól  nyugatra  eső  területen  a  Duna—Száva  szaka-
szára  (Belgrád)  nyomult  elő;  a  hadsereg  éle  október  28-án
Svilajnac—Ráca—Topoia—Cacak   vonalát érte  el.

A  2.  szerb  hadsereg  (Timok,  délszláv,  Sumadija  ho.)  a
Moravától  keletre  eső  területen  a  Duna-szakaszra  (Pozarevaz)
nyomult  elő.

A  szerb  hadsereg  és  az  olasz  hadtest  között  —  Bosznia-
Hercegovina  ellen  csak  jelentéktelen  entente-csapatok  —  leg-
inkább  bandák  léptek  fel,  melyek  különösen  Montenegró—Her-
cegovina  határán  és  a  Szandzsákban  garázdálkodtak.  (Nova  Va-
ros, Niksictől északra és délre.) A szerbek hazasiettek.

A  2.  francia  seregcsoport  (Gambetta  IV.  ho.,  17.  gyarmati  ho.,
76.  francia  ho.  és  a  4.  görög  ho.)  a  Timok  völgyében  a  Román-
Duna  szakaszára  (Vidin—Orsova)  sietett  azon  szándékkal,  hogy
a Dunán a forgalmat megszakítsa.
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Az  1.  francia  seregcsoport  (2.,  30.,  122.  francia  ho.)  Bul-
gáriába vonult be fontos hadászati pontok megszállása céljából.

Az  angol  hadtest  a  tengerpart  mentén  Dedeagacson  át  Török-
ország megszállására nyomult elő (Konstantinápoly.)

A  görög  hadsereg  az h.-lyal  (4.  görög  ho.,  Archipelagos,
Seres,  Kréta,  1.,  2.,  13.  és  14.  görög  ho.,  1.  fr.  ho.  és  35.  olasz  ho.)
a-bolgár  hadsereggel  (1.,  2.,  4.)  szemben  (mely  leszerelés  alatt
állott)  Küstendil—Demirhisar—Kavala .vonalában gyülekezett.



VI.

A SZÖVETSÉGES  HADERŐK A NYUGATI FRONTON
AZ ÁLTALÁNOS OFFENZÍVÁT FOLYTATJÁK.

Október  vége  felé  a  Balkán-front  összeomlása  után  a  nyu-
gati fronton a szövetséges haderők minden vonalon tért nyertek.

A  belga  hadsereg  (északi  szárny)  a  Brugge-csatornát  érte  el.
(40 km. térnyerés.)

Az  angol-francia  haderő  (közép)  a  balszárnnyal  a  francia-
belga  határt  (Tournay—Valencienne),  a  jobbszárny  Guise  (Laon
—Maimaison)  vidékét  érte  el.  (Térnyerés  a  balszárnyon  40  km.,
a jobbszárnyon 20—15 km.-nyire a Hindenburg-álláson túl.)

Az  amerikai-francia  haderő  (déli  szárny)  északi  irányban
jobbszárnyával  a  Maasra  támaszkodva  nyomult  előre;  csak
nehéz  harcok  árán  tudott  tért  nyerni,  mivel  a  német  tartalékok
legnagyobb  részét  a  front  ezen  részére  irányították.  Ez  a  had-
erő  október  24-én  a  nyugati  szárnnyal  az  Aisne-folyót  (Rethel),
a  közép-  és  keleti  szárnnyal  Vouziers—Dun  vonalát  érte  el.
(8. vázlat.)

Ludendorff  tábornok  közismert  művében  kénytelen  be-
vallani,  hogy  az  ellenséges  propaganda  következtében  a  félel-
metes  és  rettegett  német  haderőnek  a  német  független  szociál
demokrata-párt  által  történt  szétzüllesziése  bűncselekmény  volt
és  annak  eredménye  oly  tragédia  lett,  melyet  a  világ  eddig  még
iiem látott.

Tisztek  ellen  hajszát  indítottak;  egyesek  hibáit  rosszindu-
latúlag  és  célzatossággal  általánosították;  minden  rendelkezésre
álló  eszközzel  a  hadsereg  szétzüllesztésén  és  a  birodalom  fel-
dulásán dolgoztak.

A  Magdeburgban  elhangzott  független  szociáldemokrata
vallomáshoz örökre letörölhetetlen gyalázat tapad.
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„1918  január  25-étől  kezdve  a  felfordulást  tervszerűen  ké-
szítettük  elő.  Embereinket,  akik  a  harctérre  mentek,  rávettük
a  szökésre.  A  szökevényeket  szerveztük,  hamis  okmányokkal,
pénzzel  és  röpiratokkal  láttuk  el.  Ezeket  az  embereket  minden
irányban,  főképen  a  frontokra  küldtük  ki,  hogy  a  fronton  levő
katonákat  megdolgozzák  és  a  frontot  megtörjék.  Ezek  rávették
a  katonákat  az  átszökésre  és  így  a  szétesés  lassan,  de  biztosan
végrehajtatott.'

Ezek  az  igék  okozták  azt,  hogy  azon  vasúti  kocsikra,  me-
lyekben  csapatokat  a  harctérre  irányítottak,  következőket  írták
rá  titkos  kezek:  „Vágómarha  a  nyugati  front  részére!”;  ezek
az  igék  okozták  azt,  hogy  midőn  az  1918  augusztusi  ellenoffen-
zíva  alkalmával  az  angolok  Amienstől  keletre  a  németek  vé-
delmi  rendszerébe  mélyen  betörtek,  a  németek  már  nem  valami
nagy  szívóssággal  védekeztek,  csoportok  ellenséges  gyenge
lovasjárőröknek,  zárt  csapatok  egyes  ellenséges  tankoknak  ma-
gukat  megadták;  ezek  okozták  azt,  hogy  a  visszavonuló  német
katonák  az  ellentámadásra  beavatkozó  friss  tartalékok  felé  azt
kiáltották:  „sztrájktörők!”;  ezek  az  igék  okozták,  hogy  a  há-
ború  elveszett,  minden  eddig  hozott  rettenetes  vér-  és  rengeteg
pénzáldozat hiábavaló lett!

Ha  nem  maga  Ludendorff  tábornok  mondotta  volna  el  e
szomorú  dolgokat,  az,  aki  a  német  népet  még  a  háború  előíc
megismerte,  az,  aki  a  német  csapatokat  a  háborúban  látta  és
velük  együtt  harcolt  —  sohasem  hitte  volna  el  ezeket  a  nemei-
tekről.

Bár  a  tisztek  és  hozzájuk  hűséges  német  csapatok  egy  része
hősökként  harcolt,  mégis  sok  hadosztály  már  megtagadta  a  szol-
gálatot.  A  német  csapatok  nagyrésze  már   nem  volt  megbízható.
Addig  senki  sem  gondolta  volna,  hogy  megtörténhetik  az,  hogy
német  csapatok  elöljáróiknak  az  engedelmességet  megtagadhat-
ják és hogy magukat ellentállás nélkül elfogni engedik.

És mégis így volt!

A  megrázó  előzményeknek   és  a  világháborúnak     vége   el
következett.

Ekkor,  midőn  a  nyugati  fronton  Foch  marsall  parancsnok-
sága   alatt   12   szövetséges  hadsereg      (francia,     angol,  amerikai,
belga,  portugál)    a  németek  9    hadseregét     a  Maas  és  a  tenger
közötti  300  km.-es   fronton  folyton-folyvást     verve,  már  Belga
Luxemburg    határára    visszaszorította,    midőn    a    Balkán-fronton
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Franchet  D'Espèrey  tbnk.  parancsnoksága  alatt  a  szövetségesek
haderői  (szerb,  görög,  francia,  angol,  olasz)  a  Marica-folyó  alsó
szakaszát,  a  romániai  Dunát,  a  Morava  nagy  völgyét  és  Dal-
mácia  déli  részét  elérték  és  Mackensen,  báró  Kövess  marsallok
haderőivel  érintkezésbe  jutottak,  —  tette  meg  az  entente  a  vi-
lágháborút  befejező  döntő  fegyveres  mérkőzésre  az  utolsó  4-ik
lépését az olasz fronton.

Megindult a harmadik fronton is az általános offenzíva.



VII.

A SZÖVETSÉGESEK OFFENZÍVÁJA AZ  OLASZ FRONTON.

Az  offenzíva  előtti  helyzetet  az  olasz  fronton  a  9.  vázlat
mutatja.

Október 24—20.

Az  olaszok  hadászati  terve  az  osztrák-magyar  haderőnek
Conegliano—Sacile  irányában  való  áttörése  és  Vittorio—Sacile—
Conegliano  területnek  birtokba  vétele  után  a  támadásnak  a  bal-
szárnyon  Féltre—Belluno  völgymedence  ellen  való  folytatása
volt,  hogy  az  osztrák-magyar  tiroli  front  keleti  szárnyának  ellen-
állását megtörjék.

A  támadás  végrehajtása  céljából  az  olaszok  október  14-től
kezdve  két  új  hadsereget  (12.,  10.)  alakítottak.  Ε  két  új  had-
sereget  a  Brenta  és  a  tenger  között  levő  három  hadseregük  (4.,
8.,  3.)  közé  fokozatosan  betolták  és  pedig  a  12.  hadsereget  a  4.
és 8-ik, a 10. hadsereget a 8. és 3-ik közé.

A  8.  hadsereg  feladata  az  áttörésnek  Conegliano—Sacile
iránybani  végrehajtása.  A  támadásnak  a  jobboldalban  való  biz-
tosítása  céljából  a  10.  hadsereg  a  támadáshoz  csatlakozik  és  a
Livenza  ellen  nyomul   elő.

λ  12.  hadsereg  feladata  a  piavei  és  tiroli  osztrák-magyar
frontot  összekapcsoló  magaslatoknak  Valdobbiadene  környékén
birtokba  való  vétele.  Amint  ez  megtörténik,  a  bellunoi  hadsereget  a
Brenta  és  Piave  között  arcban  a  //.  hadsereg,  oldalban  a  12.  had-
sereg  megtámadja  azon  célból,  hogy  a  bellunoi  hadsereget
védelmi  állásából kivesse.

A  6.  hadsereg  feladata  a  Brenta  és  Astico  közötti  részleges
támadások  által  a  figyelemnek  a  főtámadásról  való  elterelése;
a  4.  hadsereg  arctámadásának  azáltal  való  támogatása,  hogy  az
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osztrák-magyar  11.  hadsereg  erőit  leköti  és  így  tartalékainak  el-
tolását megakadályozza.

Mint  hadászati  tartalék  Treviso—Vicenza—Velence  között
a 9. hadsereg összpontosul.

A  hadászati  főtámadásban  ennekfolytán  négy  hadsereg
(10.,  8.,  12.,  4.)  a  melléktámadásban  egy  (6.)  hadsereg  vett  részt,
támogatásra  egy  (9.)  hadsereg  állott  készen.  A  többi  olasz  had-
seregek  a  támadásban  nem  működtek  közre.  A  3.  hadsereg  az
alsó  Piavén  az  Isonzó-hadseregünkkel,  az  1.  és  7.  hadsereg  az
Astico-folyó  és  a  svájci  határ  között  10.  hadseregünkkel  állott
szemben.

A  hadászati  támadást  4750  mindenféle  öblű  ágya,  tarack,
mozsár  és  600  nagyöblű  aknavető  volt  hivatva  támogatni,  mely
célból  nem  kevesebb,  mint  5,700.000  töltényt  halmoztak  fel  az
olaszok  (kb. 8 ütközetnapra valót).

A  Piavén  való  átkelés  céljából  11  hidat  szándékoztak  az
olaszok  verni  és  pedig  a  12.  hadsereg  részére  egyet,  a  8.  had-
sereg részére hetet és a 10. hadsereg részére hármat.

Ε  célból  20  teljes  hídkészletet,  4500  m.  bürüanyagot,  4500  m.
tartalék  hídanyagot,  20.000  köbméter  faanyagot  hordottak  össze
a  Piave  partján.  Északolaszországból  és  a  lagúnák  területéről  a
csónakok  megszámlálhatatlan  mennyiségét  szedték  össze.

Az  olaszok  az  átkelés  biztosítása  céljából  három  h  id  fő  rög-
tönzését  tervezték  és  pedig  egyet  Valdobbiadenenél  a  12.  had-
sereg,  egyet  Sernagliánál  a  8.  hadsereg,  egyet  a  Grave  di  Papa-
dopolinál a  10. hadsereg részére.

A  délnyugati  fronton  az  olaszok  összesen  51  olasz,  3  angol,
2  francia,  1  cseh-szlovák  hadosztály  és  egy  amerikai  ezred
(332.  sz.)  fölött rendelkeztek.

Ezen  erőkből  a  hadászati  támadásban  42  hadosztály  veit
részt  és  pedig  az  első  vonalban  22  (közte  3  angol  és  2  francia)
hadosztály,  a  második  vonalban  10  (közte  1  cseh-szlovák)  had-
osztály,  a  harmadik  vonalban  mint  hadászati  tartalék  (9.  had-
sereg), 6 gyalog és 4 lovas hadosztály.

A főtámadás arcszélessége 70 km. volt.
Az  olasz  főtámadás  a  6.  és  a  bellunoi  hadseregünket,  vala-

mint  az  isonzói  hadseregünk  északi  szárnyát,  a  melléktámadás
a 11. hadseregünket találta.

A  harcban  összesen  37Va  hadosztályunk  vett  részt  és  pedig
25  hadosztály  az  első  vonalban  küzdött,  míg  12V2  hadosztály
tartalékviszonyból  avatkozott  be  a  harcba.
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A  támadás  október  24-én  tüzérségi  előkészítéssel  kezdődött.
A  Brenta  és  a  Piave  közötti  22  km.  kiterjedésű  szakasz  ellen
nagyszabású ellenséges tüzérségi tüzelés irányult.

.4  bevezető  támadást  a  1.  hadsereg  (IX.,  \I.  és  XXX.  had-
test)  hajtotta  végre.  Ez  a  bellunoi  hadseregünket  érte,  mely  kél
hadtesttel  (XXVI.,  I.)  védte  a  Brenta  és  Piave  közötti  hegyeket,
a  Mt.  Asolonet  (XXVI.),  a  Mt.  Perticat  és  a  Spinucciat  (I.);
egy  hadtesttel  (XV.)  pedig  a  Piave  völgyszorost  zárta  le  Qucro-
nál.  A  tartalékok  következőképen  állottak:  a  Brenta-völgy  kulcs-
pontját  képező  Mt.  Asolone-hegység  mögött  egy  ho.  (28.  ho.),
a  Piave  völgyében  30  km.-re  távol  három  ho.  (60.,  55.  és  21.
lövész ho.).

Az  ellenséges  támadást  szakadó  esőben  a  ÎX.  hadtest  Mt.
Asolone,  a  VI.  hadtest  Mt.  Pertica  és  Mt.  Prassolan,  a  XXX.  had-
test  Spinuccia hegytömbökre intézte.

Ezen   hegytömbök  birtoklásáért  igen   elkeseredett  küzdelem
fejlődött  ki.  A  hegyek  több  ízben  cseréltek  gazdát.  A  hegytömbök
nagy   része   csapataink   kezében   maradt.    Az   olasz    4.   hadsereg
támadása eredményt nem tudott elérni.

A  harc  támogatására  a  keleti  szárnyon  a  szomszéd  12.  had-
sereg  I.  hadteste  is  beavatkozott  a  támadásba,  a  Mt.  Tombáróí
az  Alano-völgyébe  ereszkedett  le.  Tért  itt  sem  tudtak  az  olaszok
nyerni;  az  I.  olasz  hadtest  támadása  az  Ornie-patakot  elérte
ugyan ,de a XV.  hadtestünk tüzében  összeomlott.

Az  olasz  4.  hadsereggel  egyidejűleg  a  szomszédos  6.  olasz
hadsereg  is  támadást  intézett  az  osztrák-magyar  11.  hadsereg
frontja ellen.

A  11.  hadsereg  (III.,  XIII.  és  VI.)  a  Brenta-  és  Astico-folyók
közötti  (Asiago)  fensíkot  védte;  első  vonalban  nyolc  hadosztály-
lyal  (6.  lov.,  6.  és  52.  Ássa  szakadék,  27.  Asiago.  38.  Mt.  SisemoL
53., 18. Col. del. Rosso, 39. Sasso Rosso).

A  tartalékok  a  Val  Sugana-völgyben  állottak  (Edelweiss  ho.
Grigno  és  Borgo  között,  5.  ho.  Borgo  és  Pergine  között,  fél  16.  ho.
Perginenél, tel 16. ho. a keleti szárnyon a 38. ho. mögött).

Az  ellenséges  támadás,  melyet  a  XIII.  hadtest  (48.  angol  és
27.  olasz  ho.)  indított  meg,  a  középen  mintegy  4  km.  szélességben
Asiagon  áthaladt  ugyan,  de  a  XIII.  hadtestünk  tüzében  (27.  és
38.  h.  ho.)  megtört  és  Asiago  falu  romjainál  fekve  maradt.  A
keleti  szárnyon,  VI.  hadtestünknél  az  ellenséges  XX.  hadtest
egyes,  gyengébb  erőkkel  végrehajtott  elszigetelt  előtöréseinek
sikerült  helyenként  az  állást  betörni,  így  a  Mt.  Sisemolón  is,  de
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az  ellenség  a  megindított  ellentámadásokkal  még  az  éj  folyamán
kiveretett.  Eredményt  az  olasz  XII.  hadtest  támadása  sem  tudott
elérni,  az  elszigetelt  támadásokat  III.  hadtestünk  sikerrel  vissza-
verte.

A  Brenta  és  a  Piave  között  megindult  harc  október  25-én
a  Belluno-hadsereg  egész  frontján  újra  fellángolt  és  az  olasz  4.
hadsereg  elkeseredetten  folytatta  küzdelmét  az  Asolone—Pertica
—Solarolo—Spinuccia  hegyek  birtoklásáért.  A  harcok  késő  éj-
szakáig  dúltak.  Az  olaszok  csak  a  legsúlyosabb  áldozatok  árán
birlák  lábukat  megvetni  este  a  Pertica  (VI.  hadtest)  hegyen.  Ez-
zel  szemben  hiába  volt  a  XXX.  olasz  hadtestnek  minden  arra
irányuló  erőfeszítése,  hogy  Monte-Perticatól  északkeletre  be-
hatoljon  vonalainkba;  a  Mt.  Spinuccia  ellen  intézett  újabb  táma-
dások  szintén  meghiúsultak;  Solarolo-magaslatot  sem  tudták
bevenni.

Részleges  betörések  történtek  ugyan,  de  az  azonnal  végre-
hajtott ellentámadások az olaszokat ismét kiverték az állásból.

A  Hétközség  fensíkjain  október  25-én  a  6.  olasz  hadsereg  a
harcokat  nem  folytatta  és  így  a  11.  hadseregünknél  nyugalom
volt.

Október  26-án  a  II.  hadseregnél  a  Hétközség  fensíkján
csupán  részleges,  elszigetelt  előtöréseket  kísérelt  meg  az  ellenség,
melyeket visszavertünk.  A 11. hadsereg megtartotta állásait.

A Belluno-hadseregnél tovább folyt az elkeseredett küzdelem.

Az  ellenséges  VI.  hadtestnek  sikerült  a  Mt.  Perticatól  északra
fekvő  Casera  Cima-magaslatot  elfoglalni,  amelyet  azonban  ellen-
támadással  ismét  visszafoglaltunk.  A  Mt.  Pertica  az  ellenség  (VI.)
kezén  maradt,  sőt  a  Mt.  Spinucciat  is  elfoglalta  a  XXX.  olasz
hadtest,  de  az  olaszoknak  az  a  kísérlete,  hogy  a  Fontana  Secca-
hegységben kiterjeszkedhessenek, már sikertelen maradt.

Ε  napon  a  harcok  azzal  végződtek,  hogy  a  bellimoi  hadsereg
nyugati  szárnya  (XXVI.  hadtest)  állását  erős  küzdelem  árán
megtartotta,  közepe  (I.  hdst.)  északi  irányban  (a  Fontasa  Secca-
hegytömbre)  kissé  visszaszoriítatott.  A  túlerő  elől  I.  hadtestünk
kénytelen  lévén  védelmi  vonalát  kissé  visszavenni,  új  védelmi
állásban  helyezkedett  el.  A  bellunoi  hadsereg  keleti  szárnya  (XV.
hdst.) a piavei völgyszorost birtokában rendületlenül megtartotta.

A  Piave  mentén  egészen  a  tengerig  e  napon  a  tüzérségi  harc
nagy  hevességgel  folyt  és  előkészítése  volt  annak  a  nagy  táma-
dásnak,  amely  26-áróí   27-ére  hajló  éjjelen  indult  meg.
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Október  27.

A  Hétközség  fensíkján  az  ellenség  (6.  hadsereg)  harci  tevé-
kenysége  csak  elszigetelt  lökemekre  szorítkozott,  melyeket  a  II.
hadsereg hadosztályai visszavertek.

A  Brenta  és  Piave  között  a  Belluno-hadsereg  ellentámadásba
ment  át.  A  tartalékból  elővont  28.  ho.  az  I.  hadtestünk  jobb-
szárnyán  Mt.  Asoione  keleti  részére,  az  55.  ho.  az  I.  hadtestünk-
kel  együtt  (48.  ho.,  13.  lövész  ho.,  17.  ho.)  Mt.  Pertica—Solarolo
—Fontana  Secea,  Mt.  Spinuccia  hegytömbre  intézte  a  támadást.
Az  olasz  VI.  hadtest  ennek  folytán  az  előző  napon  elért  ered-
ményét elveszítette.

Október  27-érc  hajló  éjjel  az  olaszok  a  Piavén  hat  hidat
vertek  és  pedig:  egyet  a  12.  hadsereg  részére  Pederobbánál,  a
8.  hadsereg  részére  kettőt  a  Montello  lábánál  (Sernagliával  szem-
ben),  a  10.  hadsereg  részére  a  Papadopoli  szigetein  hármat.  Szür-
kületben  a  hidakon  átvonult  csapatok  a  Piave  keleti  partján  álló
csapatainkat visszaszorították és három hídfőt teremtettek.

Pederobbai hídfő  ( 12.  hadsereg).
A  XII.  francia  hadtest  egy  (25.)  hadosztálya  a  31.  hadosztá-

lyunkat  Valdobbiadenere  visszaszorította  és  Villanuovánál  hídfő
szerűen beásta magát.

Montclíoi hídfő   (8. hadsereg).
A  XXÍI.  és  a  rohamhadtest  egy-egy  (57.  és  1.)  hadosztályt

tolt  át  a  két  hídon,  melyek  a  11.  honv.  lovas  és  a  12.  lövész
hadosztályunkat  a  Piave  parijáról  visszaszorították  és  Falze—
Chisoio—Sernaglia—Moriago   vonalában   magukat  beásták.

Papadopoli hídfő   (10.  hadsereg).
A  papadopoli  szigeten  vert  három  hídon  a  XIV.  angol  had-

test  (23.,  7.  ho.)  és  a  XT.  olasz  hadtest  egy  hadosztálya  (37.)
kelt át a Pia vén.

Az  angol  hadtest  (XIV.)  a  29.  hadosztályunkat,  a  37.  olasz
hadosztály  a  7.  hadosztályunkat  (XVI.  hadtest)  a  Piavéról  vissza-
szorította és S. Polo—Tezze—Malanotte terébe benyomult.

Október  27-én  délig  az  olaszoknak  sikerült  Valdobbiadene
és  Ponte  di  Piave  között  a  Piavén  átkelt  hat  hadosztállyal  csa-
patainkat a folyóról visszaszorítani.

A  Piave-foiyón  40  km.  széles  szakaszban  csak  három  had-,
osztályunk  maradt  meg  (25.  ho.  Vidornál,  41.  h.  ho.  és  51.  h.  ho.
a  suseganai  dombokon),  öt  hadosztályunkat  (31.,  11.  h.  low,  12.
lövész., 20. és 7.) az olaszok a Piavéről visszaszorították.

Délután az olasz hídfőkre ellentámadásaink megindultak.
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A  pederobbai  hídfőre  a  31.  ho.  támadt,  vissza  is  szorította
kissé  az  olaszokat,  tüzérségünk  a  hidat  is  szétlőtte,  de  a  francia
csapatok  SZÍVÓS kitartása  folytán  az  olaszoknak  sikerült  a  táma-
dást megállítani.

Mivel  íí.  hadtestünk  balszárnyát  (11.  h.  1.  ho.,  12.  lövész  ho.)
az  olaszok  Soiigo  dombjaira  visszavetették,  a  hadtest  baloldalban
fenyegetve  lett,  ezért  a  25.  ho.  Vidor  és  S.  Martino  között  lévő
dombokon a sernagliai áttöréssel szemben az állást lereteszelte.

A  II.  hadtestparancsnokság  a  11.  h.  1.  ho.-t  és  a  12.  lövész
ho.-í  utasította,  hogy  a  Semagliánál  átkelt  olasz  erőket  vesse
vissza.  Az  ellentámadás  késett,  az  olaszok  erősbítéseket  vontak
át  magukhoz  a  hidakon.  Ezért  a  délután  6-kor  megindított  táma-
dás csak lassan jutott előre és az esti szürkületben megállott.

XXIV.  hadtestünk  Nervesánál  az  olasz  VIII.  hadtest  hid-
verését megakadályozta és  állását a Piavén megtartotta.

A  XXIV.  hadtest  a  sernagliai  átkelés  által  az  északi  szárny-
ban,  a  papadopoli  átkelés  állal  pedig  a  déli  szárnyban  veszé-
lyeztetve  lévén,  mindkét  szárnyát  a  coneglianoi  dombokon
visszakanyarította.

A  Piavéról  visszavetett  XVI.  hadtestünk  támogatására  a
tartalékból  elővont  10.  ho.  Conaglianoról  a  papadopoli  hidakra
ellentámadásra  rendeltetett.  Az  ellentámadás  azonban  az  esti
szürkületkor   megállott.

Az  október  27-iki  harc  eredménye  az  volt,  hogy  a  12.  olasz
hadsereg  a  Piave  keleti  pariján  lábát  megvetette,  a  8.  olasz  had-
sereg  a  sernagliai  sikon  kibontakozott,  a  10.  olasz  hadsereg  pödig
tekintélyes erővel a Monticano-csatorna felé tért nyert előre.

Ezért  a  6.  és  az  Isonzo-hadsereg  parancsnoka  kölcsönös
megállapodás  folytán  elhatározták,  hogy  az  átkelt  olasz  erőket
t'gységes nagyszabású ellentámadással visszaverik.

Ezen  nagy  ellentámadáshoz  a  tartalékokat  a  következő  mó-
don kellett csoportosítani.

Ellentámadás a sernagliai hídfőre:
A  34.  ho.  a  II.  hadtest  balszárnyával  együtt  Soligo-teréből

intézi a támadást.
Ellentámadás a papadopolli hídfőre:
A  6.  hadsereg  tartalékban  lévő  három  ho.-a  (36.,  43.  lövész,

44.  lövész)  Conegliano  teréből,  az  Isonzó-hadsereg  tartalékban
álló  három  és  fél  ho.-a  (24.,  26.  lövész,  8.  lov.  ho.  és  201.  npf.
ddr.)  Monticano-szakaszról  (Fontanelle)  intézi az ellentámadást.



44
Október 28.
10. vázlat

Bár  a  Pedorobbánál  épült  hidat  a  II.  hadtestünk  tüzérségé-
nek  ismételten  sikerült  összelőnie,  azonban  az  éj  folyamán  az
olaszok  a  hidat  többször  használhatóvá  tették,  amelyen  azután
íz egész francia XII. hadtest átkelt a Piavén.

A  sernagliai  hídfő-állás  mögött  az  olaszoknak  sikerült  egy
harmadik  hidat  is  verni  Fontigónál,  melyen  a  XXIL  olasz  had-
iest többi csapatai is átkeltek a Piavén.

Ε  két  hadtest  (francia  Xíí.  és  XXII.)  nyomásának  a  II.  had-
iestünk nem tudott ellentállani.

Π.  hadtestünk  jobbszárnyán  a  francia  Xíí.  hadtest  kemény
harc  után  elfoglalta  Mi.  Perlőt  és  Valdobbiadenet;  a  31.  és  25.
ho.-t Cison felé visszaszorította.

II.  hadtestünk  balszárnyávai  szemben  az  olasz  XXII.  had-
test  a  sernagliai  hídfő-állást  Vidor—S.  Martino—Farra—Piave  di
Soligo—Falze ivre kibővítette.

A  34.  ho.-nak  feladata  volt  a  sernagliai  áttörés  ellen  a  11.  h.
ho. és 12. lövész hadosztállyal együtt ellentámadást intézni.

Mivel  a  34.  ho.  egyes  csapatai  az  engedelmességet  megtagad-
lak, az ellentámadás elmaradt.

Ezért  a  34.  ho.  Soligónál  az  említett  két  hadosztállyal  együtt
(11.  h.  1.  ho.  és  12.  lövész  ho.)  a  II.  és  XXIV.  hadtestünk  között
keletkezett  ürt  töltötte  ki  és  a  sernagliai  hídfővel  szemben  a  sík-
ságból  félkörben  kiemelkedő dombokon védelmi  állást  foglalt.

A  XXIV.  hadtestünk  (41.  h.  és  51  h.  ho.)  újból  meggátolta
a  vele  szemben  lévő  olasz  VIÍI.  hadtestnek  és  a  rohamhadtest
zömének (2. roh. ho.) Nervezánál megkísérelt hídverését.

Mivel  XVI.  hadtestünk  az  angol  XIV.  és  az  olasz  XI.  had-
testek  támadását  megállítani  a  Monticano-csaíornán  nem  tudta,  a
6.  hadsereg  balszáraya  (XXIV.  hadiest)  és  az  isonzo-hadsereg
jobbszárnya  (XVI.  hadtest)  között  keletkezett  szakadást  10.  had-
osztályunk Marenóná! kitöltötte.

Délután  az  olasz  XXII.  hadtest  a  sernagliai  hídfő-állásból  a
lI. hadtestünk balszárnyára Soligo irányában támadásba mentát.

Mivel  félni  lehetett,  hogy  az  olaszok  a  II.  hadtestünk  zömét
(31.,  25.  ho.,  11.  h.  1.  ho.)  a  támadás  folytán  a  visszavonulás
vonalától  elvághatják  és  a  hegyekbe  (Mt.  Cesen)  beszoríthatják,
II.  hadtestünket  a  6.  hadsereg  parancsnoka  a  második  védelmi
állásba visszarendelte.

A  6.  hadsereg  jobbszárnyának  visszavonulása  folytán  piavei
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frontunk  a  tiroli  frontunktól  elvált  s  így  ezen  űrben  a  hegyeken
át a Belluno-völgybe vezető út az ellenség részére megnyílt.

Az  olasz  10.  hadsereg  (angol  XIV.  hadtest  és  olasz  XI.  had-
test zöme)  a megvert XVI. hadtestünket követte a Monticanóra.

XVI.  hadtestünknek  a  Piavéről  való  visszavetése  folytán  a
10.  olasz  hadsereg  jobbszárnyán  előnyomult  XI.  hadtest  Oderzo
irányában  tért  nyert  és  IV.  hadtestünk  jobbszárnyát  (64.  h.  lio.)
a  Piavéről  elkeseredett  harcokban  visszaszorította;  ennek  követ-
keztében  IV.  hadtestünk  balszárnya  (70.  h.  ho.)  Ponte  di  Piave-
nál  állását  megtartotta  ugyan,  de  északi  szárnyát  Oderzo  felé
visszavette,  hogy a csatlakozást a 64.  h. ho.-lyal megtarthassa.

A  XVI.  és  IV.  hadtestek  között  Oderzo  és  Vazzola  közt
szakadás keletkezett.

Mivel  az  olasz  VIIÍ.  hadtest  Nervezánál  a  Piavén  átkelni
nem  tudott,  mert  a  vele  szemben  álló  XXIV.  hadtestünk  a  suse-
ganai  dombokon  rendületlenül  kitartott  és  állását  a  Piavén  meg-
tartotta,  az  olaszok  a  tartalékviszonyban  lévő  XVIII.  hadtestet  a
papadopolii  hidakon  a  délelőtt  folyamán  a  Piavén  áívonták  és
XXIV.  hadtestünk  balszárnyára  Conegliano  általános  iránnyal
támadásra  rendelték,  hogy  a  Piavén  még  ellenálló  utolsó  csapa-
tainkat is visszaszorítsák.

Az  olasz  XVIII.  hadtest  támadása  a  délután  folyamán  elérte
a  Susegana—Conegliano  vasúti  vonalat,  mire  a  6.  hadsereg-
parancsnokság  elhatározta,  hogy  a  XXIV.  hadtestünket  is  vissza-
veszi a második védelmi állásba.

A  6.  hadsereg  visszavonulása  általában  simán  folyt  ie,  bár
a II. hadtest tüzérségben sokat veszített.

A  papadopoíi  szigeteken  átkelt  olaszok  ellen  a  nagy  ellen-
támadás  előkészületei  folyamatban  voltak,  az  ellentámadást  (6.
hadsereg  három  hadosztálya  Conegliano  felől,  az  Isonzó-hadsereg
három  és  fél  hadosztálya  a  Monticanóra)  akkor  kelleti  megindí-
tani, midőn a 10. olasz hadsereg a Monticano-csatornán előretör.

Ponte  di  Piavétől  a  tengerig  az  olasz  3.  hadsereg  két  had-
testtel  (XXVIII.  és  XXVI.)  állott  a  Piavén  az  Isonzó-hadseregünk
három hadtestével (VII., XXIII. és XXII.)  szemben.

Az  alsó  Piavén  az  olaszok  nem  támadtak,  csakis  elszigetelt
előtörésekr\  kíséreltek  meg  a  Piavén  keresztül,  így  az  északi
szárnyon  VU.  hadtestünk  Salgaredónál,  a  déli  szárnyon  XXII.
hadtestünk  Grisoíeranál  hiúsított  meg  átkelési  kísérleteket.  Egy
helyen  azonban  az  olaszok  alárendelt  erőkkei  (S.  Dona  di  Piave
és Revedoli)  a Piave keleti partján lábukat megvetették.
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Az  október  %8-iki  harcok  eredménye  következő  volt.  A
svájci  határtól  a  Piave-könyökig,  valamint  a  Ponte  di  Piavétói
a  tengerig  frontunk  szilárdan  állott.  A  Piavén  Valdobbiadene  és
Ponte  di  Piave  között  a  szövetségesek  három  hadserege  (12.,  8.
és  10.)  az  átkelést  kierőszakolta;  a  Beiluno-hadsereg  és  a  6.  had-
sereg  belső  szárnyát  Valdobbiadene  irányában  2  km.-re  be-
nyomta;  a  Montello-domb  mindkét  oldalán  és  pedig  attól
északra  10  km.,  attól  délre  20  km.  szélességben  hadosztályainkat
a  Piavéról  visszaszorította.

A  nagy  harc  folytatására  a  következő  tartalékok  állottak  még
rendelkezésünkre.

A  Belluno-hadser  égnél  a  keleti  szárnyon  a  Piave  völgyében
Feltrénél két ho.  (60. és 21. lövész);

a  6.  hadseregnél  Sacilénéi  a  43.  lövész  ho.;  egy  második  ho.
(36.)  vasúti szállítás alatt állott Tirolból Vittorriora;

az  Isonzó-hadseregnél  a  44.  lövész  ho.  Pordenonénál,  az  57.
ho.  a  Livenzán  (S.  Stino),  a  24.,  26.  lövész  ho.,  8.  1.  ho.  és  a  201.
npf.  ddr.  Monticano-csatornára  menetben  (Cadogna—Fonta-
nelle—Mansue)   volt.

Október 29.

Az  október  29-re  hajló  éjjelen  az  olasz  hadseregek  azon
hadtestei  is  átkeltek  a  Piavén,  melyek  idáig  a  folyó  nyugati
partjain  rekedtek,  A  12.  hadsereg  XXVII.  hadteste  a  pederobbai
hídfőnél;  a  8.  hadsereg  2.  rohamhadosztálya  és  VÍIÍ.  hadteste  a
sernagliai  hídfőnél;  a  10.  hadsereg.  XI.  hadtestének  23.  had-
osztálya a papadopoli hídfőnél kelt át a Piavén.

Ε  napon  reggel  mind  a  három  olasz  hadsereg  már  teljesen
a Piave baipaiiján állott, mire megindult a döntő támadás.

Déleőtt  9h-ig  6.  hadseregünk  egész  frontja  és  Isonzó-had-
seregünk  északi  szárnya  (XVI.  hdst.)  pergőtűz  alatt  állott;  a
hatalmas tüzérségi előkészítés után újra fellángolt a nagy csata.

12.   olasz  hadsereg:
A  pederobbai  hídfőállásból  a  balszárnyon  a  francia  XII.

hdst.,  a  jobbszárnyon  a  XXVII.  hdst.  a  6.  hadseregünk  közepére
támadtak.  A  támadás  a  II.  és  a  XXIV.  hadtestünk  belső  szárnyát
érte;  Soligo  és  Pieve  di  Soligonál  6.  hadseregünk  közepét  áttör-
ték.  Erre  a  C.  hdsg.  parancsnoka  II.  hadtestünket  Tovena—
Mondragon,  XXIV.  hadtestünket  pedig  Coneglianora  visszavette.
A  6.  hadsereg  balszárnyának  az  Isonzó-hadsereg  jobbszárnyával
a Monticano-csatornán kellett volna a csatlakozást helyreállítani.
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8. olasz hadsereg:
A  XXII.,  a  rohamhadtest  és  a  frissen  átkelt  VIII.  hadtest

Sernaglia,  Susegana  térből  Conegliano—Sacile  vasútvonal  men-
tén  támadt;  a  lökéin  a  6.  hadsereg  halszárnyát  (XXIV.  hdst.),
valamint  a  6.  hadsereg  és  az  Isonzó-hadsereg  belső  szárnyát
találta.

Tervezett  nagy  ellentámadásunk  ezért  végrehajtásra  nem
kerülhetett.

Nöhring  altábornagy  ellentámadási  csoportja  még  nem  volt
az  akció  megindítására  készen.  Ezért  az  ellentámadó  csoport
hadosztályait  (36.  ho.,  43.  lövész-  és  44.  lövész  ho.)  késedelem
nélkül  a  8.  olasz  hadsereg  támadása  ellen  harcba  kellett  vetni,
hogy  6.  hadseregünk  balszárnya  Conegliano-irányban  képes
legyen visszavonulni.

10. olasz hadsereg:
Az  angol  XIV.  hadtest  és  a  frissen  átkelt  XVIII.  hadtest  a

megvert  XVI.  hadtestünket  nyomon  követve  Monticano-szakaszra
(Mareno—Vazzola—Fontanelle)  folytatta  a  támadást;  a  jobb-
szárnyon  a  XI.  olasz  hadtest  S.  Polo,  Roncadele  térből  Odezzo
irányába jobbra bekanyarodott.

A  Monticano-csatorna  mögött  a  nagy  ellentámadáshoz  fel-
vonuló  csoportunkat  (26.  lövész  ho.,  24.  ho.,  8.1.  ho.  és  201.  npf.
ddr.)  a  visszavetett  XVI.  hadtestünk  megzavarhatta,  mert  a  nagy
ellentámadás  az  Isonzó-hadseregnél sem  lett végrehajtva.

Mareno,  Fontanelle,  Lutrano,  Odezzo  (Moníicano-csaiornán)
térben  öt  és  fél  hadosztály  (29.,  7.,  26.  lövész  ho.,  201.  npf.  ddr.,
24. ho., 8. 1. ho.) csapatai egymásra torlódtak.

A  Monticano-csatornára  a  XIV.  angol  hadtest  rohamra
tört elő.

Ily  viszonyok  közepette  az  Isonzó-hadsereg  parancsnoka  el-
rendelte a Livenza-folyó mögé való általános visszavonulást.

Ezen  elhatározás  következtében  a  6.  hadsereg  a  mondra-
gon—coneglianói  elszigetelt  helyzetben  nem  maradhatott  meg,
miért  is  a  6.  hadsereg  parancsnoka  elrendelte,  hogy  a  6.  had-
sereg  a  harmadik  védelmi  állásba  Serravalle—Sarmede—Caneva
—Sacile-vonalba vonuljon vissza.

Az intézkedések végrehajtása után kialakult az áttörés.
A  Belluno  és  6.  hadseregünk  között  (Valdobbiadene--Serra-

valle  között)  30  km.  széles,  a  6.  hadseregünk  és  az  Isonzó-had-
seregünk  között  (Sacile—Portebuffole  között)  10  km.  széles  ür
keletkezett.
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A  6.  hadseregünk  északi  szárnyán  visszavonuló  31.  ho.  és
25.  ho.  a  hadsereg  kötelékéből  kivált  és  a  Belluno-hadsereg  pa-
rancsnoksága  alá  került.  Ε  két  hadsereg  között  keletkezett  ürt
némiképen  kitöltendő,  a  31.  ho.  St.  Ubaldónál,  a  25.  ho.  Fadaltó-
nál a Belluno- (Piave) völgybe vezető utakat megszállta.

A  Belluno-völgykatlan  biztosítására  a  Beliuno-hadsereg-
parancsnokság  továbbá  még  akként  intézkedett,  hogy  a  6.  had-
sereg  és  a  Belluno-hadsereg  közötti  szakadás  lezárására  a  tar-
talékban  levő  60.  ho.  a  Piave  völgyébe  vezető  utakat  Mel  és
Frichintánál  (Mt.  Narumal—Mt.  Frontal)  szállja  meg.  A  tartalék-
ban  levő  második  hadosztály  (21.  lövész)  Bellunóra  menetelt,
viszont  e  hadosztály  helyébe  a  42.  h.ho.  a  XXVI.  hadtest  frontjá-
ból  kivonatván,  Feltrénél  gyülekezett.  A  Belluno-hadsereg  bal-
szárnyán  levő  20.  h.  ho.  (XV.  hadtest)  Querónál  foglalt  védelmi
állását feladván, a Mt. Vellina-magaslaton vett új védelmi állást.

Az olaszoknak az áttörés sikerült.
A  8.  hadsereg  (XXÍI.  roham,  VIII.)  a  Vitiorio—Cordignano-

szakaszig;
a  10.  hadsereg  (XIV.  angol.  XVIII.,  XI.)  a  Cordignano—

Ponte di Piave-szakaszig;
a  12.  hadsereg  (XII.  francia,  XXVII.)  a  Vittorio—Piave  kö-

zötti  szakaszig  jutott  előre;  ennekfolytán   a  40  km.  széles  áttörés
70 km.-t kitevő ivre kibővült.

x4z  áttörést  végrehajtott  három  hadsereg  esetleges  támoga-
tására  a  Piavén  öt  gyalogdandár  és  egy  1.  ho.  állott  készen,  míg
a Piavéra három gy. és három lovas ho. volt menetben.

Október 30.
(11. vázlat.)

Az olasz hadseregek az előnyomulást folytatták.
A  12.  olasz  hadsereg  balra  kanyarodott.  Balszárnya  a  Piave-

völgyszorosban  nyomult  elő  és  Querót  elérte.  (I.  hdst.)  A  közép
(XII.  francia  hdst.)  és  a  jobbszárny  (XXVII.  hdst.)  oszlopai  a
cisoni  medencéből  (Mt.  Cesen—St.  Ubaldo—Fadalto)  Felire—
Belluno-völgykatlan felé nyomultak elő.

A  8.  olasz  hadsereg  a  visszavonult  6.  hadseregünket  követte,
balszárnyával  (XXII.  hdst.)  Vittorióra,  közepével  (roham  hdst.)
Sarmedére, jobbszárnyával (VIII. hdst.) Canevára.

A  10.  olasz  hadsereg  balszárnyával  (XIV.  angol  hdst.)  Sa-
ciléra,  közepével  (XVIII.  hdst.)  a  6.  hadseregünk  és  az  Isonzó-
hadseregünk  között  keletkezett  űrbe   (Portebuffoîe),  a  jobbszár-
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nyával   (XI.    hdst.)    a    Livenzára   (Mansue—Motta  di   Livenza)
nyomult elő.

Az  olasz  3.  hadsereg  északi  szárnya  is  csatlakozott  az  álta-
lános  előnyomuláshoz.

A  XXVIII.  hadtest  balszárnyán  levő  53.  ho.  Ponte  di  Piave
nál  átkelt  a  Piavén  és  a   10.  hadsereg  jobbszárnyának  biztosítá-
sára a visszavonuló IV. hadtestünket Motta di Livenzára követte.

A  lovas  hadtestei  üldözésre  az  olaszok  a  Piave  keleti  partjára
átvoníák.

Az  1.  lov.  ho.-t  a  8-ik  hadseregparancsnokság  rendelkezé
sere bocsájtották, mely Sacilére sietett elő.

A  2.,  3.  és  4.  lov.  ho.  azt  a  feladatot  kapta,  hogy  a  Taglia-
mentóra  törjön  elő  és  a  hidak  elrombolása  által  zavarja  meg  a
6. és Isonzó-hadseregünk visszavonulását.

A  6.  és  az  Isonzó-hadseregünk  a  visszavonulást  intézkedés
szerint végrehajtotta.

A  6.  hadsereg  jobbszárnyán  a  II.  hadtest  (34.,  36.  ho.)
Sarmede—Caneva-vonalban,  balszárnyán  a  XXIV.  hadtest  (41.  h.,
10.,  51. h. ho.)   Sacilénél foglalt védelmi állást.

A  11.  h.  1.  ho.  és  a  12.  lövész  ho.,  mint  hadseregtartalék
Sacile és Aviano között gyülekezett.

Az  Isonzó-hadsereg  a  Livenza  mögé  vonult  vissza  és  pedig
a  XVI.  hadtesttel  (29.,  7.,  43.  ho.  és  44.  lövész  ho.  maradványai,
26.  lövész,  24.  ho.  8.  Î.  ho.  és  201.  npf.  ddr.)  Mansue—Portebuffole,
IV.  hadtesttel  Motta  di  Livenza—Manzue,  VII.  hadtesttel  Motía  di
Livenza—S.  Stino,  XXIII.  hadtesttel  S.  Stino-szakaszra.  λ  XXÍL
hadtest tartalékként a frontból kivonatott.

Az  Isonzó-hadsereg  visszavonulását  az  olasz  10.  és  3.  had-
sereg nem zavarta meg.

A  Piave-könyökétől  a  svájci  határig  a  bellunoi,  a  11.  és  a
10. hadsereg állását megtartotta.

A  nagy  csata  október  30-ân  este  azzal  végződött,  hogy  6.  had-
seregünket  a  Piavéről  22  km.-re  keletre  fekvő  Sacile—Serravaile-
vonalra  visszaszorították;  ezáltal  a  bellunoi  hadseregtől  elsza-
kadt és így a két hadsereg között kb. 30 km.-es űr keletkezett.

Isonzó-hadseregünk,  mçlynek  északi  szárnyán  hét  és  fél
hadosztály  vereséget  szenvedett,  a  Livenza  mögé  hátrált;  közte
és a 6. hadsereg között a front át volt törve.

A  hadseregfőparancsnokság  számolva  a  népek  tusáját  be-
fejező  fegyverszünet  és  béke  létrehozására  irányuló  többször
kifejezésre is juttatott elhatározással, október 30-án elhatározta..
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hogy   az   olasz   földön   harcoló  osztrák-magyar  haderő   kiüríti  a
megszállott területet.

Ezért  elrendelte  az  általános  visszavonulást,  utasította  a
Trientben  székelő  fegyverszüneti  bizottságot,  hogy  az  olasz  had-
vezetőséggel  a  tárgyalásokat  kezdje  meg  és  meghagyta  a  had-
seregparancsnokságoknak,  hogy  a  hadsereg  megsemmisülését
minden  körülmények  között  akadályozzák  meg;  olyan  vereséget,
mely  a  hadsereg  felbomlását  okozhatná,  még  idejében  kerül-
jenek el.

A  lezajlott  harcok  felett  elmélkedve,  szinte  megfoghatatlan-
nak  látszik,  hogy  miképen  következhetett  az  be,  hogy  az  olasz
hadsereg  —  melynek  az  osztrák-magyar  hadsereg  számos  isonzói
csatában  vitézül  és  eredményesen  ellen  tudott  állani  és  amelyei
1917.  év  őszén  majdnem  tçljesen  megsemmisített  —  most  döntő
eredményt volt képes az osztrák-magyar hadsereg fölött kivívni.

Midőn  az  olasz  offenzíva  október  24-án  megindult,  all.  had-
seregnél  a  27.  ho.  25.  ezrede  és  a  38.  h.  ho.  22.  ezrede  kijelen-
tette,  hogy  a  tiroli  fronton  tovább  nem  harcol  és  követelte,  hogy
szállítsák haza.

Azokat  az  okokat,  amelyek  a  38.  székely  honvéd  gy.  h.-
osztály  egyes  ezredeit  arra  késztették,  hogy  követeljék  a  tiroli
frontról  való  kivonásukat  és  Magyarország  védelmére  Erdélybe
való elszállításukat,  a  IX.  fejezetben  ismertetem.

Itt  csak  azt  óhajtom  hangsúlyozni,  hogy  a  székelyeknek
Erdélyből valóban aggasztó híreik lehettek.

A  magyar  kormány  báró  Bornemissza  Jánost  Háromszék-
megyébe  1918  október  hóban  kiküldötte,  hogy  tegyen  jelentést
Erdély  keleti  határának  megvédésére  telt  gondoskodásról.  Bor-
nemissza  1918  október  21-én  Brassóból  következő  jelentést  kül-
dötte a miniszterelnöknek:

,,7415  belügyminiszteri  bizalmas  szám  alatt  nyert  megbízatá-
som  alapján  Háromszék  vármegye  esetleg  szükségessé  váló  ki-
ürítésének  előmunkálatait  befejeztem.  Értesülésem  szerint  a
határszéleken  a  helyzet  komolyra  fordult  és  8  nap  óta  katonai
csapatszállitások  teljesen  szünetelnek.  Az  itt  lévő  katonai  erők
még  az  első  nyomás  feltartására  sem  elégségesek,  tüzérség  pedig
majdnem  teljesen  hiányzik.  Mindebből  itteni  mértékadó  körök-
ben  az  a  meggyőződés  gyökerezett  meg,  hogy  az  erdélyi  keleti
részek  szándékosan  áldoztatnak  fel.  Részletes  alapos  előterjesz-
tésem  megtétele  céljából  e  hó  22-én  délután  személyesen  jelent-
kezem.”
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Azokat  a  jelenségeket,  melyeket  báró  Bornemissza  az  erdélyi
határon  látott,  természetesen  láthatta  a  székely  lakosság  is  és
mindazon  intézkedésekről,  amelyeket  a  kiürítés  előkészítésére
megtett, természetesen hallhatott a székely lakosság is.

Így  kerülhettek  a  kiszínezett  és  megdagadt  hírek,  levelek  és
szabadságról  bevonulók  utján  a  38.  székely  hadosztály  ezredei-
nek  tudomására,  hogy  veszélyben  van  a  Székelyhaza,  melynek
védelmére  nincs  otthon  katonaság,  hogy  a  székelység  menekül,
hogy  a  Székelyföldet  kiürítik  és  hogy  Erdély  keleti  részei  szán-
dékosan áldoztatnak fel.

Lelki  szemeikkel  már  talán  látták  is  előre  az  1916.  évi oláh
rettenetes  mészárlások,  rablások  megismétlődését  és  családi  ott-
honuk embertelen feldúlását!

A  fellázadt  ezredeket  nem  büntették  meg,  sőt  az  ezredek
ki  tudták  erőszakolni  azt  is,  hogy  a  harcoló  frontból  kivonták
őket és elszállításukat megkezdették.

Ezt  a  11.  hadseregnél  a  többi  harcoló  csapat  természetesen
megtudta.

A példa hamarosan követésre talált.
A  67.  ezred  két  százada,  a  27.  rohamzászlóalj,  az  54.  ezred

és  87.  ezred  menetalakulásai  szintén  megtagadták  az  engedel-
mességet.

Hogy  a  frontból  kivont  csapatokat  pótolni  lehessen,  október
25-én  a  11.  hadsereg  rendelkezésére  bocsájtatott  az  Edelweiss-
hadosztálynak  14.  és  59.  ezrede,  az  I.,  II.,  170.  és  173.  npf.
zászlóalj  és  a   111.  ezred.

Ámde  ezek  a  csapatok  is  megtagadták  az  engedelmességet,
mondván,  hogv  ők  nem  azért  vannak,  hogy  mások  helyett
harcoljanak.

Az  engedetlenség természetesen  nem  maradhatott titokban.
Október  28-án  a  6.  hadseregnél  a  II.  hadtestünk  balszárnyát

Sernagliánál  visszavetett  olasz  57.  hadosztályra  a  34.  ho.-nak
ellentámadást kellett volna intézni.

Az  ellentámadás  azonban  végrehajtva  nem  lett,  mert  a  ho.
egyes  csapatai  megtagadták  az  engedelmességet.  A  24.  tábori
vadászzászlóalj  nem  akart  harcba  lépni.  A  28.  és  32.  tábori
vadászzászlóalj pedig a harcvonalból önkényűleg eltávozott.

Ugyancsak  a  6.  hadseregnél  a  XXIV.  hadtestünk  balszárnyát
S.  Luciánál  veszélyeztető  angol  23.  hadosztályra  a  10.  hadosztá-
lyunknak   is   ellentámadásba   kellett   volna   átmenni.    Az   ellen-
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támadás  azonban  itt  is  elmaradt,  mivel  a  hadosztály  21.  ezrede
harcolni nem akart.

A  10.  hadsereg  angol  XIV.  hadteste  és  olasz  XI.  hadteste  a
papadopolii  hídfőből  előtörve,  XVI.  hadtestünket  a  Piavéról
visszavetette.  Nöhring  altábornagy  parancsnoksága  alatt  a  43.
lövész  ho.,  44.  lövész  ho.  és  a  36.  ho.  Conegliano  terében  csopor-
tosulásra  kapott  parancsot,  hogy  egy  nagyszabású  ellentámadás
sal az olasz hadsereget visszaverje.

Az  ellentámadás  azonban  nem  történhetett  meg.  A  43.  lövész
ho.  30.  lövészezrede,  a  44.  lövész  ho.  1.  és  2.  hegyi  lövészezrede,
u 36. ho.  116. ezrede kijelentette, hogy nem akar harcolni.

Amint  ezt  megtudták,  a  harcoló  csapatok  közül  az  53.,  78.
ezred  és  a  6.  tábori  vadászzászlóalj  is  megtagadta  az  engedel-
mességei.

Az  Isonzó-hadseregnél  is  terveztetett  egy  nagyszabású  ellen-
támadás a Monticano-csatornára előretört olasz 10. hadsereg ellen.

A  24.  ho.,  a  26.  lövész  ho.,  a  8.  1.  ho.  és  a  201.  npf.  ddr.
Fontanellénél csoportosult az ellentámadásra.

Az  ellentámadás  azonban  itt  sem  lett  végrehajtva,  mert  3  és
fél  hadosztályból  csak  10  zászlóalj  állott  kötélnek,  míg  a  többi
csapat  vagy  passzívan  viselkedett,  vagy  magát  az  ütközetarcból
önhatalmúlag kivonta.

Ez  mind  október  28-án  törtónt.  Ε  napon  kihirdették  a
császári  manifesztumot,  mely  szerint  az  eddigi  hadsereg  helyett
nemzetiségi  hadseregek  lesznek  a  monarchiában  szervezve  és
mindenki abba a hadseregbe léphet be, amelyben szolgálni akar.

Október  30-án  ennekfolytán  a  26.  ezred,  a  4.  császári
vadászezred,  az  5.  táb.  tüzérezred,  az  5.  rohamzászlóalj  és  a  166.
npf. zászlóalj az engedelmességet megtagadták.

Ε  napon  tette  közzé  a  hadseregfőparancsnokság  azt,  hogy  a
fegyverszünet  megkötésére  az  intézkedéseket  megtette  és  utasí-
totta  a  hadseregparancsnokságokat,  hogy  a  hadsereg  megsemmi-
sülését  minden  körülmények  között  akadályozzák  meg;  olyan
vereséget,  mely  a  hadsereg  felbomlását  okozhatná,  idejében
kerüljenek ki.

Mindennek  következménye  az  volt,  hogy  november  1-én  a
11.  hadseregünk  frontján  a  VI.  és  ΧΠΪ.  hadtest  védelmi  vonalát
az  olasz  XII.  és  XIII.  hadtest  (6.  hadsereg)  a  Hétközség  fensík-
ján  (Mt.  Longara—Mt.  Nos—Casera  Melelta—Ristecco)  széles
arcban könnyedén áttörhette.

Az  asiagoi  fensíkon  bekövetkezett  áttörés  miatt  11.  hadsere-
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günknek  visszavonulása  a  Val  Sugana-völgyben  általánossá  vált.
Már  pedig  szükség  volt  a  SZÍVÓS ellenállásra,  mert  különben  az
általános visszavonulás rendben nem folyhatott le.

Ha  pedig  a  11.  hadsereg  csapatai  a  Val  Sugana-völgyben
szívósan  nem  állanak  ellen  az  ellenség  üldözésének,  úgy  az
olasz  előtörő  csapatok  Trient  környékét  hamarabb  érhetik  el  és
így  10.  hadseregünk  visszavonulását  az  olasz  1.  hadsereg  elvág-
hatja,  mert  10.  hadseregünk  (XX.,  XL,  Edelweiss-hadtest),  mely
állásában még kitartott, már kellő időben vissza nem vonulhat.

Betetőzésül  november  2-án  megjelent  a  magyar  kormány
fegyverletételt rendelete.

Ezek  voltak  a  katasztrófa  okai,  jobban  mondva,  okozatai,  de
csak  látszólag,  mert  az  osztrák-magyar  hadsereg  vereségének
igazi okait a következő IX. és X. fejezetekben találjuk meg.



VIII.

A FEGYVERSZÜNET MEGKÖTÉSE.
AZ  ELLENSÉGESKEDÉSEK  BESZÜNTETÉSE.

VISSZAVONULÁS. A HADIFOGSÁGBAESÉS  KÖRÜLMÉNYEI.

A  monarchia  had  vezetősége  a  nyugati  fronton  és  a  déli
fronton  bekövetkezett  csapásszerű  események  hatása  alatt  komo-
lyan foglalkozott azzal, hogy a céltalan háborút befejezze.

Ezért  a  fegyverszüneti  szerződés  megkötésére  az  előintéz-
kedéseket megtette.

A  fegyverszüneti  bizottság  1918.  évi  október  hó  12-én  alakult
meg Trientben.

Elnök: Weber Viktor gyalogs. tábornok.
Tagok:
Vidossich Rezső vkt. ezredes,
báró Seiller Viktor vkt. alezredes,
Ruggera Kamillo vkt. százados,
herceg Lichtenstein János fregattkapitány,
Zwierkowski György korvetkapitány és
Nyékhegyi Ferenc alezredes.
Ebben  az  időben  az  olasz  frontunk  még  igen  szilárdan

állott;  az  olaszok  és  az  entente-csapatok  erős  támadása  az  első
vonalban  álló  főleg  magyar  csapatok  sziklaszilárd  ellentállásán
kudarcot  vallott.  Megtörtént  azonban,  október  20-ika  táján,  hogy
midőn  a.  monarchiának,  mint  teljes  egységnek  ellentállása  még
elengedhetetlenül  szükséges  volt,  —  az  újságok  az  osztrák
császárnak  Ausztria  feldarabolására  vonatkozó  manifesztumáról
hoztak  hirt  —  a  magyar  lapok  tele  voltak  gróf  Károlyi  Mihály,
Fényes  László  képviselőknek  lázító  beszédeivel;  a  katonai  hely-
zetet  nem  ismerő  politikusok  a  balkáni  harctérről  Magyarország
felé  (Száva—Duna-vonalra)  előnyomuló  entente-csapatok  hírére,
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az  ország  közvetlen  védelmére  szükséges  magyar  csapatoknak  az
országba  való  azonnali  hazaszállítását  kívánták.  Hogy  mindezen,
a  Hinterlandból  jövő  hírek  nem  maradhattak  hatás  nélkül  a
4  ½   évi  háború  alatt  annyi  nélkülözés  által  fogékonyabbá  vált
csapatok  erkölcsi  erejére,  az  vita  tárgya  nem  lehetett.  A  meg-
nyilvánuló  nyugtalanság  ezen  érzését  azonban  még  inkább  fo-
kozta  a  hadseregparancsnokságok  azon  rendelkezése,  hogy  újsá-
gok  a  hadseregkörletbe  egyáltalában  nem  kerülhettek,  ami  sok
minden  féle  téves  hir  terjesztésére  szolgáltatott  okot  és  ezáltal  a
csapatok ellentálló ereje még inkább csökkent.

Ezen  bizonytalanság  és  titkolódzás  szülte  azt,  hogy  két  had-
osztály  (27.  és  38.  honvéd)  felsőbb  helyen  kifejezésre  juttatta
fentebb említett most már követelésszerű kívánalmait.

Október  hó  28-án,  vagyis  midőn  már  az  olasz  hadseregek
állásainkat  a  Piavén  áttörték  és  amidőn  a  6-ik  és  Isonzó-had-
seregünket  a  Piavéről  visszavetették,  adta  ki  a  hadseregfőparancs-
nokság  a  távirati  rendeletet,  mely  szerint  az  olaszokkal  a  fegyver-
szüneti  bizottság  az  érintkezést  vegye  fel  a  fegyverszünet  meg-
kötése céljából.

Ez  a  parancs  a  fegyverszüneti  elnök  részére  következőképen
szólott:

„A  helyzet  megköveteli,  hogy  a  fegyverszünet  azonnal  köttes-
sék  meg.  Ezért  Nagyméltóságod  az  egész  fegyverszüneti  bizott-
sággal  tárgyalásra  induljon.  A  tárgyalásoknál  ez  a  lépés  a  követ-
kezőkkel  indokolandó:  Mi  a  Wilson  által  kikötött  összes  feltéte-
leket  elfogadtuk,  mi  hajlandók  vagyunk  azonnal  fegyverszünetet
kötni,  hogy  a  fronton  a  teljesen  céltalan  vérengzés  véget  érjen.
Tájékozásul  szolgáljon  Nagyméltóságodnak,  hogy  minden  fel-
tétel  elfogadandó,  ha  az  a  fegyverbecsülettel  nem  jön  ellentétbe
és ha nem követel kapitulálást.

Hadsereg főparancsnokság.1'

A  hadseregfőparancsnokság  ehhez  a  parancshoz  még  utólag
hozzáfűzte,  hogy  nem  hatalmazza  fel  a  fegyverszüneti  bizottsá-
got  egy  oly  fegyverszünet  megkötésére,  amelynél  Ausztria-
Magyarország  egy  Németország  elleni  esetleges  operációnál  át-
vonulási  terület  gyanánt  vétetnék  tervbe.  A  fegyverszüneti
bizottságban  Vidossich  ezredes  helyét  (ki  megbetegedett)  Schnel-
ler Károly vkl. ezredes  foglalta el.

A  bizottság  október  hó  29-én  délelőtt  autón  Roveretóba
érkezett,  innen  Ruggera  százados  mint  hadikövet  del  6h-kor  az
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Etsch-völgyében  S.  Marconái  átlépte  saját  vonalunkat  és  a  vasúti
töltésen  haladva,  puska-  és  ágyútűz  között  érte  el  az  olaszok
állását  Serravellenél;  a  kíséretében  levő  egyik  trombitás  meg  is
sebesült.

Ruggera  századost  az  olaszok  a  26.  ho.  parancsnoksághoz
kisérték  Avióba.  Ide  érkezett  meg  az  olasz,  főparancsnokság
válaszjegyzéke  Páduából,  mely  szerint  az  olaszok  tárgyalásba
nem  bocsátkoznak,  hanem  az  osztrák-magyar  hadsereg  fő-
parancsnokság  meghatalmazott  kiküldöttjeit  azon  célból  készek
fogadni,  hogy  ezekket  az  olasz  kormány  hozzájárulásával  a
szövetségesek fegyverszüneti feltételeit közöljék.

Október  30-án  dut.  5h órakor  a  fegyverszüneti  bizottság
S.  Marconái  átment  az  olaszokhoz  és  autón  a  26.  ho.  parancs-
noksághoz   Avióba   jutott.

Október  31-én  a  bizottság  leredőnyözött,  csukott  autókon
Verona—S.  Martino—Terre—Vicenzán  át  Páduába  utazott,  hol
az  olasz  hadseregfőparancsnokság  székhelyének  közelében  a
Villa-Giustiban  (Páduától  kb.  4—δ  km.-re)  kapott  szállást,  hová
este 8!l-kor érkezett meg.

A  fegyverszüneti  bizottságija  két  német  tiszt  is  ki  lett  jelölve
az  olaszok  azonban  a  német  tiszteknek  Serravalienél  az  átlépést
nem  engedték  meg,  így  német  részről  a  fegyverszüneti  tárgya-
lásokon senki sem vett részt.

November  1-én  del.  10h-kor  Badoglio  tábornok  (Diaz  tbnk.
olasz  főparancsn.  helyettese)  átnyújtotta  a  bizottságnak  a  fegy-
verszüneti feltételeket. (12. és  13. melléklet.)

Badoglio  tbnok.  egyben  hozzáfűzte,  hogy  a  feltételeket  Paris-
ból  táviratilag  közölték;  a  teljes  hiteles  (írott)  szöveget  csak
november  2-án  lesz  módjában  a  bizottsághoz  juttatni,  midőn  a
futár  azt  írásban  meghozza.

Nevezeti  tábornok  a  feltételek  átadása  alkalmával  hangoz-
tatta,  hogy  ő  csakis  a  versaillesi  legfelsőbb  haditanács  meghatal-
mazott  végrehajtója  és  a  bizottság  csakis  aközött  választhat,  hogy
a feltételeket elfogadja, vagy azokat visszautasítja.

Schneller  ezredes  és  Ruggera  szds.  dut.  2h 45Lkor  autón
azonnal  Trientbe  utazott,  hogy  hughes  útján  onnan  a  feltétele-
kel  a  főparancsnoksággal  közölje  és  döntést  kérjen,  miveî  a
fegyverbecsület  megsértése  és  a  monarchia  területének,  mint  a
németek  ellen  szándékolt  operációnak  átvonuló  terület  gyanánt
szándékolt  felhasználása  nyilvánvalónak  bizonyult.
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Weber  gy.  tábornoknak  azon  ajánlatát,  hogy  tisztán  ember-
kímélet  szempontjából  addig  is,  míg  a  fegyverszüneti  tárgyalá-
sok  befejeztetnek,  az  ellenségeskedést  azonnal  he  kellene  szün-
tetni, Badoglio tbnok.  egyszerűen elutasította.

November  2-án  dut.  5h-kor  az  olasz  főparancsnokság
a  fegyverszüneti  pontok  végleges  francia  szövegét  kézbesítette  a
bizottságnak,  egyben  Diaz  tbnk.  főparancsnok  aláírásával  egy
jegyzéket  nyújtott  át,  mely  szerint  a  fegyverszüneti  feltételek  el-
fogadásának  határideje  november  3.  és  4-ike  között  éjfélkor
jár le.

A  bizottság  a  végleges  fegyverszüneti  feltételeket  autón
Bödenbe  akarta  küldeni,  azonban  ez  kivihető  nem  volt,  mert
november  2-án  az  olaszok  az  egész  fronton  általános  támadást
indítottak  meg,  miáltal  a  közlekedés  az  Etsch  völgyében  lehe-
tetlenné  vált.

November  2-án  dut.  3h-kor  az  osztrák-magyar  fegyver-
szüneti  bizottság  tudomására  jutott  (olasz  napilapokból  és  az
olasz  vezérkar  hivatalos  jelentéseiből),  hogy  Rovereto  elesett,
Borgo  szintén  az  olaszok  kezébe  jutott  és  hogy  a  veneziai  sík-
ságon  az  olaszok  az  egész  vonalon  győzelmesen  haladnak  előre.
Hogy  az  általános  helyzet  a  fegyverszüneti  feltételeknek  sürgős
elfogadását  követelte,  aziránt  a  bizottságnak  már  kétsége  nem
volt;  világos  volt,  hogy  a  fegyverszüneti  szerződés  megkötésének
nyújtása,  elodázása  mily  súlyos  következményekkel  járhat  az
osztrák-magyar  hadseregre;  bár  a  bizottság  teljes  mértékben  át
is  volt  hatva  felelőssége  tudatától,  még  sem  volt  módjában  a
fegyverszüneti  feltételeket  a  hadseregfőparancsnokság  megkötő
utasítása  ellenére  és  annak  előzetes  hozzájárulása  nélkül  alá-
írni;  így  tehát  nem  volt  mást  mit  tenni,  mint  a  válaszra  türel-
metlenül várni.

A  fegyverszüneti  feltételeket  már  november  1-én  megtudta
a hadseregfőparancsnokság, válasz azonban nem érkezett rá.

A  bizottság  nem  tudta  megmagyarázni,  hogy  a  badeni  had-
seregfőparancsnokság  miért  nem  tud  elhatározásra  jutni  és  hogy
miért  késik a  fegyverszünet megkötésére a felhatalmazás.

Ezért  sürgetés  ment  távirati  úton  Badenbe,  mely  következő-
képen szólt:

„Da  ich  seit  2.  November  Mittags  vollkommen  abgeschnitten
bin  und  die  Zeit  infolge  des  kurzen  von  ital.  Regierung  gestelten
Termines    für   Annahme  der  Bedingungen    (Mitternacht  vom   3.
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auf  den  4-ten  Nov.)  drängt,  bitte  ich  nochmals  um  rascheste
Entscheidung  betreffs  Annahme  der  Bedingungen  mittels  Radio-
depesche  in   Klarschrift  via  Pola.

G. d. I. von Weber.”'
Mivel  csak  nem  jött  válasz,  Weber  gy.  tbnk.  csak  azl  hihette,

hogy  a  badeni  hadseregfőparancsnokság  az  ő  táviratait  nem
kapta  meg.  Ezért  a  pólai  rádio-állomást  1918  november  3-án
del.  8h-kor  távíró  útján  megkérdeztette,  hogy  a  sürgönyöket
továbbították-e  Pólából  Badenbe?

Póiából  1918  november  3-án  dut.  lh 30I-kor  megérkezett  a
következő  válasz:

„Pola  ab  10h 301 vm.  am  3.  XI.  1918.  Commando  Supremo
Italiano  per  General  Weber.  Depeschen  Verh.  Nr.  41.,  42.,  43.
und  46.  wurden  über  Radio  Budapest  geleitet.  Werde  dort  so-
fort Informationen einholen und Ergebnis mitteilen.

Radio Pola.”
Erre  Weber  gy.  tbnk.  Budapest  Rádiót  sürgősen  megkereste

táviratilag,  hogy  a  táviratok  továbbítva  lettek-e  Budapestről
Badenbe a hadseregfőparancsnoksághoz?

A  válasz  1918  november  3-án  dut.  2h 3()i-kor  Budapestről
megérkezett.

„Commando Supremo Italiano per General Weber.
Telegramm  Verb.  Nr.  41.,  42.,  43.  und  46.  gestern  genom-

men und an AOK. Baden per Hughes weitergeleitet.

Radio Budapest“

A  budapesti  rádio-állomás  valószínűleg  nem  bízva  a  rádió
útján  való  továbbítás  biztonságában,  tekintettel  a  sürgősségre  és
a  rendkívüli  fontosságra,  Budapestről  Badenbe  a  hadseregfő-
parancsnoksághoz  Weber  gy.  tbnk.  jelentéseit  a  biztos  hughes
útján továbbította.

A  drótsürgönyöknek  tehát  biztosan  meg  kellett  Badenbe
érkezniök.

A  hadseregfőparancsnokság  tehát  dacára,  hogy  égett  talpa
alatt  a  föld  és  hiába  dúlt  a  fronton  céltalanul  a  vérontás,  vagy
nem  (adott  elhatározásra  jutni  a  fegyverszüneti  feltételekre  vo-
natkozókig, vagy nem  akart sürgősen dönteni.

Végre  november  3-án  délután  Schneller  ezredes,  herceg
Lichtenslein  fregattkapitány  és  Ruggera  százados  Trientből  Vilin
Giustiba  visszaérkezett  és  meghozták  a  hadseregfőparancsnok-
ságnak a fegyverszünet aláírására vonatkozó parancsát.
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Hogy  Badenben  a  fegyverszünetre  való  döntést  milyen  huza-
vona  előzte  meg,  azt  Schneller  ezredesnek  a  hadseregfőparanes-
noksággal  Trientből  folytatott  hughes-szóváltása  igazolja,  melyet
alább ismertetek.

Schneller  ezredes  Trientböl  1918  november  2-án  del.  12h

20í-kor  a  badeni  hadseregföparaiicsnokság  hadműveleti  osztály
főnökével,  báró  Waldstätten  tábornokkal,  hughes  utján  szemé-
lyesen  beszélt,  a  fegyverszüneti  bizottság  magával  hozott  jelen-
téseit  leadatta  és  tudatta,  hogy  a  hadseregfőparancsnokság  dön-
tését  Trientben  a  10.  hadseregparancsnokságnál  fogja  bevárni,
kiemelte  azt,  hogy  ha  megtudja  a  döntést,  arra,  hogy  ezt  Weber
gy.  tbnk.  is  megtudja,  7—8  órai  idő  kell,  mivel  Trientből  Villa
Giustiba az út meglételére az autónak annyi időre van szüksége.

Báró  Waldstätten tbnk.  válasza  ez  volt-:
„Ich  hoffe,  dass  Du  bis  morgen  Mittags  (3.  Nov.)  Antwort

bekommst,  bleibe  daher  in  Trient,  ich  habe  nichts  mehr  mit-
zuteilen.”

Schneller  ezredes  röviddel  reá  Waldstätten  tbnk.-ot  újból
a hugheshez hívatta és a következőket közölte vele:

„A  11.  hadtest  vezérkari  főnökétől  kapott  tájékozás  után
jelentem,  hogy  azzal  számítani  már  nem  lehet,  hogy  csapataink
kitartsanak;  azon  veszély  állhat  be,  hogy  ha  az  ellenségeskedés
tovább  tart,  úgy  a.  fronton,  mint  mögötte,  teljes  rendetlenség  fog
kitörni.  Mivel  a  politikai  és  katonai  helyzet  is  azt  követeli,  hogy
gyors  elhatározás  történjék,  kérek  sürgős  döntést,  mely  vélemé-
nyem  szerint  nem  lehet  más,  mint  a  fegyverszüneti  feltételeknek
teljes  elfogadása.  Ha  a  hadseregfőparancsnokság  a  feltételeket
elfogadja,  kérek  erről  rádió  útján  értesítést,  melyet,  ha  felhatal-
mazást  kapok,  késedelem  nélkül  Villa  Giustiba  továbbítani  fo-
gom,  mivel  átfutó  hughes-összeköttetésre  —  melyre  ugyan  töre-
kedni  fogok  —  közeljövőben  számítani  nem  lehet.  Kérdés,  hogy
Olaszország  a  jelenlegi  parancsnokságunkat  tárgyalásra  jogos-
nak  tartja-e,  ez  okból  is  elodázhatatlan  a  döntés,  mivel  jelen
időben  a  mi  igazi  helyzetünket  még  nem  ismerheti.  Továbbá
kérek  arra  nézve  értesítést,  hogy  Ő  felsége  vezeti-e  a  hadsereg-
főparancsnokságot,  illetve  mely  parancsnokság  van  jogosítva
tárgyalásokra  felhatalmazást  adni  az  egyes  frontszakaszokra  és
a flottára nézve?

A  tárgyalások  gyorsítására  kedvező  befolyással  lenne  az,  ha
a    hadseregfőparancsnokság    a    fronton    lévő  hadseregarcvonal-
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parancsnokságoknak,  illetve  hadseregparancsnokságoknak  meg-
felelő  meghatalmazásokat  adna  és  erről  az  olasz  hadvezetőséget
értesítené.  Kérek  erről  elutazásom  előtt  tájékoztatást,  hogy  a  tár-
gyalások befejezése és gyors végrehajtása biztosíttassák.”

Ezen  beszélgetés  komoly  tartalma  teljesen  visszatükrözi  a
tiroli  front  aggasztó  helyzetét  és  a  sürgős  cselekvés  égciő
szükségéi.

A  hadseregfőparancsnokság  a  helyzetet  nem  láthatta  ily
sötétnek, mert döntése a sürgetés dacára is csak késett.

Ráró  Waldstätten  tbnk.  válasza  a  következő  volt  ezen
sürgetésre:

„S.  Majestät  führt  das  Α.  Ο.  Κ.  Flotte  besitzen  wir  keine
mehr,  nachdem  sie  den  Jugoslaven  übergeben  wurde.  Entschei-
dung  über  Waffenstillstandsangebot  etc.  wird  binnen  kürzester
Zeit  fallen.  Du  bekommst  dann  sofort  die  Hughes-Verständigung.
mehr  kann  ich  Dir  für  Moment  nicht  sagen,  denn  nächsten
Augenblick ist vielleicht Alles anders.”

Trieníben  a  beálló  aggasztó  helyzet  kényszerítő  hatása  alatt
Schneller  ezredes  későbben  újból  báró  Waldstätten  tábornokhoz
fordult és hughes utján ujabban sürgeti a döntést:

„Újból  kérem,  hogy  azonnal  megtörténjék  a  döntés,  mivel
az összeköttetésre közeljövőben számítani nem lehet.

Fegyelmezetlenség  itt  tovább  terjed,  az  olaszok  mára  vár-
ják  visszatértünket  és  a  választ.  Késedelem  kiszámíthatatlan
következményekkel  járhat.  Ha  a  késedelmes  döntés  oka  az
lenne,  hogy  az  illetékes  tényezők  megegyezése  nehézségekbe
ütközik,  úgy  kérem  a  bizottság  felelősségére  bízni,  hogy  a  helyzet
mérlegelése után cselekedhessek.

Feltételeket okvetlenül el kell fogadni.”

Ezen  ujabbi  sürgetésre  báró  Waldstätten  tbnk.  következő-
képen  válaszolt:

„Momentan  sind  bei  S.  Majestät  die  Vertreter  Deutsch-
Österreichs  um  zu  den  territorialen  Fragen  Stellung  zu  nehmen.
Ich  hoffe,  dass  dann  alsbald  Antwort  gegeben  werden  kann;
sonst kann ich Dir leider nichts sagen/'

Schneller  ezredest  méltán  bánthatta  ez  a  válasz,  melyből
kivette,  hogy  a  front  helyzete  és  annyi  sok  százezer  ember  sorsa
felett  való  döntésnél  előbbvalónak  tartotta  a  hadseregfőparanes-
nokság a német-osztrák képviselőkkel folytatott pourparlét.
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Ezért  Schneller  ezredes  újból  megsürgette  báró  Waldszrten
tábornokot.  Bitte  Dringlichkeit  auch  S.  Majestät  und  dem  deutschen
Vertreter  vor  Augen  zu  führen,  für  Beratungen  und  Stellung  s-
nahme  ist  jetzt  keine  Zeit  mehr; Lage  an  der  Front  fordert  Ein-
stellung  der  Feindseligkeiten  je  eher,  desto  besser,  jede  Stunde
ist kostbar.”

Báró Waldstätten tbnk. kitérő válasza a következő volt:
„Ich  weiss  genau  wie  brennend  die  Sache  ist,  ich  kann  aber

nichts  anders  machen,  als  jede  halbe  Stunde  Schönbrunn  anzu-
telefonieren.”

Schneller  ezredest  ezen  semmitmondó  válasz  sehogysem
elégítette  ki,  mindenáron  arra  törekedett,  hogy  a  hadseregfő-
parancsnokságnál  a  front  kétségbeejtő  helyzetével  azonàal  foglal-
kozzanak  az  illetékes  tényezők  és  hogy  végrevalahára  döntésre
vigye a fegyverszünet kérdését.

Ezért  báró  Waldstätten  tbnk.-nak  újólag  következőképen
válaszolt:

„Nunmehr  ist  Zeit  so  vorgeschritten,  dass  wir  heute  nicht
mehr  in  Villa  Giusti  eintreffen  können,  hiermit  beginnt  Gefahr,
dass  Waffenstillstand  auch  morgen  (3.  Nov.)  nicht  zu  Stande
kommt oder zumindest nicht mehr wirksam wird.

Entschluss  ist  aber  unbedingt  nötig,  soll  nicht  Anarchie  ein-
treten,  melde  dies  in  voller  Ruhe  ohne  Schwarzseherei  auf  Grund
hiesiger  Wahrnehmungen,  Orientierung  beim  A.  K.  und  von  der
Front.  In  dieser  Lage  halte  ich  es,  auch  wenn  kein  Befehl
kommt,  für  meine  Pflicht  abzureisen  und  Abschluss  auf  Grund
der  Vollmacht  der  Kommission  zu  beantragen; die  eventuell  noch
zögernden  Faktoren  mögen  bedenken,  dass  dann,  wenn  Waffen-
stillstand  nicht  sofort  abgeschlossen  wird,  die  Waffen  über  das
nächste  Schiksal  der  Deutschen  Grenzländer  nicht  anders  ent-
scheiden werden, als jetzt der Feind in seinen Bedingungen.”

Ebből  látható,  hogy  Schneller  ezredes,  mivel  látta,  hogy
Baden  az  elhatározásban  késedelmeskedik,  a  front  helyzete  pedig
azonnali  cselekvést  követel,  számításba  vette,  hogy  parancsot
nem  vár,  hanem  a  huzavonának  véget  vetendő,  a  bizottság  saját
felelősségére fog cselekedni.

Báró  Waldstätten  tbnk.  ettől  Schneller  ezredest  visszatar-
totta, mondván:

„Trotz  Deines  und  meines  Dringens  geht  die  Sache  leider
nicht   vorwärts.    Die   massgebenden   Stellen   können   wegen,   der
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territorialen  Fragen  zu  keinem  Entschluss  durchdringen; unter
den  gegebenen  Verhältnissen  hat  auch  die  Kommission  kein
Recht  selbstständig  zu  handeln,  ich  werde  jetzt  Schönbrunn
neuerlich  aufrufen  und  neuerlich  die  zustimmende  Entscheidung
verlangen.”

Schneller  ezredesnek  tudomására  jutott,  hogy  a  döntés  kése-
delmeskedésének  az  oka  az,  hogy  a  fegyverszüneti  feltételek
állásfoglalás   céljából  valamennyi  nemzeti tanácsnak  kiadattak.

Mivel  a  nemzeti  tanácsok  a  front  katonai  helyzetét  koránt-
sem  ismerhették,  Schneller  ezredes  előre  láthatta,  hogy  katasz-
trófa  fog  bekövetkezni;  ezt  megértendő,  újból  báró  Waldstätten
tbnk.-hoz fordult az alább ismertetett beszéddel:

„Habe  einer  Notiz  an  Fregatt.  Kapit.  Prinz  Lichtenstein  ent-
nommen,  dass  Waffenstillstandentwurf  an  alle  Nationalräte
gegangen  ist  und  Antwort  nicht  vor  morgen  (3.  Nov.)  erfolgen
kann.  Bis  dahin  wird  zu  spät  sein  einer  Katastrophe  bei  der
Rückbewegung  unserer  Armee  in  Tirol  zu  begegnen.  Die  noch
immer  zögernden  Faktoren  mögen  bedenken,  was  es  heisst,  eine
Masse  von  mehreren  hunderttausend  Bewaffneten,  denen  der
feste  Halt  der  Disziplin  grösstenteils  schon  fehlt,  durch  das
Etschtal  durchzupressen  und  mögen  dem  nüchternen  militäri-
schen Urteil vertrauen, dass hierin die grössten Gefahren erblickt.

Plünderungen  haben  schon  begonnen,  Verstopfung  der
Strassen  nimmt  zu; Unterbrechung  der  Verbindungen  und  pro-
gressive  Häufung  der  Opfer  an  Menschenleben  sind  zu  besorgen.
Wir  (die  hier  befindlichen  Kommissionsmitglieder)  könnten  jetzt
zur  Überbringung  der  Antwort  vielleicht  noch  durchkommen:
morgen  dürfte  dies  nicht  mehr  möglich  sein,  da  auch  Front
verlegt  wird.  Schliesslich  muss  ich  noch  hervorheben,  dass  die
Front  Waffenstillstand  ehestens  erwartet,  zögern  für  Offiziere
und  Mannschaft  unverständlich  ist  und  ebenso  ungünstig  auf
moralische  Faktoren  wirkt,  wie  diese  durch  Nachricht  von  sei-
nen Abschluss gehoben werden könnten.1'

Báró Waldstälten tbnk. Utolsó válasza erre a következő voll:
„Sache  kann  nicht  beschleunigt  werden,  alles  ist  schon  ge-

schehen.  Letzten  Verhandlungen  erfolgen  mit  Deutschland.  Es
ist  möglich,  dass  der  Abschluss  in  der  Nacht  erfolgt,  worauf
Bekanntgabe  mit  Radio  geschieht,  Befehl  mit  Hughes  kommt
jedenfalls auch.'”

Tehát  a  nemzeti  tanácsok  voltak  hivatva  a  front  katonai
helyzete fölött dönteni és nem a hadseregfőparancsnokság!



63

November  3-án  del.  2h kapta  meg  Schneller  ezredes  a  had-
seregfőparancsnokság  döntését  hughes  útján,  mire  Trientből
Villa  Giustiba autón elutazott.

November  3-án  érkezett  be  ez  a  döntés  Weber  gy.  tbnk.-hoz
rádió utján.

A  döntés   következőképen  hangzott:
„Alle  Waífenstillstandsbedingungen  werden  —  wenn  Mil-

derungen  ohne  Zeitverlust  nicht  zu  erreichen  —  ohne  Präjudiz
für den 'Frieden angenommen.

O.-U.  Truppen  erhielten  demgemäss  bereits  Befehl,  die
Feindseligkeiten sofort einzustellen.

Man  setzt  voraus,  dass  der  Punkt  4.  Land  und  Wasser  nicht
so  zu  verstehen  ist,  dass  die  feindliche  Armee  die  freie  Bewegung
zu  einem  Angriffe  auf  Deutschland  benützen  könne.  Obwohl
man  solch  einen  Fall  nicht  verhindern  könnte,  müsste  jedoch
dementsprechend  Protest  gegen  denselben  erhoben  werden.  Es
wäre  also  auch  diese  Bedingung  anzunehmen  —  aber  vorher
zu  versuchen,  den  feindlichen  Vormarsch  der  Zeit  nach  zu
verzögern.”

Ezen  utasítás  alapján  Weber  gy.  tbnk.  1918  november  3-án
dúl.  3h-kor  a  fegyverszüneti  szerződést  aláírta  és  erről  a  badeni
hadseregfőparancsnokságot rádió útján értesítette és pedig:

„Waffenstillstandsbedingungen  heute,  3-ten  November  33í

nra.  angenommen.  Vertrag  unterfertigt.  Einstellung  der  Feind-
seligkeit  seitens  der  AlUirien  erfolgt  4.  November  3Jl um.  mittel-
europäischer  Zeii.  Wichtigster  Auszug  aus  Durchführungsbestim-
mungen folgt mit nächstem Radiogramm.”

A  fegyverszüneti  szerződésnek  aláírása  előtt  mindkét  fél
bizottsága  teljes  ülést  tartott.  Ezen  ülésen  Weber  gy.  tbnk.
mindenekelőtt  az  ellenségeskedésnek  az  olaszok  által  való  azon-
nali  beszüntetését  szóbahozta,  azon  indokolással,  hogy  saját
részről  ez  már  november  hó  3-án  hajnalban  el  lett  rendelve.
Dacára  a  fegyverszüneti  szerződés  1.  pontjára  való  hivatkozás-
nak,  mely  szerint  az  ellenségeskedés  azonnal  beszüntetendő,  Ba-
dogíio  tbnk.  a  leghatározottabban  megmaradt  annál,  hogy  az
olaszok  részéről  az  ellenségeskedés  csak  24  órával  a  fegyver-
szüneti  szerződés  aláírása  után,  vagyis  november  4-én  dut.  3h-kor
ér  véget;  nyilván  azon  okból,  hogy  az  olaszok  minden  ellent-
állás nélkül könnyűszerrel bővíthessék ki hadi sikereiket.

A  hadseregfő-parancsnokság  kétségkívül  végzetes  hibát  köve-
tett  el.  hogy  midőn  a  fegyverszüneti  feltételek  hosszas  huza-vona
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utáni  elfogadásához  hozzájárult,  ezzel  egyidejűleg  intézkedett,
hogy  az  ellenségeskedést  azonnal  be  kell  szüntetni  és  nem  várta
be  a  fegyverszüneti  bizottság  tárgyalásának  eredményét,  dacára
annak,  hogy  a  november  hó  1-én  expédiait  jelentés  1.  pontja
kifejezetten  hangsúlyozta,  hogy  a  fegyverszünet  időpontja  még
tanulmány tárgyává tétetett.

Ezen póni következőképen szólott:
„Zu Punkt 1.
Stunde  des  Waffenstillstandes,  Demarcationslinie,  Fixierung

einer  neutralen  Zone,  Massregeln  für  die  Verpflegung  der  Trap-
pen und Bevölkerung sind derzeit im Studium begriffen.”

A  hadseregfőparancsnokság,  amint  november  3-án  hajnal-
ban  (nyilván  del.  lh)  elhatározta,  hogy  a  fegyverszüneti  szer-
ződés  feltételeit  elfogadja,  a  fegyverszüneti  bizottságnak  értesí-
tése  mellett  (rádió  és  hughes  útján)  a  hadseregparancsnoksá-
gokkal  is  tudatta  ezen  elhatározását  és  elrendelte  egyidejűleg,
hogy  az  ellenségeskedéseket  azonnal  be  kell  szüntetni  anélkül,
hogy  tudta  volna,  hogy  a  fegyverszüneti  bizottságok  a  szerződés
végleges  nyélbeütése  alkalmával  a  végrehajtás  módozataira  nézve
miként és hogyan fognak megállapodni.

Pedig,  ha  a2  ellenségeskedések  azonnali  beszüntetésére  ki-
adott  november  3-iki  parancsot  nem  hirtelenkedte  volna  el,  agy
néhány  óra  múlva,  november  3-án  dut.  3h-kor  a  Villa  Giusliból
expédiait  jelentésből  megtudhatta  volna,  hogy  az  olaszok  csak
24  órával  a  fegyverszünet  aláírása  után  szüntetik  meg  az  ellen-
ségeskedést.

A  fegyverszüneti  feltételek  tervezetének  1.  pontja  következő-
képen szól:

1.  Az  ellenségeskedést  azonnal  be  kell  szüntetni  szárazföl-
dön, tengeren és levegőben egyaránt.

Ez  a  szó  „azonnal”  még  nem  határozza  meg  a  napot  és
órát.  Ami  Badenben  azonnaî-t  jelent,  az  Páduában  már  múlt
volt,  mert  míg  ez  ott  tudomásra  kerül,  arra  idő  kellett  és  az  idő
nem áll meg.

Ha  a  hadseregfőparancsnokság  a  feltételeket  november  3-án
del.  Ili-kor  el  is  fogadta,  ezzel  még  az  ellenségeskedés  beszünte-
tésének  terminusát  egyoldalúlag  nem  határozhatta  meg,  hiszen
ennek  megállapítása,  azaz  a  nap,  óra  és  perc  szerinti  meghatá-
rozása,  illetve  ennek  a  két  szerződő  fél  közötti  összhangbahoza-
tala épp a két fegyverszüneti bizottság feladata volt.
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A  tervezet  általános  elfogadásának  naptári  kelte  és  órája
nem  jelentette  az  ellenségeskedés  beszüntetésének  óráját;  hisz
azt,  hogy  Páduában  e  tárgyban  mily  megállapodásra  fognak  a
bizottságok jutni, Badenben  nem tudhatták.

Feltétlen  be  kellett  volna  tehát  Badenben  várni  a  bizottságok
megállapodását  és  csak  azután  lett  volna  szabad  a  mindkét  fél
hozzájárulása  folytán  érvényessé  vált  ellenségeskedés  megszün-
tetésének idejét közhírré tenni.

Azáltal,  hogy  Páduát  a  már  megtörtént  események  elé  állí-
tották,  nem  volt  meg  a  biztosíték  arra  nézve,  hogy  ezen  határo-
zatot az olaszok végérvényesnek is fogják tekinteni.

Azzal  is  számítani  kellett,  hogy  ami  a  megbomlott  rendű
osztrák-magyar  hadseregre  nézve  sürgős  volt  és  „azonnal”  ér-
vénybe  kellett,  hogy  lépjen  a  front  helyzete  miatt,  az  az  olasz
hadseregnél,  hol  rend  volt,  nem  lehetett  oly  sürgős  és  az  „azon-
nal”-ra ott oly égetően szükség nem is lehetett.

Azt  is  tekintetbe  kellett  venni,  hogy  az  ellenségeskedés  meg-
szüntetésére  kitűzendő  időt  (nap,  óra,  perc)  összhangba  kellett
hozni  azon  tér  és  idővel,  mely  szükséges  volt  arra,  hogy  az  erre
kiadandó  intézkedések  az  egész  arcvonalon  az  összes  érdekelt
parancsnokságokhoz  és  csapatokhoz  eljussanak  és  közhírré
váljanak.

Ezen  következtetések  helyességét  a  történtek  szomoruan
igazolják.

Az,  hogy  oly  sok  csapat  (15  gy.  ho.,  3  Ív.  ho.,  2  gyalog-
dandár,  3  gyalogezred  és  a  rivai  védelmi  szakasz)  esett  hadi-
fogságba, a fegyverszüneti bizottság lelkiismeretét nem terhelheti.

A  hadifogságba  jutott  csapatainkat  a  14.  vázlat  tünteti  fel,  a
részletek a 15. mellékletből vehetők ki.

Annak  teljes  megértéséhez,  hogy  oly  sok  csapatunk  került
hadifogságba  —  a  fegyverszüneti  egyezségnek  kétféle  módon
való  értelmezésétől  eltekintve  —  szolgáljon  még  a  következő
földrajzi ismertetés is. (16. vázlat.)

Tirolból  a  visszavonulás  lebonyolítására  csupán  két  nagy
ut állott rendelkezésre és pedig:

I. Az  Etsch  (Trient)—Eisack  (Bozen—Franzensíeste)—Inn
(Innsbruck)—Salzach   (Bischofshofen)   völgyében és

II. a  Rienz  (Franzensfeste)—Dráva  (Pusterthal—Lienz)
völgyében.

A  svájci  határ  (Stilfserhágó)  és  a  Brenta-völgye  között  el-
terülő  Alpokból   (Adamello-Lessini)   és  a  Hétközség  fensíkjairól
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(Sette  Gomuni)  az  összes  utak  (Vintschgau,  Val  di  Sole,  Sulzberg,
Judicarien,  Val  Buona,  Val  di  Rendena,  Sarca-völgy,  Val  Sugana)
az Etsch-völgyébe (Rovereto-Bozen) torkolnak.

Ha  az  Etsch  völgyét  elzárjuk,  ezzel  az  összes  belefutó  utakat
is elvágjuk.

Így  történt,  hogy  a  10.  hadsereg,  mely  a  svájci  határtól  a
Hétközség  fensíkjáig  (Astko-völgyéig)  elterülő  alpesi  hegység-
ben  volt  állásban,  majdnem  teljesen  (négy  gy.  ho.  és  egy  lovas
ho.,  Riva  védelmi  szakasz)  el  lett  vágva  a  visszavonulás  lehető-
ségétől,  amint  az  olaszok  az  Etsch-völgyében  Trienten  át  Bozenre
előretörtek.

A  Hétközség  fensíkjain  az  Astico-  és  Brenta-folyó  között
állott  a  11.  hadsereg,  visszavonulási  fővonala  szintén  a  Val
Suganában vezetett  az  Etsch-völgyébe.

Így  történt  ezen  hadseregnél  is,  hogy  a  zöm  (öt  gy.  ho.  és
egy  lovas  ho.)  útja  a  Val  Suganában  el  lett  vágva  és  csakis  azon
kevés  része  nem  jutott  hadifogságba,  mely  a  Val  Suganából  letért
és a Gadin-hágón át vonult vissza Bozen felé. (5. ho., 40. h. gy. ho.)

A  Belluno-hadseregből  alig  került  valaki  hadifogságba,  mi-
vel  három  jó  ut  állott  a  Dráva-völgyébe  (Pusterthal)  való  vissza-
vonulásra  rendelkezésre.  (Cismone-völgyéből  Predazzo—Gröd-
ner-hágón  át,  a  Cordevole-völgyből  Arabbán  át  Bruneckre  és  a
felső Piave völgyében Pieve di Gádorén át Inniehenre.)

Az  olasz  síkságon  (Piave-fronton)  harcoló  6.  hadsereg  és  az
Isonzó-hadsereg  visszavonulását  azon  körülmény  zavarta,  hogy
az  a  terület,  melyen  a  visszavonulás  folyt,  a  veneziai  Alpok  ki-
szögellése  folytán  35  km.-re  szűkült  össze  Sacile  és  S.  Stino
között (Livenza-szakasz).

A  6.  hadsereg  összetorlódott  az  Isonzó-hadsereggel  és  csakis
északi  szárnyának  kis  része  vette  visszavonulási  útját  a  felső
Piave-völgyéből  Pieve  di  Cadoren  át  a  Dráva-völgyébe  (31.  ho.
és 25. ho.).

Ε  két  hadseregnek  főleg  azon  része  jutott  hadifogságba,
mely  a  két  hadsereg  belső  szárnyán  torlódott  össze.  Egy  feltűnő
jelenség  mutatkozik  ezen  két  hadseregnél.  Leginkább  azon  had-
osztályok  kerültek  itt  hadifogságba,  melyek  tartalékban  voltak
(a  6.  hadseregből  34.,  10.,  43.  lövész  ho.,  az  Isonzó-hadseregből
'fél  24.,  44.  lövész,  8.  lovas  ho.,)  a  nagy  harcok  alatt.  Ennek
az  lehet  a  magyarázata,  hogy  e  harctér  fedettsége  és  át  nem
tekinthetősége   a   harc   vezetését   nagyon   megnehezítette   s   így
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s midőn  a  tartalékegységek  harcba  kerültek  a  harctér  egyéb  sza-
kaszain, az előrehatolt olasz erők elvágták az útjukat.

Az  aláírt  fegyverszüneti  szerződést  és  az  erre  vonatkozó
végrehajtási  utasítást  november  hó  4-én  Trient—Innsbruck,
illetve Trient—Villach irányban egy-egy futártiszt vitte Badenbe.

November  4-én  érkezett  meg  a  hadseregfőparancsnokságnak
egy  rádiógrammja,  melynek  alapján  dut.  2h 30t-kor  a  bizottság
tiltakozást  intézett  az  olasz  főparancsnoksághoz  az  ellenségeske-
déseknek  24  órával  való  önkényes  meghosszabbítása  miatt  és
követelte,  hogy  november  3.  dut.  3h-tól  november  4-én  dut.  3h-ig
hadifogságba esetteket bocsássa szabadon.

Eső után köpenyeg.
Természetes,  hogy  a  tiltakozásnak  eredménye  nem  volt;  az

olaszoknak  különös  érdekük  fűződött  ahhoz,  hogy  az  ellenséges-
kedést  még  akkor  is  folytassák,  midőn  tudták,  hogy  az  osztrák-
magyar  hadsereg  már  beszüntette  azt  és  semmi  ellenállásra
nem  akadhattak,  mert  így  annál  tökéletesebbnek  tüntethették  fel
szövetségeseik  előtt  a  most  már  vértelenül  kivívott  nagy  győzel-
müket,  mely  a  november  hó  4-én  kiadott  1268.  számú  hadi-
jelentésben látott napvilágot. (17. melléklet.)

A  november  hó  2-áról  kiadott  hadijelentés  80.000  hadi-
fogolyról  szól,  míg  a  november  4-iki  hadijelentés  300.000  hadi-
fogolyról  tesz  említést.  Világos  tehát,  hogy  a  két  összeg  közötti
óriási növekedéshez  az olasz  hadsereg nem harc révén jutott.

Annak  megvilágítása  céljából,  hogy  az  olaszok  a  fegyver-
szünet  tudatos  félremagyarázása  révén  hogyan  iparkodtak  győ-
zelmüket  naggyá  tenni,  néhány  hiteles  adatot  teszek  közzé,  mely-
ből  kivehető,   hogy  az  olaszok  csak  azon  esetben  iparkodtak  a
félremagyarázott  fegyverszünetnek  érvényt  szerezni,  ha  vissza-
vonuló  csapataink  ellentállást  nem  fejtenek  ki.  Ha  azonban
fegyverhez  nyulunk,  vagy  azzal  csak  fenyegetőzünk  is,  úgy  az
olaszok  rögtön  elállottak  volna  a  tévesen  magyarázott  fegyver-
szünet végrehajtásától.

A csapatok értesítése következőképen szólt:
„Az  ellenségeskedés  azonnal  beszüntetendő.  A  csapatok  lak-

táborkörleteikben  várják  be  az  elszállításra  vonatkozó  paran-
csokat.”

A  83.  gy.-e.  (szombathelyi)  november  hó  3-án  Tagliamentótól
8000  lépésre  keletre  fekvő  Teor  faluban  laktáborba  szállott,  mely
a  latisana—palmanuovai  úton  feküdt.  November  4-én  del.  2H-kor
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az  ezredet  felriasztották.  Távolból  gépfegyvertűz  volt  hallható
Az  előljáró  65.  gy.  dandárparancsnokság  tudatta  az  ezredparancs-
noksággal,  hogy  az  olaszok  a  Tagliamento  latisanai  hídját  rajta
ütéssel  birtokukba  kerítették  és  a  33.  ho.  éjjelezésének  biztosí-
tására a Tagliamentón állást foglalt 19. gy.-ezredet megtámadták.

A  Tagliamento  hídjának  felrobbantása  ugyan  el  volt  ren-
delve,  de  tekintettel  az  életbelépett  fegyverszünetre,  nem  történt
meg.

A 83. gy.-e. védőállást foglalt.
Délről ágyúdörgés  volt  hallható.
A  83.  gy.-e.  parancsnoka  a  vázolt  helyzetre  való  tekintettel

azon  esetben,  ha  az  ezredet  az  olaszok  megtámadnák,  elrendelte
a tüzelést.

Ezen  erélyes  fellépés  következménye  lett,  mint  később  látni
fogjuk,  hogy  derék  katonáink  ezrei  menekültek  meg  az  olasz
hadifogságtól.

Az  ezred  ezen  harcrakész  állásában  (Paradiso  falucskától
nyugatra)  értesült  arról,  hogy  a  fegyverszünet  az  olaszok  értel-
mezése szerint csak november 4-én dut. 3h-kor lép életbe.

Az  ezred  miután  az  előtörő  olasz  kerékpáros  és  lovas  jár-
őröket  géppuskatűzzel  visszaverte,  visszavonulását  újból  foly-
tatva, Palmanuovára menetelt.

Az  ezredparancsnok  a  végzászlóaljnál  tartózkodott  a  gép-
puskás századnál.

Az  ezredet  ezen  az  úton  idegen  csapathoz  tartozó  járművek
követték.

Az  ezredparancsnoktól  kb.  30  lépésnyi  távolban  a  járművek
mellett  egyszerre  olasz  lovasok  jelentek  meg,  kik  a  járműveket
lépésben  kisérték,  amire  a  cseh  nemzetiségű  hajtólegénység
egyáltalában nem reagált.

„Tüzelni”  vezényszó  hangzott  el  hirtelen,  mire  a  géppuskás
század tüzelőállásba ment.

A  lovas  csoportból  kivált  egy  tiszt  és  intett  az  ezredparancs-
noknak, mire „Tüzet szüntess” vezényszó következett.

A  lovascsoport  a  2.  olasz  lovashadosztályparancsnokság
törzse volt.

Az ezredparancsok a következő kijelentést tette:

„Parancsot  adtam  a  tüzelésre,  ha  önök  előnyomulnak.  Diaz
tbnk.  már  tegnap  reggel  értesítést  tett  közhírré,  hogy  a  fegyver-
szüneti  egyezmény  elfogadtatott,  miért  is  mi  az  ellenségeskedést
beszüntettük. Önök dacára ennek, megtámadtak minket.”
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A ho.-parancsnok válasza a következő volt:
„Előrenyomulásra  parancsot  kaptam.  A  fegyverszünetre

vonatkozó  egyezményt  az  olasz  király  elfogadta,  de  az  önök  csá-
szárja  részéről  az  elfogadás  még  hiányzik,  mert  azt  csakis  az
önök főparancsnoksága írta alá.”

Az  olasz  tábornok  egy  demarcationális  vonalnak  a  helyszí-
nen  való  azonnali  megállapítását,  míg  a  83.  gy.-e.  parancsnoka
az  olasz  lovasságnak  3  km.-re  való  visszavételét  és  ezáltal  az
olasz  lovasság  által  túlhaladott  saját  járműoszlopunk  elbocsátá-
sát követelte.

Az  olaszok  ezt  nem  fogadták  el,  mire  az  ezredparancsnok
kijelentette,  hogy:  „önök  a  fegyverszüneti  egyezséget  megszeg-
ték,  ha  javaslatomat  el  nem  fogadják,  kényszerítve  leszek,  hogy
az ellenségeskedést újból megkezdjem.”

Ez  hatott,  az  olasz  ho.-parancsnok  a  járműoszlopot  szaba-
don bocsájtotta.

A  november  hó  4.-ről  5.-re  virradó  éjszakát  a  83.  gy.-e.
Palmanuova városban töltötte.

Az  ezredparancsnok  kora  hajnalban  azon  jelentést  kapta,
hogy  Palmanuovában  olasz  gépkocsik  vannak  és  hogy  novem-
ber  hó  4-én  délután,  tehát  a  fegyverszünet  életbelépése  után  egy
páncélozott  gépkocsi  a  Palmanuovától  6  km.-re  délkeletre  fekvő
Ajello  falunál  tüzelőállásban  van  és  kisebb  osztagokat,  valamint
egyeseket is elfog és lefegyverez.

A  fegyveres  összeütközés  elejét  veendő,  a  65.  ddr.-parancs-
nok  akként  intézkedett,  hogy  a  83.  gy.-e.  útját  az  északi  utón
Versán át folytassa.

A  ho.  egy  vezérkari  tisztjének  erélyes  fellépése  folytán  az
olasz  4  páncélos  gépkocsiból  álló  csoport,  —  mely  a  33.  hadosz-
tály  további  visszavonulását  el  akarta  vágni  —  Sírassoldón  át
elvonult.

Az  előadott  tények  igazolják,  hogy  az  olaszok  a  fegyverszü-
neti  egyezmény  értelmezésében  beállott  időkülönbséget  arra
használták  ki,  hogy  lovasitott  törzsekkel,  lovassággal,  kerékpá-
ros  járőrökkel  és  gépkocsikkal  visszamenetelő  parancsnoksá-
gainkat,  csapatainkat,  alakulatainkat  és  vonatainkat  megelőzzék
és  hogy  az  ekként  előállott  helyzet  folytán  a  fegyverszüneti  szer-
ződés  végrehajtási  határozványaira  hivatkozva  —  azokat  hadi-
foglyoknak nyilváníthassák.
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Egy másik bizonyíték.
November  3-án  angol  tisztek  és  csapatok  az  Etsch-völgyé-

ben  előresiettek  és  hivatkozva  arra,  hogy  csapataink  már  nov.
3-án  del.  3  órakor  az  ellenségeskedést  beszüntették,  tényleg  a
délutáni  órákban  Trientbe  is  érkeztek.  Itt  megérkezve  első  dol-
guk  volt,  hogy  az  olasz  fegyverszüneti  szerződésre  hivatkozva,
az  Etsch-völgyében  és  a  val  Sugana-völgyben  levő  parancsnok
ságainkat,  csapatainkat  és  vonatainkat  a  fegyverszüneti  egyez-
mény értelmében hadifoglyoknak nyilvánították.

Ekkor  pedig  a  helyzet  ott  az  volt,  hogy  ezen  két  fő  völgy
zsúfolva volt csapatainkkal.

Így  esett  meg  az,  hogy  három  hadtestparancsnokságunk  is
hadifogságba jutott.

Egy harmadik bizonyíték.
A  XXVI.  hadtest  (42.  honvéd,  28.,  48.  és  4.  ho.)  Fonzaso-

Primiero—Predazzón át vonult vissza egy oszlopban.
November  hó  4-én  az  oszlop  vége  még  Primierótól  délre

volt,  midőn  7  óra  15  perckor  délelőtt  jelentés  érkezett,  hogy  az
olaszok 8 órakor délelőtt megkezdik az előnyomulást Primieróra.

Mivel  az  ellenségeskedés  már  november  3-án  megszűnt  és
mivel  vérontásra  semmi  szükség  nem  volt,  a  hadtestparancsnok  -
ság  az  olaszok  szándékát  tudomásul  vette,  de  kikötötte,  hogy  a
hadtest  elvonulását  az  olaszoknak  megakadályozniuk  nem  sza-
bad  és  hogy  november  4-én  Primieróra  csak  egy  olasz  zászló-
alj juthat.

Az  olaszok  erre  azt  válaszolták,  hogy  a  hadtestnek  szabad
elvonulását nem engedik meg.

A  hadtestparancsnokság  az  olaszokkal  tudatta,  hogy  ha  a
dolog  így  áll,  az  elvonulást  harc  árán  fogja  kivívni  a  hadtest.  A
hadosztályok  ily  értelemben  utasíttattak  és  azok  a  menetet  azon-
nal meg is kezdték.

Del.  9  óra  30  perckor  beérkezett  az  olaszok  értesítése,  hogy
a  hadtest  menetét  nem  fogják  zavarni,  sőt  november  3-án  a
Mga.  Agnerolla-magaslaton  ejtett  hadifoglyokat  is  szabadon
bocsájtják.

Egyszer  két  jó  barát  megegyezett  egymással,  hogy  ki  men-
nek a mezőre és becsülettel fognak munkálkodni.

A  munka  hol  verőfényes  napvilágnál,  hol  borult  égbolt  alatt
folyt  és  haladt.  Egyszer  az  égbolt  teljesen  beborult,  mire  embe-
rünk  körülnézett.  A  látóhatár  nyugati  oldalán  nagy  vihart  látott
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dulni  és   látta,   hogy  a   zivatarban  barátjának   szívós  és   kitartó
munkája hiábavaló.

A  látóhatár  déli  oldalán  még  nagyobb  vihart  látott  dühön
géni,  ott    már    a    mennykő    is    lecsapott  és  mindent  összezúzott,
összetört.

Most  emberünk  maga  elé  nézett  az  olasz  róna  felé  és  észre-
vette,  hogy  ott  is  tornyosulnak  vészthozó  felhők  feje  felett,  sőt
már a vihar szelét is érezte.

Emberünk csak áll és nem mozdul.
Az  égiháború  kitört,  pedig  se  vihartálló  szűrje,  se  vízmentes

csizmája  nem  volt.  Gúnyája  rongyokká  foszladozott  nehéz  mun-
kája közben.

Csak  akkor  fordul  meg  és  siet  fedél  alá,  midőn  már  telje-
sen átázott.

Szeretném  megkérdezni  emberünket,  hogy  ha  még  a  hal-
vány  reményét  se  látta  annak,  hogy  a  teljesen  beborult  égbolt
ismét  kiderülhet,  ha  tudta,  hogy  a  viharral  nem  dacolhat  és
eredményes  munkát  a  mezőn  úgy  sem  végezhet,  miért  nem  ment
addig  fedél  alá,  míg  a  vihar  ki  nem  tört,  miért  csak  akkor  tette
ezt, midőn már teljesen elázott?

Mi  lehetett  az  oka  annak,  hogy  a  hadseregfőparancsnokság
csak  1918  október  hó  28-án,  tehát  a  piavei  vereség  után  utasította
a  fegyverszüneti  bizottságot  arra,  hogy  az  egyezmény  megkötése
céljából kezdje meg a tárgyalást az olasz főparancsnoksággal?

Miért  nem  tette  ezt  meg  az    olasz  támadás  előtt?  Abból,
hogy  a  fegyverszüneti  bizottságot  már  1918  október  12-én
Trientben  a  hadseregfőparancsnokság  megalakította,  következik,
hogy a fegyverszünet megkötésére megvolt a szándéka.

Hogy  a  háború  sikerrel  már  nem  folytatható,  azt  a  had-
seregfőparancsnokságnak tudnia kellett.

Ezen  időben  már  ismeretes  volt,  hogy  a  németek  ellent-
álló  ereje  már  meg  volt  törve,  hogy  a  Hindenburg-állást  nehéz  és
véres  harcokban  elveszítették  és  hogy  az  entente-haderő  elől
visszavonulnak a határra.

Az  is  köztudomású  volt,  hogy  a  Balkán-front  összeomlott  és
a  szövetséges  hatalmak  hadseregei  Konstantinápoly,  Szófia,
Belgrádra feltartóztatlanul előnyomultak.

A  hadseregfőparancsnokságnak  a  jelentésekből  és  megfigye-
lésekből  azt  is  tudnia  kellett,  hogy  az  olaszok  általános  táma-
dásra  készültek.

Hogy  a  fegyverszüneti  szerződésnek  az  olasz  támadás  előtt
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való  megkötésének  kísérlete  megfontolás  tárgya  volt,  bizonyítja
az,  hogy  a  bizottság  már  1918  október  12-ike  óta  előzetes  megbe-
széléseket  folytatott,  hogy  miként  eszközöltessék  a  megszállott
területek  kiürítése,  mely  akként  került  volna  kivitelre,  hogy  a
tiroli  arcvonal  Insbruckra,  a  piavei  pedig  Laibachra  támaszko-
dott volna.

Dél-Tirol  megszállott  területeinek  kiürítését  súrlódásokkal
ugyan,  de  mindenesetre  sokkal  kevesebb  élő  és  holt  anyagvesz-
teséggel  lehetett  volna  keresztülvinni,  mint  egy  meginditott  olasz
támadás alatt vagy után.

Veneziában  a  megszállott  terület  kiürítése  céljából  azt  ter-
vezték,  hogy  ezt  az  országrészt  a  Livenza  és  Tagliamento  vonala
mentén  három  övre  osztják;  a  kiürítés  itt  is  simábban  ment
volna  az  olasz  támadás  előtt,  mert  a  Piavet  máról-holnapra  az
ellenséges haderők nem léphették át.

Afelől  se  lehetett  kétség,  hogy  a  kiürítés,  amidőn  az  ellen-
ség  nyomon  követ,  tehát  az  ellenséges  támadás  alatt  vagy  után
a  haclseregparancsnokok  véleménye  szerint  az  osztrák-magyar
haderő összeomlását fogja maga után vonni.

Wilson  elnök  kijelentése  szerint  is  a  fegyverszünet  és  béke-
tárgyalás  ügye  csak  akkor  képezhette  a  megbeszélés  tárgyát,
ha előbb a megszállott területek kiürülnek.

Tehát  megfontolás  tárgyát  kellett  képezni  annak,  hogy  a
fegyverszünet  megkötésére  szolgáló  lépéseket  az  olasz  támadás
előtt vagy után kell-e megtenni?

Ha  a  fegyverszünet  az  olasz  támadás  előtt  köttetik  meg,
annak  előnye  az,  hogy  a  milliós  hadsereg  rendben  és  fegyelme-
zetten  szállítható  el  a  frontról,  a  megszállott  terület  simán  ürít-
hető  ki  és  a  milliárdokat  érő  élő  és  holt  hadianyag  nem
pusztul el.

Ha  azonban  a  fegyverszünet  az  olasz  támadás  alatt  vagy
után  köttetik  meg,  minden  a  harc  sikerétől  vagy  sikertelenségé-
től lesz függővé téve.

A  harcnak  ránk  nézve  sikeres  kimenetele  esetén  enyhébb
feltételekre  számíthatunk  és  a  hadseregnek  a  harctérről  való  el-
szállítása  és  a  megszállott  terület  kiürítése  is  simán  folyhat  le,
mivel  egy  visszavert  támadás  után  az  ellenség  cselekvő  ereje  min-
denesetre meg van bénítva.

Ha  azonban  a  harc  ránk  nézve  balul  üt  ki,  akkor  a  legsú-
lyosabb  feltételeket  is    kénytelenek    lennénk  elfogadni  és  a  vert
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hadseregnek    az    arcvonalról     való     visszavonulása    felbomlást
idéz elő.

Az  e  kérdésben  való  döntés  tehát  attól  függött,  hogy  volt-e
arra  biztos  remény,  hogy  hadseregünk  az  olasz  támadást  vissza
tudja-e verni vagy sem?

Ε kérdés eldöntése előtt mérlegelni kellett:

a) milyen a Front helyzete?

Megvan-e  hadseregünknek  az  az  erkölcsi  súlya  és  ereje,
mely  nagy  tettekre  képesíti?;  meg  vannak-e  azon  anyagi  esz-
közök, melyek egy döntő mérkőzés sikerét elősegítik?

b) milyen a Hinterland helyzete?

Támogatja-e  a  monarchia  összessége  az  arcvonalat  nehéz
küzdelmében?



A FRONT.

A) Katonai helyzet.

(Erkölcsi erő. Fegyelem. Szellem.)

A  csapatok  erkölcsi  értéke,  katonai  fegyelme  és  szelleme
már  távolról  sem  volt  oly  fokú,  mely  elengedhetetlen  ahhoz,  hogy
a háborút szilárdan álljuk továbbra is.

Hadseregünk  fegyelmének  és  szellemének  meglazulása  szo-
ros kapcsolatban volt az északkeleti arcvonal megszüntetésével.

A  brest-litowski  békekötés  (Ukrainával  1918  február  9.,
Oroszországgal  1918  március  3.)  lehetővé  tette,  hogy  az  egykori
Oroszország  szétesése  és  hadseregének  felbomlása  folytán  az
északkeleti  arcvonalról  felszabadult  erők  más  helyen  alkalmaz-
tassanak.

Az  északkeleti  arcvonal  állománya  1917.  évben  kb.  1½  millió
embert tett ki.

A  békekötés  folytán  1918.  évben  ezen  arcvonal  állománya
kb. 1 millió emberrel csökkent.

A  felszabadult  osztrák-magyar  erőt  az  olasz  arcvonal  meg-
erősítésére  használták  fel,  melynek  létszáma  1918.  június  haváig
kb. 500.000 fővel erősbödött.

Ezen  erő,  mely  az  északkeleti  harctéren  az  oroszokkal  állott
szemben,  a  békekötés  előtt,  alatt  és  után  közvetlen  érintkezésbe
jutott  a  már  bolsevistává  vált  orosz  haderővel  és  látta  annak
fegyelmetlenségét,  elzüllését  és  bomlását,  szóval  azt  látta,  amit
tulajdonképen nem lett volna szabad látnia.

Ez már baj volt.

Még  nagyobb  baj  volt  azonban  az,  hogy  a  békekötés  előtt,
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de  főkép  utána  a  hadifogságból  visszatérők  nagy  tömege  szinte
meglepetésszerűen árasztotta el északkeleti arcvonalunkat.

A  hazatérő  hadifoglyok  egyszerre  csak  itt  voltak;  Kelet-
galicia  határát  naponta  ezrek  lépték  át,  kik  a  négy  éven  át  dúló
harcok  elpusztította  .Galíciában  nem  enyhülést,  hanem  újabb
nélkülözést és ínséget találtak.

Így  történt,  hogy  a  hadifoglyok,  kik  sok  száz  mértföldet  gya-
logosan,  túlnyomóan  mezítláb  tettek  meg,  vérző,  feltörött  lábbal,
rongyokban, kiéhezve érkeztek   meg a szeretett haza   határára.

És  mivel  Keletgaliciában  is  ínség  honolt,  a  hadifoglyok
tömegének  szívét  az  elkeseredés  és  keserűség  érzése  lepte  el;
hangok  hallatszottak,  hogy  hát  ez  az  a  haza,  melyért  harcoltak
és véreztek?

A  bolsevizmusra  fogékony  lelkek  ezekre  a  hangokra
füleltek!

Amint  ezek  az  állapotok  a  hadvezetőség  tudomására  jutot-
tak,  intézkedések  történtek  azonnal,  hogy  a  hazatérteket  a  leg-
szükségesebbekkel ellássák.

Ez  azonban  nem  történhetett  meg  oly  gyorsan,  mint  kívána-
tos  lett  volna,  mert  akkor  már  magában  a  monarchiában  is  sok-
ban  nagy  szükség  volt.  Hetek  teltek  el,  míg  az  ínségen  enyhíteni
lehetett.

A  hadvezetőség  a  hazatérők  elhelyezésére,  felruházására,
fertőtlenítésére  és  vesztegzár  alá  való  helyezésére  intézkedett
ugyan,  de  mivel  oly  hirtelen  következett  be  népvándorlás,  az  in-
tézkedések  nem  lehettek  kielégítők  és  csak  rögtönzések  voltak.  A
hazaözönlő  hadifoglyok  tömegét  a  monarchia  keleti  részében  zár
alá  tették,  hogy  Oroszországból  a  járványok  csiráit  be  ne  hur-
colhassák.

A  vesztegzárt  kitöltött  hadifoglyokat  rendezték,  csoportokba
osztották be és póttesteikhez elszállították.

A póttestek a hazatérteket szeretteik körébe szabadságolták.
Most történt meg a nagy hiba!
A  szabadságolások  csak  rövid  időre  szóltak,  melynek  letelte

után szolgálattételre újból behívták őket. Ez megbosszulta magát.
A  katonai  fegyelmet,  engedelmességet  és  rend  iránti  érzékel

a  bolseviki  Oroszország  légköre  a  hosszú  hadifogság  alatt  a
hazatértek lelkében megfertőzte.

A  szökevények  ezrei  bujdostak  szerte  az  országban  és  külö-
nösen a nagy városok sötét zugaiban rejtőztek el.
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Az  1918  júniusi  Piave-ofFenzíva  veszteségeit  az  olasz  fron-
ton sürgősen pótolni kellett.

A  szükséglet  a  felgyógyultak  állományából  és  a  legfiatalabb
korosztályból fedezhető nem volt.

Más  mód  tehát  nem  volt,  a  hadifogságból  hazatérteket  kellett
újból az arcvonalba állítani.

1918.  év  második  felében  az  országban  a  lelki  erő  már  na-
gyon  lesülyedt.  Ez  a  hadseregben  is  észlelhető  volt.  Az  ország
már  nem  volt  képes  a  hadsereg  idegeit  megacélozni.  A  bolseviki
Oroszországgal  kötött  béke  a  hátország  szellemére  veszélyes  ha-
tással  volt.  A  sokak  által  annyira  óhajtott  béke  tehát  lehetséges
volt! Ez nagyon megerősítette az arra irányuló mozgalmat.

A  holsevikiek  az  eszközt  is  megmutatták,  hogyan  lehetett
a  békét  elérni.  Az  Oroszországból  visszatérők  mindjárt  felhasz-
nálták ezen eszközt: „a tömegsztrájkot!”

A  hátországban  a  hangulat  annál  rosszabb  lett,  minél  inkább
vették  azt  igénybe  az  arcvonal  veszteségeinek  pótlására.  A  pót-
lás  szelleme  annál  gyengébb,  minél  inkább  vették  őket  abból  a
korbóí  és  évfolyamból,  melyek  eddig  egészen,  vagy  részben  fel
voltak  mentve  a  harctéri  szolgálat  alól.  A  hadiszolgálatra  való
behívásoknál  a  haditapasztalat  szerint  bizonyos  koron  és  egy
meghatározott  teljesítőképességen  tul  menni  káros  volt.  Az  a
haszon,  melyb^a  45  éven  felülieknek  az  arcvonalban  és  hadtáp-
nál  teljesített  munkájából  származott,  nem  volt  arányban  azzal  a
kárral, amit hevonultatásuk okozott.

Amig  ezek  a  hátország  gépezetében  hasznosan  kihasználha-
tók  voltak,  addig  az  arcvonalba  kényszerítve  ott  az  elégedetlen-
séget  szították  és  nemcsak  környezetük,  hanem  a  hazaküidött
értesítéseikkel  a  hátország  hangulatát  károsan  befolyásolták  és  a
hátországot izgatták.

Még  károsabb  volt  az  eddig  a  harctéri  szolgálat  alól  mente-
sített  ipari,  kereskedelmi  és  közlekedési  alkalmazottaknak  revi-
diálás  utján  való  behívása.  Ha  valamely  munkás  eddig  csupán
azért  volt  a  háborúnak  ellensége,  mert  szakszervezetének  általá-
nos  elvei  azt  úgy  követelték,  úgy  ezután  az  ügy  ránézve  már  sze-
mélyes  érdekkel  is  bírt  Csak  a  háború  befejezése  tudta  volna  az
őt  fenyegető  veszedelem  elől  megmenteni  és  így  a  behívott,
illetve  a  behívás  veszélyének  kitett  munkások  tömege  a  háború
ellen uszító pártok karjaiba dőlt.

Így  szaporodtak  a  szökött  katonák  és  a  katonaság  soraiban
az izgatók.
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Hogy  ez  így  volt,  bizonyítja  az,  hogy  a  háború  első  éveiben
szökött katona és izgató úgyszólván alig akadt.

Ezen  veszélyes  kóros  tünetek  nemcsak  nálunk,  de  a  néme-
teknél  is  mutatkoztak.  Ludendorff  tábornok  művében  olvastam,
hogy  a  legénységet  a  hátországból  a  harctérre  szállító  vasúti
kocsikon,  1918  nyarán,  következő  felírás  volt  olvasható:  „Vágó-
marha  a  nyugoti  arcvonal  számára.”  Képzelhetünk-e  lealázóbb
gúnyt  a  hazájáért  hűségesen  harcolni  akaró  emberek  számára,
mint ezeket a szavakat?

Ilyen szellem került a hátországból a harctérre.
Az  arcvonalra  jutott  menetszázadok  kezdetben  kiválóak

voltak;  igaz  ugyan,  hogy  az  első  menetalakulások  részére  a  pót:

testek a legmegbízhatóbb anyagot válogatták ki.

A kevésbé megbízhatók a póttesteknél maradtak vissza.

A  későbben  utbaindított  menetalakulásokat  már  nem  lehe-
tett  a  teljesen  megbízhatókból  kiállítani,  így  a  póttestek  kényte-
lenek voltak a kevésbé megbízhatókhoz is hozzányúlni.

így  kerültek  ezen  veszedelmes  elemek  a  menetalakulások-
kal  a  hadtápkörletbe,  a  kiképző  csoportokhoz,  és  innen  az  arc-
vonal mögötti tartalékokhoz.

És  valóság  az,  hogy  az  első  vonalban  álló  derék  csapataink
a  katonai  fegyelmet  mindvégig  megtartották  és  megmaradtak  a
tisztek  kezében.  Az  engedelmesség  megtagadása  azon  csapatok-
nál robbant ki, melyek tartalékul voltak az arcvonal mögött.

A  Bellunóban  és  Badenben  megtartott  hadseregfőparancs-
noksági  tanácskozáson  a  hadsereg  képviselői  a  katonai  helyze-
tet  megvitatták  s  itt  azon  vélemény  alakult  ki,  hogy  a  ki  nem
elégítő  élelmezés,  a  ruházatban  és  felszerelésban  való  nagy
hiány,  a  tüzérségi  lövőszer  elégtelensége,  a  belpolitikai  zavarok
és  izgatások  következtében  előállott  helyzet  már  soká  nem  tart-
ható  fenn.  A  honi  sajtó  szakadatlan  és  folyton  fokozódó  izga-
tása,  a  hátországból  jövő  levelezések,  a  szabadságról  bevonu-
lók  propagandája  és  a  hadifogságból  hazatérők  megmételyezett
szelleme,  a  még  fennálló  fegyelmet  is  aláássák  és  a  háborús
ernyedtséget  lépésről-lépésre  fokozzák.  A  kibocsájtott  mani-
fesztum  volt  az  indítóoka  annak,  hogy  a  monarchia  nemzeti-
ségei  ettől  kezdve  az  önrendelkezési  jog  alapján  követelték  a
csapatok hazaszállítását az arcvonalról.

Döntőleg  bomlasztó  hatást  gyakoroltak  gróf  Károlyi  Mihály
országgyűlési   képviselőnek   a   magyar   parlamentben   elmondott
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beszédei,  -melyekről  a  csapatok  október  hó  második  felében
értesültek.

Az  engedelmesség  megtagadásának  első  esete  1918  október
22-én  történt.  A  42.  horvát  hadosztály  két  (27.  és  28.)  ezrede  a
Brenta  és  Piave  közötti  magaslatokon  (Asolone  1522  m.  kúptól
keletre)  az  első  vonalban,  míg  a  másik  két  ezrede  (25.  és  26.)
mögötte  hadosztálytartalékként állott.

Október  hó  22-én  a  tartalékezredeknek  az  állásban  lévő
ezredeket fel kellett volna váltaniok.

A   25. és 26. ezred   kijelentette,   hogy   nem   megy   állásba.
Nem  volt  mit  tenni,  mint  ezen  engedetlenkedő  két  ezredet

az arcvonal mögötti Primiero faluba irányítani.
Ennek  az  volt  a  következménye,  hogy  az  állásban  álló  két

ezred magára maradt, — a tartalék eltűnt.
Az  október  2A.-iki  nehéz,  de  győzelemmel  végződő  assiagói

harc után hasonló sajnálatos eset történt a 27. ho.-nál is.
A  27.  ho.  egy  ezredének  (25.)  egyik  zászlóalja,  mely  had-

testtartalék  volt  (XIII.),  parancsot  kapott,  hogy  a  sisemoli  állás-
nak az ellenség által elragadott szakaszát vegye vissza.

Október  hó  25-én  ezen  zászlóalj  az  ellentámadás  végrehaj-
tását megtagadta.

Nemsokára  már  az  egész  25.  gy.-e.  megtagadta  az  engedel-
mességet.  A  fellázadt  25.  gy.-e.  (losonci  ezred)  kiküldöttei  a  27.
ho.  többi  ezredeit  is  megmételyezték  és  a  szellemet  annyira  lesül-
lyesztették,  hogy  az  egész  hadosztály  azon  követeléssel  lépett  fel,
hogy szállíttassék haza Magyarországba.

A  fekély  tovább  terjedt  a  szomszédos  38.  (székely)  honvéd
hadosztályra  is.  Ezen  hadosztály  június  hótól  kezdve  a  hát-
országban  volt  karhatalmi  szolgálatban,  azután  a  Val  Sugan-
völgyében  hadseregtartalék  volt.  Innen  került  október  első  felé-
ben  állásba.  A  22.  (marosvásárhelyi)  honv.  gy.-e.,  melynek  leg-
utoljára  kellett  volna  állásba  menni,  megtagadta  az  engedelmes-
séget  és  nem  akart  az  assiagói  fensíkra  felmászni.  A  hadtest-
parancsnok  (XÍIÍ.)  az  engedetlenkedő  ezredeket  felkereste,  hogy
személyes  befolyása  által  a  csapatokat  engedelmességre  birja.
Kísérlete eredménnyel nem járt.

A  22.  honvéd  gy.-e.  parancsnoka  a  hadosztályparancsnok-
nak  jelentette,  hogy  az  ezred  szűkebb  hazája  (Erdély)  miatt
aggódik;  védelmére  haza  akar  menni,  mert  hírt  kapott  újságok
és  levelek  útján,  hogy  úgy  mint  1916.  évben  történt,  a  határt
most is kiürítették.
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Hogy  ez  a  rákfene  a  hadsereg  többi  csapataira  át  ne  ragad-
jon,  megfontolás  tárgyává  tették,  hogy  a  27.  és  38.  ho.  az  arc-
vonalból  kivonassák.  Pótlására  a  hadsereg  tartaléka  jöhetett
tekintetbe.

A  10.  i.-ho.  már  elszállítás  alatt  állott  az  új  száva-dunai
frontra, a 36. ho. pedig a piavei frontra.

A  rövid  idő  óta  tartalékban  álló  16.  ho.  egy  dandára  újból
állásba  rendeltetett  a  Monte  Sisemolra,  míg  a  másik  dandár
éppen  most  volt  pihenőre  vonulandó.  A  beállott  helyzet  miatt  ezt
a  dandárt  visszamenetele  közben  megállították.  Ha  ez  a  dandár
újból  állásba  rendeltetik,  elképzelhető,  mily  rossz  hatással  lett
volna ez a csapatra.

Az  5.  ho.  tekintettel  a  Brentától  keletre  fellángolt  harcra,
nem volt elmozdítható.

Ebből  kifolyólag  a  27.  és  38.  h.  ho.  pótlására  tartalék  rendel-
kezésre nem állott

Ezen  szomorú  helyzetre  való  tekintettel  a  hadseregfő-
parancsnokság  a  tiroli  hadsereg  arcvonalparancsnokságnak
(József  főherceg  tábornagynak)  elrendelte,  hogy  a  27.  és  38.  h.
ho.-okat  személyes  megjelenése  által  nyugtassa  meg  és  felvilá-
gosítás céljából szemlélje meg a hadosztályokat.

József  főherceg  tábornagy  ezen  parancs  következtében
Bozen-Griesből  azonnal  a  XIII.  hadtesthez  utazott,  hogy  a  27.  és
38. h. ho.-t megszemlélje.

Október  25-én  ő  Fensége  a  22.  h.  gy.-e.-t  Lariciben  meg-
szemlélte, melynek szellemét igen kritikusnak találta.

A  honvédek  a  szemle  alatt  a  Fenséges  urnák  kijelentették
századaik  nevében,  hogy  állásba  nem  hajlandók  menni.  Meg-
ígérték,  hogy  utolsó  lehelletig  vitézül  és  fegyelmezetten  harcol-
nak,  de  nem  itt,  hanem  erdélyi  hazájukban  és  pedig  azért,  mert
nem  akarják  még  egyszrer  megélni  azt,  ami  1916.  évben  megtör-
tént,  hogy  szüleiket,  feleségeiket  és  gyermekeiket  az  oláhok  le-
mészárolják  még  mielőtt  haza  érkezhettek  védelmükre;  ezért
kérik, hogy még kellő időben Erdélybe szállítsák őket.

A  Fenséges  ur  megkísérelte,  hogy  az  ezredet  jobb  belátásra
bírja, de semmi se használt.

A  hadseregarcvonalparancsnok  a  25.  gy.-e.-t  is  meg  akarta
szemlélni,  mivel  azonban  ez  az  ezred  magát  eltorlaszolta,  felke-
resése lehetetlen volt.

Ő  Fensége  azon  benyomást  szerezte,  hogy  a  27.  és  38.  h.
ho. kat fel kell váltani.
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Jelentésében  annak  is  kifejezést  adott,  hogy  valószínűleg  a
közeljövőben  más  csapatok  is  hasonlóan  fognak  eljárni;  tehát
javasolta,  hogy  a  fegyverszüneti  tárgyalások  mielőbb  fejeztesse-
nek  be.  Ez  az  egyedüli  mód  —  hangsúlyozta  —  hogy  elkerüljük,
hogy a hadsereg a bolsevizmus jegyében széjjelzülljön.

Ő  Fensége  világosan  és  tisztán  Ítélte  meg  a  helyzetet  és  ha
javaslatát  a  hadseregfőparancsnokság  elfogadja  és  ha  gyorsan
s  határozottan  cselekszik,  —  mint  látni  fogjuk  —  sok  minden
másképen történt volna.

Ekkor  már  mindenki  tisztában  volt  azzal,  hogy  a  háború
nem  folytatható;  mert  azon  eszközök  és  tényezők,  melyek  egy
sikeres  háború  folytatásához  föltétlenül  szükségesek,  már  ki-
apadóban voltak.

Mennél  előbb  áll  tehát  be  a  fegyverszünet,  annál  inkább
megvolt  a  biztosíték  arra  nézve,  hogy  az  olasz  front  tömegei  a
hadszíntérről simán juthatnak el az anyaországba.

Tekintve  Tirol  földrajzi  viszonyait,  még  ebben  az  esetben  is
nehéz  feladat  elé  lett  volna  állítva  a  hadseregfőparancsnokság,
tekintettel  a  gyér  vasúti  és  úthálózatra,  az  elszállítandó  nagy
tömegre  és  a  rendkívül  súlyos  élelmezési  helyzetre.  Ezt  csak
akkor  volt  lehetséges  végrehajtani,  ha  a  hadseregnél  még
rend van.

S valóban, ami előrelátható volt, az bekövetkezett.
Felsőbb  parancs  folytán  a  25.  gy.-e.  október  hó  26.-ra  vir-

radó éjjelen a Portule és Dosso del Fine táborba ment hátra.
A  67.  gy.-e.  két  százada,  mely  tartalékban  volt,  amint  az

ezred elmeneteléről értesült, azt önhatalmúlag követte.
A  67.  gy.-e.  többi  csapatai,  melyek  az  első  vonalban  állottak,

állásaikban rendületlenül kitartottak.
A 38. honv. gy.-ho. helyzete ezen időben a következő volt:
A  21.  és  23.  h.-gy.-e.  az  első  vonalat  tartotta  megszállva,

míg  a  24.  h.-gy.-e.  tartalékban  volt.  A  22.  h.-gy.-e.-nek  állásba
kellett  volna  mennie.  Az  arcvonal  dandárparancsnoka  azon  meg-
figyelést  tette,  hogy  az  arcvonalbeli  ezredek  (21.  és  23.),  melyek
idáig  kiválóan  tartották  magukat  és  példás  magatartást  tanúsí-
tottak,  az  utóbi  időben  annyira  megváltoztak,  hogy  alig  lehetett
rájuk  ismerni.  Meggyőződésüknek  adtak  kifejezést  az  elöljárók,
hogy  a  ho.  mind  a  négy  ezrede  egyformán  érez  és  amennyiben  a
22.  h.  gy.-e.  az  engedelmességet  megtagadta,  ugyanez  fog  történni
nemsokára  a  többi  három  ezrednél  is.  Ezen  ezredek  tudták  azt,
hogy  a  22.  h.-gy.-e.-nek  a  fensíkra  kell  érkeznie,  ha  ez  nem  fog
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bekövetkezni,  ezt  a  többi  három  ezred  minden  bizonnyal  meg
fogja  tudni,  és  azt  is,  hogy  miért  nem  ment  az  ezred  állásba,  és
ha  ez  bekövetkezik,  úgy  nem  ítélhető  meg,  hogy  mi  fog  ezután
történni.

Biztosra  vették,  hogy  ha  a  27.  gy.  ho.  a  frontról  elvonul,
úgy azt a 38. h. gy. ho. is követni fogja.

József  kir.  herceg  Ő  Fensége  a  keleti  front  erdélyi  arcvona-
lának  parancsnoka  az  oláhoknak  Erdélyből  való  kiverésekor
1916  december  hó  5-én  meglátogatta  „a  Székelyföldet”.  Az  ott
látottakról következőképen nyilatkozott.

Siralmas  kép  e  temérdek  ártatlan  gyermeket,  szegény  derék
asszonyt  és  öreg  embert  látni,  amint  a  románok  okozta  éh-
ínségbe,  nyomorba  visszatérnek.  Végtelen  kocsisorok  sovány  ge-
bék,  kiéhezett  ökrök  által  nagynehezen  vontatva,  vonulnak  szo-
morú menetben az elhamvadt, elpusztított falvak felé.

A  kocsik  öreg  emberekkel,  gyermekekkel  és  asszonyokkal
zsúfolva  vannak  és  midőn  a  házuk  kormos,  gyászos  helyére  ér-
nek,  idegenül,  keresve  néznek  körül,  hisz  virágos  szép  tiszta
otthont  hagytak  volt  vissza!  S  ime,  csak  pár  megszenesedett  ge-
rendát  találnak  a  hamvas  hóban.  Az  édes  székely  haza  viszont-
látása  által  kiváltott  örömteljes  mosolyuk  megfagy  arcukon  és
keserves,  szívettépő,  sírógörcsben  törtek  ki.  Gyászba  borult  a
szép Székelyföldnek letűnt boldogsága.

Mintha  már  csak  gyász  és  özvegység  várna  rá  a  sötét  bizony-
talan jövőben ...

Eme  két  évvel  ezelőtt  már  egyszer  átszenvedett  keservek
képe  varázsolódhatott  a  székely  hadosztály  harcosainak  lelki
szemei  elé,  midőn  Erdélyből  a  Tirol  havasaiba  elszállt  kósza  hír
suttogva regélte, hogy az oláh újból veszélyezteti a Székelyföldet

Megérthető  tehát,  hogy  a  szűkebb  hazájáért,  családjáért  és
tűzhelyéért  aggódó  gyermek,  férj  és  apa  lelki  egyensúlyát  alap-
jában  megrendítette  a  fenyegető  oláh  rombolás,  rablás  és  gyil-
kolás veszélye.

A  22.  székely  ezred  legénységének  fegyelemellenes  maga-
viselete  minden  körülmények  között  katonailag  súlyosan  elité-
lendő  és  meg  nem  bocsájtható,  de  emberileg,  lélektanilag  meg-
érthető.

Az  említett  két  ezred  izgatott  hangulatának  és  az  engedel-
mességben  való  megrendülésének  okát  az  elöljárók  a  követke-
zőkben látták:

Hazájukból  érkezett  levelek  tartalma  és  a  szabadságról  be-
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vonultaknak  beszédjei  odairányultak,  hogy  hozzátartozóik  Er-
délyből és a magyar vidékekről menekülnek.

Kétségbevonták,  hogy  a  monarchia  belső  zavarai  következ-
tében a sikeres védelem  folytatható.

A  sajtóból  megtudták,  hogy  a  magyar  -kormány  a  parlament-
ben  kijelentette,  hogy  lépéseket  tett  illetékes  helyen,  hogy  a  ma-
gyarországi csapatok térjenek haza Magyarország védelmére.

Hogy  a  vezetés  tiszta  képet  alkothasson,  a  hadseregfőpa-
rancsnokság  a  hadseregparancsnokságokat  felhívta,  hogy  mond-
janak véleményt a helyzet megítéléséről.

A  beérkezett jelentések következőképen összegezhetők:
1. A  tiroli  arcvonalon  az  ismert  okok  (rossz  élelmezés,

gyenge  és  meg  nem  felelő  ruházat  és  felszerelés,  a  monarchia
belső  viszonyaiban  való  elzüllés)  a  fegyelmet  aláássák  és  a  hadi-
fáradtságot  fokozzák.  A  27.  és  38.  h.  gy.  ho.-nak  az  arcvonalból
kierőszakolt  kivonása  következtében,  az  azok  pótlására  rendelt
csapatok  fegyelme  is  megrendült,  amennyiben  ezek  kijelentették,
hogy  ők  nem  azért  vannak,  hogy  a  magyar  csapatok  helyett  har-
coljanak,  így  a  111.  gy.-e.,  a  4.  tiroli  császárvadász  ezred  két
zászlóalja,  az  59.  gy.-e.  és  a  14.  gy.-e.  két  zászlóalja  is  meg-
tagadta az engedelmességet.

2. A  Piave-fronton  a  csapatok  szelleme  még  jó,  bár  a  belső
politikai  zavarok  és  a  tiroli  fronton  bekövetkezett  események
folytán a kedélyek nagyon nyomottak.

3. Minden  tünet  (a  Monte  Perticán  elfogott  olasz  tiszt  ki-
jelentése,  Wilson  amerikai  elnöknek  a  békekötésre  való  eluta-
sító válasza) arra mutatott, hogy ellenséges támadás áll küszöbön.

4. A  legénységnek  meglevő  fegyelme  és  szelleme  sokáig
mar  nem  tartható  fenn,  mert  az  lehetetlen,  hogy  a  belső  politikai
irányzat bomlasztó hatását  ellensúlyozni lehessen.

5. Feltétlenül  és  elodázhatatlanul  sürgősen  szükséges,  hogy
az  élelmezés  megjavuljon  és  a  legénység  felruháztassék,  ha  kell,
az  összes  raktárak1 üritessenek  ki,  de  a  csapatokon  segíteni  kell,
mert a ruházathiány demoralizálja a csapatokat.

6.  Fődolog  azonban,  hogy  a  jelenleg  bizonytalan  helyzetnek
véget kell vetni.

A  jelenlegi  helyzet  és  elhangzott  kinyilatkoztatások  a  csapa-
toknak  a  béke  utáni  vágyakozását  szerfelett  felcsigázták.  Az
ezáltal  keletkezett  feszültséget  gyorsan  meg  kell  szüntetni.  Ha  az
összes  békereménységgel  azonnal  szakítunk,  még  ez  sem  okozna
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oly  hátrányos  visszahatást  az  erkölcsökre,  mint  a  határozatlan-
ság által bekövetkezett elposványosodás.

Vagy  háború  van,  vagy  béke,  középállapot  nem  lehet.  A
Bulgária  kiválása  által  teremtett  helyzet  következtében,  a  bel-
politikai  bomlasztó  irányzat,  s  a  gazdasági  kérdések  által  okozott
nyomasztó  állapot  miatt,  ha  arra  a  végeredményre  jutunk,
hogy  a  háborút  nem  folytatjuk:  véget  kell  vetni  a  hadiállapot-
nak  és  a  fegyverszüneti  tárgyalásokat  mielőbb  be  kell  végezni,
ha  még  oly  súlyos  áldozatok  árán  is,  hogy  ily  módon  a  hadsereg
teljes  összeomlása  elkerülhető  legyen  és  hogy  rendezett  hadsereg-
részek által a monarchia fennállását és nyugalmát biztosíthassuk.

7. Nem  tagadható,  hogy  a  magyar  csapatoknál  azon  aggo-
dalom  keletkezett,  hogy  hazájukat  közvetlenül  ellenséges  betörés
fenyegeti  és  hogy  a  helyzet  megköveteli,  hogy  a  haza  határainak
megvédésére a magyar csapatok térjenek vissza Magyarországba.

Ezen  aggodalmat  az  államférfiak  nyilatkozatai,  a  magyar
parlamentben  folytatott  tárgyalások  és  a  sajtó  izgatása  idéz-
ték elő.

A  magasabb  parancsnokságok  azon  véleményben  voltak,
hogy  az  arcvonalon  a  csapatok  megnyugtatása  céljából  a  magyar
parlamentnek  legfelsőbb  kívánságra  nyilvánosan  ki  kell  jelen-
tenie,  hogy  teljesen  bízik  a  hadvezetőségben  és  így  Magyarország
védelme  céljából  is,  minden  magyar  csapatnak  az  arcvonalon  a
katonai  helyzet  által  megkövetelt  parancsnak  feltétlenül  engedel-
meskednie  kell,  mert  ellenkező  esetben  Isten  tudja  mi  fog
történni.

8. Ha  teljes  biztosítást  nem  kapunk  arra  nézve,  hogy  az
ellenség  nem  fogja  csapatainkat  szorosan  követni,  az  olasz  meg-
hódított  terület  katonailag  ki  nem  üríthető,  különösen  vonatko-
zik ez az Alpesek vidékére nézve.

A  visszavonulás,  mely  az  ellenséggel  szoros  kapcsolatban
következnék be, a hadsereg felbomlására fog vezetni.

Összegezve  a  véleményeket,  annak  eredménye  az,  hogy  a
helyzet  sokáig  nem  tartható  fenn.  Súlyos  és  nagy  elhatározás
elé  állította  a  hadseregfőparancsnokságot;  fél  elhatározás  a
helyzetet  nem  oldja  meg,  ezért  a  döntő  lépés  megtétele  sürgősen
szükségessé válik.

Ennél már világosabban nem lehetett beszélni.
A döntő lépés azonban csak késett!
Azon  tünet,  hogy  hadifáradtság  következtében  egyes  csapa-
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tok  a  szolgálatot  felmondották,  nemcsak  nálunk  mutatkozott,
hanem a szövetséges hatalmaknál is.

1917  július  havában  történt,  hogy  egy  francia  ezred  azon
pillanatban,  midőn  harcba  kellett  volna  lépnie,  küldöttséget  me-
nesztett  az  ezred  parancsnokához  és  kinyilatkoztatta,  hogy  a
legénység az engedelmességet megtagadja.

Egy  másik  esetben  egy  ezred  egy  faluban  elsáncolta  magát,
új  parancsnokokat  választott,  kik  a  tisztikar  előtt  kívánságai-
kat  tolmácsolták  és  pedig  követelték  a  zsold  felemelését,  rend-
szeres  szabadságoltatást,  és  azt,  hogy  a  jövőben  addig  rohamra
ne  vigyék  őket,  míg  az  ellenséges  ellentállás  tüzérségi  előkészítés
által  megtörve  nincsen,  míg  az  ellenséges  védőállások  elpusz-
títva nincsenek és míg a drótakadályok el nem romboltattak.

Sőt  még  az  is  előfordult,  hogy  egy  ezred  Paris  ellen  vonult
gépkocsikra  szerelt  géppuskák  kíséretében.  A  katonák  kijelen-
tették,  hogy  szándékuk  volt  a  francia  parlament  előtt  megjelenni.
Ezen  alkalmakkor  vörös  zászló  alatt  ilyen  kiáltások  hangzottak
el: „Le a háborúval, le a tehetetlen vezetőkkel”.

Az  azonban  az  igazsághoz  tartozik,  hogy  a  francia  hadse-
regben  ezen  kilengések  rendben  történtek,  az  erre  vonatkozó
parancsokat  szigorúan  teljesítették  a  lázadó  ezredek,  vér  sehol
sem  folyt,  rablás,  fosztogatás  sehol  sem  történt,  a  tisztikart
soha  sem  bántalmazták.  A  tiszteknek  az  engedelmességet  meg-
tagadták  ugyan,  de  azért  a  velük  szemben  kötelező  tiszteletről  a
legénység sohasem feledkezett meg.

A  tisztikarnak  azt  mondotta  a  legénység:  „Ti  velünk  együtt
harcoltatok,  mi  nem  bántalmazunk  titeket,  de  nekünk  elég  volt,
a háborúnak véget kell vetni.”

Ezen lázadások a francia 16. hadtestnél egyszerre törtek ki.
A  lázadások  okai  abban  voltak  keresendők,  hogy  a  háború

elviselhetetlenségig  hosszúra  nyúlt,  és  hogy  a  Nivelle  tbk.  által
megindított  francia  ellentámadás  sikerre  nem  vezetett  és  ezáltal
a  katonák  vezetőikbe  vetett  bizalmukat  elvesztették.  Az  újonnan
kinevezett  hadseregfőparancsnok,  Petain  tbnk.  az  okozatokat
helyesen  ismerte  fel  és  ezen  helyzethez  mérten  tette  meg  ellen-
intézkedéseit a rend helyreállítására.

Személyesen  ment  a  frontra  és  egy  hó  alatt  90  hadosztályt
járt  be,  a  tisztikart  és  legénységet  mindenütt  kikérdezve  meg-
ígérte,  hogy  jogos  kívánságaikat  feltétlenül  teljesíteni  fogja.  Így
sikerült  neki  négy  hét  alatt  a  legénységnek  vezetőikben  elvesztett
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hitet  és  bizalmat  újból  helyreállítania.   (Grand  Quartier  General
— Jean de Pierrefeu.)

Az  engedelmességre  a  katonákat  utasítani  és  azt  tőlük  vas-
szigorral  megkövetelni  feltétlenül  szükséges  és  kell  is,  de  a  bizal-
mat  megparancsolni  lélektanilag  véve  nehezen  lehet.  Mert  a  biza-
lom  nem  az  engedelmességből  fakad,  hanem  megfordítva,  a
bizalom szüli az engedelmességet.

A  világháború  hosszú  ideje  alatt  bekövetkeztek  némelykor
oly  események  is,  melyek  nem  szolgáltak  a  bizalom  megerő-
sítésére.

Krausz  Alfréd  gyalogsági  tábornok,  a  volt  cs.  és  kir.  hadi-
iskola  utolsó  parancsnoka,  a  hadsereg  egyik  legképzettebb  tábor-
noka,  „Die  Ursachen  unserer  Niederlage”  cimü  művében  követ-
kező véleményét mondja ki.

Az  osztrák-magyar  haderő  felvonulása  minden  érteimet  nél-
külözni  látszott.  Az  összes  erőt  a  főellenség,  az  oroszok  ellen  kel-
lett  harcba  vetni,  míg  Szerbiát  elég  lett  volna  megfigyelni,  le-
kötni.  Ε  helyett  mi  történt?  A  fél  hadsereg  mozgósíttatott  a  két-
ségbeesett  kis  Szerbia  ellen.  A  támadás  a  Száva—Drina-szöglet-
ből  (Sabac—Ljesnica—Loznica)  indult  ki  és  oly  területen  át
folyt  a  hadművelet,  melyen  a  feltétlen  szükséges  utánszállítási
vonalak  (vasutak  és  kocsizható  utak)  nem  léteztek.  A  volt  cs.  és
kir.  vezérkar  azon  véleményén  alapult  a  hadműveleti  terv,  hogy
Ά duna-szávai  átkelés  ki  nem  erőszakolható,  mivel  a  szerb  part
uralgó!

Az  első  szerbiai  hadjárat  elveszett.  A  második  szerbiai  had
járat,  melyet  Mackensen  tábornagy  Belgrádon  át  a  Morava  völ-
gyében  hajtott  végre,  megsemmisítette  Szerbiát.  Pedig  ezen  had-
művelet  a   Duna—Száva-szakasz   kierőszakolásával   indult  meg,
melyre a volt cs. és kir. vezérkar azt mondotta, hogy kivihetetlen.

A  2.  hadsereg  is  Szerbia  ellen  vonult  fel.  Alig  fejezte  azok-
ban  be  a  vasúti  szállítást,  újból  vasútra  került  és  Oroszország
ellen  irányittatott.  Bár  az  oroszok  elleni  hadműveletekre  lett  ezen
hadsereg  szánva,  mégis  elszállítása  előtt  céltalanul  két  véres  lö-
kést  intézett  a  Száván  át  a  szerbek  ellen.  Midőn  a  Galíciába  való
felvonulásra  az  intézkedések  már  ki  voltak  adva,  a  4.  hadtest
egyes  részeit  és  a  29.  ho.-t  mégis  átdobták  a  Száván,  hogy  a  meg-
vert  5.  hadseregen  segítsen  (1914  augusztus  12—16.).  Ennek  az
eredménye  volt,  hogy  a  szerb  harctéren  harcával  a  helyzeten
már  nem  változtathatott,  ellenben  a  galíciai  harctérről  elkésett  és
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csak  a  döntés  után  arra  érkezett  meg,  hogy  a  San-folyó  mögé
való visszavonulásban szintén részt vegyen.

A  Szerbia  ellen  szánt  erő  ahhoz,  hogy  Szerbiái  letörje,
gyenge,  ahhoz  pedig,  hogy  Szerbiát  lekösse,  erős  volt.  El  volt
tehát  hibázva  a  dolog  a  szerbiai,  de  el  volt  hibázva  az  orosz  arc-
vonalon  is.  Itt  az  orosz  túlerőt  három  hadseregünk  (Kummer
lov.  tbnk  hadseregcsoportja,  1.  és  4.  hadsereg)  egymástól  elágazó
irányban támadta meg.

A  támadás  oly  viszonyok  közepette  indult  meg,  midőn  az
oroszok  teljesen  készen  állottak  a  hadműveletek  megkezdésére,
midőn  az  osztrák-magyar  hadvezetőség  az  orosz  erőcsoportosi-
tásról  egyáltalában  tájékozva  nem  volt.  Arra  számítottunk,  hogy
az  oroszok  még  csak  felvonulásban  varrnak;  ez  volt  ugyanis
mindenkor  a  rögeszménk.  És  épp  az  ellenkezője  volt  igaz.  Az
ι  % oroszok  voltak  készen  és  mi  voltunk  felvonulóban.  És  még  a
felvonulásunk  (2.  hadsereg)  be  sem  volt  fejezve,  máris  megindí-
tottuk  a  támadó  hadműveletet.  És  mivel  az  orosz  erő  hollétéről
biztos  tudomásunk  nem  volt,  nem  is  lehetett  a  hadműveleti
célunk  az  ellenséges  erő  elérése,  hanem  csak  bizonyos  terek  el-
foglalása,  hol  azonban  ellenséges  erő  nem  állott.  Mindenütt
támadtunk, midőn mindenütt gyengék voltunk.

Nagy  áldozatok  árán  ért  el  az  1.  hadsereg  Krasniknál  (1914
augusztus  26.—szept.  1.)  és  a  4.  hadsereg  Komarownál  (1914
aug.  26.—szept.  1.)  sikereket,  melyek  azonban  eredmény  nélkül
maradtak,  mert  a  jobbszárnyon  a  3.  hadsereget  az  orosz  túlerő
(3. és 8. hadsereg) megverte (Í9Í4 aug. 26.—szept. 3.).

Az  általános  helyzet,  az  erőviszonyok,  a  harctér  sajátságos
volta  és  stratégia  alapelve  inkább  azt  követelte,  hogy  az  orosz
erők  előnyomulását  be  kellett  volna  nyugodtan  várni,  hogy  az
ellenséges  erők  csoportosításáról  biztos  képet  alkothassunk  és
hogy  azután  a  helyzet  tisztulása  után  a  döntő  helyen  túlerővel
léphessünk  fel,  és  pedig  a  szárnyakat  átkarolva,  nem  pedig,  mint
megtörtént, arcban.

A  természetes  és  mesterséges  előnyök,  mint  a  San  és  Dnyes-
ter  folyók,  Przemysl  táborvára  és  a  Kárpátok  megadhatták  volna
a  vezetésnek  a  módot  arra,  hogy  döntő  sikereket  vívhasson  itt  is
ki,  úgy  mint  Keletporoszországban,  hol  Hindenburg  tábornagy
azokat  egy  nagy  győzelemre    kihasználta.    Ezen    hibás    vezetés
eredménye  volt,  hogy  a  hosszú  békeidő  alatt  kitűnően  megalko-
tott  és  kifejlesztett  hadseregünk  mindjárt  a  hadjárat  elején,  a
kezdő hadműveletek alatt, roppant vérveszteséget szenvedett.
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A  szerbek  elleni  első  hadműveleteknek  szerencsétlen  lezaj-
lása  után  az  osztrák-magyar  hadsereg  1914  december  hó  15-én
a  Száva mögött rendezkedett.

Krausz  altábornagy,  ki  a  hadműveletekben  mint  a  kombi-
nált  hadtest  parancsnoka  vett.  részt,  december  18-án  Batajnica
vasúti  állomásra  lett  rendelve,  hol  őt  a  Felség  katonai  irodájának
á  főnöke, Marterer altábornagy várta.

Marterer  altábornagy  az  Uralkodó  meghagyásából  a  szeren-
csétlen  hadműveletekről  tájékozódott;  végül  azt  kérdezte,  hogy
a  vezetőséggel  szemben  a  csapatok  milyen  hangulatban  vannak:'
Erre  a  kérdésre  sajnos  a  következő  kinyilatkoztatást  kellett  meg-
tennie:  „Szerencse,  hogy  a  főparancsnokság  nem  tartózkodik  a
csapatok közt.”

Az  1914.  évi  Szerbia  elleni  hadműveletekről  Karl  Friedrich
Nowak  „Der  Weg  zur  Katastrophe”  cimü  munkájában  a  követ-
kezőket irja.

Frank  Liborius  gynl.  tbk.  az  5.  hadsereggel  a  KoJubara
folyócska  szakaszán,  Potiorek  Oszkár  táborszernagy  pedig  az
általa  személyesen  vezetett  6.  hadsereggel  Valjevónál  a  szerbeket
megverte  (november  16.—30.);  az  üldözés  megindult  és  pedig  a
feneketlenné  vált  utakon.  Hófergetegekben  és  fagyban  folyt  az
előnyomulás  a  vad  és  zord  tagoltságú  hegyvidék  magaslatain
keresztül,  melyek  már  téli  mezbe  voltak  burkolva.  Nem  volt
pihenés,  nem  volt  lélegzetvétel.  Csak  hadseregparancs  volt.  A
valjevói  és  kolubarai  győzelmek  nagyok  voltak.  Ezen  időben,
mjtdőn  északkeleten  nyomasztó  gondok  tornyosultak,  senki  sem
várt  Szerbia  felől  babérokat.  A  szerbiai  hadjárat  befejezése  a
már  elért  eredményeknek  teljes  győzelemmé  való  fejlesztése
Potiorek  táborszernagy  kezében  nyugodott.  Ő  azonban  a  feladat
megoldásának  módjában  psychologiailag  tévedett.  Ezen  hibájá-
val felborította eddigi győzelmeit.

Katonáit  éjjel-nappal  meneteltette.  Pihenés  helyett  csatákat
rendelt el.

Példa  nélküli  erőfeszítés  után  a  csapatok  idegei  hallatlan
megpróbáltatásoknak  voltak  kitéve.  Azt  tudták  a  vezetők,  hogy
az  osztrák-magyar  csapatok  vitézül  harcoltak.  De  azt,  hogy  a
legjobb  katonának,  a  harcban  legkitartóbb  vitéznek,  a  menete-
lésben  heteken  át  nélkülözéseket  átszenvedett  harcosnak  szük-
sége  és  joga  is  van  pihenni,  azt  nem  tudták.  Potiorek  táborszer-
nagy  úgy  látta,  hogy  ennek  az  ideje  még  nincs  itt.  Wurm  tábor
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szernagynak  semmi  megjegyzése  nem  volt  a  menet  azonnali
folytatására.  Appel  altábornagy  óvást  tett,  hogy  a  csapatok
tovább  már  nem  bírják.  A  lövőszer  már  elfogyott.  A  pótlás  tel-
jesen  kimaradt.  Potiorek  táborszernagy  azonban  nehézséget  nem
ismert.  Nem  látott  okot  arra,  hogy  terveiben  magát  megzavar-
tatni  engedje.  Elfelejtette,  vagy  nem  gondolkozott  azon,  hogy  itt
a  tragédia  nem  egy  büntető  expedíció,  hanem  két  állam  léte
körül  forog.  Nézete  az  volt,  hogy  ha  a  csapatok  idáig  szinte  lehe-
tetlen  teljesítményt  értek  el,  miért  nem  lehetne  még  pár  napon
át  továbbra  is  tőlük  lehetetlen  dolgokat  követelni?  A  szerbeket
most  végleg  el  kell  intézni.  Parancsot  adott  a  további  előnyomu-
lásra.  Nincs  kimerülés!  Ebben  rejlett  a  psychologiai  hiba.  Az
igazsághoz  tartozik,  hogy  a  valjevói  és  a  kolubarai  győzelmes
csaták  a  szerbeket  megrendítették.  De  Putnik  vajda  Belgrádnál
és  a  bolgár  határon  álló  erőit,  szóval  mindent,  ami  még  rendel-
kezésre  állott,  hamar  összeszedte  és  Potiorek  táborszernagy  cso-
portja  ellen  (6.  hadsereg)  harcba  dobta  és  megverte  (december
3.—7.).  Pedig  ezen  hadsereget  maga  a  kimerülés  is  már  meg-
dönthette  volna.  A  vereség  után  Potiorek  táborszernagy  teljesen
elveszítette  a  fejét.  Elfelejtette  a  saját  helyzetét  áttekinteni.  Mert
azzal,  ami  a  vereség  után  megmaradt,  egy  iramban  tette  meg  az
utat  a  Száváig  és  addig  meg  se  állt,  míg  a  túlsó  partra  nem  jutoti
(december  13.-15.).  Csak  a  túlsó  parton  látta,  hogy  a  mindent
feladó visszavonulás alaposan el volt hirtelenkedve.

Karl  Friedrich  Nowak  német  iró  az  1916.  évi  asiago—lucki
hadműveletről  „Der  Weg  zur  Katastrophe”  cimü  művében  a  kö-
vetkezőket mondja.

1916.  év  elején  a  Brussilow-féle  tavaszi  támadás  visszave-
rése után a keleti harctéren szélcsend állott be.

Pfíanzer-Baltin  vezérezredes  hadserege  az  oroszok  támadá-
sát visszaverte.

A  csatlakozó  német  hadsereg,  mely  Bothmer  tábornok  pa-
rancsnoksága alatt állott, a jövő elé bizalommal nézett.

Böhm-Ermolli vezérezredes hadserege  szilárdul  állott.
Linsingen  tbnk.  két  harcrakész  hadsereget  vezényelt,  egy

németet és egy osztrák-magyart.
Montenegró  megszállása  után  Kövess  vezérezredes  had-

serege felszabadult.
Tétlenségre  kárhoztatni  ezen  erőket  hiba  lett  volna.  Az  időt

elpocsékolni szintén hiba lett volna.
Az oroszok ellen irányuló támadásnak sok értelme nem volt.
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Egy  pár  km.-re  tovább,  mélyebbre  az  orosz  birodalom  végtelen-
ségébe  behatolni  —  előnyöket  nem  hozott  volna  az  általános
hadihelyzetre nézve.

Így  tehát  a  hadseregfőparancsnokságnál  az  olaszok  elleni
támadást határozták el.

Ugyanekkor  határozta  el  Felkenhayn  tbnk.,  a  német  vezér-
kar főnöke is a német  támadást   Verdun   táborvár   szakaszára.

Ez  a  magyarázata  annak,  hogy  a  németek  az  olaszok  elleni
támadásra csapatokat rendelkezésre nem adtak.

Báró  Conrad  tábornagy,  a  vezérkar  főnöke  egyáltalában
nem  is  tudott  arról,  hogy  a  németek  Verdun  megtámadását  ké-
szítették  elő.  Ez  a  legnagyobb  titokban  lett  tartva.  Dacára,  hogy
báró  Conrad  tábornagy  gyakran  fordult  meg  a  német  legfelsőbb
hadiszálláson,  erről  nem  tudott  meg  semmit  sem;  csakis  akkor
értesítették őt, mikor már a támadás Verdunre megindult.

Változtatni  már  a  terven  nem  lehetett,  annyira  előrehaladt
az olaszok elleni támadás előkészülete.

Megindult tehát a támadás Asiagóra.
A  támadás  sikerrel  kezdődött.  Az  olaszok  az  Alpokban  meg-

verve  hátráltak.  Már  a  támadás  majdnem  a  síkság  széléig  jutott
előre,  csak  le  kellett  volna  a  győzelmes  csapatoknak  az  Alpokról
ereszkedni.  Csak  egy  gátat  kellett  volna  még  az  Astico-völgyében
áttörni.

Ekkor ütött Luck órája.
Brussilow  tbnk.  újonnan  szervezett  tömegeit  Wolhyniában

támadásra rendelte.
Új  hadseregeket  teremtett  Oroszország  mérhetetlen  ember-

anyagából.  Az  európai  és  ázsiai  Oroszország  szállította  a  csapa-
tok tömegét.

Wíadiwostokon  át  jött  a  szövetséges  államokból  az  új  tüzér-
ségi  anyag.  Új  tiszti  és  altiszti  iskolák  működtek  és  képezték  ki
a vezetőket, a legfrissebb tapasztalatok alapján.

Az  oroszok  nagyszabású  készülődéséről  az  osztrák-magyar
hadvezetőség  teljesen  tájékoztatva  volt.  Azt  is  tudta,  hogy  Brussi-
low tbnk. még nem készült fel a nagy támadásra.

Ezért az oroszokat meg kellett előzni.
Brussilow tbnk. figyelmeztetve lett az asiagói támadás által.
Báró  Conrad  tábornagy  Brussilow  tbnk.  támadására  számí-

tott;  arra  is  el  volt  készülve,  hogy  keleten  a  központi  hatalmak
arcvonalát az oroszok talán vissza fogják szorítani.

De  itt  más  történt.  Az  oroszok  a  központi  hatalmak  arcvona-
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látfettörték.  A  támadást  az  oroszok  tüzérségi  pergőtűzzel  nyitot-
ták  meg,  oly  formában,  mely  idáig  a  keleti  arcvonalon  még  isme-
retlen  volt,  a  támadásra  hadosztályt  hadosztályra  vetett  be  Brus-
siiow  tbnk.   a   legkíméletlenebb  módon,   az   emberáldozat  nagy
sága a kárpáti harcok tömegpocsékolását messze túlszárnyalta.

A   támadó   hullámokat    most    nem   ezredek,    hanem   had
osztályok  képezték.    A    támadási    terület    füst-,  por-  és  homok-
felhőbe volt burkolva.

A  csapatok  idegei  ezt  nem  bírták  ki.  Hasonlót  a  keleti  arc-
vonalon még soha sem tapasztaltak.

Két  hadtest,  melyet  az  áttörés  talált,  összemorzsolódott.  A
lucki áttöréskor egy éjj alatt 89.000 foglyot ejtettek az oroszok.

Tulajdonképen az egész 4. hadsereg szét lett zúzva.
Most arról volt szó, hogy az orosz előtörést meg kell állítani.
Az  áttörés  elreteszelésére  azonban  a  keleti  arcvonalon  meg-

felelő  erő  nem  állott  rendelkezésre,  mert  az  orosz  szélcsend  kö-
vetkeztében,  minden  nélkülözhető  erő  az  olasz  támadáslioz  ieü
elszállítva.

A  győzelmes  csapatok  az  olasz  harctéren  meg  lettek  állítva.
Az  onnan  kivont  erők  most  a  keleti  harctérre  vándoroltak  ismét
vissza.

A kivívott eredményeket fel kellett adni.
Hiábavaló volt az olasz támadás.
Karl  Friedrich  Nowak  író  fejtegetéseit  azonban  folytatnom

kell,  mert  az  1916.  évi  hadvezetés  volt  az;  indítóoka  annak,  hogy
az  erdélyi  magyar  csapatok  hite  a  vezetésben  megingott.  Ezt  a
történelem igazolta.

Az  olasz  támadás  az  alábbi  szomorú  következményeket
vonta maga után.

Mivel  az  asiagói  támadáshoz  a  németek  csapatokat  nem
adtak  és  mivel  Conrad  tábornagy,  vezérkari  főnök  a  régóta  ter-
vezgetett  olasz  támadásról  lemondani  nem  akart,,  az  orosz  arc-
vonalról  kellett  a  támadáshoz  szükséges  erőket  és  tüzérséget  el-
vonni,  dacára  annak,  hogy  tudták,  hogy  Brussiiow  tbnk.  egy
nagy támadásra huzamosabb idő óta lázasan készülődik.

Brussilow  tbnk.  támadásának  elhárítására  különösen  a
nehéz  tüzérségben  meggyengített  keleti  arcvonal  nem  voit  képes.
A  4.  hadsereg  úgyszólván  megsemmisült,  elveszett  Wolhynia,
Keletgalicia és Bukovina.

A  legnagyobb  veszélyt  vonta  maga  után  az  asiagói  támadás
azáltal,   hogy    a    központi   hatalmak   helyzete   megrosszabbodott,
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mert  egy  új  ellenség  lépett  sorompóba;  Románia  megüzente  a
háborút.

Pedig Erdély védtelen volt!

A  hatszáz  kilométer  kiterjedésű  magyar-román  határ  hegy-
ség  átjáróinál  csak  gyenge  népfelkelő  határbiztositó  csapatok
állottak,  melyek  a  román  betörő  hadsereg  elől  hátrálni  voîtak
kénytelenek.

Erdélyben  a  minden  irányból  beözönlő  román  haderők
könnyedén  szállották  meg  Petrozsényt,  Nagyszebeni,  Fogarast
Brassót,  Sepsiszentgyörgyöt,  Kézdivásárhelyi,  Székelyudvarhelyi.
Csíkszeredát, Gyergyószentniiklóst, Maroshévizt, Tölgyest.

A  legnagyobb  csapás  azonban  az  voll,  hogy  az  1916.  évi
termés   a  románok   áldozatául  esett!

Mert  Erdélyből  kivertük  ugyan  az  oláhokat,  de  Erdély  egy
évi termése és állatállománya elpusztult.

És  a  keleti  arcvonalon  beállott  eme  súlyos  kudarccal  szem-
ben mi volt az olasz fronton az eredmény? Semmi!

Mert  az  eredménynek  nem  lehet  tekinteni,  hogy  az  olaszokat
Asiago fensíkjáról megfenyegettük.

A  kudarc  azonban  végzetes  következményekei  szüli.  A szé-
kelyek  az  1916.  évi  könnyelmű  vezetési  megjegyezték  maguk-
nak.  1918  október  hónapban,  midőn  a  bolgár  arcvonal  össze-
omlása  után  az  oláh  betörés  ismét  veszélyeztette  Erdélyt,  a  szé-
kely  38.  honv.  hadosztály  követelte,  hogy  szállítsák  haza,  hogy
Erdélyt  megvédhesse,  mert  a  székelyek  nem  akarják  az  1916.
évi  eseményeket  mégegyszer  megérni,  t udni i l l ik  azt,  hogy  az
oláhok ismét kirabolják a Székelyföldet.

Boroevie  Szvetozár  tábornagy  hadseregarcvonalparancsnok
az  1918  júniusi  Piave-katasztróíára  vonatkozólag  következőké-
pen nyilatkozott.

A  hadseregfőparancsnokság  a  támadás  idejét  május  20.-rn
tűzte  ki.  Ezen  dátumból  láttam,  hogy  Badennek  a  hadsereg
állapotáról  halvány  fogalma  sem  volt.  A  hadsereg  annyira  ki
volt  éheztetve,  hogy  az  emberek  a  gyakorlatok  alatt  összeestek.
A  lovak  csontvázzá  soványodtak  le,  úgy  hogy  a  tüzérség  meneí-
képtelen  volt.  Dacára  a  számtalan  jelentésnek  és  sürgetésnek,
az  anyagpótlás  csakis  június  8-tól  kezdve  javult  meg,  tehát  a
támadás előtt csak egy héttel.

Az,  hogy  egyheti  kiadóbb  élelmezéssel  a  lesoványodott  em-
berek  és  leromlott  lovak  egy  nagy  támadáshoz  feltétlenül  szük-
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séges  erőre  nem  kaphattak,  bizonyításra  nem  szorul.  Erre  leg-
alább négyheti pihenés és jó élelmezésre lett volna szükség.

A  főtámadás  Tirolból  terveztetett.  Amint  ez  tudomásomra
jutott,  minden  erőmből  ellene  voltam.  Minden  hiába  volt.  Végre
a  döntés  oly  irányban  megtörtént,  hogy  a  tiroli  főtámadássajl·
egyidejűleg  a  Piavéről  is  indíttassék  meg  a  támadás.  A  támadás
megkezdésének  ideje  június  15-ikére  volt  kitűzve.  Javasoltam,
hogy  a  támadás  három  nappal  későbben  kezdődjék  meg.  Conrad
ellentmondott,  maradt  tehát  az  első  dátum.  Jellemző,  hogy  a
hadseregfőparancsnokság  június  14-én  négy  részre  szakadt  szét,
tehát  tulajdonképen  négy  főparancsnokság  volt;  a  törzs  egy
része  Badenben,  Waidstätten  Bellunóban,  Arz  Tirolban,  ő  Fel-
sége az udvari vonaton a telefonnál.

Június  14-én  6  órakor  este  telefonon  azt  kérdezték  tőlem:
„Mi  fog  holnap  történni?”  Én  azt  válaszoltam:  „Támadunk,
ahogyan  a  hadseregfőparancsnokság  elrendelte.”  Felelet  erre  az
volt:  „Jó, cselekedjek belátása szerint, de saját felelősségére.”

A  csata  első  napján  7  órakor  reggel  hadseregem  átkelt  a
Pia  vén,  10  óráig  12.000  foglyot  ejtett  és  elfoglalta  a  Montello-
dombot.

Délben  értesített  a  11.  hadsereg,  hogy  Tirolban  jól  megy
a dolog.

Éjjel  11  órakor  Ő  Felsége  telefonhoz  hivatott  és  idegesen
tudatta  velem:  „Tirol  meg  van  verve,  a  csapatok  a  kivívott
eredményeket  elveszítették  és  a  kezdő  helyzetbe  vissza  lettek
dobva.”

Táviratoztam  a  hadseregfőparancsnoksághoz  és  pontos  tájé-
koztatást  kértem.  Választ  nem  kaptam.  Csak  a  következő  napon
tudtam meg az igazságot a 11. hadseregparancsnokságtól.

Az  ellenség,  mellyel  hadseregem  küzdött,  erősbítéseket  ka-
pott,  melyek  június  14-én  még  Verona  körül  állottak.  Autókon
jöttek. Az ellenség már erősebb volt, mint én.

Most  új  elhatározásra  volt  szükség;  mert  ha  Tirol  nem
tehermentesít,  további  támadásom  őrülettel  lett  volna  határos  és
katasztrófát okozott volna.

Akként  intézkedtem,  hogy  a  Piavén  kivívott  hídfők  minden
körülmények  között  tartandók,  mivel  reméltem,  hogy  június
17-én  a  megváltozott  viszonyok  folytán  a  tiroli  támadást  elejtik
és  az  akként  ott  nélkülözhető  erőket  a  támadás  folytatására  ren-
delkezésemre bocsájtják.
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Én  ily  javaslattal  állottam  akkor  elő,  hangsúlyoztam,  hogy
azonnal határozni kell.

Válasz azonban nem érkezett.
Nem volt tehát mást mit tenni: tovább harcolni.
Június  18-án  parancsot  kaptam,  hogy  jöjjek  Ő  Felségéhez

Spilinbergóra.
június  19-én  oda  megérkezve,  másfélórás  előterjesztésben

fejtettem ki hadműveleti tervemet.
Elfogadta.
Midőn  az  élelmezés  és  lövőszer-kérdésre  tértem  át,  a  vezérkar

főnöke  úgy  nyilatkozott,  hogy  délután  Udineben  egy  ezredes  fog
erre nézve felvilágosítást adni.

Ez  annyit  jelentett,  hogy  ezen  kérdésre  választ  nem  tudtak
adni.

Az  idő  telt,  mely  alatt  Diaz  csapatokat  vont  ki  Tirolból,  úgy
hogy az én 17 hadosztályom már 30 olasz hadosztállyal küzdött.

Hiába sürgettem az elhatározó döntést.
A  hadseregfőparancsnokság  lövőszerügyi  előadója  jelentette,

hogy  a  lövőszergyártás  annyira  csökkent,  hogy  ágyúnként  na-
ponta csak 5 lövésre lehet számítani.

Badenből  pedig  azon  jelentést  kaptam,  hogy  a  hadseregek
élelmezése csakis június hó 25-ig van fedezve.

Ezen jelentések rémületet idéztek elő.
Arz  vezérkari  főnöknek  megmondottam,  ha  így  állunk,

akkor ne viseljünk háborút!
Miután  négynapi  drága  idő  elmúlt,  június  20-án  éjjel  gon-

dolkodóba  estem,  hogy  hát  mi  fog  történni?  Reggel  7  órakor
táviratoztam, hogy az udvari vonaton van-e Ő Felsége?

A  válasz  az  volt,  hogy  Vittorióban   .van.  Vittorióhoz  fordul-
tam,  hol  nem  tudtak  választ  adni.  Mégegyszer  kérdezősködtem
az udvari  vonat  után, mire  azon  válasz  jött,  hogy  Ő  Felsége
még ott van.

Erre a következő táviratot adtam fel:
„A  megindított  támadásnak  sikeres  folytatására  csekély  a

reménység,  mivel  a  11.  hadsereg  támadása  csütörtököt  mondott
és  mivel  hónapokon  át  kiéheztetett  hadseregcsoportom  érthető-
leg idáig csak csekély eredményt vívott ki.

Mivel  az  ellenség  folyton  erősbödik,  én  pedig  gyengülök  és
a  Piave  közvetlen  a  harcvonal  háta  mögött  van,  a  legkisebb  ese-
mény katasztrófát idézhet elő. Végre is elhatározásra kell jutni.
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Tekintettel  arra,  hogy  a  monarchia  szövetségesével  szemben  kö-
telezettségének  eleget  tett és  nem  teheti  ki  magát  azon  veszély-
nek,  hogy  védtelenné  válva,  súlyából  veszítsen,  javasolom,  hogy
a  hadseregcsoport  a  Piave  keleti  partjára  vétessék  vissza,  hogy
később, ha szükséges, újból támadhasson.”

Ezen  javaslatra  12  óra  múlva,  7  órakor  este,  azon  parancs
érkezeit,  hogy  a  Piave nyugati partja kiürítendő.

A  kiürítés,  melyet  az  ellenség  nem  vett  észre,  a  legnehezebb
hadműveleteim   egyike  volt,  melyet a habomban vezettem.

Ha  csak  pár  hadosztállyal  vagyok  erősebb,  a  támadás  sike-
rült volna.

Nem  a  Piave  volt  a  bekövetkezett  eseményeknek  az  oka,
hanem  a  hadseregfőparancsnokság  könnyelműsége  és  felü-
letessége.

Ő  Felsége  környezetében  nincs  igazi  ember.  Mivel  oldalán
tanácsadó  nincsen,  nagyon  szomorú  jövőnek  nézünk  elébe.  Én
többé nem avatkozom a dolgokba, torkig vagyok.

Azon  kérdések  megoldására,  melyek  létünket  veszélyeztetik,
véleményem  szerint  egy  erős,  határozott  és  önálló  férfiura  lenne
szükség,  ki  képes  volna  a  koronát  meggyőzni,  hogy  azon  fordul
meg  a  dolog,  miszerint  használható  tanácsadókra  tegyen  szert.
(Erinnerungen  an  Feidmarschall  Boroevic  von  Geheimen  Rat
Franz v. Bolgár.)

Az  a  mód  pedig,  ahogyan  a  csapatokat  az  Î918.  évi  fegyver-
szünetről  tájékoztatták,  vagyis  inkább  nem  tájékoztatták,  a  veze-
tésben  való  hitet  és  bizalmat  teljesen  megrendítette.  A  csapatok
nem  voltak  tisztában  azzal,  hogy  tulajdonképen  mi  igaz.  Van-e
fegyverszünet vagy nincsen?

A  hadseregfőparancsnokság  intézkedése  szerint  1918  no-
vember  hó  3-án  megköttetett  a  fegyverszünet.  Az  olaszok  erről
mit sem tudtak; és az előnyomulást folytatták.

Így került 20 hadosztályunk hadifogságba.

A  „Rendszer”  hibái  a  hosszú  háhoru  alatt  nem  maradhattak
titokban.  Annyi  rengeteg  embernek  oly  hosszú  idő  alatt  való
együttlétében  az  egyik  a  másiknak  az  elszenvedett  igazságtalan-
ságot  elbeszélte,  ami  a  magyar  szívek  ezreiben  az  elkeseredés  és
bizalmatlanság érzését váltotta ki.

Λ  háború  vége  felé  mondhatni  már  köztudomásúak  voltak
azok   a    hibák,    melyeket    Windischgrätz    Lajos    herceg  ország-
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gyűlési  képviselő  harmadfél  óráig  tarló  képviselőházi  beszédé-
ben elmondott.

Windischgraetz  herceg  „Küzdelmeim”  című  munkájában
a következőket olvastam:

„Felsoroltam  az  összes  hibákat,  amik  a  háború  kitörése  óta
elkövettettek,  hogy  még  idejekorán  észbekapjunk  s  okulva  a  mul-
takon, orvosoljuk a bajokat;

megvilágítottam  a  Rendszert,  amely  katonai  hatalmunkat
uralja;

megtámadtam  a  menetzászlóaljak  rendszerét,  amely  ember-
anyagunk esztelen pazarlására vezet;

vizsgálat  tárgyává  tettem  a  cseh  és  rutén  ezredek  magatar-
tását,  árulásuk  okait,  melyek  részben  politikai  hibáink  számlá-
jára írhatok;

kritizáltam  a  vezetést,  amely  fájdalmas  tapasztalatok  után
is megismétli ugyanazokat a ballépéseket;

kijelentettem,  hogy  a  közeljövőben  be  fogom  mutatni  a  ko-
marowi  csata  okmányait,  amelyek  bizonyítani  fogják,  hogy  ki-
nek a lelkiismeretét terheli közel 100.000 emberünk veszte;

elbeszéltem  nehéz-tüzérségünk  sétaútját,  megvilágítottam  a
lucki katasztrófát;

elbeszéltem  hadvezetőségünknek  azt  a  rossz  élcét,  hogy  míg
a  háború  első  évében  a  Duna  vonalát  Belgrádtól  Kremsig  450
milliós  költség  árán  megerősítette:  a  Kárpátok  hegygerincének
védelmére a legcsekélyebb technikai intézkedés sem történt;

szóltam  hallatlan  veszteségeinkről  és  arról,  hogy  épp  most
Lucknál félmillió embert áldoztunk fel hasztalan;

kiemeltem  az  A.  O.  K.-nak  és  a  külügyminisztériumnak  ha-
gyományos  ellentétét  és  szövetségesünkkel  szemben  az  őszinteség
hiányát;

beszéltem  hírszerző-szolgálatunk  négy  külön  szervezetéről,
a  főparancsnokságéról,  a  külügyminisztériuméról,  a  magyar,  va-
lamint  az  osztrák  kormányéról,  melyek  valamennyien  egymás
ellen  dolgoznak.

Végül  névszerint  támadtam  a  tescheni  főhadiszállás  vezér-
kari  tisztjeit,  akik  az  emberfölötti  munkában  kimerült  vezér-
kari főnöktől teljesen magukhoz ragadták a végrehajtó munkát/

S beszédem végezetéül a következőket mondottam:
„Meggyőződésem  szerint  még  egy  rendkívül  fontos  kérdést

kell  hangsúlyoznom  s  ez  azokra  a  társadalmi  átalakulásokra
vonatkozik, amelyekkel a háború befejeztével számolnunk kell.
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Azt  hiszem,  becsülettel  bevallhatjuk  —  és  ehhez  kérdés  sem  fér,
—  hogy  a  legsúlyosabb  véráldozatot,  a  legsúlyosabb  anyagi  ál-
dozatot a népesség szegényebb rétegei hozták.

A  rajvonalakban  és  a  lövészárkokban  túlnyomórészt  az  al-
sóbb  néposztályok  képviselői  küzdenek,  kik  békeidőben  súlyos
testi  munkával  keresték  kenyerüket.  Ha  őszinték  akarunk  lenni,
akkor  nekünk,  akik  legnagyobbrészt  a  társadalom  amaz  osztá-
lyaihoz  tartozunk,  melyek  szellemi  munkával  keresik  kenyerü-
ket,  be  kell  vallanunk,  hogy  az  alsóbb  néprétegek  küzdelme
ebben  a  háborúban  nagyobb  sikerű  volt,  mint  a  mienk.  Hibák
csak  a  vezetésben  voltak,  —  a  szuronytámadás  mindig  sikerült,
botlás,  hiba  azokban  a  körökben  történt,  ahol  a  monarchia  ve-
zetése  összpontosult.  Hát  azt  hiszik  néhányan  tisztelt  képviselő-
társaim  közül,  hogy  azok,  akik  a  legsúlyosabb  áldozatot  hozták
és  akik  nagyon  jól  tudják,  hogy  a  bekövetkezett  katasztrófából
őket  semmi  felelősség  sem  terheli,  —  azt  hiszik,  hogy  ezek  az
osztályok  a  háború  után  majd  bízni  fognak  a  régi  vezetésben?
Biztosithatom  önöket,  uraim,  hogy  itt  majd  nem  beszélnek  már
a  pártkülönbségekről.  A  munkások  és  parasztok,  akik  hibás
rendelkezések  miatt  mindenüket  elvesztették,  akiknek  annyija
pusztult  el,  vagy  lett  nyomorék  a  csatatéren,  valamennyiünkéi
felelőssé  fognak  tenni  a  rendszerért,  melyet  tűrtünk,  amelyet
hallgatásunkkal  támogattunk.  Uraim,  a  kormány  nagyon  rideg
álláspontot  foglalt  el  a  hazatérő  katonák  választójoga  dolgában.
Annál  kevésbé  érthetem  ezt,  mert  hiszen  egy  időben  kormány-
programra  volt  a  választójog  széleskörű  kiterjesztése.  Egy
azonban  bizonyos,  —  az,  hogy  a  hadból  hazatérő  tömegeket
nem  fogja  kielégíteni  ez  a  választójog,  hogy  többé  nem  hajolnak
meg  szó  nélkül  egy  rövidlátó  politika,  egy  velejében  romlott,
rendszer  vezérlete  előtt.  S  azok  a  tömegek  majd  nem  tesznek
különbséget  a  többséghez  tartozó  tisztelt  képviselőtársaink  közt
és  köztünk  s  mindvalamennyiünket  elsöpörnek.  S  én  vagyok  az
első,  aki  becsületesen  bevallom,  hogy:  ha  minket  elsöpörnek
helyünkről, nem teszik ezt jogtalanul.”

Megtudtam  egyik  szárnysegédtől,  hogy  a  király  az  öreg
Bolfrassal  is  beszélgetett  beszédemről  és  azt  mondotta:  hogyan
hozhatott  ilyesmit  nyilvánosságra  az  öreg  Windischgraetz  fia?
És a legborzasztóbb az, hogy minden igaz!

Szükségesnek  tartottam,  hogy  a  trónörökösnek  is  elküld-
jem  beszédemnek  egy  példányát;  elolvasta  és  értesített,  hogy
összes  fejtegtéseimet  helyesli.  Másfél  esztendővel  később,  mikor
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már  miniszter  voltam,  a  király  szóvátette  beszédemet  és  azt
mondotta,  hogy  mindazt,  ami  hónapok  előtt  történt,  fényes  elég-
tételnek  tekinthetem,  a  legméltóbb  válasznak  parlamenti  fejte-
getéseimre és támadásaimra.”

A  hadvezetőségünkbe  vetett  bizalom  azonban  nem  csupán  a
csapatok  körében  csappant  meg,  hanem  magasabb  parancsno-
kainknál is elkeseredettséget váltott ki.

„Amíg  a  német  Oberste  Heeresleitung  mindent  megadott,
amit  a  hadműveletek  és  csapatok  részére  kértem,  addig  a  mi
Armeeoberkommandónk  majdnem  minden  javaslatomat  és  kéré-
semet  elutasította.  Borzasztó,  hogy  nem  csupán  az  ellenséggel
kell küzdenünk.

Sajnos,  hogy  így  van,  de  az  igazság  kedvéért  ezt  ki  kell
mondanom.”

Ezen  súlyos  szavakat  nem  kisebb  parancsnok  mondotta,
mint  a  világháború  egyik  legkimagaslóbb  magyar  vezére,  ki  a
magyar  hírt  és  dicsőséget  örökké  hervadhatatlan  babérokkal
övezte.

A  hadseregfőparancsnoksággal  való  súrlódások  miatt  József
kir.  herceg  ő  Fensége  1917  augusztus  hó  elején  orvoslás  végett
a  vezérkar  főnökéhez  fordult.  Bájó  Arz  vezérezredes  belátta  a
Fenséges  Ur  igazát  és  arra  figyelmeztette,  hogy  ha  olyan  parancs
érkezik  a  hadseregfőparancsnokságtól,  melyben  nincsen  ki-
mondva,  hogy  az  „legfőbb  parancsra”  adatott  ki,  úgy  az  olyan
természetű  intézkedés,  melyet  nem  kell  okvetlenül  teljesíteni,
mert az akkor báró Waldstätten ezredes műve.

Mivel  a  súrlódás  nem  szűnt  meg,  a  Fenség  1917  augusztus
hó  17-én  Reichenauban  történt  legfelsőbb  kihallgatása  alkalmá-
val  Ő  Felsége  előtt  e  tekintetben  aggályait  a  leghatározottabb
formában  kifejezésre  juttatta.  Ő  Felsége  igazat  adva  a  Fenség-
nek,  megígérte,  hogy  ezentúl  jobban  fog  vigyázni  arra,  hogy
lehetetlen  parancsokat  ne  adjon  ki  a  hadseregföparancsnokság
és  mosolyogva  tette  hozzá  .  .  .  „ami  lehetetlen,  azt  úgy  sem  lehet
teljesíteni”.

József  kir.  herceg  ő  Fensége  azon  szerencsés  és  ritka  had-
vezérekhez  tartozik,  kinek  sikerült  az  egyszerű  harcos  lelkéhez
férkőzni és szívét megnyerni.

Ez  a  magyarázata  annak,  hogy  a  magyar  nép  osztatlan  sze-
retettel és hűséges bizalommal rajongja magas személyét körül.

Az  út,  amelyen  a  magyar  nemzet  szívéhez  jutott,  saját  szavai
szerint a következő volt:
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Az  egyszerű  embert,  a  közvitézt  —  mert  ez  az  igazi  vitéz
—  jósággal,  szeretettel,  róla  való  körültekintő  gondoskodással
kell  megnyerni,  segítségére  kell  sietni;  őt,  aki  a  háború  legsúlyo-
sabb  terhét  viseli,  támogatni,  az  ő  erkölcsi  ellentálló  erejét  meg-
acélozni,  az  ő  önérzetét,  nemzeti  büszkeségét  nagyra  kell  nevelni
és önbizalmát ki kell fejleszteni!

Tudja  meg  és  váljon  benne  hitté  az,  hogy  ő  első  sorban  az,
ki a háborút megnyeri.

Ezen  tudat  és  hit  váltja  ki  benne  a  vasakaratot;  a  róla  való
gondos  figyelem  az  őszinte  bizalmat;  a  bizalom  a  feltétlen  enge-
delmességet!

Sajnos,  nálunk  nem  valami  nagyon  törődtek  az  egyszerű
ember egyéniségével.

A  hadseregfőparancsnokság  még  a  háború  vége  felé  sem
helyezett  erre  kellő  súlyt;  vihar,  hó,  fagy  és  jég  között  küzdő,
fogyatékos  ruházatú,  ki  nem  elégítő  ellátású,  hadifáradalmak,
betegségek  és  harcok  okozta  fogyatékok  által  leapadt  harcosok
lélektanának  figyelembe  vétele  nélkül  legtöbbször  csak  az  óra
és  cirkálom  alapján  működött  és  nem  jött  tudatára  annak,  hogy
a  népek  rettenetes  tusája  hadijátékszerűen  nem  intézhető  el,  mely
minden  nagyobb  és  súlyosabb  következmények  nélkül  fejező-
dik  be,  hanem  egy  rettenetes  véres  valóság,  mely  ha  szerencsét-
lenül végződik, trónok és országok összeomlásával járhat.

A lélektani hibák már kezdetben megtörténtek.
Hogy  a  világháborúnak  merész,  de  szerencsétlen  kimenetelű

bevezető  hadműveletei  minő  következményekkel  jártak  nálunk,
arra  nézve  Ludendorff  tábornok  munkájában  a  következő  Ítéle-
tét  olvastam:  „A  cs.  és  kir.  hadsereg  hadműveleteinek  irányitója
Conrad  egy  szellemileg  kiválóan  ruganyos  és  vakmerő  tábornok.
Ritka  gondolatbőséggel  rendelkező  hadvezér,  ki  a  cs.  és  kir.
hadsereget  állandóan  újabb  és  újabb  tettekre  ösztönözte.  Az
osztrák-magyar  hadsereg  azonban  nem  volt  elég  hatalmas  ahhoz,
hogy  vakmerő  terveit  minden  egyes  esetben  végrehajtsa.  Az  arc-
vonalbeli  tisztikar  virága,  amely  a  népek  viszálykodása  alatt  a
hadsereget  összetartotta,  már  kezdetben  elesett,  ami  későbbi  idő-
ben  még  megmaradt,  már  nem  képezte  a  hadsereg  összetartó
elemét. A jó és vitéz legénység zöme is már elvérzett.”

Cramon  tábornok,  ki  a  német  legfelsőbb  hadvezetőség  meg-
hatalmazott  tábornoka  minőségben  1915  január  27-től  kezdve  a
háború   végéig   a   hadseregfőparancsnokságnál   teljesített  szolgá-
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latot  „Unser  Österreich-ungarischer  Bundesgenosse  im  Welt-
kriege' cimü munkájában következőket mondja:

„Die  Kämpfe  der  vorangegangenen  Wochen  hatten  zur  Ge-
nüge  gezeigt,  dass  die  Absicht  der  Heeresleitung  sich  mit  der
Leistungsfähigkeit  der  Truppen  nicht  in  Einklang  bringen  Hess.
Selbst  wenn  alle  zum  Angriff  angesetzten  Verbände  in  Güte  und
Ausbildung  auf  einer  Stufe  gestanden,  selbst  wenn  die  Führer
aller  Grade  an  allen  Stellen  voll  ihre  Pflicht  getan  hätten,  gegen
die  Tücken  des  Winters  gab  es  kein  wirksames  Mittel,  und  mit
dem  stetigen  Anwachsen  der  russischen  Abwehrkräfte  konnten
die  Mittelmächte  nicht  Schritt  halten.  Die  Truppe  an  der  Front
hatte  das  Aussichtslose  ihrer  Anstrengungen  früher  einegesehen
als  die  Heresleitung.  Mancher  Befehl  zum  Eingreifen  ist  eben
Befehl  geblieben.  Conrad  neigte  dazu,  seine  Operationen  losge-
löst  von  der  Truppe  zu  durchdenken; er  befahl  gewissermassen
über  diese  hinweg  und  übersah,  dass  jeder  Entschluss  erst  durch
die lebendige Kraft der Masse zur Tat wird.

Eine  Truppe,  der  mann  dauernd  mehr  zumutet,  als  sie  beim
besten  Willen  zu  leisten  vermag,  verliert  die  Lust  und  das  Ver-
trauen ...”

A  keleti  front  erdélyi  arcvonalának  parancsnoka  1917  ja-
nuár 16-án Lúgoson megszemlélte a kiképzési csoport csapatait.

λ  Fenséges  Ur  örömmel  ismert  meg  a  csapatok  soraiban  sok
doberdói hőst.

És hogyan gondoskodtak ezekről a hősökről?
Rongyos  bakancs,  vászon  pantalló,  rongyos  nyári  zubbony

télvíz idején!
így  nem  lehet  a  csapatokat  a  Kárpátok  dermesztő  zord  telé-

ben  a  hadosztályokba  besorolni,  mikor  a  havasokban  kemény
fagy és vihar tombol és a talajt többméteres hó borítja.

Ő  Fensége  távbeszélőn  azonnal  a  hadseregfőparancsnokság-
hoz fordult orvoslásért.

És  minő  választ  nyert?  Azt  felelték  onnan,  hogy  „ezen  nem
tudnak segíteni!”

Ezen  lelketlen  feleletre  a  Fenség  oly  kemény  szavakkal  vá-
laszolt,  hogy  későbben  saját  szavai  szerint  az  volt  az  érzése,
hogy  a  távbeszélőn  nem  kellett  volna  annyira  kíméletlen  ki-
fejezéseket használni, mert szavait talán mások is meghallhatták.

Annak  igazolására,  hogy  az,  kinek  sikerült  a  legderekasabb
magyar  nép  lelkét  magához  ölelni,  mit  érhet  el,  csak  idéznem
kell a Fenséges Úr szavait:
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„De  mondja  meg  nekem  valaki,  hogyan  tarthattam  volna
fenn  meggyötrött  szegény  vitézeimben  a  lelket  és  az  elszántsá-
got  a  Doberdó  rettenetes  poklában,  ha  nem  az  által,  hogy  szere-
tettel,  hittel,  bizalommal  az  ő  hazafiságukra  hivatkozva,  közöttük
élve és szenvedve lelkesítettem őket.

Következménye  feltétlen  engedelmességük,  szívós  kiíratásuk
és ezáltal halhatatlan hősiességük volt!”

A  magyar  nemzet  hős  harcosainak  lelkére  súlyosan  neheze-
dett  a  méltatlan  mellőzés  számos  jele,  melyet  különösen  a  háború
kezdetén keresztként viselt.

Gondoljunk  csak  arra,  hogy  magasabb  parancsnokainknak
úgyszólván  ki  kellett  kezdetben  verekedni,  hogy  a  hősiesen
küzdő  magyar  ezredek  fegyvertényei  a  Höfer-féle  harcjelenté-
sekbe  felvétessenek.  Avagy  gondoljunk  csak  arra,  hogy  a  háború
kezdetén  mily  ritkán  nyilvánult  meg  egy-egy  vitéz  harcosunk
kai szemben az elismerés látható jele.

József  kir.  herceg  ő  Fensége  (a  keleti  front  erdélyi  arc-
vonalának  parancsnoki  minőségében),  midőn  hadseregeinek  (l.T

7.)  csapatait  1916/17.  évben,  tehát  a  háború  harmadik  évében
megszemlélte,  számtalan  hősét  látta  viszont  és  hiába  kereste
csupasz  mellükön  a  doberdói  hősi  magatartásuk  által  kiérdemelt
vitézség  látható  jeleit,  pedig  annak  idején  őket  mind  előterjesz-
tette  kitüntetésre.  Rögtön  pótolta  a  mulasztást  és  nagylelkűen  tö-
megesen  osztotta  ki  közöttük  az  arany  és  ezüst  vitézi  érmeket,
saját maga tűzvén azokat fel mellükre.

Feltűnően  mellőzték  különösen  a  háború  kezdetén  a  ma-
gyar tisztikart is.

Évente  télen  a  front  magasabb  parancsnokai  a  hadsereg-
főparancsnoksághoz  berendeltettek  a  fontos  kérdések  meg-
beszélésére.

A  hadseregben  beszélték,  hogy  egy  ily  tárgyalás  végén  a  ki-
tüntetési  kérdést  feszegetni  kezdették.  Ez  elől  a  hadseregfő-
parancsnokság  kitüntetési  osztályának  referensei  a  magasabb
parancsnokok  általános  felzúdulása  elől  azáltal  tértek  ki,  hogy
hamar összepakolták aktáikat és a gyűlést a faképnél hagyták.

Ezt  csak  hallomásból  tudom,  azért,  hogy  tényleg  így  volt-e,
nem felelhetek.

De  hogy  a  magyarokkal  szemben  mellőzések  történtek,  az
köztudomású.

Magamon is tapasztaltam.
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A  es.  és  kir.  15.  hadosztály  Jasloviec  környékén  az  orosz:
tömeg  által  leveretett,  roncsa  a  Dnyester  északi  partjain  Koro-
piecre  vonult  vissza.  A  m.  kir.  79.  h.  gy.  dandár,  melynek  akkor
parancsnoka  voltam,  Bukovinából  (Sadagóráról)  vasúton  Niz-
niowra  lett  eltolva.  A  15.  ho.  hadilétszáma  6  századra  (66.  és  65.
ezred  egy  század,  60.  ezred  egy  század,  52.  ezred  négy  század
és  egy  gp.  osztag)  fogyott  le  ezen  harcokban.  Maradványa
Porchowánál  vetette  meg  a  lábát.  A  6  század  jobbszárnyán  a
Dnyesterre  támaszkodva,  Plankh  ezredes  lövézkülonitménye,
balszárnyán  a  2.  lovas  ho.  vett  sietve  védelmi  állást.  A  79.  dan-
dár  két  ezrede  (29.,  30.)  a  nizniowi  vasúti  állomásról  részint
erőltetett  nappali  és  éjjeli  menetben,  részint  kocsikon  szállítva
sietett előre a 15. ho. segítségére.

A  30/1.  zászlóalj  Koropiecről  a  Dnyester  mentén  Hgh.
Wadowára irányittatott Plankh ezredes közvetlen támogatására.

Ez 1,9 í6 június 9-én történt.
Az  üldözésre  előretört  ellenség  dut.  5h-kor  Mlynki  felől  tá-

madába  ment  át  Plankh  ezredes  és  az  52.  ezredbeli  zászlóalj
belső szárnyára.

Délután  7h  301-kor  egy  üldözésre  előresietett  ellenséges  lovas-
hadosztály  Na  Mogile  403  magaslaton  felfejlődve  Zubrzec  falu
irányában a 2. lovas ho.-t megrohamozta és azt áttörte.

Az  ellenséges  gyalogság  dut.  8h Folw.  Arturowka  és  a
Dnyester  között  a  védelmi  vonalba  betört,  Plankh  ezredes  külö-
nítménye  Koropiec  felé  visszavonult.

A  15.  ho.  (hat  század)  mindkét  szárnya  így  a  levegőben
lógott.

A  79.  h.  gy.  dandár  hadtest-  (XIII.)  tartalék  volt  és  parancsom
volt,  hogy  alkalmazni  azt  csakis  kizárólag  a  hadtestparancsnok
telefonparancsára szabad.

Látva  a  veszélyt,  egy  zászlóaljat  (30/11.)  a  nyert  parancs
ellenére  saját  felelősségemre  az  52.  ezredbeli  zászlóalj  déli  szár-
nyának  védelmére  harcba  vetettem.  A  támadás  következtében
Folw.  Arturowkáról  az  ellenség  kiveretett  ugyan,  de  a  30/11.  zíj.
a  tőle  jobbra  a  Plankh  ezredes  különítménye  által  elhagyott
védelmi állásban kitartva, az ellenséggel egy vonalban éj jelezett.

Este  9h 45Lkor  jobboldalunkban  és  részben  hátunkban
fekvő  erdőben  lövöldözés  keletkezett.

A  helyzet  kezdett  nagyon  kritikus  lenni.  Mindkét  szárny  a
levegőben  lógott;  a  jobbszárny  bekerítését  az  oroszok  megkez-
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dették; elől  az  alig  mellmagasságban  kiemelt  lövészárokban  9
század  és  egy  géppuskás  osztag  védelmi  állásban;  nálam  tar-
talékban  2  zászlóalj  és  4  géppuska  (a  79.  dandár  ekkor  4  zlj.-
ból és  8 géppuskából állott).

Éjjel  12h-kor  a  15.  ho.  parancsnokság  telefonon  értesített,
hogy  kora  hajnalban  támadni  fogok,  éjjel  még^hozzám  a  302.
ezred be fog érkezni.

Június  hó  10-én  del.  2h 30Lkor  beérkezett  hozzám  a  had-
osztálytüzérség  parancsnoka  két  üteggel  és  a  302.  ezred  élzászló-
alja   (302./III.);  a többi zászlóalj még menetben volt.

Del.  3h-kor  a  jobbszárnyon  levő  30/11.  zlj.  jelentette,  hogy
a  reggeli  szürkületben  az  oroszok  kezdik  bekeríteni  a  jobb-
szárnyat.

Tovább  a  302.  ezredre  nem  várhattam,  del.  3h 30Lkor  meg-
indítottam  a  támadást.

Délelőtt  4h  25Lkor  beérkezett  a  302.  ezred  másik  két  zászló-
alja is; ezeket is rögtőn harcba vetettem.

A  támadás  sikerült,  az  ellenség  az  állásból  kiveretett  és  a
Baryszka-patakon  át  a  Porchowától  keletre  fekvő  erdőbe  és
magaslatokra  visszaűzetett,  400  orosz  fogságba  esett  és  5  kocsi
orosz fegyver és felszerelés zsákmányoltatott.

A  kétnapos  sikeres  harc  eredménye  az  volt,  hogy  az  orosz
támadások  megtörtek,  a  2.  lov.  ho.  új  védelmi  állást  foglalva,
csatlakozott  a  15.  ho.  északi  szárnyához.  Plankh  ezredes  cso-
portja  állását  újból  elfoglalhatta  s  ezáltal  egy  zárt  védelmi  vonal
keletkezett.  A  következő  napokban  lehetséges  volt  a  védelmi
állást  rendszeresen  kiépíteni,  melynek  foganatosítása  után  a  79.
dandár  vasúton  Bukovinába  (Jakobeny)  ismét  eltolatott,  hogy  a
Papp-féle visszavetett és szétvert dandár segítségére siessen.

Lejelentkezésem  alkalmával  a  15.  ho.  és  XIII.  hadtest-
parancsnokságnál  közölték  velem,  hogy  magasabb  kitüntetésre
terjesztenek fel (Lipót-renddel ekkor már fel voltam díszítve).

Mivel  kitüntetve  nem  lettem  és  mivel  biztos  tudomásom  volt
arról,  hogy  több  kitüntetési  javaslatom  elintézést  nem  nyert,  bár
szerény  katona  lévén,  s  minden  működésem  alapját  csakis  a
kötelességérzet  képezte,  mégis  kellemetlenül  érintett  a  mellőzés.
Érdeklődni kezdtem.

A  hadseregfőparancsnokság  kitüntetési  osztályának  vezetője
erre  megküldötte  nekem  a  rólam  előterjeszteti  három  kitünte-
tési beadványt.
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Két  beadványt  (Res.  Nr.  500/544  és  Res.  Nr.  83/509),  melyet
a  es.  és  kir.  15.  és  30.  ho.  parancsnoka  rólam  előterjesztett  had-
testparancsnokaim  (báró  Rehmen  gyal.  tbk.  és  Benigni  tszngy.)
(melegen  pártfogolták,  a  7.  hadseregparancsnok  (báró  Pflanzer-
Baltin  vezérezredes)  záradéka  azonban  következőleg  szólott:
„Im Jahre bereits  zweimal dekoriert, nicht befürwortet.”

A  64.  ho.  parancsnoka  által  előterjesztett  beadványt  (Res.
Nr.  513/8.)  úgy  a  IV.  hadtest  parancsnoka  (herceg  Schönburg
lov.  tbk.),  mint  az  Isonzó-hadsereg  parancsnoka  (báró  Wurm
vezérezredes)  szintén  melegen  pártfogolta,  azonban  az  arcvonal-
parancsnok  (Boroevic  tbngy.)  azon  záradékkal  látta  el:  „Noch
zuwarten.”

Azért  a  legszebb  jutalmat  —  habár  külsőleg  nem  láthatóan
— mégis megkaptam.

Bekic  altbngy.  mindig  a  legnagyobb  elismerésben  és  dicsé-
retben részesített.

Jesser  altábornagy  felhivatott  a  jurkoutzi  magaslaton  foglalt
harcálláspontjához  csak  azért,  hogy  velem  kezet  fogjon.  Weisz
altábornagy  pedig  midőn  a  porchowai  harcok  után  a  harctéren
felkeresett, szivére ölelt és jobbomat keményen megrázta.

A  leírtak  bizonyítására  hivatkozom  hadosztály-  és  hadtest-
parancsnokaimra,  Bekic,  Jesser  és  Weisz  altábornagyok,  illetve
Benigni  táborszernagy,  báró  Rehmen  vezérezredes  Ő  Nagymél-
tóságaikra és  Schönburg vezérezredes  Ő  Hercegségére.

Vájjon  mit  szólott  volna  Magyarország  ahhoz,  ha  megtudta
volna,  hogy  az  osztrák  katonai  befolyás  a  németek  hatalmas
császárját  arra  akarta  rábírni,  hogy  a  magyar  királynak  azt  ja-
vasolja,  hogy  az  osztrák-magyar  hadsereget  a  békekötés  után
teljesen germanizálja?

1917  október  hó  27-én  Vilmos  császár  Kolozsvárott  találko-
zott József kir. herceg Ő Fenségével.

Ez  alkalommal  Vilmos  császár  ismertette  a  Fenséges  Úrral
jövendő terveit.

Ő  egy  katonai  konvenciót  akart  létrehozni  Németország  és
az  osztrák-magyar  monarchia  között,  melynek  alapján  a  had-
seregben  minden  teljesen  egyenlővé  lett  volna  nálunk  és  náluk.
Fegyverzet,  lőszer,  kiképzés,  szabályzat  és  nyelv  (Gefechts-
sprache), szóval minden egységes német lett volna.

Hegy  ezt  elérhesse,  még  a  falusi  elemi  iskolákban  is  köte-
lezővé  akarja  tenni  a  német  nyelv  oktatását,  hogy  mindenki,
még a közembert Is beleértve, tudja a német nyelvet.
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Α  Fenséges  Úr  azonnal  kifejtette  a  császár  előtt,  hogy  ezen

terv  teljesen  kivihetetlen.  Fegyverzet,  lőszer  és  kiképzés  egysé-
géről  lehet  beszélni,  de  hogy  a  nyelv  kérdését  ekként  lehessen
megoldani, az teljesen kizárt dolog.

A  császár  azonban  azon  nézete  mellett  maradt,  hogy  a  nyelv
kérdését  ügyesen  még  is  meg  lehetne  oldani,  mert  neki  a  néhai
Ferenc  Ferdinánd  trónörökös  katonai  irodájának  volt  főnöke,  a
2.  hadsereg  vezérkari  főnöke,    Bardolff  tábornok  ajánlotta  azt,
ki jól ismeri a magyar viszonyokat!

A  Fenséges  Úr  látva  a  veszélyt,  hogy  mily  következmények-
kel  járhat  ez  a  lépés,  a  császárt  meggyőzni  iparkodott  és  kérte
őt,  hogy  erről  Bécsben  egy  szót  se  említsen.  A  Fenség  ez  által
rendkívül nagy szolgálatot tett Magyarországnak.

Vilmos  császár  ő  Fenségét  meg  is  értette  és  őszinte  meleg-
séggel  biztosította  őt  arról,  hogy  míg  a  Fenséggel  nem  tudatja,
addig nem fog ez ügyben semmi néven nevezendő lépést tenni.

Ezek után még csak egy kérdést vetek fel!   -
Mit  érzett  volna  lelke  teljes  mélyében  a  fegyverben  álló

király  hü  és  hazafias,  lovagias  magyar  nemzet,  mely  a  világ-
háborúban  a  haza  és  a  trón  védelmében  oly  rettenetes  véráldo-
zattal  adózott,  ha  megtudta  volna  a  magyarság  évszázados  kíván-
ságaival  szemben  az  1918  január  hó  10-én  Badenben  a  hadvezé-
rekkel tartott koronatanácson elhangzott véleményeket?

Arról  volt  ott  szó,  hogy  Ő  Felsége  megtudja  hadvezéreinek
véleményét a magyar hadsereg megvalósítása érdekében.

Jenő  főherceg,  tábornagy  kis  engedményeket  ajánlott.  Con-
rad tábornagy egyáltalában semmit sem óhajtott megadni.

Kövess  tábornagy  szerint  a  hadseregnek  egységesnek  kell
maradni.

Krobatin  tábornagy  szükségesnek  tartotta  az  1867-es  tör-
vényt revideálni, de a hadsereg egységét fenn óhajtotta tartani.

Böhm-Ermolli vezérezr. semmit sem tartott megadhatónak.
Boroevic,  Kritek,  Kirchbach  vezérezredesek  ugyanazon  né-

zeten voltak, mint Böhm-Ermolli vezérezredes.
Scheuchenstuel  vezérezredes  a  hadsereg  egysége  mellett

nyilatkozott.
A  hadvezérek  többsége  tehát  a  magyar  hadsereg  megterem-

tése által veszélyeztetve látta a hadsereg egységét!
A  háború  befejezése  után  minő  keserű  csalódás  érte  ezeket

a hadvezéreket.
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Az  amerikai,  angol,  francia,  olasz,  portugál,  belga,  orosz,
csehszlovák  csapatokból  állott  entente-haderő  az  egységes  német
hadsereget  a  nyugati  fronton  legyűrte  és  ezzel  1918.  év  őszén  a
világháborút eldöntötte!

Ez  pedig  azt  bizonyítja,  hogy  a  győzelem  nem  a  haderő
egységességétől  függ  elsősorban!  Mert  az  entente  haderejéről  ezt
bajosan lehetett állítani.

Wurm  vezérezredes  úgy  nyilatkozott,  hogy  a  magyar  had-
sereg  megalkotása  nem  képezheti  a  hadsereg  kettéosztását,  ebben
semminemű  veszélyt  nem  látott  és  annak  végrehajtását  kívána-
tosnak  tartotta.  Csupán  József  kir.  herceg  ö  Fensége  szállt  sikra
a  magyar  érdekek  mellett,  igaz  magyarságtól  izzó  szenvedéllyel
fejtette  ki,  hogy  az  1867-es  törvény  a  hadsereg  kérdésében  végre-
hajtva  nincsen,  dacára  annak,  hogy  a  törvény  határozottan
magyar  hadseregről  szól.  Feltétlenül  szükségesnek  tartotta  a  kér-
dés revideálását.

Ezt  egy  feltartózhatatlan  folyamatnak  jelezte,  melyet  a
felségjog  alapján  helyes  mederbe  kell  terelni.  Az  új  alkotás
épenséggel  nem  lehet  a  hadsereg  egységének  megbontása,  sőt
ellenkezőleg,  a  Felség  egy  lelkes,  hü  és  engedelmes  hadsereget
nyerend,  mely  megdönthetetlen  támasza  és  védője  lesz  a  hazá-
nak  és  a  trónnak.  Ő  Fensége  kifejezte,  hogy  ezen  reformot  mint
Ő Felsége ajándékát feltétlenül szükségesnek tartja.

Ha  nem  ily  formában  jön,  akkor  azt  majd  kierőszakolják
és  pedig  oly  módon,  mely  az  egységes  vezetést  is  fel  fogja
borítani.

Rohr  vezérezredes  vasúti  baleset  miatt  a  koronatanácsról  le-
késett.

Így  9  szavazattal  2  szavazat  ellenében  a  magyar  hadsereg
ügye a koronatanácson elbukott.

Ugyanaznap  délután  4  órakor  Lachsenburgban  még  egy
másik  koronatanács  is  volt,  melyben  Wekerle  miniszterelnök
nyilatkozata  szerint  Ö  Felsége  kijelentette:  „Az  én  meggyőző-
désem  nem  fog  megváltozni,  de  oly  erős  áramlatok  vannak,  hogy
most  nem  vagyok  abban  a  helyzetben,  hogy  a  reformot  meg-
valósíthassam!”

  Ő  Felsége  jó  szíve  hős  magyar  nemzetének  segítségére  akart
sietni, de hadvezérei leszavazták őt!

Mily  igazat  adtak  a  következmények  József  kir.  herceg
Ő  Fenségének,  ki  tisztán  látott  a  jövőbe  és  helyesen  ítélte  meg
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a  helyzetet,  midőn  később  a  politikai  helyzet  által  kényszerít-
tetve,  a  király  a  magyar  hadseregnek  a  háború  utáni  megvalósí-
tására  nézve  gróf  Apponyi  Albert  által  írásban  előterjesztett
nyilatkozatot  elfogadni  kényszerült.  Ha  ezen  nyilatkozat  az  1918
január  hó  10-én  tartott  koronatanács  következményeként  történt
volna  meg,  akkor  úgy  a  magyar  fronton,  mint  a  magyar  Hinter-
landban  leírhatatlan  lelkesedést,  mélységes  hálát  idézett  volna
elő  és  a  magyar  csapatoknak  a  hadvezérekbe  vetett  törhetetlen
hitét,  bizalmát,  feltétlen  engedelmességét  és  a  végsőkig  való  ki-
tartást szikla szilárddá erősítette volna.

Pedig  épp  ezt  követelték  a  hadvezérek.  Már  október  havá-
ban  odajuttatták  a  dolgot,  hogy  szükségesnek  látták  azt,  hogy  a
fronton  a  csapatok  megnyugtatása  céljából  a  magyar  parlament-
nek  nyilvánosan  ki  kell  jelenteni,  hogy  teljesen  bízik  a  had-
vezetőségben!

B) Anyagi helyzet.

A  fegyverben  álló  haderőnek  anyagi  ellátása  1918.  évben
már  oly  zavarokkal  küzdött,  hogy  a  háború  gazdaságilag  lét-
kérdéssé  vált,  amely  természetesen  nemcsak  a  hadsereget,  de  az
állam  egész  lakosságát  is  érintette.  Az  állam  és  társadalom  egy
gazdasági  háború  által  minden  tekintetben  a  legnehezebb  kér-
dések  elé  lesz  állítva,  amennyiben  alapelveiben  oly  átváltozások-
nak  lesz  kitéve,  hogy  az  összes  gazdasági  ügyek  egységes  veze-
tése  feltétlenül  szükségessé  válik.  Ezért  a  hadsereg  ellátásának
kérdése nem tekinthető katonai magánügynek.

A  Front  és  Hinterland  közötti  gazdasági  viszony  kapcsolata
oly  fontossá  lesz,  hogy  a  szükségletek  kiegyenlítése  nagyon  is
megfontolva kell hogy történjék.

A  hadvezetőség  minden  emberi  lehetőt  megtett,  hogy  dacára
a  legnagyobb  nehézségeknek,  a  haderő  a  szükséges  önfentartás
eszközeihez  hozzájusson,  viszont  azonban  szükségessé  vált  az
is,  hogy  az  anyaország  felvilágosíttassék  afelől,  hogy  megértse,
miszerint az ország létkérdéséről lett most már szó.

Természetes,  hogy  a  hadseregnek  az  anyaországra  vaíó
tekintettel,  azzal  összhangban  kell  igényeivel  fellépni  és  gaz-
dálkodni.

Ha  az  anyaország  nem  tudja  a  hadsereg  szükségletét  kielé-
gíteni, akkor csak két mód lehet a továbbiakra nézve.

Az  egyik  az,  hogy  a  háborút  be  kell  fejezni;  a  másik  pedig
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az,  hogy  megelégszik  a  hadsereg  azzal,  amit  az  anyaország  ép-
pen  adni  képes,  azonban  ha  a  háborút  tovább  állja,  akkor  le-
rongyolódik.

1918.  évben  a  hadsereg  oda  jutott,  hogy  mindenben  nél-
külözött,  úgy  élelmezésben,  ruházatban,  szállítóeszközökben,
mint mindennemű hadianyagban.

Élelmezés.

Az  ellenséges  szövetséges  és  társult  hatalmak  számítottak
arra,  hogy  a  központi  hatalmakat  gazdaságilag  a  külvilágtól  tel-
jesen  izolálni  képesek  lesznek  és  ezáltal  éhínséget  idéznek  elő,
melyet az összeomlás fog követni.

Milliós  hadseregek  az  ország  összfogyasztását  rendkívül  hat-
ványozzák.  Különösen  szembeötlő  a  húsfogyasztás.  A  lakosok
milliói  békében  rendszerint  naponta  nem  fogyasztanak  húst,  míg
ellenben  a  hadrakelt  hadsereg  főeleme  hús  és  kenyér.  A  katona
háborús  élete  kiadósabb  táplálkozást  igényel,  mivel  a  hadifára-
dalmak testi megerőltetéssel járnak.

A  fogyasztás  növekedésével  szemben  a  termelés  a  háború-
ban erősen csökkent.

A  legjobb  erőben  lévő  munkások  milliói  vonatnak  el  a
termeléstől.

De  maga  a  föld  is  veszít  termékenységéből,  mivel  a  gondos
megmunkáltatást  nélkülözni  kénytelen.  (Békében  egy  millió
métermázsa  műtrágya  behozatala  volt  a  monarchiának,  melyet
a háborúban pótolni nem tudott.)

A  termelés  csökkenésének  további  oka  a  hadseregvonatok
óriási mennyisége miatt beállott igahiány.

Nagyban  csökkentette  a  termelést  a  pusztulást  szenvedett
harcterek terméketlensége is.

Gondoljunk  csak  vissza  Közép-  és  Kelet-Galiciára  és  Buko-
vinára,  hol  éveken  át  dúltak  a  harcok,  melyek  ezen  gazdag
országrészeket gazdaságilag hosszuú időre tönkretették.

(A részletes adatokat lásd a 18-ik mellékletben.)
Az  élelmezési  szükségletet  a  monarchia  két  kormányának

kellett fedeznie.
A  szükséglet  egy  részének  előteremtéséhez  a  hadsereg  maga

is  hozzájárult  egyrészt  a  hadtápkörletekben,  másrészt  a  meg-
szállott országok katonai kormányzóságaiban termelt készleteivel.
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A hadsereg élelmezési szükséglete 1918. évben:
7 millió mm. liszt,
2       „        „     burgonya,
0.8    „        „     főzelék,
3.8    „        „     hus és
14       „        „     lótáp volt.
Megjegyzem,  hogy  ezen  szükséglet  kiszámításánál  már

korántsem  azon  súly  vétetett  alapul,  melyet  minden  ember  és  ló
részére az élelmezési szabályzat előír.
Ugyanis, hogy   a  katona  teljes  fizikai   erejét  feltarthassa,
naponta a következő éleimet kívánja a szabályzat:
kenyér 700     gr.

 hús 400
főzelék 140      „
kávékonzerv 92      „
fűszer, só, zsír,

zöldség, stb. 58.5   „
Egy ló napi tápilletéke 6 kg. zab és 3 kg. széna.

Az  anyaország  súlyos  gazdasági  helyzetére  való  tekintettel
az igényeket csökkenteni kellett.

Napi  700  gr.  kenyeret  az  állománynak  csak  70%-a  kapott
míg 30%-a napi 500 gr. kenyeret élvezett.

A  létszám  70%-a  300  gr.  húst,  30%-a  pedig  csak  200  gr.-ot
kaphatott.

Ebbe  is  bele  volt  értve  csont,  zsiradék,  faggyú.  úgy  hogy
egy-egy  ember  az  eszközölt  próbafőzések  szerint  élvezhető  húst
naponta alig kaphatott 100 gr.-nál többet.

Zabot  a  lovak  —  legalább  a  fronton  —  alig  láttak  és
ehelyett  meg  kellett  eiégedniök  4  kg.  zabpótlóval.  De  még  ez
sem  volt  biztosítva.  Igen  sok  seregtestnél,  így  például  az  Isonzó-
hadseregnél a lovak jóformán szőlőlevelekből éltek.

Emlékszem,  hogy  midőn  egyszer  lovaink  Coífrancu  faluba
bevonultak,  a  park  buja  díszcserjéinek  estek  neki  és  két  óra
muiva  néhány  közüíök  megdöglött.  A  boncolás  eredménye  meg-
állapította, hogy a díszcserje mérges anyagot tartalmazott.

Az  osztrák  élelmezési  miniszter  kijelentette,  hogy  lisztet  a
hadseregnek  egyáltalában  nem  szálíthat.  (Ausztria  a  legjobb
terméskor  is  behozatalra  volt  utalva,  1913.  évben  például  Magyar-
országból  kb.  20  millió  métermázsa  gabonamennyiség  volt  a  be-
vitele.)
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A  magyar  élelmezési  miniszter  az  ország  lisztfeleslegét  a
hadsereg  rendelkezésére  bocsájtotta,  de  ez  korántsem  fedezte  a
szükségletet,  mert  Magyarország  lisztkészletének  nagy  része
Ausztria lakosságának élelmezésére lett fordítva.

1917  augusztus  1-től  1918  július  31-ig  a  hadsereg  a  követ-
kező élelmi mennyiséget kapta:

Magyarországtól  5,084.200  mm.  lisztet  és  1,727.200  mm.  ló-
tápot.

Ausztriától csakis 546.700 mm. lótápot.
A hadsereg évi élelmezésére hiányzott tehát:

1,915.800 mm. liszt és
11,726.100     „     lótáp.
Ez  volt  a  magyarázata  annak,  hogy  a  hadsereg  koplalni  volt

kénytelen,  azaz  naponta  a  katona  164  gr.  liszttel,  a  ló  pedig  3.6
kg. lótáppal kevesebbet kapott az illetéknél.

Húst  mindkét  kormány  1917.  év  végéig  még  szűkösen  adott,
de  1918.  évben  már  oly  gyérek  voltak  a  vágómarhaszállitmányok,
hogy  a  napi  fejadag  100  gr.-ra  sülyedt,  úgy  hogy  mire  a  hus
meg  lett  főzve,  a  katona  a  szó  szoros  értelmében  naponta  csak
egy harapás húshoz jutott.

Ez  annyira  elgyengitette  az  emberek  fizikai  erejét,  hogy
—  emlékszem  -—  a  tartalékoknál  a  gyakorlatozásra  szánt  időt
napi  1—2  órára  le  kellett  szállítani,  mely  körülmény  pedig  a  ki-
képzést hátrányosan érintette.

Az  élelmezési  zavarok  következtében  a  hadsereg  tartalék-
készletét  is  felemésztette  azon  reményben,  hogy  majd  jobb  idő-
ben  pótoltatni  fog.  Mivel  a  pótlás  elmaradt,  1918.  évben  a  had-
sereg  élelmezési  készültségéről  beszélni  már  nem  lehetett  és  él-
tünk máról holnapra.

A  legsúlyosabb  következménye  a  rossz  élelmezésnek  azon-
ban  az  volt,  hogy  az  ember  és  ló  fizikai  ereje  annyit  vesztett,
hogy  betegségek  léptek  fel  és  a  hadsereg  harcképessége  nagyon
csökkent, mivel az akaraterő és teljesítőképesség megrendült.

A lovak ezrével pusztultak el.
Az  élelmezési  helyzet  1918  március  hóban  úgy  alakult,  hogy

a  hadsereg   létszámát  élelmezni   lehetetlen   volt.

A helyzet javulására semmi kilátás sem mutatkozott.
Mivel  pedig  az  elégtelen  élelmezés  miatt  a  hadsereg  szelleme

szenvedett, sürgősen orvosolni kellett ezt a kérdést.
Erre  csak  egy  út  volt  és  pedig  az,  hogy  a  hadrakelt  sereg
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létszámát   (Front  és   Hinterland)    azonnal  csökkenteni   kell.   Ezt
követelte a monarchia mindkét kormánya.

Ezen  követelménynek  megfelelően  tervbe  vétetett  a  frontban
lévő  1868.  és  1869.  évfolyambelieknek  szabadságoltatása;  ez
úton  80.000  ember  vált  volna  ki  a  hadseregből.
  A  Hinterlandban  az  1867.,  1868.  és  1869.  évfolyambeliek
szabadságolása  által  ujabbi  210.000  emberrel  redukálódott  volna
a hadsereg létszáma.

A  keleti  front  állományából  körülbelül  400.000  fő  volt  nél-
külözhető.

A  hadvezetés  szándéka  volt  a  szabadságolandókat  a  pótlás-
ügy főnökének mezőgazdasági célokra rendelkezésre bocsájtani.

Ezáltal  a  hadrakelt  sereg  élelmezési  állománya  610.000  fő-
vel csökkent volna.

Ezen  terv  azonban  kivitelre  nem  kerülhetett  teljesen,  mivel
a  német  hadvezetőség  a  nyugati  frontra  nagy  erőket  vont  el  a
keleti  frontról,  úgy  hogy  ennek  rovására  a  monarchiának  kellett
tekintélyes erőket keleten meghagyni.

Ebből  kifolyólag  csakis  100.000  fő  hadiszolgálatra  kevésbé
alkalmas  elem  vált  ki  a  hadrakelt  seregből.  Ez  azonban  a  hely-
zeten  javulást  nem  eredményezett,  mivel  ez  csak  napi  5  waggon
liszt megtakarítását jelentette.

Hogy  az  élelmezési  krízisen  a  hadvezetőség  segítsen,  a
monarchián kívüli források után kellett nézni.

Gazdasági  kihasználásra  a  megszállott  Szerbia,  Montenegró,
Albánia,  Lengyelország,  a  velencei  síkság,  Románia  és  Ukraina
jöhetett számításba.

A  kihasználásra  befolyást  gyakorolt  az  illető  országrésznek
a  monarchiához  való  viszonya,  annak  a  fronthoz  viszonyított
fekvése  és  azon  körülmény,  hogy  az  illető  országrész  a  mon-
archia  által  lett-e  kezelve,  vagy  pedig  a  szövetséges  Németország-
gal közösen történt-e a közigazgatás.

Mikor  csapataink  győzelmesen  nyomultak  elő  Orosz-
Lengyelországban  s  az  ott  meghódított  területek  katonai  köz-
igazgatás  alá  kerültek,  a  hadseregfőparancsnokság  a  magyar
kormányt  felszólította,  hogy  működjön  közre  a  lublini  főkor-
mányzóság felállításánál és közigazgatásnál.

Tisza  István  gróf,  akkori  miniszterelnök  ezen  felhívással
szemben  azt  az  álláspontot  foglalta  el,  hogy  Magyarországnak,
miután  Orosz-Lengyelországgal  nem  közvetlenül  határos,  nincs
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érdekében  a  meghódított  lengyel  terület  katonai  közigazgatásá-
ban  résztvenni  s  ennélfogva  a  magyar  kormány  ezen  kérdéssel
szemben  a  „désintéressement”  álláspontjára  helyezkedett.  Egy-
szersmind  azonban  nyomatékkal  hangsúlyozta,  hogy  azon  eset-
ben,  ha  egy  Magyarországgal  közvetlenül  szomszédos  ellenséges
terület  kerülne  cs.  és  kir.  katonai  közigazgatás  alá,  Magyarország
igényt  tart  arra,  hogy  ott  vezető  szerepet  játsszon,  hogy  tehát
ott  elsősorban  magyar  közigazgatási  közegek  nyerjenek  alkal-
mazást.

Így,  mikor  a  Mackensen—Kövess-offenzíva  előrehaladásá-
val  a  belgrádi  katonai  főkormányzóság  fel  lett  állítva,  Szerbiában
a  cs.  és  kir.  megszálló  hatóságok  mellé  Thallóczy  Lajos  főkor-
mányzósági  biztoson  kívül  számos  magyar  tisztviselő  is  beoszta-
tott  és  a  magyar  kormány  mindvégig  döntő  befolyást  biztosított
magának  a  belgrádi  főkormányzóság  politikai  közigazgatása  és
gazdasági kihasználása tekintetében.

A  többi  meghódított  terület  (Lengyelország,  Montenegró,
Albánia,  Ukraina,  Románia,  a  velencei  síkság  stb.)  mind  osztrák
vagy  német  közigazgatás  befolyása  alatt  állott  s  így  a  megszállott
területek  közül  egyedül  Szerbiára  terjedt  ki  a  magyar  kormány
befolyása.

Talán  ennek  köszönhető,  hogy  csupán  Szerbia  volt  képes
jelentékeny  élelmezési  mennyiséget  a  hadseregnek  szállítani.
Montenegró  csupán  a  polgári  lakosság  és  a  megszálló  csapatok
részére szükséges élelmezést tudta fedezni.

Lengyelországban,  tekintettel  arra,  hogy  ezen  államot  újon-
nan  kellett  felépíteni  és  hogy  kíméletes  eljárást  kellett  követni,
hogy  a  monarchia  részére  a  jövőre  az  ifjú  államot  megnyerjük,
a katonai kormányzóság teljes eréllyel nem léphetett fel.

Ezen  politikai  ok  miatt  a  haditermények  biztosításával  kez-
detben  a  polgári  hatóságok  bízattak  meg.  Mivel  kellő  eredményt
ezek  elérni  nem  tudtak  vagy  nem  akartak,  a  katonai  közigaz-
gatásnak  ki  kellett  a  polgári  hatóságok  kezeiből  venni  az  élel-
mezési  javak  beszállításának  végrehajtását.  Sajnos,  már  késő
volt.

 A  velencei  síkságon  előteremtett  élelmezési  javakat  maguk
a megszálló hadseregek közvetlenül használták fel.

Mivel  az  1917.  évi  őszi  offenzívában  egy  német  hadsereg  is
részt  vett,  mely  bár  az  olasz  frontról  később  kivonatott,  a  vissza-
hagyott  német  gazdasági  szervek  a  szokott  kíméletlen  módszer
szerint alaposan kizsákmányolták a meghódított területet.
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Románia német közigazgatás alatt állott.
A  monarchia,  Bulgária  és  Törökország  érdekeit  külön  bi-

zottságok képviselték.
Az  élelmi  javak  felosztását  egy  német  és  egy  osztrák-magyar

gazdasági törzs látta el.
Tekintettel  arra,  hogy  a  megosztás  négy  állam  között  tör-

tént,  a  monarchia  hadserege  Romániából  csak  kb.  130.000  mm.
liszthez jutott.

Albániában  más  helyzet  volt,  mint  a  többi  katonai  kormány-
zóságokban.

Albánia  nem  voit  ellenséges  ország.  A  monarchia  közigaz-
gatása  itt  arra  szorítkozott,  hogy  a  rend  és  nyugalom  az  Albániá-
ban harcoló hadsereg háta mögött fentartassék.

Ezért  ezen  ország  gazdasági  forrásait  csakis  részben  lehe-
tett a hadsereg céljaira kihasználni.

Ukrainában katonai közigazgatásról nem lehetett szó.
Ukraina  megszállása  az  ottani  kormány  felkérésére  történt,

hogy  az  országban  rend  és  nyugalom  legyen.  A  hadsereg  az
ukrán  hatóságok  támogatására  rendelkezésre  állott  és  csak  ott
avatkozott  be,  hol  a  kötött  szerződés  szerint  beszállítandó  élelme-
zési javak kimaradtak.

Különben  az  Ukrainához  fűzött  remények  sem  teljesedtek;
naponta csak 30 waggon gabonát sikerült előteremteni.

Aratásig  Magyarország  közélelmezése  biztosítva  volt,  míg
ellenben  Ausztria  közélelmezésére  és  a  hadsereg  ellátására  19Í8
július 15-éig 150.000 tonna gabonára volt szükség.

Mivel  az  osztrák  élelmezési  miniszter  kijelentette,  hogy
Ausztriában  a  közélelmezés  csakis  1918.  évi  május  hó  18-ig  van
fedezve  és  mivel  a  magyar  élelmezési  miniszter  1918.  évi  június
hó  1-től  kezdve  a  hadsereg  ellátását  a  kívánt  terjedelemben  nem
biztosíthatta,  a  hadseregfőparancsnokság  kénytelen  volt  Német-
országgal Berlinben 1918 május 18-án szerződést kötni.

A  hadseregfőparancsnokság  tehát  kényszerülve  volt  Német-
ország  segítségét  igénybe  venni,  bár  Németország  erre  csak  ter-
hes feltételek mellett volt hajlandó.

így  követelte,  hogy  Ukraina  gazdasági  kihasználás  tekin-
tetében  Eichhorn  tábornagy  főparancsnoksága  alá  helyeztessék;
Jekaterinoszláv  kormányzóság  a  monarchia  részéről  kiüritessék;
az  Ukrainából  fedezendő  vágómarha  kulcsaránya  a  németek
javára megváltoztassék.
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Ezen  követelmények  teljesítése  ellenében  Németország  köte-
lezte  magát,  hogy  a  hadsereg  élelmezésére  1918  július  15-ig
szükséges 100.000 tonnát kitevő gabonaszükségletet fedezi.

Nem volt más kivezető út, a szerződést meg kellett kötni.
Sajnos,  Németország  sem  tehetett  eleget  kötelezettségének,

mivel Ukrainában a gyűjtés sikerrel nem járt.
A  kenyérínség  ezen  időben  oly  nagy  mértéket  öltött,  hogy

ennek  enyhítésére  a  két  uralkodónak  személyes  levélváltása  is
szükségessé  vált,  melynek  eredményekép  Németország  2000
vaggon  gabonát  szállított  nekünk  és  ezáltal  1918  július  15-ig  a
kenyérszükséglet valahogyan fedeztetett.

A  hadsereg  élelmezése  az  1918.  évi  aratás  után  sem  javult
meg, sőt a krízis ismét beállott.

A  hadseregfőparancsnokság  1918.  évi  szeptember  5-én  a
hadügyminiszterhez  és  a  monarchia  mindkét  miniszterelnökéhez
táviratilag fordult orvoslás végett. (19. melléklet )

Eme  szomorú  és  vigasztalan  helyzet  magyarázata  a  világ-
háború  következményeiben  gyökeredzett  és  szorosan  összefüg-
gött  az  ellenséges,  szövetséges  és  társult  hatalmak  blokádjával
és propagandájával.

A  folyvást  növekedő  nyersanyaghiány,  a  hadi  iparnak  szén-
nel  való  elégtelen  ellátása  és  a  mértéken  felüli  elhasználás  miaít
ruházat  és  felszerelés  tekintetében  is  krízis  állott  be  a  had-
seregnél.

Ruházat.

1918 július 20-án a helyzet a következő volt:
Készletben volt:
451.000 zubbony,
98.000 nadrág,

101.000 köpenyeg.
Szállítás alatt volt:
82.000 zubbony,

177.000 nadrág,
680.000 köpenyeg.
Február és  augusztusban  meg lett rendelve:
í ,000.000 zubbony,
1,500.000 nadrág,
1,260.000 köpenyeg.
Feltéve,  hogy  az   ipar  a  gyártáshoz  szükséges  szenet  meg-

kapja  —  ami  teljesen  kizárt  dolog  volt  —  a  februári  megren-
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delés  csakis  1918.  év  végén,  tehát  már  csakis  a  tél  folyamán,
az  augusztusi  megrendelés  pedig  csakis  1919  tavaszán  kerülhetett
volna szállításra.

A  szállítás,  illetve  a  hadseregnek  ruházattal  való  ellátásának
lehetősége korántsem volt arányban a ruházat elhasználásával.

Ennek  igazolásául  szolgáljon,  hogy  1918  első  félévében  a
hadseregnél pótolni kellett:    -

3,850.000 zubbonyt,
3,730.000 nadrágot és
1,988.000 köpenyt.
Ezen ruházat azonban de facto időre szállítható nem volt.
Eme  ténnyel  szemben  gondoljunk  csak  arra,  hogy  frontunk

nagy része Tirolban az Alpesekben hó és jégmezőkön állott.

Fehérnemű.

Fehérneműben a hadsereg még rosszabbul állott.
A nyersanyaghiány miatt papírral tettek kísérletet.
A  papírból  készült  fehérneművel  való  kísérletezés  csütörtö-

köt mondott.
Ezért  szükségessé  vált,  hogy  papírnak  részben  való  be-

szövés által állíttassék elő fehérnemű.
1918 augusztus  1-én a helyzet a következő volt:

Raktári   készlet  egyáltalában  nem  volt.

Szállítás alatt állott 830.000 készlet
Gyártás alatt állott        1,675.000
Németország átutalt 82.000 készletet
Egységes fehérneműben

gyártás  alatt állott    2,250.000 készlet

összesen: 4,837.000 készlet.

Leszámítva  a  menetalakulatok  szükségletére  650.000  készle-
tet, a haderő szükséglete összesen 4,197.000 készletei tett ki;

azaz  havi  700.000  készlet  elhasználását  alapul  véve,  a  szál-
lítás és gyártás alatt álló készlet csak 6 hónapra lett volna elég.

Magától  értetődik,  hogy  a  hadifogságból  hazatérők  szükség-
lete itt beszámítva nincsen.

Az  egyedüli  mód,  mellyel  a  hadrakelt  seregen  segíteni  lehe-
tett volna, az volt, hogy azt rekviráljuk.

Szállodák,  vendéglők  készleteinek  és  az  ablakfüggönyök
rekvirálása  tekintetében  a  hadügyminisztérium  az  illetékes  kor-
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manyokkal  már  érintkezésbe  lépett,  azonban  az  események  foly-
tán erre már nem került a sor.

Lábbeli.

Lábbeliekben  1918 első  félévében  a haderő igényelt:
1,850.000 pár közönséges   cipőt,
1,680.000 pár hegymászó-cipőt,
535.000 pár csizmát, azaz 6 hóra
összesen 4,065.000 pár lábbelit; ez kitett fejenkint 1 ½  pár új cipőt.

Az  évi  szükséglet  tehát  kerekszámban  8  millió  pár  lábbelit
tett ki.

Hogy  ennek  eleget  tenni  egyáltalában  nem  lehetett,  ez  meg-
lehetősen világos dolog.

1918  augusztus  1-én  ezen  szükséglettel  szemben  készletben
volt:

közönséges cipőben   300.000 pár
hegymászó-cipőben    650.000    „
csizmában 255.000    „

összesen: 1,185.000 pár.

Az  ipari  termelés  havonta  450.000  pár  cipőt  szállított.  Így
tehát  a  szükséglet  fedezésére  évente  csakis  5.4  millió  pár  lábbeli
állott rendelkezésre.

Dacára  annak,  hogy  nyersbőrben  hiány  nem  volt,  a  terme-
lést munkáserő hiánya miatt jobban fokozni alig lehetett.

Ezen  helyzet  volt  a  magyarázata  annak,  hogy  1918.  év
őszén,  midőn  a  tél  küszöbén  állottunk,  az  emberek  egy  része
már  rongyos,  lyukas  lábbeliben,  sőt  gyakran  mezítláb  is  volt
látható.

Lovak.

Az egész  haderőnél általános lótápínség uralkodott.
A  lótáphiány  enyhítése  céljából  a  beteg  és  leromlott  lovak

a  frontról  hazaszállíttattak,  gazdasági  célokra  tartásra  kiadattak
és a hadsereg egy részénél a vonatok mennyiségét csökkentették.

1917  június  végén  a  hadsereg  lóállománya  809.000  volt;
1918.  év  június  végén  ezen  létszám  már  459.000-re  csökkent,  azaz
a lóállománynak a fele elpusztult.

A  tönkrement  lovak  pótlására  a  lengyelországi  katonai  kor-
mányzóságban 57.000, Ukrainában 30.000 lovat vásároltak.

Az   1918.  évi  pótlásra  a  fenti  vásárlástól  eltekintve  a  had-
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sereg  120.000  darab  lovat  igényelt,    ennek    fedezésére  azonban
már csak 40.000 ló volt előteremthető.

Hogy  ily  viszonyok  mellett  a  haderő  hadműveleti  készült-
ségéről szó nem lehetett többé, azt hiszem világos.

Egészségügy.

A  hadrakelt  seregnél  1917.  évben  7392  orvos  teljesített  szol-
gálatot,  ezen  létszám  1918.  évben  a  legidősebb  népfelkelési  év-
folyambelieknek  elbocsájtása,  betegségek,  sebesülések  és  elhalá-
lozások következtében 4872-re apadt le.

Ezáltal  az  egészségügyi  szolgálat  oly  helyzetbe  került,  hogy
a  meglévő  orvosok  száma  a  csapatok,  intézetek  és  egyéb  alaku-
lások  szükségletét  (zászlóaljanként,  tüzérezredenként  egy  orvost
számítva)  már  nem  fedezhette:  eltekintve  attól,  hogy  a  menet-
alakulatok  részére  szükséglendő  orvosokat  egyáltalában  számí-
tásba  sem  vették.  Az  egészségügyi  hadnagyok  (zászlósok)  lét-
száma  sem  fedezte  a  szükségletet;  ennek  oka  főképen  abban  rej-
lett,  hogy  tanulmányi  szabadság  révén  nagyon  sok  került  a
hadrakelt  seregnél  fogyatékba,  mitől  a  hadvezetőség  az  orvosi
utánpótlásra való tekintetből el nem zárkózhatott.

Arra,  hogy  az  orvosokban  és  egészségügyi  hadnagyokban
beállott  hiány  csak  valamiképen  is  enyhíttessék,  semmi  kilátás
nem volt.

Úgy  a  hadügyminisztérium,  mint  mind  a  két  állam  honvéd-
minisztériuma,  tekintettel  arra,  hogy  az  anyaországban  is  nagy
hiány  volt  orvosokban,  a  helyzeten  egyáltalában  segíteni  nem
tudott.

Gyógyszerekben és kötszerekben is nagy hiány mutatkozott.
A  megszűnt  keleti  frontról  a  hadvezetőség  az  ott  nélkülöz-

hető  egészségügyi  berendezéseket  a  délnyugati  frontra  helyezte
át,  hogy  az  Ínségen  némiképen  könnyítsen;  új  kórházakat  fel-
állítani azonban ezen időben már nem volt lehetséges.

Ezen  aggasztó  egészségügyi  helyzetet  még  súlyosbította  azon
körülmény,  hogy  a  hadifogságból  visszatértek  a  kiütéses  tifusz-
betegséget  behurcolták;  1918  július  végéig  nem  kevesebb  mint
522.325 eset fordult elő.

Az  egészségügyi  helyzet  még  rosszabbodott  azáltal,  hogy
maláriás  járvány  területeket  kellett  megszállva  tartani  (felső
Olaszország  és  a  Balkán-front)  és  hogy  a  chinin  gyógyszerből
szükséges mennyiségnek csak kétharmada volt beszerezhető.
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Szén.

A  szénkérdés  annyiban  játszott  döntő  szerepet,  mivel  a  hadi-
iparban  való    termelés    a    rendelkezésre    álló  szén  mennyiségé
tőlfüggött.

Egyrészt  tehát  a  hadianyag  utánpótolhatását,  másrészt  pedig
az     utánszállitásra     szolgáló     vasutak     teljesítőképességét     be
folyásolta.

Mennél  jobban  belementünk  a  háborúba,  a  széntermelés
annál  inkább  csökkent,  mely  körülmény  részben  abban  lelte
magyarázatát,  hogy  a  ki  nem  elégítő  élelmezés  következtében  a
bányászok testi ereje megbénult.

Ezzel  szemben  a  szénben  való  szükséglet  folyton  folyvást
nőtt.

1918.  évben  a  monarchia  előirányzott  széntermelése  145
millió  métermázsa  mennyiséget  tett  ki,  melyhez  a  hadügyi  veze-
tés  a  lengyelországi  bányákból  évi  25  millió  métermázsa  quotával
járult hozzá.

Az  olasz  frontnak  szénnel  való  hiányos  ellátása  arra  veze-
tett,  hogy  a  hadvezetőség    1918  augusztus    havában    ezen  front
szénnel  való  ellátásának  vezetését  a  hadügyminisztérium  kezé-
ből  kivette  és  annak  lebonyolítását  a  dabrowai  katonai  bánya
szatra bizta.

Az  ismertetett  általános  anyagi  helyzetből  kitűnik,  hogy
szénhiány  miatt  1918.  évben  a  haditermelés  már  nem  volt  any-
nyira  fokozható,  hogy  a  hadrakelt  sereg  elhasznált  anyagának
pótlására szükségleteit megkaphassa.

A  háború  vége  felé  1918  augusztus  21-én  a  délnyugati  fronf
hadseregének  összes  vezérkari  főnökei  Bellunoba  lettek  ren-
delve,  hogy  velük  báró  Waldstätten  tábornok,  a  hadsereg-
főparancsnokság  hadműveleti  osztályának  főnöke,  az  anyagi
helyzetet megbeszélje.

Mivel  a  vágómarha-szükségletet  a  monarchia  az  előirt  ki-
szabatban  már  fedezni  nem  tudta,  elhatároztatott,  hogy  a  harcoló
állomány napi husadagja fejenként 100 gr.-ra lesz leszállítva.

A  gyáripar  is  megbénult.  A  gyárak  nem  kaphatják  meg  a
szükséges  szénmennyiséget,  mivel  a  bányászok  fizikai  ereje  a  ki
nem  elégítő  élelmezés  miatt  nem  képes  a  kellő  mennyiségű  sze-
net kitermelni.

Ennek   következtében    a    lövegek,     fegyverek,     géppuskák,
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akna-  és  gránátvetők  stb.  gyártása  annyira  megbénult,   hogy  a
gyártás a fogyatékot már fedezni nem tudta.

A  tüzérségi,  gránát  és  aknavető  lövőszer  gyártása  csak  a
napi  szükségletet  tudja  fedezni,  egy  többnapos  nagy  csatához
szükséges lövőszer előállítása már lehetetlenné vált.

Ezen  helyzet  rendkívül  szomorú  volt,  mert  kiéhezett  kato-
nákkal,  elegendő  lövőszer  nélkül,  nagy  kérdés,  hogy  a  front  ki-
tarthat-e a fegyverszünet megkötéséig?

Indokolttá  vált  tehát,  hogy  a  fegyverszünet  megkötéséi  siet-
hetni kell!

Boroevic  tábornagy  1918  március  hó  27-én,  midőn  Lago-nál
a  44.  gy.  ezredet,  a  3.  bosnyák  ezredet  és  a  31.  rohamzászlóaljat
megszemlélte,  a  tisztikarhoz  beszédet  intézett,  melyben  hang-
súlyozta,  bogy  igaz,  hogy  a  csapat  éhezik,  de  éhezik  ő  is,  a  tábor-
nagy.  Felhívta  a  tisztikart,  hogy  a  legénység  tudomására  adja,
hogy  a  hiányos  élelmezés  a  vasúti  szállítási  viszonyokban  be-
állott  nehézségekben  rejlik.  Hangsúlyozta,  hogy  neki,  mint  had-
vezérnek,  joga  van  a  tisztek  és  a  legénység  élete  felett  rendel-
kezni,  akár  úgy,  hogy  követeli  tőlük,  hogy  életüket  a  hazáért
harcban  feláldozzák,  akár  úgy,  hogy  éhhalált  szenvedjenek,  —
panasz nélkül kell ezen áldozatot meghozni.

Vannak  a  háborúban  pillanatok,  mikor  ezt  követelni  lehet,
és  némelykor  kell  is,  de  parancs  alakjában  ezt  közhírré  tenni
veszélyes dolog.

Erre  csak  az  a  parancsnok  lesz  képes,  ki  a  csapattal  való
közvetlen  érintkezésében  arra  a  hosszú,  szoros  együttlét  alatt
erkölcsileg  teljes  befolyást  tud  gyakorolni,  aki  tehát  osztozik
embereivel  minden  jóban  és  rosszban,  melyíyel  így  szorosan
összeforrott.

Különben  a  parancs  csak  szóbeszéd  marad  és  válságos  idő-
ben keserű csalódást idézhet elő.

Nagyon  különös,  hogy  miképen  akart  Boroevic  tábornagy
az  éhínség  következtében  folyton  ismétlődő  panaszok  felett  napi-
rendre térni.

Az éhínség 1918 május hóban a legnagyobb fokra hágott.

A csapatoknál a tömeges panaszok napirenden voltak.
József  kir.  herceg,  a  6.  hadsereg  parancsnoka  ezt  ismételten

jelentette  felfelé,  sürgette,  hogy  valamely  módon  segíteni  kell  a
csapatokon,  mert  ellenkező  esetben  a  fegyelemre  nézve  végze-
tessé válhat a szomorú állapot.
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Erre  Boroevic  tábornagy  megtiltotta,  hogy  az  elöljárók  a
csapatoknak  az  éhínség  enyhítésére  irányuló  panaszaikkal  fog-
lalkozzanak.

1918  szeptember  hó  végén  a  hadseregnek  csakis  kb.  4  csata
napra  volt  tüzérségi  lövőszere.    (A   júniusi    Piave-csata    8   napig
tartott.)

Midőn  ezért  József  kir.  herceg,  a  tiroli  hadseregfőparancs-
nokság  előtt  a  tüzérségi  lövőszer  elégtelen  volta  miatt  aggályait
kifejtette,  sürgette,  hogy  a  gyárakat  nagyobb  munkateljesítményre
kellene szorítani.

Báró  Waldstätten  tábornok,  a  hadseregfőparancsnokság
hadműveleti  osztályának  főnöke,  tudatta  a  Fenséges  Úrral,  hogy
az  új  déli  arcvonal  megalakítása  miatt  a  lövőszert  a  balkán
frontra  kell  szállítani,  miért  is  az  olasz  front  lövőszert  nem  kap-
hat, a gyártást fokozni pedig lehetetlen.

Ő  Fensége  ekkor  azon  kérdést  vetette  fel,  hogy  mi  lesz  akkor,
ha  az  olaszok  nagy  támadása,  melyre  hónapok  óta  készülnek,
megindul és a négynapi íövőszer elfogy?

Waldstätten  tábornok  ezen  kérdés  elől  azon  csodálatos  fele-
lettel  tért  ki:  „akkor  térdelj  imához-t  kell  vezényelni  és  jöjjön,
aminek jönni kell!”

Midőn  pedig  az  olasz  offenzíva  előtt,  október  hó  elején  a  Fen
séges  Ur  a  hadseregfőparancsnokságot  ismét  tüzérségi  lövő
szerért megsürgette, a következő választ kapta:

„A  hadseregfőparancsnokság  a  legjobb  akarat  mellett  sem
tud  a  hadseregcsoport  részére  lövőszert  szállítani,  ki  keli  jönni
azzal, ami van, mivel a Hinterland teljesen csődöt mond!”
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Α HINTERLAND.

Mivel  a  szövetséges  és  társult  hatalmak  a  harctereken  döntő
eredményeket  kivívni  nem  tudtak,  és  így  fegyverrel  a  központi
hatalmakat  megdönteni  képesek  nem  voltak,  a  világháború  alatt
megszületett  új  hadviselési  eszközhöz,  a  propagandához  nyúltak,
mellyel  a  központi  hatalmaknál  politikai  krízist,  belviszályt  és
felfordulást  akartak  előidézni,  főképen  monarchiánkban,  mely
aknamunkára  a  csehekkel  és  délszlávokkal  fegyverbarátságot
kötöttek.

Mint  legelső,  Olaszország  szervezte  meg  a  propagandát,  ki-
nevezvén  propagandaigazgatóvá  1917.  évi  október  hóban  Romeo
Gallengat, a belügyminisztérium államtitkárát.

Egyidejűleg  Franciaországban  Clemenceau  miniszterelnök
a  miniszterelnökségnél  egy  propaganda-osztályt  létesített.  Ezen
osztály  vezetője  Franklin  Bouillon  képviselő,  a  képviselőház  kül-
ügyi bizottságának elnöke lett.

Angliában  a  propaganda-ügyet  Charles  Harmsworth  North-
cliffes  lordja  intézte.  Szervei  voltak:  Angliában  a  Times,  Fran-
ciaországban  a  Matin,  Oroszországban  a  Nowaja  Wremja  és  Hol-
landiában a Telegraf újságok.

London  és  Parisban  a  propaganda-főnökök  elnöklete  alatt
francia,  angol  és  olasz  képviselők  egy  egységes  propaganda-
tervezetet dolgoztak ki, és ugyanakkor a· szerepeket is kiosztották.

Parisban  1918  február  havában  értekezletet  tartottak
Franklin Bouillon elnöklete alatt.

Ezen  értekezleten  alapvető  határozványok  hozattak  és  elő-
készítették  az  olasz-délszláv  egyezséget,  melyet  részleteiben  Lon-
donban  1918  március  7-én  és  Rómában  április  11-én  beszél-
tek meg.
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Az  egyezmény  alapját  azon  terv  képezte,  hogy  az  osztrák
magyar  monarchia  nemzetiségei  között  izgató  propagandát  idéz-
nek  elő  annak  bizonyítására,  hogy  nálunk  a  nemzetiségek  el  van
nak nyomva.

Elhatározták  továbbá  annak  hangoztatását,  hogy  a  szövet-
séges  hatalmak  az  osztrák-magyar  monarchia  nemzetiségi  kérdé-
sét  az  eljövendő  béketárgyaláson  nemzetközi  alapon  meg  akarják
oldani.

A  monarchiát  nemzetközi  úton  meg  kell  dolgozni,  egyrészt
a  munkástömegek  fellazítása  által,  másrészt  az  örökké  elégedet-
len nemzetiségek felizgatása által.

Elsősorban  az  osztrák-magyar  monarchiában  kell  zavart
okozni, ha ez sikerül, Németországra kerül a sor.

A  szerepeket  az  1918  április  8—11-ig  Romában  tartott  érte-
kezleten  osztották  ki,  melyen  résztvettek:  a  délszlávok  képvisele-
tében  dr.  Trumbic  szerb  képviselő,  a  lengyelek  részéről  Za-
morsky,  a  csehek  képviseletében  dr.  Benes  és  Masaryk
leánya,  (Masaryk  maga  Amerikában  működött  ezen  ügyben),  a
románok  részéről  dr.  Lupu,  ki  a  román  nemzet  nevében  tiltako-
zott a bukaresti békeszerződés ellen.

Ezen  értekezleten  véglegesen  megkötötték  az  olasz-délszláv
szövetséget.

A  határozat  után  a  cseh  és  délszláv  képviselők  az  olasz
frontra  utaztak,  hol  Diaz  főparancsnok  fogadta  őket  és  a  frontot
bejárták.  Egy  stockholmi  újság  szerint  Trumbic  képviselőnek
sikerült a római értekezlet határozatát a monarchiába eljuttatni.

A  propaganda  a  semleges  Svájc  és  Skandinávia  utján  a  nem-
zetközi  szociáldemokrata  szervezetek  utján  került  hozzánk;  neve-
zett  semleges  államokban  erre  külön  szervezetek  alakíttattak,  a
munkában  az  összes  szövetséges  és  társult  hatalmak  propaganda-
osztályai  dolgoztak;  Anglia  főképen  a  németországi  propagandát
vezette,  míg  Francia  és  Olaszország  a  monarchia  megdolgozásá-
val foglalkozott.

De itt is megosztották a munkát.
Olaszország  főképen  a  délszláv  propagandának  szentelte

magát,  míg  Franciaország  a  csehek  és  lengyelek  érdekében  dol-
gozott.

Az  elnyomott  népek  felszabadításának  jelszava  alatt  az  akna-
munka  megindult  London,  Paris  és  Rómából  a  monarchia  ellen
azon  célzattal,  hogy  a  cseheket,  délszlávokat  és  lengyeleket  fel-
lázítsa,   hogy   az  általunk  állítólag   elnyomott   zsarnokság  alól   a
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nemzetiségeket  felszabadítsa,  kizárván  a  monarchiát  azon  joga
ból,  hogy  belügyének  ily  alapvető  kérdésben  bárminemű  bele-
szólása is lehessen.

A  szövetséges  államok  tehát  összekovácsolták  a  népek  ligáját
és  zászlójára  írták  minden  nemzetnek  a  békéhez  való  jogát,  mely
örök időkre az igazság uralmát fogja biztosítani részükre.

Washingtonban  demokratikus  európai  szövetség  alakult,
amelyben  lengyelek,  románok,  csehtótok,  jugoszlávok  foglaltak
helyet.  A  szövetség  célja,  az  úgynevezett  elnyomott  európai  nem-
zetek egységes politikájának irányítása volt.

De  nemcsak  a  szövetséges  és  társult  államok  indították  meg
a  monarchia  ellen  a  külső  propagandát,  hanem  magában  a
monarchián belül is aláaknázták a csehek a birodalmat.

A monarchia összeomlása nagymértékben a csehek müve volt.

Már  1914.  év  végén  Wienben  megalakult  a  titkos  cseh  nem-
zeti  szövetség  azon  célból,  hogy  a  monarchiát  megdöntse  és  a
csehszlovák államot megteremtse.

A  titkos  szövetség  hálózata  kiterjedt  az  egész  monarchiára.
Szervei  bent  voltak  a  minisztériumokban,  a  vezérkarban,  a  fron-
tokon,  a  gyárakban,  a  rendörségnél,  a  hivatalokban,  sőt  még  a
király  kabinetirodájában  is.  Meg  tudtak  szerezni  mindent,  amire
szükségük  volt,  még  a  titkos  chiffre-kulcsokat  is.  (Narocine  Listy
Î919 október 28-iki száma.)

A  szervezet  láthatatlanul,  de  annál  biztosabban  és  hatásosab-
ban  működött.  Itt  egy  árulás,  ott  egy  sztrájk,  malmok  leégése,
gyárak  felrobbantása,  zendülés  stb.  jelezte  munkájuk  eredmé-
nyét.  A  szálak  mindig  a  csehekhez  vezettek.  (Hogyan  vészeit  et
a Felvidék. Szviezsényi Zoltán.)

Fővezérei voltak a szervezetnek Benes, Kramar.
1915  május  15-én  az  osztrák  államrendőrség  elfogta  Kra-

mafot, június 15-én pedig letartóztatta Soukupot és Dusekct.
Benes  augusztusban  megszökött  s  így  elkerülte  a  letartóz-

tatást.
Masaryk  ezalatt  Oroszország  nagyobb  városait,  Moszkvát,

Szt.  Pétervárt,  Kiewet  bejárta  és  megszervezte  a  cseh-tót  légiókat,
innen Franciaországba és Amerikába ment.

A  propaganda  ezen  időben  még  szerény  keretek  között
mozgott.

Masaryk  1916-ban  Parisban  tárgyalt  Brianddal  és  Benessel,
megalapította a csehszlovák nemzeti tanácsot.
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Ezt egyre komolyabban vették Parisban.
1917-ben  alakultak  meg  Franciaországban  a  csehszlovák

légió  első  csapatai,  tagjait  azokból  a  katonákból  toborozták  össze,
kik  a  balkán,  orosz  és  olasz  fronton  az  ententenek  megadták
magukat.

A  légió  az  amiensi  csatában  kitüntette  magát,  ezért  Clemen-
ceau Masaryk és Benesnek köszönetét fejezte ki.

1917  december  16-án  Franciaország  a  csehszlovák  légiót
hadviselő  félnek  ismerte  el,  mire  megalakult  Parisban  az  első
csehszlovák  kormány.  1918  évben  Masaryk  ismét  Amerikában
agitált  a  tótok  között  és  létrehozta  május  30-án  Pittsburgban  a
cseh-tót megegyezést.  (20. sz. melléklet.)

A  németeknek  marnei  támadása  után  (3-ik  áttörési  kísérlet)
Versaillesben  összeült  a  szövetséges  hatalmak  katonai-politikai
haditanácsa.

Ezen  haditanácsban  1918  június  3-án  Franciaország,  Anglia
és  Olaszország  meghatározta  a  hivatalos  hadicélt  és  pedig,  hogy
megteremtik mint önálló államot Lengyelországot és Jugoszláviát.

Ezen  egyezmény  és  a  haditanács  határozata  alapján  1918
június  3-án  a  francia  kormány  és  a  versaillesí  haditanács  a  cseh-
tót  államot  elismerte,  melyet  aztán  augusztus  18-án  Anglia,  szep-
tember  4-én  az  Egyesült-Államok  és  végül  szeptember  15-én  Ja-
pán is elismert.

Az  ellenséges  propaganda  két  irányban  dolgozott  és  pedig
a Fronton és a Hinterlandban.

A  fronton  röpiratok  útján  terjesztette  a  hazugságokat  és
mételyt.  A  röpiratokat  átpártolok  és  repülők  utján  juttatták
lövészárkainkba és tartalékainkhoz.

A  röpiratokban  katonáinkat  felhívták  átpártolásra,  szökésre,
engedelmesség  megtagadására,  hazug  és  rémhíreket  terjesztettek
a  monarchiában  uralkodó  áldatlan  állapotokról,  izgatták  a  nem-
zetiségeket az osztrák-magyar államhatalom ellen.

Politikusaink  képviselőházi  beszédeit  és  a  destruktiv  sajtó
hírlapjait,  melyek  a  béke  ügyét  tűzzel-vassal  és  vakon  szolgálták,
röpiratok alakjában dobálták lövészárkainkba.

A  21.  számú  mellékletben  néhány  ily  röpcédula  van  fel-
tüntetve.

Hogy  ily  viszonyok  között  katonáink  lelki  egyensúlya  erős
kísértésnek  volt  kitéve,  azt  elgondolhatjuk,  mert  a  háborúnak
évekig  való  elhúzódása  —  dacára  annak,  hogy  minden  fronton
az ellenségtől  elhódított  földön  állottunk  és  győzelmeket  vívtunk
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ki  ellenségeink  felett  —  hadifáradtságot  és  unottságot  váltott  ki
embereinkből.  A  háború  kezdetén  fellángolt,  a  hazaszereteten
alapult  lelkesedés  alábbszállott,  a  nemzeti  érzés  elhalványult,  a
honvágy  folyton  erősbödött,  a  nélkülözés  szinte  elviselhetetlenné
vált, a végső győzelemben való hit megrendült.

A  fronton  az  ellenséges  propaganda  kártékony  hatását  ellen-
súlyozni  sikerült;  egyrészt  felvilágosító  akcióval,  másrészt  fegyel-
mezés  utján  sikerült  katonáinkat  az  ellenséges  propaganda  akna-
munkájának  céljairól  meggyőznünk;  bár  némelykor,  midőn  egy-
szer  a  hus,  máskor  a  kenyér  elmaradt,  vagy  ha  fehérneműt,  ru-
hát,  lábbelit  a  legénység  nem  kapott,  észrevehető  volt,  hogy
a katonaság gondolkodóba esett.

S  tényleg  a  fronton  nem  is  az  ellenséges  propaganda  hazug-
ságai  és  rágalmai  okozták  a  legnagyobb  gondot  a  parancsnok-
ságoknak,  hanem  az  ellátásnak  hiányosságai.  A  háború  nélkülö-
zésekkel  jár,  legénységünk  ezt  meg  is  értette  és  el  is  viselte,  ha
azok  az  egyes  nehezebb  harchelyzetek  folytán  állottak  be;  de
ha  a  háború  ötödik  esztendejében  Damokles  kardjaként  a
hiányos  ellátás  állandósul  és  folyton  fejünk  felett  lebeg,  akkor
előbb-utóbb demoralizálást fog előidézni.

Ezt  jól  tudták  az  ellenséges  szövetséges  államok,  ezért  pro-
pagandájuk  főképen  a  Hinterland  ellen  irányult,  mivel  a  Front
anyagi  ellátásának  a  foka  a  Hinterland  teljesítőképességétől
függött.

Az  éhségblokád  a  központi  hatalmak  fizikai  ellentálló  képes-
ségét  nagyon  gyengítette.  A  megélhetéshez  szükséges  élelemért  a
mindennapos  küzdelem,  akkor,  midőn  a  családfentartó  élete
minden  pillanatban  a  fronton  veszélynek  van  kitéve,  lélektanilag
elkeseredést  vált  ki.  A  gyenge  és  érzékeny  természetekben  ha-
mar felébredt a béke utáni vágyakozás.

A  kormányok  nem  tettek  ezzel  szemben  semmit,  ök  maguk
is  a  békegondolat  hirdetőivé  váltak  abban  a  téves  hitben,  hogy
ezáltal a néptömeg kegyét megnyerik és őket kitartásra bírhatják.

A  valóságban  ezáltal  a  népnek  harckészségét  gyengítették,
elkeseredésüket  állandó  csalódások  által  növelték,  elárulták  az
ellenségnek  gyengeségüket  és  azoknak  győzelemre  való  reményét
megerősítették.  A  talaj  ezáltal  elő  volt  készítve,  melybe  az  entente
propagandája  teli  marokkal  elszórta  azon  magvakat,  melyből  a
Hinterlandban a háború elleni sztrájk vadvirága burjánzott ki.

Az  osztrák-magyar  monarchia  nemzetségekre  volt  szét-
szakadva.   Ezek  egymást  sokkal  mélyebben  gyűlölték,  mint    az
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ellenséget.  Ezeket  a  viszálykodásokat  használta  ki  az  entente  az
ő  romboló  munkájára.  A  központi  hatalmak  árulóiban  segítő-
társakra akadtak.

Ezen  aknamunkák  a  kormányoknál  csak  csekély  ellent-
állásra  találtak  és  a  kormányok  nem  mertek  a  sajtóban  már
felbukkanó tünetekkel szembeszállani.

Ameddig  a  háború  tart,  csak  egy  közvéleménynek  lehet
helye:  a  győzelmet  kivívni. Az  entente-államok  kormányai
ellenségeiktől nem hiába vonták meg a szólásszabadságot.

Ebbe  a  nyomott  és  feldúlt  lelki  állapotba  mint  mérgező
cseppek  kerültek  bele  a  bolsevizmus  tanai.  A  bolsevizmus  az
orosz  hadseregben  tért  hódított,  mivel  az  a  kíméletlenség  és
kegyetlenség,  amellyel  az  orosz  hadvezérek  a  csapatokat  a  há-
borúba  hajtották,  fellázító  volt.  Ez  a  bánásmód  az  egyesek  ön-
fentartási  ösztönét  még  a  szelídlelkületű  és  hagyományosan  enge-
delmes  orosz  népben  is  harcra  hívta  fel  az  államban  és  annak
vezető  embereiben  megtestesült  társadalom  ellen.  Az  erősebb
ösztön  a  háború  réme  elől  való  borzadás,  félelem  és  rettegés  sok
ezer  emberben  győzött  az  állami  együvétartozás  érzésén.  Az  állam
tönkremehet, csak nekik ne történjék bajuk.

Ha  a  vezetők  a  katonatömeg  lelkét  nem  nyerik  meg,  akkor
az  kisiklik  kezeik  közül  és  mindenféle  kényszereszköz  hiábavaló
marad, a legszilárdabb fegyelem játékká válik.

Levelek,  újságok,  szabadságolt  katonák,  titkos  ügynökök
vitték  a  kiszínezett,  túlzott  és  elferdített  híreket  a  frontra.  A
harctérről  hazatérő  katonák  itthon  azt  látták,  hogy  míg  ők  a
fronton  nélkülözéseknek  vannak  kitéve,  addig  hozzátartozóik
otthon  nem  részesülnek  mindig  a  megkívánt  támogatásban,  kese-
rűen  tapasztalták,  hogy  míg  a  háború  nyomasztó  súlya  főkép
őreájuk  és  családjaikra  nehezedik,  kik  a  hazát  védik  kint  a
fronton,  addig  idehaza  a  Hinterlandban  az  árdrágítók,  front-
kerülők  és  lánckereskedők,  protekciós  felmentettek  könnyedén
kikerülik  a  háború  keserveit,  sőt  még  maguk  részére  mérhetetlen
anyagi el.őnyöket is tudnak teremteni.

Má  r  magában  ezen  jelenség  is  veszedelmes  volt  katonáinkra
nézve.

De  ezenfelül  a  honi  sajtó  egyrésze  a  demagógia  minden
eszközévei szította az elégedetlenséget.

És  végül  politikusaink  egyrésze,  kik  a  mindenáron  való
azonnali  különbéke  hívei  voltak,  részint  beteges  érvényesülési
vágyból,    részint    egyoldalú   jóhiszeműségből,    magát    a   fronton
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vérző  hadsereget  is  támadták  sokszor  tudatosan,  de  legtöbbször
tudás nélkül.
  Hiba  nélkül  nincsen  semmi  sem  a  világon.  Hiba  mindenütt
történhetik.  Hisz  a  háború  mozgatói  is  csak  emberek  voltak  és
iem  felsőbb  lények.  De  a  hibákat  felfújni,  azokat  a  parlament-
ben  a  világ  színe  előtt  kikürtölni,  a  hadsereg  vezetőit  meghur-
colni,    dokumentálni,   hogy   az   ország   belsejében   egyenetlenség
uralkodik,  nem  volt  semmi  esetre  sem  megengedhető  akkor,  mi-
dőn  a  monarchia  a  létért  harcolt,  mert  a  hadsereg  bárminemű
erkölcsi  vagy  fizikai  gyengítése  az  ezeréves  haza  fundamentumát
renditette meg.

Az  ellenséges  szövetséges  államok  propagandájával  a  Fron-
ton  a  parancsnokok  meg  tudtak  küzdeni,  de  a  Hinterlandban  a
kormány nem volt ura a helyzetnek.

Mindenki  tudhatta  a  Hinterlandban,  hogy  a  monarchia
harca  a  Fronton  nem  más,  mint  küzdelem  a  létért.  Az  ellenség-
től  kegyelemre  nem  számíthattunk.  Ezeket  az  igazságokat  külö-
nösen most érzi a megcsonkított és kifosztott haza!

Tudhatta  mindenki,  hogy  ha  a  háborút  elveszítjük,  úgy
hiába hoztuk meg a rengeteg pénz- és véráldozatot.

Az  ily  viszonyok  között  kötendő  béke  előbb-utóbb  egy  ujabbi
háborút fog előidézni.

Ezt  az  igazságot  keserűen  tapasztalhatjuk  most  a  békeszer-
ződés  után,  mert  Csonka-Magyarország  jelen  helyzetébe  végleg
nem nyugodhat bele.

Elveszítettük  szántóföldjeinknek  62,  erdeinknek  88,  lege-
lőinknek  72,  rétjeinknek  77,  szőlőgazdaságainknak  38,  marha-
állományunknak  69,  sertéseinknek  56,  lovainknak  61,  juhaink-
nak 74 százalékát.

Iparunkból  pedig  elvették  vas-  és  acélgyártásunknak  62,
szénbányáinknak  68,  fűrésztelepeinknek  90,  bútoriparunknak  90,
szövőiparunknak  60,  papírgyárainknak  90,  malomiparunknak  40,
cukorgyárainknak  40,  sóbányáinknak  100  százalékát;  22.000
km.  hosszú  vasútvonalainkból  mindössze  csak  5000  km.  maradt
meg, három és fél millió magyar pedig idegen járom alá került.

A monarchia kardot rántott, hogy  fel ne  daraboltassék.

Szerbia  miatt  tört  ki  a  háború,  mely  kezét  a  monarchia
részei után nyújtotta ki.

Ugyanezt tette Olaszország és Románia is.
Mily nagy különbség volt a monarchia és az entente között!
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Nálunk  mindig  a  békéről  prédikáltak!
A  szövetkezett  hatalmak  ezzel  ellentétben  folyton  a  kimarad-

hatatlan   győzelmet  hirdették,   dacára   Belgium,   Szerbia,   Monte
negró,  Románia  leveretésének    és    az    orosz  kolosszus    megren-
dítésének.

Kormányaink kifelé és befelé gyengeséget árultak el.
Még  akkor  is,  ha  félelem  szállt  meg  bennünket,  azt  mutatni

hiba volt.
A  bel-  és  külföldi  ellenség  ezt  észrevette,  következménye

volt, hogy erejét megkettőztette.
Ezért  a  legelső  követelmény  az  lett  volna,  hogy  a  haza  élén

egy erős kormány legyen.
Kérdem,  miért  nem  lépett  fel  a  kormány  a  lázítókkal  szem

ben? Miért nem szerzett érvényt a kivételes törvényeknek?
Szomorú  jelenség  volt  az,  hogy  a  Hinterlandhan  történtek,

a  parlamentben  elhangzott,  a  hadviselés  érdekeire  károsan  ki-
ható  beszédek  és  nyilatkozatok  dacára  a  törvényes  rendelke-
zéseknek,  dacára  a  cenzúra  létezésének,  a  sajtóban  mégis  nap
világot  láthattak,  ott  kommentálhatok  voltak  és  úgy  ezen,  mint
más  utón  a  harcoló  csapatokhoz  eljuthattak,  ott  azok  harckész
ségét befolyásolva, sőt megbénítva, az összeomlást előkészítették.

Mindkét  állam  kormánya  gyenge  volt  arra,  hogy  a  velük
szemben  álló  pártokat  kényszerítsék,  hogy  önző  céljaikat  leg-
alább  a  háború  idejére  felfüggesszék.  Az  aknamunkák  és  az
entente  pénze  által  támogatva  a  feldúláson,  illetve  a  fennálló
államszervezet  szétmorzsolásán  dolgozó  pártok  a  monarchiában
végül  felülkerekedtek.  A  kormányok  engedték  őket  kifejlődni
és veszedelmessé válni.

A  propaganda  hatalmas  eszközével  élni  kellett  volna  úgy  a
Hinterlandban, mint a Fronton.

A  Hinterlandban  a  kormány  feladata  lett  volna  a  honi  saj-
tót  a  létért  folyó  harc  szolgálatába  állítani,  a  Fronton  pedig  a
hadseregfőparancsnokságnak  a  sajtóhadiszállását  oly  irányban
kellett, volna vezetni, hogy a népek lelkéhez férkőzzön.

Ε  kettő,  a  honi  sajtó  és  a  sajtóhadiszállás  szoros  kapcsolat-
ban együttműködve vezetett volna sikerre.

A  valóság  pedig  az  volt,  hogy  a  honi  sajtó  zöme  a  Hinter-
landban  bomlasztólag  hatott,  a  sajtóhadiszállás  pedig  idegen  ma-
radt  a  monarchia  népeinek  lelkéhez,  a  szíveket  pedig  a  hazafias-
ság lángjára lobbantani nem tudta.

Boroevic  Szvetozár  tábornagy,  a  monarchia  kiváló  hadvezé-
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reinek    egyike    a    sajtóhadiszállásról    következő    véleményét  fe-
jezte ki.

„Das  Pressquartier  besteht  aus  lauter  braven  Zöglingen,  die
aber ihren Beruf verfehlt haben”.

„In  Τeschen  sitzt  nicht  ein  Mensch,  der  von  der  Bedeutung
der  Presse,  von  ihrer  Fähigkeit  auf  die  Bevölkerung  zu  wirken
von  dem,  was  in  der  Volksseele  vorgeht,  —  eine  Ahnung  hat.  Man
lebt  in  der  vormärzliehen  Zeit,  und  verlangt  nur: Geld,  Menschen?
Schweigen.  Versuche  von  hier  aus  zu  ändern,  wurde  mit  noncha-
lanter  Geste  abgewiesen,  daher  eingestellt.  Und  doch  gehört  dort-
hin  ein  grosser  Berufsjournalist,  der  eine  Armee  wert  wäre,  und
unendlich nutzen könnte!”

Az  entente  ott,  ahol  a  bomlás  jelei  mutatkoztak,  kemény
marokkal  nyúlt  bele.  Ily  jelek  nem  hiányoztak  nála  sem.  Különö-
sen  a  francia  hadseregnél  mutatkoztak  a  champagnei  meghiúsult
áttörés  után,  de  könyörtelenül  letörte  őket.  Ugyanazon  energiával
pótolta  az  elhasznált  tartalékokat  is  emberhiány  ellenére,  július-
ban.  Zsákmányolt  parancsok  bizonyították,  hogy  az  arcvonalból
való  engedélynélküli  eltávozást  (szökéseket)  minden  rendfoko-
zatban,  még  az  angol  hadseregnél  is,  halállal  büntették.  A  Hin-
terlandban  minden  defaitizmust  és  az  ellenséggel  való  minden-
nemű  egyetértést  az  államhatalom  üldözte.  A  törvényszékek  még
most  is  ebben  az  irányban  dolgoznak.  Vasszigorral  tartották  fenn
a  fegyelmet  úgy  a  hadseregben  (a  Fronton),  mint  a  népben  (a
Hinterlandban).  Kifelé  egész  politikai  hatását  a  támadásra  irá-
nyította.  Ezzel  megtöltötte  népeinek  és  hadseregeinek  lelkét.
Franciaországban  a  bosszú  gondolata  volt  az,  melyet  a   kormány
sohasem  hagyott  kialudni.  (N.  Nikolai: Nachrichtendienst,  Presse
und Volksstimmung im Weltkrieg.)

Az  entente  kormányai  vasököllel  uralták  a  helyzetet  minden
vonalon;  keményen  tartották  kezükben  a  kormány  gyeplőjét.

Ezzel szemben nálunk?
Az áruló csehek amnesztiát kaptak!
A   sajtó  büntetlenül  izgatott!
Fényes  László,  Lovászy  Márton  orszgy.  képviselő  nyílt  ülé-

sen hirdették, hogy ententebarátok!
Gróf  Tisza  István  lemondása  után  következett  kormányok

keztyüs  kézzel  intézték  az  ügyeket,  míg  Lloyd  George  és
Clemenceau miniszterelnökök vasököllel dolgoztak.

A  nálunk  uralkodó  liberális  lágyság  malmára  a  vizet  az  Unió
elnöke rókaravaszsággal hajtotta.
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Eszembe jut itt a róka és a holló anekdotája.

Megszólalt  a  Wilson-róka  (14  pont):  Ausztria-Magyarország
népeinek  lehetővé  kell  tenni  autonóm  fejlődésüket  és  gondos-
kodni  kell  arról,  hogy  a  nagy  és  kis  államok  politikai  függet-
lensége és területi integritása biztosítassék.

Hallgatta a holló ezeket az igéket.
A  róka  folytatta  mondókáját  (4  pont):  a  megegyezéses

békének  az  igazságon  és  oly  kiegyezésen  kell  felépülnie,  hogy
tartós  békét  idézzen  elő;  a  népeket  és  tartományokat  nem  lehet
sakkfigurák  módjára  az  egyik  államfelsőbbségből  egy  másikba
áttolni;  a  területi  kérdéseket  az  illető  lakosság  érdekében  és
javára,  nem  pedig  a  versengő  felek  kompromisszuma  gyanánt
kell megoldani.

A holló csak hallgatott.
 A  róka  végül  legszebb  melódiájába  fogott  (5  pont):  a  pár-

tatlan  igazságosság  nem  tűr  meg  semmiféle  különbséget  azok
között,  kikkel  szemben  igazságosak  kívánunk  lenni  és  azok
között,  kikkel  szemben  nem  akarunk  igazságosak  lenni.  Oly
igazságot  kell  gyakorolni,  mely  nem  ismer  kedvezést,  csak
egyenlő jogokat.

Ennyi  sok  mézes-mázos  propaganda-beszédre  megszólalt  a
holló  a  pacifizmus  falsch  hangján  és  erre  kiesett  a  hadsereg  a
monarchia hatalmából.

És  itt  az  aesopusi  mese  a  történtektől  eltér  egy  kissé,  mert
nem  a  wilsoni  róka  prédája  lett  a  zsákmány,  hanem  előtörtet-
tek  a  megtépázott,  megzavart  és  éhes  kis  rókácskák  és  a  zsák-
mány  egy-egy  darabjával  szétfutottak  Bukarest,  Prága  és  Bel-
grád felé.

És  az  öreg  propagandát  csináló  róka  elsompolygott  és
szanatóriumba vonult.

Való  tény  az,  hogy  az  entente  a  háborút  főképen  a  propa-
ganda eszközeivel nyerte meg.

Az  Abendzeitung  szerint  (München,  1918  nov.  20.)  North  -
cliff  lordja,  Charles  Harmsworth  1918  november  havában  Lloyd
Georgetől  egy  elismerő  okiratot  kapott,  melyben  bizonyságot  tesz
a  North  cliff  által  vezetett  propaganda  nagy  jelentőségéről  és
annak  hatásáról,  amellyel  ez  a  propaganda  Ausztria-Magyar-
ország összeomlását előmozdította.

Az  Unió  elnöke  1918  január  hó  8-án  tartott  beszédében
14  pontban  állította  fel  a  világbéke  feltételeit.  (22.  sz.  melléklet)
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Körülbelül  egy  hónap  múlva  Wilson  1918.  évi  február  hó
12-iki  beszédében  újból·  nyilatkozott  a  béke  kérdésében  és  ujabbi
négy pontban vázolta meg a béke alapelveit. (23. sz. Melléklet)

Ε  nyilatkozatok  alapján  általános  igazságos  békéről  kezdet-
tek  beszélni,  mivel  a  Wilson  által  proklamált  alapelvek  lényegi-
leg megegyeztek a központi hatalmak programmjával.

Gróf  Gzernin  és  gróf  Hertling  a  kötendő  béke  alapjául
nagyjában alkalmasnak tartották ezeket a pontozatokat.

De  nemcsak  gróf  Czernin  és  gróf  Hertling  beszélt  a  békéről,
hanem  beszélni  kezdett  a  Hinterland  is,  a  sajtó  is,  a  politikusok
is,  a  nem  politikusok  is,  a  munkásság  is,  szóval  mindenki,  össze-
vissza beszéltek, derüre-borura.

Megkezdődött a wilsoni pontok magyarázata.
Az  egyik  a  végs©  kitartásban  látta  az  üdvöt;  a  másik  meg-

egyezéses  békében  keresett  megoldást;  a  harmadik  a  különbéke
mellett  kardoskodott;  a  negyedik  a  feltétlen  azonnali  békekötést
követelte. Szóval, az egység helyett kezdetét vette a széthúzás.

Ez már nagy baj volt. Sőt igen nagy!
Közben  lezajlott  a  nyugati  fronton  a  németek  által  meg-

indított támadás, melytől kedvező fegyveres döntést reméltek.
A fegyveres döntés azonban elmaradt
Helyesnek  bizonyult  1918.  év  tavaszán  az  offenzíva  felvétele,

mert  nagy  kezdőeredményekkel  indult  meg,  de  bebizonyult  egy-
idejűleg  az  is,  hogy  a  rendelkezésre  álló  erő  döntő  eredmény
eléréséhez kevés volt.

Az  amerikai  haderőnek  Franciaországba  való  megérkezésé-
vel  a  szövetséges  és  társult  hatalmak  visszavonhatatlanul  és  meg-
másíthatatlanul  elhatározták,  hogy  a  háborút  a  döntésig  fegyve-
resen fogják végigküzdeni.

Ezzel Wilson békepontjai szegre kerültek.
1918.  évi  július  18-a  után  a  nyugati  fronton  a  kocka  meg-

fordult.  A  kezdeményezés  a  németek  kezéből  kisiklott  és  az
entente ragadta azt magához. A szerepek megváltoztak.

Most  az  entente  támadt  és  a  német  védekezett,  sőt  mi  több,
visszavonult.

A  szövetséges  és  társult  hatalmak  úgy  számbeli,  mint  hadi
eszközökben  való  roppant  fölénye  folytán  Foch  marsallnak  mód-
jában  állott  folytonos  és  következetes  nyomást  gyakorolni  a
németekre.

Ahol  a  németek  a  nyomásnak  engedtek,  ott  feltartóztathatat-
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lanul  hömpölygött  vissza  a  mozgás  a  Rajna  felé,  hol  a  nyomást
a  szívós ellentállás  nyugvópontra  hozta,  ott  segítettek  az  amerikai
tartalékok és a tankok.

A  nyugati  fronton  most  már  valóságos  őrlési  folyamat
indult meg.

így  tehát  tartós  megállása  nem  volt  a  németnek  a  tengertől
a  Maasig  terjedő  300  km.-es  széles  fronton  sehol  sem!  Az  1918.
évi  július  18.-val  kulminált  német  akció  után  azonnal  bekövet-
kezett  az  entente-reakció.  A  harcban  elhasznált  és  fáradt  német
hadosztályok  sem  pihenéshez,  sem  a  kiegészítéshez  szükséges
időhöz nem juthattak.

A béke ügye kezdett rosszul állani.

A  diplomaták  azon  nézeten  voltak  (Czernin,  Burián),  hogy
felette  vitás,  vájjon  a  háború  befejezését  fegyveresen  ki  lehet-e
erőszakolni.

Az  entente  eddig  a  békekötési  ajánlatokat  visszautasította.
Elképzelhető-e,  hogy  most  üljön  le  a  béke  asztalához,  midőn
Foch  marsall  offenzíva  jávai  győzelmi  mámorban  ringatta  az
entente közvéleményt!

Mindegy, meg kellett kísérelni!
A  cs.  és  kir.  közös  kormány  tehát  az  összes  hadviselő  kor-

mányoknak  1918  szeptember  14-én  javasolta,  hogy  a  békekötés
alapelvei  felett  való  bizalmas  megbeszélésre  küldjenek  ki  a  sem-
leges  külföldre  (hely  és  idő  még  megállapítandó)  képviselőket,
akik  megbízatnának,  hogy  kormányaiknak  felfogását  egymással
közöljék,  valamint  nyílt  és  őszinte  felvilágosításokat  kérjenek  és
adjanak. (24. melléklet.)

Ezen  lépés  megtételére  alapul  szolgált:  Wilson  elnöknek
ismeretes  14  és  4  pontja;  azután  Mr.  Balfournak  az  angol
alsóházban  tett  ama  kijelentése,  hogy  Ausztria-Magyarországnak
önmagának  kell  megoldania  belső  problémáit;  továbbá  Mr.
Lloyd  Georgenak  nyilatkozata,  hogy  a  szövetségesek  hadicéljai
között  nem  szerepel  Ausztria-Magyarország  felosztása  és  Német-
ország  belső  megreformálása.  Wilson  ujabbi  beszédében  (1918
július  4.)  oly  alapelveket  szövegezett  meg,  amelyek  az  ő  szövet-
ségeseinél  nem  keltettek  ellentmondást  és  amelyekről  feltételezte,
hogy  a  négyesszövetség  részéről  sem  találnak  kifogásra.  Arról
volt  szó,  hogy  az  alapelvek  alkalmazása  és  értelmezése  tárgyá-
ban egyes konkrét hadi és békekérdésekre létesüljön egyetértés.

Midőn  a   monarchia  a  békeajánlatot  megtette,  a  nyugati  fron-



133

Ion  a  német  hadseregek  a  kiépített  Hindenburg  védelmi  vonalra,
harcolva hátráltak.

A katonai helyzet a németeknél ekkor a következő volt.
Erő
Harcban  állott  őszesen  197  hadosztály  (129  az  első  vonal-

iban,  68  tartalékban).  A  tartalékban  állott  hadosztályokból  21  új
(friss), 40 felújított (elhasznált) és 7 fáradt volt.

Hadműveleti  szándék:

A  119.  hadosztálynak  1918  szeptember  hó  16-ról  keltezett
rendelkezésében a következő állott.

„A  csapatok  most  inkább  mint  valaha,  állásaikat  meg  kell
hogy  tartsák.  Szóba  sem  jöhet  az  a  kérdés,  hogy  még  csak  egy
lépést is hátráljanak.

Az  angoloknak,  franciáknak  és  amerikaiaknak  meg  akar-
juk  mutatni,  hogy  az  állásunk  ellen  intézett  minden  újabb  táma-
dásuk  meg  fog  törni  és  hogy  ez  a  vonal  bevehetetlen  bástyát
képez)  Ily  módon  az  entente-hatalmak  majd  vizsgálat  tárgyává
fogják  tenni  azokat  a  békefeltételeket,  melyeket  a  háború  be-
fejezése  előtt  mindenáron  el  akarunk  érni.  Kell,  hogy  ezek  a
lények  minden  egyes  embert  áthassanak  és  hogy  a  század  tisztjei
állandóan odahassanak, hogy ez így is legyen.”

A  XIV.  tartalékhadtestnek,  mely  a  Cambrai  védelmi  szakasz-
ban  állott,  1918  szeptember  10-iki  parancsa  a  többek  között  a
következőket tartalmazta.

„Katonai  okokból  kifolyólag  a  mai  napig  megengedtük  az
angoloknak,  hogy  elpusztított  ellenséges  területet  elfoglaljanak.
Most  azonban,  mert  igen  erős  védelmi  állást  foglalunk  el,  nem
szabad többé egy hüvelyknyi terepet sem átengednünk.”

A  monarchia  békeajánlatára  Amerika  1918  szeptember  19-én
«lutasitó választ adott. (25. melléklet.)

Az  Egyesült-Államok  kormánya  nem  tud  és  nem  akar  sem-
miféle  javaslatértekezlettel  foglalkozni  oly  ügyben,  melyre  nézve
álláspontját és szándékát annyira tisztán kifejtette.

így szólott a válaszjegyzék!
Az  Unió  elnöke  tehát  nem  megy  bele  semmiféle  béketárgya-

lásba,  mert  ő  már  egyszer  kinyilvánitotta  feltételeit  és  ezekre
nézve semmi( alkudozást el nem fogad.

Mondott  azonban  Wilson  elnök  a  nála  megjelent  amerikai
politikusoknak  furcsább  dolgot  is.  Kinyilatkoztatta,  hogy  eluta-
sít  minden  békekezdeményezést  és  nem  köt  békét  addig,  míg  a
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központi  hatalmak  vereséget  nem  szenvednek,  mert  különben  a
békének nem lenne biztosítéka.

Szükségesnek  tartja  a  teljes  győzelmet.  Tárgyalásokba  nem
bocsátkozhatik.  Még  ha  Ausztria-Magyarország  ki  is  jelentené
holnap,  hogy  a  békeprogrammjának  mind  a  14  pontját  elfogadja,
akkor  is  ragaszkodnia  kell  ehhez  az  állásponthoz.  Nem  hihet  az*
ellenség szavának.

Hires pontjai tehát csak a propaganda céljait szolgálták.
Érthetetlennek  látszott,  hogy  az  Unió  elnöke  nyolc  hónap

alatt ennyire megváltoztatta véleményét!
Az  év  elején  a  béke  pálmaágát  lengette  és  szeptember  hóban

már beállott a háború-uszítók közé.
Miért  történhetett  e  hirtelen  változás?  Mert  Foch  marsall

értesítette  Wilson  elnököt,  hogy  a  Franciaországba  beérkezett
amerikai  segítő  haderő  harckészültségét  már  elérte,  hogy  nagy
dolgok  vannak  küszöbön  és  hogy  a  háború  rövidesen  befejezést
fog nyerni.

A  hirtelen  Pál-fordulásnak  ez  a  magyarázata.  Csak  a  dátu-
mokat kell megfigyelnünk.

A  békeajánlat  elutasításának  keltje  szeptember  19-ike.  Szep-
tember  hónapban  a  szövetséges  és  társult  hatalmak  három  fron-
ton általános offenzívát kezdettek meg és pedig:

Szeptember  15-én  a  balkán  fronton,  szeptember  19-én  a
palesztinai  fronton,  szeptember  26.,  27.  és  28-án  a  nyugati  fron-
ton (Champagne, Picardia és Flandria).

A  békeajánlat  elutasítása  tehát  már  az  offenzíva  folyamata
közben történt meg.

Rendkívül  jellemző  Wilson  elnök  magatartása.  Egyik  kezé-
vel  ridegen  elutasítja  a  békét  kérő  feleket,  de  ezzel  egyidejűleg  a
másik  kezével  a  békekötésre  vezető  lehetőségeket  barátságosan
magyarázgatja.

így  a  békejavaslat  elutasítása  után  (szeptember  19.)  nyolc
napra  rá  (szeptember  27.)  már  újból  nyilatkozik  5  pontban,  úgy
a  népszövetség,  mint  az  egyezségek,  szerződések  módozataira  és
feltételeire nézve. (26. melléklet.)

A központi hatalmakra nehéz napok következtek.

A  palesztinai  fronton  az  angol-francia  hadsereg  szeptember
25-éig  tartó  harcban  a  törököket  70  km.  széles  fronton  (a  tenger
és  a  Jordán-folyó  között)  állásukból  kivetette  és  megverte.
(40.000 hadifogoly és 250 ágyú hadizsákmány.)
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A  balkán-fronton  a  szerb,  angol,  francia,  olasz,  görög  had
erő    a    bolgár-frontot szeptember   15-én   a   Cserna-folyó   és   a
Dudica-hegytönk  között  20  km.  szélességben  áttörte.  Szeptember
20-áig  az  áttörés  40  km.'szélességre  és  45  km.  mélységre  bővült
ki, mire a bolgár-front összeomlott.

Szeptember  30-án  a  bolgárok  az  ententetal  fegyverszünetet
kötöttek  Szalonikiben,  felfüggesztették  a  hadműveleteket  és
Macedóniában beszüntették az ellenségeskedést.

A  nyugati  fronton  október  első  napjaiban  az  angol  hadsere-
gek  meghódították  a  bevehetetlennek  vélt  Hindenburg  védelmi
állás  északi  szakaszát   (Douai  és  St.   Quentin),  míg  a  francia-
amerikai  hadseregek   a  Hindenburg-állás  déli  szakaszáig   jutót
tak előre.

Foch  tábornagy  ez  időben  jelentésében  többek  között  ezeket
mondotta:  „a  német  haderő  már  meg  van  rendülve,  a  hegy
csúcsán túlhaladtunk és most már lefelé megyünk.”

Ily  körülmények  között  a  központi  hatalmaknak  nem  lehe-
tett kilátásuk a háború sikeres folytatására.

Ezért  Ausztria-Magyarország,  Németország  és  Törökország
elhatározták,  hogy  általános  fegyverszünet  megkötése  és  a  béke-
tárgyalások  megkezdése  céljából  egyidejűleg  az  Egyesült-Államok
elnökéhez fordulnak.

A  svéd  királyi  kormány  október  4-én  juttatta  el  Ausztria-
Magyarország jegyzékét Wilson  elnökhöz.  (27. melléklet)

Wilson válasza késett.
Közben  október  17-én  az  uralkodó  Ausztria  népeihez  csá-

szári  manifesztumot  bocsátott  ki  (28.  melléklet),  melyben  be-
jelentette,  hogy  a  népek  önrendelkezési  joga  alapján  külön
nemzeti  államok  alakuljanak  Ausztriából  és  felhívta  a  nép-
törzseket,  hogy  a  letelepülési  területre  illetékes  joghatállyal
nemzeti tanácsot szervezzenek.

Ezzel  a  császári  manifesztummal  a  régi  Ausztria  1918  októ-
ber hó 17-én tulajdonképen megszűnt létezni.

A  manifesztumban  az  uralkodó  hangsúlyozta,  hogy  az  új
alakulás  minden  nemzeti  külön  államnak  biztosítja  önállóságát
és  a  magyar  szent  korona  országainak  integritását  semmi  tekin-
tetben nem érinti.

A  császári  manifesztum  a  monarchia  zavaros  belpolitikai
helyzetét  még  jobban  összekuszálta  és  ettől  fogva  a  monarchia
bomlása gyorsabb lépésekben haladt előre.
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Az  uralkodó  kijelentéseivel  Magyarország  integritása  miatt
sem a  csehek,  sem  a  rutének,  sem  a  szlovének,  sem  a  németek
nem  voltak  megelégedve.  Ausztria  szétzüllő  néptörzsei  szabad
prédának tekintették Magyarország ősi földjét.

A  csehek  a  manifesztumot  visszautasították,  rámutatva  arra,
hogy  a  cseh-szlovák  állam  alakítása  nemzetközi  ügy  és  így  a
béketárgyalásra  tartozik,  másrészt  pedig  Wilson  elnök  békepont-
jaira  való  hivatkozással  a  manifesztum  Magyarország  integritá-
sának  tiszteletbentartása  miatt  ellentétben  áll  a  cseh-tót  állam
eszméjével.

A  délszlávok  hasonló  állást  foglaltak.  Hangoztatták,  hogy  a
manifesztum  nem  érinti  őket.  A  megoldási  módozatot  egyoldalú-
nak  tartották,  mert  Boszniát,  Hercegovinát  és  Horvátországot
nem érinti.

Bár  a  manifesztum  csak  Ausztria  népeihez  szólott,  Magyar-
ország nemzetiségei mégis azonnal megszólaltak.

A  császári  manifesztum  Magyarország  belpolitikai  helyzetét
lángra  lobbantotta,  mert  az  áldatlan  állapotok  miatt  a  hamu  alatt
izzott a parázs.

A  román  nemzetiségű  osztrák  képviselők  az  öt  magyar-
országi  képviselőt  felszólították,  hogy  csatlakozzanak  hozzájuk
és  követeljék  az  önálló  román  államot  a  monarchia  keretén  belül
és a magyarországi román területekből.

Az  ukránok  Kelet-Galicia,  Bukovina  és  Magyarország  ukrán
területeinek egyesítését követelték.

A  Reichsratban  Grigorovics  képviselő  kijelentette,  hogy  a
bukovinai,  bánáti  és  erdélyi  románok  önálló  államtestbe  való  be-
kebelezésüket kívánják.

így  láthatjuk,  hogy  a  császári  manifesztum  Magyarországra
vonatkozólag  épp  ellenkezőjét  érte  el;  benne  azt  hangsúlyozta,
hogy  Magyarország  területi  integritása  érintetlen  marad,  pedig
éppen  felidézte  azt,  hogy  a  magyarországi  nemzetiségek  is  ugyan-
olyan  jogokat  követeltek  a  Lajtán  innen  is,  mint  aminő  jogokat
a  császári  manifesztum  az  ausztriai  nemzetiségeknek  a  Lajtán
tul adni akart.

A  magyar  országgyűlésen  október  hó  18-án  Vajda  Sándor
képviselő  a  román  nemzetiségi  képviselők  nevében  azon  jog
alapján,  hogy  sorsa  felett  minden  nemzet  maga  rendelkezik,  mely
jogot  a  monarchia  békeajánlatával  most  már  Magyarország  kor-
mánya  is  elismerte,  kijelentette,  hogy  a  magyarországi  és  erdélyi
román  nemzet  e  joggal  élni  kivan  és  ehhez  képest  követeli    a
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maga  részére  is  a  jogot,  hogy  teljesen  szabadon  önmaga  hatá-
rozhassa  meg  állami  elhelyezkedését.  Ezért  nem  ismeri  el  a
magyar  parlament  és  a  magyar  kormánynak  ama  jogosultságát,
hogy magát a román nemzet képviseletének is tekintse.

A  román  nemzeti  párt  végrehajtóbizottságán  kívül  senki  sem
lehet  feljogosítva  arra,  hogy  ezen  nemzet  politikai  helyzetére  vo-
natkozó  ügyekben  tárgyaljon  és  határozzon  és  mindazokat  a
határozatokat  és  megegyezéseket,  melyek  ennek  hozzájárulása
nélkül  jönnének  létre,  semmisnek  és  a  román  nemzetre  nem
kötelezőknek jelentette ki.

A  következő  napon,  október  19-én  tartott  országgyűlési  ülé-
sen,  Juriga  Nándor  képviselő  a  tót  nemzetiségi  képviselők  nevé-
ben is nyilatkozott.

A  magyarországi  szlovák  nemzeti  tanács  nevében  a  követ-
kezőket nyilatkoztatta ki.

A   szlovák  nemzetiségek  kijelentik,  hogy  ők  nemzetet  képez-
nek,  melynek  külön  nyelve  van  és  követelik  önállóságukat  és
jogukat,  önálló  parlamentet  is  óhajtanak,  mert  az  őket  megilleti.
A  népek  önrendelkezési  jogát  mielőbb  a  legteljesebb  mértékben
életbe kell léptetni.

míg  ezek  Magyarországon  történtek,  Ausztriában  a  nemzeti-
ségek  most  már  államaik  előkészítésén  fáradoztak,  a  csehek
Prágában,  a  délszlávok  Zágrábban,  a  lengyelek  Varsóban,  az
ukránok Lembergben, a németek Wienben.

A  visszhang,  amelyet  az  osztrák  nemzetiségek  önrendelke-
zési  jogának  kihirdetése  a  magyar  képviselőházban  a  románok-
nál  és  tótoknál  keltett,  Ausztriában  élénk  érdeklődésre  talált,  mert
úgy  látták,  hogy  ez  a  jelszó  nem  áll  meg  az  önálló  magyar  nem-
zet, határánál.

A  monarchia  október  4-iki  békeajánlatára  Wilson  elnök
válaszjegyzéke   végre  október hó 21 megérkezett.   (29. melléklet.)

Wilson  válasza  megdöbbenést  okozott.  Mert  semmiképen
sem  jelentette  a  mi  békeajánlatunk  elintézését,  hanem  egészen
mellékvágányra  került.  Wilson  jegyzéke  a  fegyverszünet  hőn
óhajtott  időpontját  kitolta.  Szavai  Magyarországnak  szólottak,
melyre  az  uralkodó  manifesztuma  közjogi  okokból  érthető  mó-
don nem terjeszkedett ki.

Érdekes  és  jellemző  Wilson  kétszínű,  halogató,  megtévesztő,
hol  békés,  hol  háborús  magatartására  az  a  körülmény,  hogy  azt
a  határozatot,  melyben  az  entente  a  cseh-szlovák  nemzeti  taná-
csot   (mely  Parisban  székelt)    Ausztria-Magyarországgal  háborús
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állapotban  álló  hadviselő  kormánynak  ismerte  el,  még  a  Ver-
saillesben 1918 június hó 3-án tartott tanácsban hozták meg.

Ezóta  Wilson  elnök  1918  szeptember  27-én  már  nyilatkozott
(öt  pontban),  de  erről  akkor  hallgatott  és  csak  az  október  hó
18-iki válaszjegyzékben hozta ezt napvilágra.

Az  is  feltűnő,  hogy  a  monarchia  október  hó  4-iki  béke-
ajánlatára csak október hó 18-án válaszolt.

Wilson  elnök  késedelmes  és  kitérő  válaszának  megtaláljuk
a  magyarázatát,  mint  «ahogy  megtaláltuk  magyarázatát  annak,
hogy  miért  utasította  el  szeptember  hó  19-iki  válaszjegyzékében
a szeptember hó 14-én tett békeajánlatunkat.

Október  hó  18-ig  ugyanis  a  balkán-fronton  a  központi  ha-
talmak  katonai  helyzete  időközben  felborult  és  a  Morava-
szakaszon új frontot alkotniok nem sikerült.

Tudhatta,  hogy  néhány  nap  múlva  (október  23-án)  az  utolsó
fronton  is  az  olaszok  általános  offenzívát  fognak  kezdeni,  mert
mindenképen  meg  kellett  az  entente-hadseregek  küzdelmét  a
nyugati  fronton  könnyíteni,  ezért  szükségessé  vált,  hogy  az
osztrák-magyar  haderő  az  olasz  fronton  leköttessék,  hogy  ne
szállíthasson  át  a  szorongatott  németeknek  segítséget  a  nyugati
frontra.

Ugyanis  négy  hadosztály  (1.,  35.,  106.  és  37.  h.  ho.)  a  németek
segítségére a nyugati fronton már beérkezett.

Ezért  tehát  Wilson  elnök  újból  taktikázott,  ismét  szegre
akasztotta  pontjait,  sőt  első  14  pontjai  közül  a  10-iket  már  ala-
posan módosította is.

Érdemleges  választ  tehát  október  4-iki  békeajánlatunkra
addig  nem  akart  adni,  míg  az  olasz  offenzíva  eredményét  nem
látta.

Amint  jegyzéke  köztudomássá  vált,  október  22-én  Zágrábban
Pribicsevics  képviselő  a  dalmátok,  Pincsics  képviselő  az  isztriai
horvátok,  Radies  a  horvátok,  Cankár  képviselő  pedig  a  szlové-
nek  nevében  kijelentette,  hogy  a  szlovének,  horvátok  és  szerbek
nemzeti  tanácsa  már  elfogadta  azt  az  álláspontot,  mely  szerint
nemzeti  kérdéseik  a  nemzetek  feltétlen  önrendelkezési  jogainak
szellemében  oldandók  meg  és  ennélfogva  nem  a  császári  mani-
'.  fesztumot,  hanem  a  nemzetközi  békekonferenciát  tekintik  az
egyetlen illetékes fórumnak.

Csehek,  tótok,  délszlávok,  horvátok  és  románokon  kívül
megmozdultak  az  osztrák-németek  is  Magyarország  ellen;  októ-
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ber  25-én  a  Reichsratban  Heininger  dr.  képviselő  kijelentette,
hogy  épp  oly  kevéssé  mint  a  cseh-tótok,  nem  állanak  meg  a
magyar  határnál,  az  osztrák-németek  sem  mondanak  le  magyar-
országi  testvéreikről.  Követelik,  hogy  Vas-,  Mosón-,  Sopron-
megyék  és  Pozsonymegye  egy  része  az  osztrák-német  államhoz
csatoltassanak.

Wekerle  miniszterelnök  október  15-én  lemondását  előter-
jesztette  a  királynak,  azért,  mert  Ausztriában  teljesen  a  födera-
lizmusra  tértek  át;  mert  Csehország  egészen  föderalizmus  alapon
akart  különválni  és  külön  államot  alkotni;  mert  az  osztrák
államhatalomnak  nem  volt  ereje,  hogy  ezekkel  a  törekvésekkel
szembeszálljon;  mert  a  védelmi  kötelezettségnek  Ausztria  a
mostani  formájában  nem  volt  képes  megfelelni  és  így  nem  azzal
az  Ausztriával  állottunk  szemben,  mellyel  a  múltban  Magyar-
ország  egyezséget  kötött  a  kiegyezésben,  végül  mert  Ausztria  már
nem volt az az állam, mellyel háborúba léptünk.

Az  uralkodó  Wekerle  miniszterelnök  lemondását  nem  fo-
gadta el.

Wekerle  miniszterelnök  bejelentette  az  országgyűlésen,  hogy
a  király  a  Magyarország  önállóságáról  és  függetlenségéről  szóló
javaslatot,  mely  úgy  a  külügyekre,  Valamint  az  egész  gazdasági
berendezkedésekre  vonatkozik,  biztosította  és  jóváhagyta,  annak
az országgyűlés elé való terjesztésére a felhatalmazást megadta.

Dacára  annak,  hogy  az  ország  súlyos  helyzete  a  magyarok
egységes  tömörülését  joggal  megkövetelte,  a  Károlyi-párt  a  szét-
húzással  nem  hagyott  fel,  sőt  az  elégedetlenséget  és  személyes
gyülöltséget szándékosan szította.

Október  hó  16-án  az  országgyűlésen  nagy  botrányt  és  vihart
Jdéztek  elő  közbeszólásaikkal  Lovászy  Márton,  Vass  János  és
Fényes  László  képviselők,  kijelentvén,  hogy  ki  akarnak  békülni
az  ententetal,  nekik  nem  kell  német  szövetség,  vegye  a  magyar
parlament  tudomásul,  hogy  ententebarát-politikát  akarnak  foly-
tatni, mert ők entente-barátok.

Ez  a  kijelentés  akkor,  midőn  a  monarchia  az  enteptetal
háborúban állt, nyílt hazaárulás volt.

Ily  nyilatkozatért  az  ententenál  e  képviselők  bíróság  elé  ke-
rültek volna.

A  császári  manifesztum,  melyet  a  fronton  a  parancsnoksá-
gok  oly  veszedelmesnek  tartottak,  hogy  a  csapatoknak  nagyrészt
ki  sem  engedték  hirdetni  és  a  Magyarországra  vonatkozó  függet-
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ienségi  kormánynyilatkozat  a  katonaságnál  rendkívül  nagy  ide-
gességet okozott.

Valóságos  katasztrófát  idézett  azonban  elő  a  katonaságnak  a
frontról való hazatérésének követelése.

A  véderő-bizottságban  Korosec  délszláv  és  Stanek  cseh  kép-
viselők követelték a cseh és délszláv ezredeknek hazaszállítását.

Az  országgyűlésen  gróf  Károlyi  képviselő  követelte,  hogy  a
habom  azonnal  szüntettessék  meg,  a  magyar  katonák  az  országba
hozassanak  haza,  a  kormány  azonnal  mondjon  le  és  az  új  kor-
mány  haladék  nélkül  indítsa  meg  a  béketárgyalásokat,  a  német-
szövetség  azonnal  bontassék  fel,  az  új  kormány  jelentse  ki,  hogy
nem  kivan  a  délszláv  nemzet  függetlenségének  útjában  állani  és
végül  követelte  az  általános,  titkos,  nőkre  is  kiterjedő  választó-
jogot.

Huszár  Károly  képviselő  azt  követelte,  hogy  a  honvédség  az
osztrák  határról  hozassék  haza  Magyarország  területének  meg-
védésére  és  kifejezést  adott  azon  aggodalmának,  hogy  felette
nyugtalanító  az,  hogy  magyar  katonák  felett  a  parancsnoklást
idegenek  gyakorolják,  kik  nem  tettek  esküt  a  magyar  alkot-
mányra.

Ezen  követelésekre  Wekerle  miniszterelnök  kijelentette,
hogy  a  magyar  csapatok  visszahozásának  kérdésével  foglalkozott
és  hogy  ez  nem  csak  törekvése  a  kormánynak,  hanem  e  tekintet-
ben cselekedett is már.

Ezen  követelések  és  nyilatkozatok  ütöttek  legelőször  rést  a
fronton.

A  42.  horvát  nemzetiségű  honvédhadosztály  25.  és  26.  ezrede
kijelentette, hogy nem megy állásba.

A  27.  hadosztály  tót  nemzetiségű  25.  ezrede  megtagadott  egy
ellentámadás  végrehajtására  irányuló  parancsot.  Az  egész  had-
osztály követelte, hogy szállíttassék haza.

A  38.  honvédhadosztály  22.  ezrede  kijelentette,  hogy  nem
megy állásba. A hadosztály követelte hazaszállítását.

A Hinterland a front bomlását ezzel megindította.
A  nemzetiségi  deklarációk  azonban  nem  maradtak  meg  a

törvényesség  határán  belül,  hanem  más  erőszakos  kirobbanáso-
kat is idéztek elő.

Fiúméban  október  22-én  a  79.  horvát  nemzetiségű  gyalog-
ezred  részei  a  honvéd  csapatokat  lefegyverezték,  a  vasúti  pálya-
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udvart  megszállották,  betörtek  a  törvényszék  épületébe  és  a  hor-
vát  nemzetiségű  rabokat  kiszabadították.  Korosec  délszláv  kép-
viselő  az  osztrák  delegáció  hadügyi  albizottságában  október  24-én
kijelentette,  hogy  a  79.  horvát  gyalogezred  a  horvát  nép  akaratát
hajtotta végre.

Gróf  Tisza  István  az  országgyűlésen  október  23-án  hang-
súlyozta,  hogy  az  ország  nehéz  helyzetére  való  tekintettel  az
összes  nemzeti  pártok  tömörülése  szükséges  és  a  munkapárt
ennek  érdekében  hozzájárul  a  választójogi  törvényjavaslat  ujabbi
revizjójához,  illetve  a  demokratikusabb  választójogi  reform
keresztülviteléhez.

Erre  a  Wekerle-kormány  újból  bejelentette  lemondását  a
képviselőházban  és  javasolta,  hogy  az  új  kormány  minden  párt
közreműködésével  alakuljon  meg  és  vegye  be  a  képviselőház
keretén  kívül  álló  nemzeti  erőket  is,  melyek  jelenleg  az  ország-
gyűlésen  képviselve  nincsenek.  Lemondását  azzal  indokolta  a
miniszterelnök,  hogy  véleménye  szerint  az  ő  személye  akadálya
valamennyi párt koncentrációjának.

Az  utolsó  törvényes  kormány  lemondása  után  az  ország
összeomlása rohamlépésekkel közeledett.

A  Wekerle-kormány  lemondása  után  Károlyi  erőszakos  elő-
nyomulása  és  mindenáron  hatalomra  való  törtetése  nap-nap
után mindnagyobb mérveket öltött.

Midőn  a  Hinterlandban  ezen  szomorú  események  történtek,
a fronton következő volt a helyzet.

A nyugati fronton.

A  németek  a  megerődített  Hindenburg  védelmi  állásban  a
szövetséges  és  társult  hatalmak  hadseregeit  nem  tudták  meg-
állitani,  a Hindenburg-vonal  elesett.

A balkán-fronton.

Konstantinápolyt  az  angol  hadsereg,  Bulgáriát  a  francia
hadsereg megszállotta.

Az olasz hadtest Dalmácia déli határához közeledett.
Az  osztrák-magyar  albán  hadseregcsoport  Skutari—Podgo-

rica  vonalában  fedezte  Dalmáciát.
Az  1.  és  2.  szerb  hadsereget  a  gyenge  német  és  osztrák-

magyar erők feltartóztatni nem tudták.
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A  görög  hadsereg  Kavala-Küstendil  vonalában  a  bolgár
határon állott, a leszerelésben álló bolgár hadsereggel szemben.

Az olasz fronton.

Megindult az olaszok általános offenzívája.
Ily  viszonyok  közepette  a  monarchia  arra  való  tekintettel,

hogy  a  Wilson-féle  jegyzékek,  a  császári  manifesztum  és  a
nemzetiségek  egyöntetű  fellépése  miatt  a  birodalom  bomlásnak
indult, különbeké-ajánlattételre határozta el magát.

Gróf  Burián  külügyminiszter  elveihez  hú  maradt  és  le-
mondott.

Október  24-én  gróf  Andrássy  lett  kinevezve  külügyminisz-
terré,  ki  a  különbékét  Wilson  elnöknek  felajánlotta,  elfogadván
annak összes pontjait és újabbi kikötéseit is. (30. melléklet.)

A magyar  kormánynak  október  hó  23-án  történt  lemondását
a király elfogadta ugyan, de új kormányt még nem nevezett ki.

A  kritikus  helyzetet  súlyosbította,  hogy  az  ország  ezen  vál-
ságos helyzetében kormány nélkül állott.

Ezen  fejnélküli  állapotot  gróf  Károlyi  saját  önző  és  sötét
céljaira gyorsan ki is használta.

Ellenkormányt  alakított  a  Nemzeti  Tanácsban,  tagjait  a
Károlyi-pártból és a szocialistákból toborozta össze.

Tehát  épp  ellenkezőjét  cselekedte  annak,  amit  a  magyar
nemzet kívánt.

A  koncentráció,  azaz  a  képviselőházi  pártok  egyesítése  he-
lyett  parlamenten  kívüli  szélsőséges  elemekből  alakította  meg  a
nemzeti  tanácsot;  Magyarország  pártjait,  melyek  az  ország  több-
ségét képviselték, egyszerűen kizárta.

Nem  volt  ez  más,  mint  egy  törpe  kisebbségnek  erőszakos,
törvénytelen utón hatalomra való törekvése.

A  politikai  pártok  arányát  ezen  időben  a  csatolt  kimutatás
tünteti fel. (31. melléklet.)

A  király  Budapesten  maga  iparkodott  a  válságot  meg-
oldani.  Reggeltől  estig  kihallgatásokat  tartott  és  egy  sereg  poli-
tikust  hallgatott  meg  minden  pártból,  sőt  meghallgatta  a  radiká-
lisokat és a szocialistákat is.

Dönteni  azonban  nem  tudott.  A  válság  megoldása  nélkül
október 26-án elutazott Wienbe.

József  királyi  herceg  október  hó  26-án  Tirolból  elutazott,,
hogy Magyarországban az új déli front parancsnokságát átvegye.
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Útközben  Ő  Felségétől  távirati  parancsot  kapott,     hogy  Schön-
brunnban kihallgatáson jelentkezzék.

Ezen  a  kihallgatáson  Ő   Felsége     József     főherceget     meg
akarta  nyerni  arra,  hogy  vállalja  el  a  magyar  miniszterelnök
séget és alakítson kormányt.

Ő  Fensége  ezen  vállalkozást  célravezetőnek  nem  tartotta,
mert  a  politikai  pártok  támogatását  —  melyek  egyikéhez  sem
tartozhat  —  nem  remélte,  ennélfogva  a  megbízatást  nem  fogadta
el.  Végre  oly  irányban  történt  döntés,  hogy  Ő  Fensége  mint  homo
regius  Budapestre  utazik,  kísérletet  tesz  egy  minisztérium  ala-
kítására,  mely  az  ő  nádorrá  való  kinevezését  keresztül  fogja
vinni.  József  kir.  hercegnek  nádorrá  való  kinevezése  azért  lett
volna  kívánatos,  mert  a  helyzet  az  egész  monarchiában  annyira
elmérgesedett,  hogy  Ő  Felsége  Budapesten  jelen  nem  lehetett  és
a kormánnyal személyesen nem tanácskozhatott.

A  király  még  azt  is  tudatta  Ő  Fenségével,  hogy  gróf  Károlyi
Mihálylyal  ezt  az  elhatározását  értesse  meg,  mert  Károlyit,  aki
igen  veszedelmes  és  megbízhatatlan,  nem  tudja  és  nem  akarja
miniszterelnökké kinevezni.

Károlyi  ugyanis  október  26-án  a  királlyal  Budapestről
Bécsbe  utazott  volt,  hogy  a  válság  megoldásán  vele  tanácskozzék
és Bécsben várta miniszterelnökké való kinevezését.

József  kir.  herceg  Budapestre  való  elutazása  előtt  Ő  Felségét
és  a  hadseregfőparancsnokságot  arra  kérte,  hogy  azonnal  kül-
dessen  Budapestre  egy  megbízható  magyar  hadosztályt,  mivel
gyanította, hogy a budapesti helyőrség már meg van mételyezve.

Megbízatásának  elfogadását  ezen  feltételnek  azonnali  telje-
sítéséhez  kötötte,  mert  máskülönben  nem  vállalhatja  el  a  törve
nyes  rend  fentartásának  biztosítását.  úgy  Ő  Felsége,  mint  báró
Arz  vezérezredes,  a  vezérkar  főnöke,  megígérték,  hogy  a  Fenség
kívánságát azonnal teljesíteni fogják.

József  kir.  herceg  Marcheggig  való  utazása  alatt  gróf  Ká-
rolyival  tárgyalt,  kitől  megtudta,  hogy  Magyarország  forrada-
lom  előtt  áll.  Elbeszélte,  hogy  ő  Gödöllőn  már  Ő  Felségével  meg-
állapodásra  jutott  és  azért  utazott  vele,  hogy  megtörténhessék
Bécsben  miniszterelnökké  való  kinevezése.  Károlyi  hangsú-
lyozta,  hogy  Magyarországon  mindenki  József  kir.  herceget
akarja királyul.

Ő  Fensége  figyelmeztette  gróf  Károlyit,  hogy  Magyarország-
nak  van  koronás  királya,  aki  Magyarország  teljes  függetlensé-
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gét  akarja  és  ezt  ünnepélyesen  a  magyar  parlamentben  már  ki
is nyilatkoztatta.

Ennél többet egy igaz magyar hazafi nem akarhat!
Közben,  október  27-én,  Ausztriában  lemondott  a  Hussarek-

kormány  is  és  így  se Ausztriában  se  Magyarországban  nem  volt
kormány.

Kezdetben  Károlyi  a  Nemzeti  Tanáccsal  csak  titokban,  dol-
gozott, de október 27-én már vakmerősége mindjobban nőtt.

Most  már  oly  áramlatot  indított  meg,  mely  az  ország  rend-
jét  egyenesen  veszélyeztette.  A  törvényességről  lelépett  és  a  láza-
dás  felé  törtetett.  Hogy  ehhez  tömeget  szerezhessen,  a  szocialis-
tákkal  és  a  radikálisokkal  szövetkezett  és  az  utca  elemeivel  kö-
tött fegyverbarátságot.

A  Nemzeti  Tanács  október  27-én  tartotta  meg  elsőízben  nyil-
vánosság  előtt  a  gyűlését  a  parlament  előtt.  Körülbelül  50.000
embert  izgatott  fel  ezen  népgyűlésen  Farkas,  gróf  Batthyány,
Lovászy, Hock, Fényes, Szende, Jászai, Garbai, Böhm és Pogány.

József  kir.  herceg  Budapestre  történt  megérkezte  után  elő-
ször  a  lemondott  miniszterelnökkel,  Wekerlével  tárgyalt,  ki  azon
nézeten  volt,  hogy  törvényes  rendet  kell  teremteni  Budapes-
ten.  Lukachich  báró  altábornagy  azt  jelentette,  hogy  a  buda-
pesti  helyőrség  csapatai  megbízhatatlanok  és  mert  a  hadsereg-
főparancsnokságtól  megígért  csapatok  még  nem  érkeztek  még,
ezek   utbainditását   a hadsereg főparancsnokságnál megsürgette,

A  hadsereg  főparancsnokság  kitérő  választ  adott.  Gróf  Beth-
len  a  nádorság  mellett  foglalt  állást.  Az  általános  titkos  választói
jogot,  a  nemzetiségek  autonom  fejlesztését  és  demokrata  minisz-
térium alakítását javasolta.

Gróf  Tisza  szintén  a  nádori  méltóság  betöltését  javasolta,
szükségesnek  tartotta  azután  Nagyhorvátország  elismerését,  a
horvát  bánnak  azonnali  eltávolítását  és  egy  új  bán  kinevezését,
a  32.  közös  és  1.  honvéd-pótzászlóaljaknak  Budapestről  való
azonnali  áthelyezését,  a  pártok  koncentrációját,  a  választójogban
mérsékletet, végül Károlyi megbízatását.

Gróf  Károlyi  kijelentette,  hogy  ha  nem  nevezik  ki  azonnal
miniszterelnökké, akkor ki fog törni a forradalom.

Garami, Kunfi és Jászi épp úgy beszélt, mint gróf Károlyi.

Gróf  Apponyi  és  gróf  Hadik  a  pártok  koncentrációját  java-
solták, a Károlyi-párt bevonásával.
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Ő  Fensége  Bécsbe  telefonon  jelentette  a  tárgyalás  eredmé-
nyét  és  másodszor  megsürgette  a  beígért  hadosztálynak  Buda-
pestre való sürgős küldését.

A  Nemzeti  Tanács  október  hó  28-án  már  azt  a  merész  el-
határozást  hozta,  hogy  azért,  mert  kormány  kinevezve  nincsen,
ezentúl az ország ügyeit a Nemzeti Tanács fogja intézni.

József  főherceg  ezalatt  a  politikusokkal  tovább  tárgyalt  és
buzgólkodott a válság megoldásán.

Egy  sereg  politikus  hivatott  meg  kihallgatásra.  Csernoch
hercegprímás,  gróf  Széchényi,  gróf  Károlyi,  Vajda,  Goldis,  Bol-
gár,  Beöthy,  Szabó  (nagyatádi),  báró  Wlassich,  Teleszky,  Návay,
gróf  Zichy,  báró  Ghillányi,  dr.  Frank,  sorban  meghallgattattak.
Mindenki  mást  mondott,  mindenki  csak  tanáccsal  szolgált,  fele-
lősséget  senki  sem  akart  vállalni.  Széthúzás,  fejetlenség  nyilvá-
nult az egész vonalon!

Gróf Hadik hajlandó volt vállalni a kormányalakítást.
Θ  Fenségének  másodszori  telefonsürgetésére  a  hadsereg-

főparancsnokság  nevében  báró  Arz  vezérezredes  biztosította  Jó-
zsef  kir.  herceget,  hogy  minden  intézkedést  megtett.  Ezzel  szem-
ben tény az, hogy csapatokat nem küldött Budapestre.

Már  hatodik  napja,  hogy  a  Wekerle-kormány  visszalépett
és a válság még mindig nem oldatott meg.

Ilyen  helyzetben  Károlyi  október  hó  29-én  megalakította  a
Nemzeti Tanács végrehajtó-bizottságát, azaz a maga kormányát.

Elnök:  Gróf Károlyi  Mihály.
Tagok:  Ábrahám  Dezső,  gróf  Batthyány  Tivadar,  Bíró  La-

jos,  Böhm  Vilmos,  Diener-Dénes  József,  Fényes  László,  Garami
Ernő,  Garbai  Sándor,  báró  Hatvány  Lajos,  Hock  János,  Jánosi
Zoltán,  Jászi  Oszkár,  Kunfi  Zsigmond,  dr.  Lovászy  Márton,  Pur-
jesz Lajos, Weltner Jakab, Müller Ernőné és Schwimmer Róza.

úgy  a  lemondott  kormány,  mint  a  hadseregfőparancsnok-
ság  is  tájékozva  voltak  a  Nemzeti  Tanács  összetételéről  és  mű-
ködéséről.  Csodálatos,  hogy  ártalmatlanná  való  tételére  kísérlet
nem történt.

Ezen  zűrzavaros  helyzetet  kihasználva,  Horvátország  el-
szakadt Magyarországtól.

A  szábor,  Medakovics  elnöklete  alatt,  Pribicsevics  képviselő
indítványára  elhatározta,  hogy  a  közjogi  viszonyt  Dalmácia,
Horvátország,  Szlavónia  és  Magyarország  között  egyrészről,
úgyszintén  a  horvát  királyság  és  Ausztria  közt  másrészről,  fel-
bontja;  továbbá,  hogy  a  magyar-horvát  kiegyezési  törvényt  ösz-



146

szes  pótcikkelyeivel  érvénytelennek  és  semmisnek  tekinti.  Ennek
következtében  Horvátországot,  Szlavóniát  és  Dalmáciát  Ön
állóaknak  és  Magyarországtól  minden  tekintetben  függetlenek
nek nyilvánították.

Ε  határozatot  a  szábor  harangok  zúgása,  ágyúk  dörgése  és
a  nép  örömrivalgása  között  Zagrebben  október  hó  29-én  mon-
dotta ki.

Fiume,  az  egyetlen  dédelgetett  magyar  kikötőnk  is  elveszett
Magyarország számára.

Lucich  sorhajókapitány  és  Klusacek  vezérkari  százados  je-
lentették  Jekefalussy  Zoltán  kormányzónak,  hogy  azzal  a  cse-
kély  számú  katonasággal,  mely  Fiúméban  van,  a  várost  egy
esetleges  horvát  erőszakoskodással  szemben  megvédeni  nem
tudják.

A  kormányzó  Budapestről  azt  az  utasítást  kapta,  hogy  ha
a  város  nem  tartható,  akkor  minden  vérontás  elkerülése  végett,
Fiumét át kell adni a horvátoknak.

A  kormányzó  eltávozott  a  városból  és  a  horvát-szlovén-
szerb nemzeti tanács átvette Fiume kormányzását.

Az  olasz-  és  balkán-frontról,  valamint  Berlinből  is  rossz
hirek érkeztek. *

A  piavei  frontot  az  olaszok  áttörték  és  a  6.,  valamint  az
Isonzó-hadseregeinket  a  Livenza—Vittorio-szakaszra  szorították
vissza.

A  balkán-fronton  a  szerb  hadseregek  Palanka  magasságáig
jutottak  előre  és  Magyarország  határától  már  csak  két  napi-
menetnyi távolságra voltak.

Németország  kijelentette,  hogy  az  osztrák-magyar  kormány
külön  békelépése  folytán,  minden  tekintet  alól,  mellyel  eddig
az  osztrák  és  a  magyar  érdekek  iránt  kötelezve  volt,  magát  fel-
mentve érzi.

Ő  Fensége  Wiennel  tárgyalt  és  gróf  Károlyit  felszólította,
hogy  alakítson  kormányt,  de  a  belügyi,  igazságügyi  és  a  honvé-
delmi  tárcákat  maga  a  Fenséges  ur  fogja  betölteni.  Károlyi  mielőtt
még  a  megbízatást  elfogadta  volna,  szükségesnek  tartotta  a  Nem-
zeti Tanáccsal értekezni.

Október  hó  30-án  hajnali  3  órakor  gróf  Károlyi  tudatta  Jó-
zsef  kir.  herceggel,  hogy  a  megbízatást  nem  fogadhatja  el,  mert
a nemzeti tanács ezt a megoldást egyhangúlag elutasította.

Ő  Fensége  e  napon  harmadízben  sürgette  meg  a  hadsereg-
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főparancsnokságot,  hogy  a  megígért  hadosztályt  sürgősen  indít-
tassa útba.

A  hadseregfőparancsnokságtól  erre  az  a  válasz  jött,  hogy  a
rend a budapesti helyőrség csapataival tartandó  fenn.

Báró  Lukachich  altábornagy  jelentette,  hogy  a  budapesti
helyőrség  csapataihoz  kevés  a  bizalma,  még  a  bosnyákok  sem
teljesen  megbízhatók,  a  csapatok  ki  vannak  éhezve  és  a  forra-
dalmárokkal paktálnak.

Arról  volt  ugyanis  szó,  hogy  a  laktanyák  a  lázadó  katona-
ságtól  megtisztíttassanak  és  az  utcákon  összeverődött  csőcselék
szétszórassék.

Ily  körülmények  között  a  budapesti  katonai  parancsnokság
csak  arra  kapott  parancsot,  hogy  a  katonaság  fegyverét  csak
abban  az  esetben  használja,  ha  a  tömeg  támadásának  lenne
kitéve.

A  vérontásnak  nem  volt  értelme,  annál  kevésbé,  mert  ebben
az  időben  csakis  öt  megbízható  század  állott  rendelkezésre  kb.
200.000 főből álló felfegyverzett munkássággal szemben.

A  kormányválság  hatodik  napján  az  uralkodó,  József  fő-
herceg  útján  új  miniszterelnökként  gróf  Hadik  Jánost  dezig-
nálta.

Gróf  Hadik  János  polgári  demokrata-kabinetet  kívánt  ala-
kítani  és  azonnal  érintkezésbe  lépett  az  alkotmánypárttal,  a  nép-
párttal,  az  Apponyi-párttal,  az  Andrássy-csoporttal,  a  Bizony-
párttal, a demokratákkal és a kisgazdapártiakkal.

Az  összes  pártok  támogatásukról  és  bizalmukról  biztosították
az  új  miniszterelnököt  és  hangoztatták,  hogy  minden  magyar
embernek  közre  kell  működnie  az  ország  belső  békéjének  és  a
közrendnek megóvásában.

Gróf  Hadik  a  következő  kérdések  gyors  megoldását  tar-
totta legsürgősebb feladatának.

A  béke  gyors  megkötését,  az  önálló  és  független  Magyar-
ország  megvalósítását,  a  politikai-,  katonai-  és  gazdasági  elválást
Ausztriától,  a  közös  minisztériumok  szétválasztását,  a  magyar
hadügyminisztérium  és  magyar  külügyminisztérium  létesítését,
az  összes  magyar  csapatok  hazaszállítását,  Magyarország  polgá-
rainak  a  legőszintébb  demokrácia  alapján  való  egyesítését,  végül
az általános és titkos választójogról szóló törvény megalkotását.

Az  új  miniszterelnök  felkereste  úgy  a  Károlyi-pártot,  mint
a  szociáldemokrata-  és  radikális-pártot  is,  hogy  közvetlen  meg-
egyezést létesítsen ezzel a három párttal is.
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Ε  pártok  azonban  kijelentették,  hogy  ők  semmiféle  más
párttal  és  politikussal  együtt  nem  működnek;  gróf  Hadik  nem
tárgyalhat  velük,  hanem  csakis  a  Nemzeti  Tanáccsal,  tehát  a
miniszterelnöknek a Nemzeti Tanácshoz kell fordulnia.

Gróf  Hadik  János  ennek  következtében  nem  tett  további
lépéseket,  mert  az  volt  a  nézete,  hogy  egy,  a  törvényes  kormány-
nyal  szembehelyezkedő,  törvénytelen  alapon  álló  testülettel  nem
bocsájtkozhatik tárgyalásba.

Azalatt,  míg  a  kormány  megalakulása  folyt,  a  m.  kir.  állam-
rendőrség  csatlakozott  a  Nemzeti  Tanácshoz  és  ezáltal  a  Nem-
zeti Tanács javára billentette a mérleget.

Károlyi  október  30-án  megalakította  a  Munkástanácsot  és  a
Katonatanácsot

A  Nemzeti  Tanács  már  lázasan  dolgozott.  Miután  az  állam-
rendőrséget  már  megnyerte,  a  Hinterland  katonaságára  vetette
magát. A katonasághoz proklamációt intézett. (32. melléklet)

A  Károlyi-párt  helyiségéből  indult  meg  az  agitáció,  hogy  a
Nemzeti  Tanács  részére  a  Katonatanács  híveket  toborozzon  és
eskessen fel.

A  Nemzeti  Tanács  gárdája  a  polai  és  cattaroi  lázadás  kö-
vetkezményei  elől  elmenekült  tengerészekből  és  szökött  katonák
hadaiból alakult.

A  Nemzeti  Tanács  állandó  összeköttetésben  volt  a  Munkás-
és  Katonatanáccsal.  A  tömeget  ezek  a  szervezetek  lázították  és
mozgósították az utcát.

A  sok  lógós,  bujkáló  dezentor  katona  engedett  a  proklamá-
ciónak,  sokkal  hamarabb,  mint  ahogy  azt  a  Nemzeti  Tanács
gondolta.

Az  utca  nem  várta  meg  a  nyílt  lázadásra  a  jelt  a  Nemzeti
Tanácstól,  hanem  saját  szakállára  cselekedett.  Szökött  katonák,
lázadó  munkások,  szóval  a  társadalom  söpredéke  összeverődött
sok ezret kitevő tömeggé.

A vezetés most már nem a politikusok kezében yolt.
A  Nemzeti  Tanács  csak  azt  hitte,  hogy  elgáncsolja  a  gróf

Hadik-féle  kabinetalakitási  kísérletet,  de  a  fékét  vesztett,  meg-
vadult  tömeg  azonban  már  áttörte  a  gátat  és  elöntötte  Buda-
pestet.

Október 31-én kitört az „őszirózsás forradalom”.
Az  éjjel  a  forradalmi  csapatok  megszállották  a  térparancs-

nokság  épületét,  a  telefonközpontokat,  pályaudvarokat  és  né-
hány középületet.
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Br.  Lukachich  altábornagyot  a  katonai  parancsnokság  épü-
letéből  eltávolították  és  erőszakkal  az  Astoria-szállóban  székelő
Nemzeti  Tanács  elé  cipelték.  Innen  egy  hátsó  ajtón,  polgári
kalapban és  esőköpenyben sikerült később megmenekülnie.

Br.  Lukachich  altábornagy  helyét  Hunke  altábornagy  fog-
lalta el.

Felbérelt  katonák  gróf  Tisza  Istvánt,  Magyarország  ezen
korának legnagyobb  államférfiát,  meggyilkolták.

Forradalomnak  ezt  a  kort  csak  annyiban  lehet  nevezni,
mert  itt  is,  mint  minden  forradalomban,  a  törvényes  rend  erő-
szakos eszközökkel felboríttatott.

Az  a  körülmény,  hogy  Budapest  utcáin  gépkocsikra  zsúfolt
csukaszürkeruhás,  mámoros  tömeg  össze-vissza  lövöldözve
végigszáguldott;  hogy  az  utca  népe  üzleteket  és  ékszeres  bolto-
kat,  pályaudvarokat  és  katonai  raktárakat  kirabolt;  hogy  a
katonai  szállítmányok  pénztárait  feltörték  és  kifosztották;  hogy
a  világháborút  vitézül  végigküzdött  tiszteknek  a  melléről  a  haza
hűséges  szolgálatában  kiérdemelt  kitüntetéseket  letépték;  hogy
a  tisztek  egyenruhája  meggyaláztatott;  hogy  az  utca  terrorja
által  uralomra  jutott  törvénytelen  szervezetek  az  államhatalmat
bitorolták: nem volt a magyar nemzet szabadságforradalma!

De  mit  is  lehetett  várni  a  régi  katonai  kötelességtudásról  és
esküjökről megfeledkezett szökött katonáktól?

Mit  lehetett  várni  a  szakszervezeti  vezetők  által  megtévesz-
tett és  félrevezetett munkástömegektől?

Mit  lehetett  várni  a  gyűlölettől  elvakult  Károlyista,  szocia-
lista és szabadkőmives vezetőktől?

Hetven  év  előtt,  1848-ban  kitört  a  forradalom,  mert  Ausztria
császárja  eltörölte  a  magyar  alkotmányt.  Most,  1918-ban  az
uralkodó  a  magyar  nemzet  összes  követeléseit  elfogadta  és  az
ország teljes függetlenségét proklamálta!

Gróf  Hadik  miniszterelnök  programmjába  minden  pártnak,
úgy  a  67-es,  mint  a  48-as  alapon  nyugvó  kívánságát,  továbbá  a
szociáldemokratáknak,  a  radikálisoknak  és  a  Károlyi  pártjának
is az összes követeléseit felvette.

Magyarországnak  semmi  szüksége  sem  volt  tehát  a   forra-
dalomra,  hogy  a  monarchia  keretéből  kiváljon,  és  önálló,   füg-
getlen királysággá átalakuljon.

Hiszen  1918  október  hó  í6-án  az  országgyűlésen  a  kor-
mány  elnöke,  Wekerle,  és  pedig  a  király  egyenes  utasítására,
bejelentette a perszonáluniót.
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Magyarországnak  Ausztriától  való  különválásának  keresz-
tülvitelére csak három közösügyet kellett liqudálni.

A  külügy  és  pénzügy  liquidálására  külön  királyi  engedélyre
szükség  nem  is  volt,  mert  az  osztr.-magy.  bank  és  a  külügyi
hivatal  fenn  sem  maradhatott  volna,  mivel  a  monarchiából  öt
önálló  nemzetiségű  állam  alakult,  (Magyarország,  Német-
Ausztria, Jugoszlávia, Lengyelország és a Cseh-tót állam).

A  hadügy  liquidálására  pedig  Ő  Felsége  Károly  császár  és
király  hosszas  tárgyalások  után  az  osztrák  generálisok  heves
íllenzése  dacára,  már  1918.  év  elején  döntött  és  irásbelileg  is
lekötötte  királyi  szavát,  mellyel  az  önálló  magyar  hadseregnek
ι háború befejeztével való felállítását biztosította.

Ε  nyilatkozat főbb pontjaiban következőleg hangzott:

Ő  Felsége  nyilatkozata  gróf  Apponyi  Albert  előtt  1918
január hó 25-én a magyar hadsereg kérdésében.

Ő Felségének  megmásíthatatlan  elhatározása,  hogy  a  há-
ború  befejezése  után,  bármilyen  nehézségek  merüljenek  is  fel
másik  államában,  vagy  bármilyen  kormányváltozások  és  párt-
alakulások  álljanak  elő  Magyarországon,  a  magyar  véderőt
magyar  hadsereggé  szervezi,  mely  az  1867.  XII.  t.-c.  értelmében
az egész hadsereg kiegészítő része leend.

Ez  a  magyar  hadsereg  hadtestig  bezárólag  magyar  szolgá-
lati  és  vezényleti  nyelvet  és  tisztán  magyar  állami  (nemzeti)
zászlókkal  és  jelvényekkel  bírand,  teljesen  önálló  katonai  igaz-
ságszolgáltatással,  katonai  nevelő,  műszaki  és  gazdasági,  szóval
összes katonai intézetekkel.

A  katonai  igazgatás  a  magyar  országgyűlésnek  felelős  ma-
gyar hadügyminiszter alatt fog állani.

A  magyar  hadsereg  költségeit  a  magyar  országgyűlés  sza-
vazza meg, összes szükségleteiről az ország gondoskodik.

Ezt  ő  Felségének  írásban  terjesztettem  elő  és  ez  ő  Felsége
által  legkegyelmesebben   elfogadtatott.

Apponyi s.  k.

Ő  Felsége  ezen  királyi  szavával  meghajolt  a  magyar  neme-
zeinek  400  éves  kívánsága  előtt,  melyek  az  1591.  évi  I.,  1596.
évi  XXL,  1609.  évi  IX.  és  X.,  1608.  évi  IL,  1609.  évi  LXV.,
1622.  évi  XXIIL,  1638.  évi  VII..,  1655.  évi  XIX.,  1715.  évi  VIII.,
1792.  évi  IX.,  1802.  évi  L,  1807.  évi  L,  1808.  évi  IL,  1830.  évi
VII.,  1840.  évi  IL,  1848.  évi  III.  és  XXL  t.-c.-ekben  vannak  be-
iktatva.
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Ezen  törvénycikkekben  a  magyar  nemzet  jogai  vannak  le-
fektetve  az  önálló  magyar  hadseregre,  a  magyar  szolgálati  és
vezényleti  nyelvre,  a  magyar  nemzeti  zászlóra  és  jelvényekre,
az  újoncmegajánlásra,  a  magyar  újoncoknak  kizárólag  a  ma-
gyar  csapatokhoz  való  besorolására,  a  magyar  csapatoknak  az
ország  határán  belül  való  állomásozására  és  alkalmazására,  az
idegen  nemzetiségi  tiszteknek  a  magyar  csapatoktól  való  ki-
helyezésére,  a  magyar  hadseregben  kizárólag  magyar  táborno-
kok és tiszteknek való alkalmazására vonatkozólag.

Ha  tehát  a  pénzügy  és  külügy  akarva  vagy  nem  akarva
úgyis  elválott  volna  a  közösségtől  és  a  hadügyre  nézve  Ő  Fel-
sége  maga  adta  meg  a  beleegyezését  Ausztriától  való  elválásra,
kérdezem,  mi  szükség  volt  a  forradalomra?  Hisz  a  többi  ügyek-
ben Magyarország már idáig is önálló volt!

Miért és   kinek  kellett tehát  az  „őszirózsás  forradalom”?
Megmondom!  Κárolyi  Mihályynak és  cinkostársainak,  mert

nem  Károlyit  nevezték  ki  királyi  miniszterelnöknek  és  így  nem
juthattak Károlyi révén a szocialisták és radikálisok hatalomra.

Az  események  folytán  gróf  Hadik  János  miniszterelnöki
megbízatását József kir. herceg kezébe visszaadta.

Gróf  Hadik  ezen  elhatározását  telefonon  Ő  Felségének  is
bejelentette.  Br.  Lukachich  altábornagy  a  királyt  megkérdezte,
hogy  a  forradalomhoz  még  nem  csatlakozott  katonaság  az  utca
lázadó tömege ellen használhatja-e fegyverét?

Ő  Felsége  gr.  Hadik  lemondását  elfogadta;  br.  Lukachich
altábornagynak  pedig  megtiltotta,  hogy  a  katonaság  a  népre
tüzeljen.

József  kir.  herceg  gróf  Hadik  lemondásának  elfogadása
után  ismét  homo  regius-szá  válván,  újból  felvette  gr.  Károlyival
a  tárgyalást,  aki  kijelentette,  hogy  Budapest  egy  rettenetes  vér-
fürdő  előtt  áll.  ő  az  egyedüli,  ki  ezt  meg  tudja  gátolni  és  rendet
tud  teremteni,  de  csak  azon  esetben,  ha  Ő  Felsége  azonnal  ki-
nevezi miniszterelnökké és ha még estig az esküt le is teheti.

József  kir.  herceg  telefonált  ö  Felségének  és  azt  ajánlotta,
hogy nevezze ki haladéktalanul gróf Károlyit miniszterelnökké.

Gróf  Károlyi  Mihályt  erre  a  király  október  31-én  kinevezte
miniszterelnökké  és  az  összes  polgári  és  katonai  hatalmat  ren-
delkezésére bocsátotta, hogy az országban a rendet helyreállítsa.

Az  eskütétel  délután  6  órakor  történt  meg,  melyet  gróf
Károlyi  egyedül  és  külön,  a  minisztérium  többi  tagjai  pedig
együttesen tették le a királyt képviselő József kir. herceg előtt.
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Az  eskümintát  Say  alezredes,  a  Fenség  szárnysegéde  olvasta
fel,  mint  tanuk  Libits  udvari  tanácsos  és  Kállay  százados  pa-
rancsőrtiszt szerepeltek.

Az  eskütétel  alatt  történt,  hogy  gróf  Batthyány  és  Jászi  az
eskü  szövegét  nem  mondották  az  előolvasó  után,  mire  a  Fensé-
ges  Ur  keményen  Batthyány  szemébe  nézett,  erre  Batthyány
úgy tett, mintha az eskü szövegét mondaná.

Most  már  valóban  nem  is  kellett  tovább  a  forradalom.  Sie-
tett  is  a  Nemzeti  Tanács  október  hó  31-én  kiadott  kiáltványá-
ban  a  népet  a  munkához,  a  katonákat  a  kaszárnyába  vissza-
tessékelni.  Hangoztatta  most  már  —  de  persze  a  fosztogatás  és
rablás  után  —  a  magántulajdon  szentségét  és  hogy  a  rendzava-
rástól mindenki tartózkodjék.

De  az  egynapos  forradalom,  jobban  mondva  a  forradalmat
előkészítő  időszak  alatt  annyi  piszok  ragadt  a  Nemzeti  Tanács
vezető  embereire,  annyi  kétes  és  züllött  ember  tolakodott  a  ve-
zetők  környezetébe,  hogy  a  tőlük  való  szabadulás  most  már
lehetetlen volt.

A  sok  piszkot,  ha  sikerült  is  idővel  magukról  némileg  el-
távolítani, a piszok foltja ott maradt, sőt még ma is ott van.

Sokszor  vetődött  fel  az  a  kérdés,  miképen  volt  lehetséges,
hogy  úgyszólván  a  Wekerle-kormánynak  szeme  előtt,  nyíltan
szerveztetett és jutott kivitelre ez a lázadás.

Még  többször  kérdezték,  hogy  miért  nem  történtek  meg
azok  a  rendelkezések,  melyeket  ily  lázadás  leverésére  a  tör-
vény előír?

Ezekre a kérdésekre felelni még ma is nehéz.

Báró  Lukachich  Géza  altábornagy  1918  október  hó  26-án
kedvetlenül  vette  át  Budapesten  a  katonai  parancsnokságot,
mert  a  karhatalmi  intézkedésekről  tájékozva  nem  volt  és  sej-
tette,  hogy  azok  nem  kielégítők.  A  király  óhajára  báró  Luka-
chich  altábornagynak  engedelmeskednie  kellett,  de  hangsú-
lyozta,  hogy  azokért  a  karhatalmi  rendelkezésekért,  melyeket
pótolni már ideje nincs, a felelősséget nem vállalhatja el.

A  törvény  szerint  az  ország  belrendjének  őre  elsősorban  a
katonaság.

A  katonaság  sikeres  karhatalmi  alkalmazásának  előfelté-
telei legfőbb vonásokban a következők:

az alkalmazás  előkészítése;
a  karhatalom  megbízhatósága;
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a vezetés biztonsága   és
kiegészítő intézkedések.
A  karhatalmi  előkészítést  az  illető  helyőrség  részére  meg-

szerkesztett  riadó-intézkedés   foglalja  magában.
Az  intézkedésben  előre  ki  kell  dolgozni  az  illető  helyőrség-

nek  körletekbe  való  beosztását;  minden  körletnek  ki  kell  utalni
a  karhatalmi  csoportját  egységes  parancsnok  alatt;  szabályozni
kell,  hogy  mely  középületeket,  fontos  tereket  stb.  kell  őrséggel
megszállni;  mely  útvonalokon  kell  járőrmeneteket  tartani  és
hogy  a  karhatalom  zömét  hol  kell  alkalmazásra  készen  tartani.
A  karhatalom  magatartását  és  mikénti  alkalmazását  a  Szolgá-
lati  Szabályzat  írja  elő.  Ezeket  a  határozványokat  a  parancsno-
koknak teljes biztonsággal tudniok kell.

A  karhatalmi  csapatok  megbízhatóságának  érdekében  gon-
doskodni  kell  arról,  hogy  a  csapatoktól  a  destruktiv  elemek  távol-
tartassanak,  hogy  a csapatok szelleme  meg ne mételyeztessék.

A  vezetés  biztonsága  megköveteli,  hogy  a  vezénylő  parancs-
nok  a  körlet  karhatalmi  alparancsnokokkai  biztos  úton  gyorsan
érintkezhessek,  tehát  köztük  a  telefonösszeköttetésnek  feltétlenül
meg kell lenni.

Kiegészítő intézkedések legfontosabbjai a következők:
A  sajtó  ellenőrzése;  izgatók,  lázítók  ártalmatlanná  tétele;

statárium  kihirdetése,  az  államrendőrségnek  a  karhatalmi  szol-
gálat támogatásába való bekapcsolása.

A  megejtett  vizsgálat  kiderítette,  hogy  Budapesten  1918
október havában  ezek az intézkedések hiányosak voltak.

A  riadó-intézkedés  a  sok  toldás  és  helyesbítés  folytán  oly
állapotban volt, hogy abban magát senki ki nem ismerte.

Báró  Lukachich  altábornagy  azonnal  elrendelte  a  riadó-
intézkedés  átdolgozását,  kinyomatását és  kiadását.

Ez  október  hó  28-án  történt  meg.  Természetes,  arra,  hogy
ezen  új  riadó-intézkedés  mindenütt  a  parancsnokok  és  csapatok
vérébe átmenjen, már idő nem volt.

A  csapatok  (összesen  81  karhatalmi  század)  elhelyezése
nem  volt  célszerű,  így  pld.  a  város  belsejében  fekvő  Lobkowitz-,
Mária  Terézia-laktanyában  karhatalmi  csapat  nem  volt,  az  éj-
szakát nem töltötte ott.

A  karhatalmi  csapat  (minden  laktanyában  4—5  század)
Budapest  környékén  volt  elszállásolva  és  naponta  reggel  6—8
km.-re  távol  fekvő  elhelyezési  körletből  bevonult  a  városba,  este
azonban éjjelezésre ismét visszamenetelt az elhelyezési körletébe.
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A  karhatalmi  egységek  harcászati  kötelékei  szét  lettek
tépve,  mert  a  karhatalom  nagyságát  az  illető  laktanya  terjedel-
méhez képest kellett arányítani.

A  karhatalmi  egységek  parancsnokai  nagyrészben  teljesen
fiatal,  tapasztalatlan  tartalékos  tisztek  voltak,  kik  kötelmeikkel
tisztában nem voltak.

Egyes  laktanyákban  napközben  készültségben  álló  kar-
hatalmi  egységek  csoportokba  összefoglalva  nem  lettek,  így  pL
a  Mária  Terézia-laktanyában  7  különféle  alakulat  volt  közös
parancsnok nélkül.

A  Budapesten  elhelyezett  karhatalmi  századok  érintkezését
az  agitátorokkal  kellően  ellen  nem  őrizték  és  így  a  csapatok
szelleme,  mely  még  nyáron  kifogástalan,  a  karhatalmi  kirende-
lés  idejében  (október  hóban)  már  romlott  volt.  Erre  az  első
tünet  október  hó  27-én  volt  észlelhető,  amidőn  az  a  Lánchidnál
a  tüntető  tömeg  által,  minden  nagyobb  ellentállás  nélkül,  keresz-
tül töretett.

A  budapesti  telefonösszeköttetés  teljes  biztosítására  a  hon-
véd  kerületi  parancsnokság  a  miniszterelnökség  figyelmét  még
június  havában  felhívta,  hogy  ezirányban  a  cs.  és  kir.  katonai
parancsnokságot  befolyásolja.  Dacára  ennek,  előkészületek  nem
tétettek.

Báró  Lukachich  altábornagy  október  hó  28-án  előterjesz-
tést  tett,  hogy  a  statárium  kihirdettessék.  A  minisztertanács  a
javaslatot nem fogadta el.

Hasonlóképen  nem  fogadta  el  a  minisztertanács  az  államfő-
ügyésznek  azt  az  előterjesztését  sem,  hogy  a  Nemzeti  Tanács
mint törvénytelen testület letartóztattassék.

A  minisztertanács  arra  sem  adott  engedélyt,  hogy  a  szónok-
lataikkal  nyilvánosan  izgatók  letartóztattassanak.  A  sajtó  meg-
rendszabályozása  sem  történt  meg,  sőt  ez  izgatott  a  iegfékte-
lenebbül.

Megdöbbentő  a  jelenség,  hogy  a  Hinterland  teljesen  alá-
aknázott  helyzetének  és  viszonyainak  félreismerése,  kellő  érté-
kelésének  elmulasztása  folytán,  akkor,  amidőn  az  amnesztia
révén  kiszabadult  államellenes  izgatók  mind  nyíltabban  szították
a  lázadást,  midőn  a  hadiipar  ennek  folytán  megakadt,  a  gyárak
munkájának  értéke  problematikussá  vált,  mégis  csaknem  meg-
lepetésszerű  volt  a  Hinterland  támadása  a  front  ellen,  hol  még
jórészt  mindig  állott  és  harcolt  a  hadsereg,  midőn  a  monarchia
már összeomlott.
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Döntő  kihatással  volt  az  eseményekre  a  budapesti  állam-
rendőrség  magatartása,  mely  szerint  a  rendőrségi  fogalmazói
személyzet  tekintélyes  része  a  Nemzeti  Tanácsra  október  29-én
felesküdött.

Október  hó  30-án  a  rendőrség  nem  működött;  e  napon
semminemű  karhatalmi  kirendelést  nem  kért;  sőt  a  rendes  hír-
adást  is  beszüntette.  A  katonai  parancsnokság  e  napon  teljes
sötétségben  tapogatott.  A  rendőri  szolgálatot  pótolni  nem  lehe-
tett,  ez  okból  a  katonai  parancsnokság  minden  eseményt  csak
utólag tudott meg és ezért ellenintézkedéseket tenni nem is tudott.

Báró  Lukachich  altábornagy  azon  néhány  nap  alatt,  mióta
a  katonai  parancsnokságot  átvette,  az  ő  szokott  erélyével  lázas
tevékenységet  fejtett  ki,  hogy  a  hiányosságokat  pótolhassa,  de
arra,  hogy  a  helyzetnek  teljesen  ura  lehessen,  már  nem  volt
ideje.  Katonai parancsnokká történt kinevezése már késő volt.

Még  az  utolsó  pillanatban  is,  október  hó  30-ról  3l-re  virradó
\éjjelen,  azaz  a  forradalom  éjjelén  is  megvolt  báró  Lukachich
altábornagyban  az  erős  akarat,  hogy  feladatának  megfeleljen  és
hogy  az  ország  törvényes  rendjét,  ha  kell,  a  Szolgálati  Szabály-
zatban  előírt  eszközökkel  biztosítsa,  azonban  ő  Felsége  telefo-
non  neki megparancsolta, hogy vérontástól tartózkodjék.

Ezek  az  adatok  némileg  megvilágítják  azt,  hogy  miért  tör-
hetett  ki  a  zendülés  és  miért  tombolhatott  az  Budapesten  egy
napon át büntetlenül.

Az  új  miniszterelnök  kabinetjét  természetesen  csakis  hason-
szőrű  emberekből  állította  össze  és  pedig  a  Károlyi-pártból,  a
szocialistákból  és  radikális   szabadkőművesekből.

A kormány november 1-én következőképen alakult meg:
Miniszterelnök:   gróf Károlyi  Mihály.
Belügyminiszter:   gróf  Batthyány  Tivadar.
Kereskedelemügyi miniszter:  Garami  Ernő.
Föidmiveíésügyi miniszter:  Búza Barna.
Igazságügyi miniszter ideiglenesen: Búza Barna.
Pénzügyminiszter ideiglenesen:  gróf Károlyi Mihály.
Munkasügyi és népjóléti miniszter: Kunfi Zsigmond.
Vallás- és közoktatásügyi miniszter: Lovászy Márton.
Hadügyminiszter:  Linder  Béla  alezredes.
Közélelmezésügyi  miniszter:  Nagy Ferenc.
Nemzetiségi miniszter: Jászi Oszkár.
Volt  tehát  Magyarországnak  ezen  időben  négy  kormánya

és  ped ig :   a  Nemzeti  Tanács    (törvénytelen  főkormány),  a  fele-
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lös  minisztérium  (törvényes  kormány),  a  Munkástanács  (hatalmi
kormány)  és Katonatanács   (fiók-kormány).

Mert  hogy  ez  tényleg  így  is  volt,  azt  a  történelem  bizonyítja.
Ε  szervezetek  folyton  versengtek  egymással,  külön-külön  intéz-
kedett  mindegyik  saját  szakállára  és  a  hegemóniát  valamennyi
fölött a Munkástanács  ragadta később magához.

A  Munkástanács  szervezett  szocialistákból  állott,  kiknek  de-
legáltjai  a  többi  három  hatalmi  szervbe  bekerültek,  azokat  ellen-
őrizték és fékentartották.

A  Nemzeti  Tanács  a  vidéket  is  felszólította,  hogy  ők  is  ala-
kítsanak fiók nemzeti tanácsokat.

Az  országban  gombamódra  megszaporodtak  ennek  követ-
keztében  a  vidéki  nemzeti  tanácsok.  Ebből  később  sok  baj  szár-
mazott,  mert  azok,  mint  apró  mellékkormányok  működtek  és
sok gondot okoztak, míg azokat le tudták szerelni.

A  sok  kormány  és  nemzeti  tanács  sehogy  sem  tudta  az
ország törvényes rendjét és nyugalmát visszaállitani.

A  forradalmi  láz  nem  szűnt  meg.  A  tömeg  a  „diadalmas
forradalom  vívmányát”  biztosítani  akarta  és  a  Nemzeti  Tanácsot
azzal  a  követelésével  zaklatta,  hogy  kiáltsa  ki  azonnal  a  köz-
társaságot és annak elnökéül Károlyi Mihályt proklamálja.

A  kormány  azzal  a  fenyegetéssel,  hogy  ha  nem  nyer  szabad
kezet,  az  országban  polgárháború  és  vérontás  lesz,  a  királytól  a
minisztériumnak az eskü alóli feloldását kierőszakolta.

Ennek  a  története  a  következő.  Gróf  Károlyi,  gróf  Batthyány,
Jászi és Kunfi  József kir. hercegnél megjelentek.

Izgalmak  között  magukból  egészen  kikelve  előadták,  bogy
a  közvéleményt,  mely  a  király  ellen  fordult,  a  köztársasági
áramlattól  visszatartani  képtelenek.  Ennek  oka  az,  hogy  a  király
esküjét  nem  tartotta  meg,  mert  Snjaric  altábornagyot,  a  zágrábi
katonai  parancsnokot  és  Mihalovic  horvát  bánt  kihallgatáson
fogadta;  így  tehát  Horvátországnak  Magyarországtól  való  el-
szakadási  törekvéséről  tudomással  kellett  bírnia  és  abba  hallga-
tólag beleegyezett.

A  Nemzeti  Tanács  ezért  elhatározta,  hogy  az  új  kormányt,
mely  a  királynak  esküt  tett  és  ezáltal  a  köztársasági  mozgalom-
nak útját állja, le fogja tartóztatni és végezni fog vele.

Más  kivétető  ut  nincs,  minthogy  a  kormány  lemond,  vágt-
az eskü alól feloldassák.

Felszólították  a  Fenséges  urat,  hogy  hozza  a  király  tudo-
mására a következőt.
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A  minisztereket  oldja  fel  az  eskü  alól;  ellenkező  esetben
a  minisztérium  le  lesz  tartóztatva,  a  király  trónjától  meg  lesz
fosztva  és  a  köztársaság  ki  lesz  kiáltva.  Legjobb  volna,  ha
Ő Felsége önként lemondana a trónról.

A  kormány  ultimátumát  Ő  Felségének  Károlyi  telefonon
bemondotta és pedig:

1. A  kormány  egy  proklamációt  bocsát  ki,  melyben  kijelenti,
hogy  hatalmát  a  néptől  nyerte  és  nem  áll  módjában  az  állam-
formát  meghatározni.  Az  országgyűlés  össze  lesz  hiva,  hogy  ki-
mondja  Magyarország  teljes  függetlenségét,  a  sajtószabadságot,
a  korlátlan  gyülekezési  jogot  és  megszavazza  az  általános  titkom
választási törvényt.

2. Ha  az  országgyűlés  a  fentieket  nem  szavazná  meg,  akkor
ezek oktrojáltainak.

3. Hat  hét  alatt  az  új  választások  megejtetnek  és  az  új  kép-
viselői,  testület  fog  határozni  az  államforma  fölött:  köztársaság
vagy királyság!

míg  ez  a  telefonálás  tartott,  Jászit  a  Nemzeti  Tanács  tele-
fonon  felhívta.  Jászi  a  Nemzeti  Tanáccsal  való  beszélgetés  után
kijelentette,  hogy  az  események  a  Wiennel  telefonon  tudatott
kormányelőterjesztést  már  túlhaladták.  Már  minden  késő,  a  köz-
társaság  erőszakkal  fog  jönni,  csak  egy  ut  van  még  hátra,  a
királynak  le  kell  mondani,  ellenkező  esetben  erre  kényszerítve
lesz.

Ő  Felsége  minderről  telefonon  tudomást  nyert.  A  király
választ nem adott.

Három  óra  múlva  Schönbrunn  jelentkezett.  Gróf  Andrássy
külügyminiszter  tudatta,  hogy  Ő  Felsége  a  minisztereket  a  Neki
tett eskü alól feloldotta.

Windischgrätz  Lajos  herceg  „A  nagy  összeomlás  előtt”  cimü
cikkében az alábbiakat irja.

November  hó  1-én  délután  hat  órakor  gróf  Andrássy  Gyula
külügyminiszterrel  megyünk  Schönbrunnba  a  királyhoz.  Fel-
megyünk  az  első  emeletre,  szárnysegédnek  nyoma  sincs,  keresz-
tül  megyünk  a  termeken  és  a  széles  kitárt  ajtón  belépünk  a
király  dolgozószobájába.  Csak  a  király  és  a  királyné  voltak
jelen.  Mikor  közelebb  megyünk,  látjuk,  hogy  a  király  a  telefon
mellett  áll  és  a  legnagyobb  izgatottságban,  élénk  taglejtésekkel
beszél. Int, hogy lépjünk oda.

„Budapesttel  beszélek,  —  szólt  idegesen  —  azt  követelik,
hogy mondjak le a magyar trónról. Mit feleljek?”
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Hirtelen  elveszem  a  beszélőkagylót  és  a  tenyeremmel  be-
fedem.

„Ma  délelőtt  feloldottam  a  kormányt  esküjétől,  —  mondotta
a  király  —  a  fickók  gyávák,  meghátrálnak;  esküjöktől  feloldot-
tam  őket,  de  ez  az  utolsó,  amit  teszek.  Le  nem  mondok!  Jogom
sincs  arra,  hogy  lemondjak.  Hogy  ezek  az  urak  hogy  véleked-
nek  esküjökről,  azt  intézzék  el  tulajdon  lelkiismeretükkel,  én
nem szeghetem meg tett eskümet.”

Andrássyval  együtt  biztattuk  a  királyt,  hogy  semmi  körül-
mények  között  sem  szabad  lemondania.  Andrássy  felveszi  a
kagylót és  felhívja Budapestet.

A  korábbi  király  személye  körüli,  most  belügyminiszter,
Batthyány Tivadar gróf beszél vele. Élesen vitatkoznak.

„Mégbolondultál  talán,  —  kiabál  Andrássy  a  telefonba  —
hogy lemondást javasolsz  a  királynak?”

„Ha  nem  mond  le,  úgy  elkergetjük,  mint  egy  rossz  cselé-
det”, — válaszol Batthyány.

Így  nézett  ki  a  Hinterland,  így  nézett  ki  az  ezeréves  Magyar-
hon 1918 november hó 1-én.

Az  országban  a  törvényes  jogrend  felborult,  a  személy  és
magántulajdon  biztonsága  megszűnt,  az  államhatalom  radikális-
szocialista  szélsőséges  irányzat  kezébe  jutott,  esküje  alóli  fel-
mentést  kierőszakolt  kormány  a  magyar  hősök  kezéből  a  kardot
kicsavarta  és  a  királyt,  mint  egy  rossz  cselédet,  el  akarta  ker-
getni!

Ide  jutott  az  az  ország,  mely  ezer  esztendőn  át  királyhü
volt mindenkor és melynek vitézségét a világ eddig megcsodálta!

Ezek után a Hinterlandra már több szavam nincsen.
És a front?
Az még megvolt!
Sőt  mi  több,  még  folyt  az  elkeseredett  küzdelem  az  olaszok-

kal  addig,  míg  november  1-én  az  esküje  alóli  feloldást  kierő-
szakolt  kormány  a  fegyverletételt  rendelettel  a  magyar  vitézsé-
get és hősiességet orgyilkos módra meg nem fojtotta.

Ezzel  bizonyítva  van,  hogy  nem  felel  meg  az  igazságnak
az  a  Hinterlandban  hirdetett  állítás,  hogy  az  ország  romlását  a
Front felbomlása idézte elő.
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MAGYARORSZÁG VÉDELME.

A  balkán-front  összeomlása  után  a  bolgárok  Salonikiben
az  entente  haderő  főparancsnokságával  Franchet  d'Esperey
francia  tábornokkal  1918  szeptember  hó  30-án  különbekét  kö-
töttek és így a központi hatalmak szövetségéből kiváltak.

A  délnyugati  fronton  a  hadsereg  zöme  (59  hadosztály)  az
olasz  haderővel  nézett  farkasszemet,  melynek  soraiba  15  entente
(francia és angol) hadosztály is be volt osztva.

Az olasz hadsereg támadásra készült.

A  nyugati  frontra,  a  rendkívül  nehéz  visszavonulási  harcok-
ban  álló  német  haderő  némi  megerősítésére  négy  osztrák-magyar
hadosztály  (1., 35., 106. és 37. honvéd)  lett irányítva.

A  keleti  fronton  Ukrainát  10½  hadosztály  tartotta  meg-
szállva  és  gyűjtötte  az  élelmet,  mivel  a  monarchia  egymagában
a hadsereget ezen időben élelmezni már nem tudta.

A  délkeleti  fronton  a  román  hadsereggel  szemben  Macken-
sen  tábornagy  Romániát  megszállva  tartó  hadserege  állott.  Ezen
hadsereg  -kötelékébe  tartozott  az  osztrák-magyar  haderőnek
Goldbach  altábornagy  parancsnoksága  alá  tartozó  gyenge  cso-
portja is, mely Erdélyben volt összevonva.

A  déli  (bolgár)  fronton  az  albániai  hadseregcsoport  (3½
hadosztály)  a  tengerpart  mentén  az  olasz  hadtest  elől  Dalmácia
felé  vonult  vissza;  állandóan  annak  a  veszélynek  kitéve,  hogy
vagy  elvágják  visszavonulási  útjától,  vagy  beleszorítják  a  ten-
gerbe.

A  bolgár  frontnak  Macedóniában  történt  összeomlása  foly-
tán  a  Szerbiába  vezető  ut  megnyílt  az  ellenség  számára.  Nem
volt  kétséges,  hogy  a  szövetségesek  által  támogatott  szerb  had-



160

erők  Szerbia  visszafoglalása  céljából  előre  fognak  törni  és  ez-
által Magyarországot délfelől közvetlenül veszélyeztetik.

Mivel  a  bukaresti  béke  még  törvénybe  nem  volt  iktatva,
azzal  is  számolni  kellett,  hogy  a  Balkánon  megváltozott  helyzet
miatt Románia újból hadat indít a monarchia ellen.

Ennek  következtében  a  monarchia,  illetve  Magyarország
déli határának védelméről sürgősen gondoskodni kellett.

A  hadvezetőség  ezen  égető  kérdést  úgy  oldotta  meg,  hogy  a
délen  lévő  összes  parancsnokságokat  és  csapatokat  egységes  ve-
zetés  alá  helyezte,  Montenegrót  és  Szerbiát  kiürítette  és  az  olasz
frontról  és  Ukrainából  a  nélkülözhető  erőket  a  Száva—Duna-
vonalra irányította.

Még  mielőtt  a  hadvezetőség  ezen  elhatározásához  jutott,  a
bolgár-front  áttörése  után  már  szeptember  hó  20-án  friss  erők
irányittattak  Macedóniába  a bolgár-front támogatására.

Az  osztrák-magyar  hadvezetőség  e  célra  azon  két  had-
osztályt  (9.,  30.)  indította  útba,  melyek  eredetileg  a  németek
segítségére a nyugati frontra voltak szánva.

A  német  hadvezetőség  öt  hadosztályt  (alpesi  hadtest,  a  6.
tartalék ho. és 217., 219. ho.)  irányított a Balkánra.

A  hadvezetőség  október  1-én,  —  miután  Bulgária  a  háborút
a  maga  számára  tényleg  befejezte  —  elhatározta,  hogy  ezen
erőkkel  az  előtörő  szerb  haderőt  addig  tartóztatja  fei,  amig  a
szerbiai  és  montenegrói  katonai  kormányzóságot  tervszerűen  ki-
üríti  és  időt  nyer  az  új  front  megalakítására  útba  indítandó  új
csapatoknak a Száva—Duna-szakaszra való beérkezésére.

Báró  Kövess  tábornagy  Ő  Felségétől  1918  szeptember  hó
végén  parancsot  kapott,  hogy  az  új  (déli)  front  parancsnokságát
vegye  át.  Az  új  front  parancsnoksága  október  hó  8-án  alakult
meg Belgrádban.

A  monarchia  védelmére  délen  a  következő  erők  állottak
rendelkezésre:

1. 11.  német  hadsereg  (Steuben  tbk.),  melyet  a  Szerbiából
visszavonuló német és osztrák-magyar csapatok alkottak.

2. Az  osztrák-magyar-albán  hadseregcsoport  (báró  Pflanzer-
Baltin vezérezredes).

3. A  bosznia-hercegovinai  parancsnokló  tábornok  (báró
Sarkotic vezérezredes) csoportja.

4. Szerbia  és  Montenegro  katonai  kormányzóságaiban  lévő
megszálló csapatok.



161

A   11.  hadsereg    megerősítésére    a    Száva-Duna-vonalra  a
következő hadosztályok  voltak útbaindítandók:

Ukrajnából az 59.,   15.,  ho.  és .4.  lovas ho.
Az  olasz  frontról  a  27.  és  38.  h.  gy.  he  és  a  10.  lovas  ho.

Wienből a 32. gy. ho.
November  hóban  a  monarchia  déli  határán  hadműveletekre

tehát    számításba   jöhetett    14   hadosztály   és    35 npf.    (hadtáp)
zászlóalj, 3 npf.  (trt.) lovas szd.

Ezenkívül  tervbe  lett  véve,  hogy  későbben  Ukrainából  a
155.  honv.  gy.  ho.,  a  145.  dandár  és  a  2.,  7.  lovas  és  az  5.  h.
lov.  ho.  is  a  déli  frontra  szállíttatik,  úgy  hogy  az  Adriai  tenger
és  Orsova  között  összesen  23  hadosztályra  lehetett  számítani
[eltekintve  a  35  npf.  (hadtáp)  zászlóaljtól  és  3  npf.  (trt.)  lovas
századtól].

Orsova  és  a  Fekete-tenger  között,  az  alsó  Duna  és  Sereth
vonalán  Mackensen  tábornagy  parancsnoksága  alatt  70  zászló-
alj, 19 lovas század és 60 üteg állott (8 gyalog hadosztály).

A  délkeleti  Kárpátok  bérceit  és  a  Tölgyes,  Gyimes,  Uz  és
Ojtoz  szorosait  Goldbach  altábornagy  erdélyi  csoportja  tartotta
megszállva  a  keleti  Moldvában  álló  román  hadsereggel  szem-
ben; ezen erő 28 zászlóaljból és  12 ütegből állott.

Az  entente  a  Balkán  hadszíntéren  32  hadosztállyal  rendel-
kezett; é. p.:

8 francia  ho.   kb.    35.000 puska
4 olasz  ho.       „      40,000
7 szerb  ho.       „      24.000      „
4 angol ho.      „      18.000      „
3 görög ho.      „      15.000
(Venizelos-hadtest)
6 görög ho.      „      30.000      „

összesen 32 ho. kb. 162.000 puskalétszámmal.

Ezen  erő  legnagyobb  részének  (mindenesetre  a  szerb,  olasz
és  francia  hadosztályok  zömének)  a  Száva—Duna-vonalon  való
fellépése a közeljövőben várható volt.

Meglehetős  biztossággal  lehetett  számítani  arra,  hogy  az
angol  hadosztályok  (4  ho.)  a  tengerpart  mentén  az  európai
Törökországnak  (Dardanellák  és  Konstantinápoly)  megszállá-
sára fognak alkalmaztatni.

Az  iránt  sem  lehetett  kétség,  hogy  a  görög  hadsereg  zöme,
mely még nagyrészt kiképzés alatt állott, nagyobb hadmüvele-
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tekre  ezen  időben  nem  lesz  felhasználható,  hanem  valószínűleg
a  bolgár  hadsereggel  szemben  állva  fog  maradni  és  a  bolgár
haderő  leszerelését   fogja  ellenőrizni.

A  francia  erő  egy  része  mindenesetre  Bulgária  megszállá-
sát fogja foganatosítani.

Ezen  hadosztályokat  leszámítva  tehát  a  következő  entente
erők vehettek részt a támadásban:

Az  olasz  hadtest  (3—4  ho.)  a  tengerpart  mentén  fog  fel-
lépni,  mellyel  szemben  a  Dalmáciát  védő  albán  hadseregcsopor-
tunk  (3V2  ho.),  megerősítve  a  montenegrói  és  tengerparti  meg-
szálló  zászlóaljakkal  (15  zlj.  és  10  üteg)  mindenesetre  meg  fogja
helyét állhatni.

A  francia  haderő  zöme  (4  ho.)  a  romániai  alsó  Duna-
szakaszra  előnyomulva  Mackensen  tábornagy  hadseregcsoport-
jára  (8  ho.)  fog  ütközni  és  minden  remény  megvolt  arra  nézve,
hogy ezen erőket egyensúlyban fogja tarthatni.

Ezen  számítás  alapján  a  Magyarország  és  Bosznia  elleni
hadműveletekre fenmaradt kb, 12 hadosztály  (7 szerb,  1 olasz,
2 görög és 2 francia).

Báró  Kövess  tábornagynak  november  havában  hadmüvele-
tekre  rendelkezésre  állott  volna  a  Száva—Duna-vonalon  10  had-
osztály  (alpesi  hadtest,  6.  trt.  217.,  219.,  9.,  30.,  15.,  59.  és  4.
lov.  ho.),  a  Drina-vonalon  3  hadosztály  (32.,  45.  és  10.  lov.  ho.),
azaz  összesen  13  hadosztály.  A  Drina-szakaszon  Bosznia  és  Her-
cegovina védelmi   rendszerébe   ezenfelül   még   35  npf.  zlj. és
3 npf. lov. szd. is be volt vonható.

Az  új  front  hadrendjét  a  33.  melléklet  tünteti  fel.  A  szava—
dunai  hadseregcsoport  október  hó  végén  csupán  a  XI.  hadtest-
ből  (9.  és  30.  ho.),  a  4.  lov.  ho.-ból,  a  bajor  alpesi  hadtestből
és három német hadosztályból  (6. trt., 217. és 219. ho.)  állott.

A  hadsereg  többi  hadosztályai  ezen  időben  csak  papíron
voltak  meg  (59.,  15.,  155.  h.,  27.,  38.  h.  gy.  ho.  145.  ddr.  és  2.,  7.  és
5.  h.  lov.  ho.),  mivel  ezen  időben  az  egyes  hadosztályok  a  vasúti
szállítást alig kezdették meg.

Hasonlóképen  a  Drina-szakaszra  való  szállítás  alatt  állott
a 32. gy. és a 10. lov. ho. is.

Báró  kövess  tábornagy  a  hadseregfőparancsnokságtól  a
következő utasítást nyerte:

„Arról  van  szó,  hogy  az  ellenség  megakadályoztassék  abban,
hogy a monarchia határát átlépje.
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Szerbiából  csak  annyi  területet  és  azt  oly  tempóban  kell
feladni,  hogy  Szerbia  anyagi  eszközeit  lehetőség  szerint  sokáig
ki  tudjuk  használni  és  a  hadműveletek,  amennyire  csak  lehet-
séges, az ellenség területén folyjanak.

Azon  esetben,  ha  a  rendelkezésre  álló  erőkkel  a  szivós  véde-
lem  a  Dunától  délre  lévő  területen  lehetséges  nem  volna,  úgy  a
védelmet  a  monarchia  határát  képező  Száva—Duna-vonalon
(Bosznia keleti határáig)   kell kifejteni.

Mackensen  tábornagy  a  romániai  Duna  vonalát  fogja  biz-
tosítani.”

Ali.  hadsereg  az  előnyomuló  szerb  hadsereg  elől  a  Száva-
Duna-vonalra  harcolva  húzódott  lassan  vissza.  Ezen  haderő  nem
volt  elegendő  erős  arra,  hogy  a  Száva—Duna-vonaltól  délre  eső
területen  az  ellenséges  szerb  hadsereg  előnyomulását  feltartóz-
tassa,  mivel  a  hadrendileg  beosztott  hadosztályok  még  nem  ér-
keztek  be.  Ezen  lassú  visszavonulás  folytán  megvolt  annak  a
lehetősége,  hogy  az  ellenséges  előnyomulás  és  térnyerés  elodáz-
tassék  addig,  míg  a  Száva—Duna-átkeléshez  a  szükséges  hadi-
anyagot előteremtik és a hidak felépíttetnek.

A  hadsereg  november  l-ig  az  átkelést  simán  és  rendben
végrehajtotta,  azon  feladatát  azonban,  hogy  a  szerb  haderő  tér-
nyerését  a  Dunától  délre  lehetőleg  sokáig  megakadályozza,  erői-
nek  elégtelensége  folytán  megoldani  képes  nem  volt  (7  ho.  12
entente-hadosztállyal  szemben),  annál  kevésbé,  mivel  részei
csak fokozatosan érkeztek be.

Most  már  a  hadászati  szándék  az  volt,  hogy  a  Drina—
Száva—Duna-vonalon makacs és szivós védelem fejtessék ki.

A  védelem  támogatására  a  Dunán  a  monitor-flotilla  is
harcra készen állott.

November  hó  1-én  az  általános  helyzetet  a  34.  melléklet
tünteti  fel.  A  Drina—Száva—Duna-vonal  mögött  védelemre  cso-
portosítva állott:

az 1-ső vonalban 9 hadosztály és a flotilla (13 egység);

a 2-ik vonalban kirakodásban 4 hadosztály.

A  többi  hadosztályra  egyelőre  még  gondolni  sem  lehetett,
mert  a  vasúti  szállítás  csak  lassan  folyhatott  le  és  az  egyes  szál-
lítmányoknak  nagy  utjuk  volt  (Jekaterinoslaw  2017  km.,  Trient
1082 km.-nyire volt a Duna—Száva-vonaltól).

A  hadrendileg  beosztott  új  hadosztályok  közül  négynek  él-
szállítmányai  már  ezen  időben  beérkeztek  és  pedig  az  59.  ho.
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Indiján,  a  15.  ho.  Újvidéken,  a  32.  ho.  D.-Tuzlán  és  a   10.  1.  ho.
Brckán  rakódott  ki,  illetve  gyülekezett.

A  hadseregarcvonalparancsnokság  Belgrádból  Újvidékre
tette át főhadiszállását.

November  hó  1-én  a  hadseregfőparancsnokság  gróf  Károlyi-
hoz,  az  újonnan  kinevezett  miniszterelnökhöz  a»  következő  táv-
iratot intézte:

„Zwecks  Klarstellung  der  weiteren  mil.  Operationen,  bitte
ich  Euere  Exzellenz  um  sofortige  Bekanntgabe,  ob  die  Verteidi-
gung  Ungarns  durch  die  Heeresgruppe  Feldmarschall  Br.  Kö-
vess  wie  bisher  an  der  Donau  und  Save,  oder  mit  Bücksicht
darauf,  dass  sich  der  jugoslaw.  Staat  gebildet  hat  und  dieser  an
den  Kämpfen  mit  der  Entente  nicht  mehr  beteiligt  ist,  an  der
Donau und Drave zu erfolgen hat. Op. Nr. 145., 539.”

A  válasszal  Károlyi  adós  maradt;  felelt  azonban  helyette
november  hó  lén  a  hadügj^miniszter,  Linder  Béla,  ki  a  fegyver-
letételt rendelte el s ezzel Magyarország védelniét feladta.

Látható  tehát,  hogy  a  hadvezetőség  intézkedett  arra  nézve,
hogy  Magyarország  déli  határa  biztosittassék  és  hogy  az  ellen-
ségnek az országba való betörése meggátoltassék.

A  magyar  parlamentben  a  képviselőknek  elhangzott  riasztó
vészkiáltásai,  —  mellyel  a  harangot  félreverve,  nyílt  ülésen  hir-
dették,  hogy  Magyarország  déli  határai  védtelenek,  —  minden
alapot nélkülöztek.

A  magyar   képviselőknek  az  a  követelése,   hogy   a   magyar
csapatok   az   ország  védelmére   azonnal   szállíttassanak   haza
tekintettel  az  október  hó  24-én  megindult  olasz  offenzívára,  —
már nehezen volt teljesíthető.

Nagyon  rossz  szolgálatot  tettek  ezen  eljárásukkal  a  hazá-
nak,  mert  egyrészt  épp  akkor  bontották  meg  az  olasz  fronton
a  katonák  fegyelmét,  midőn  minden  katonától  a  harc  sikere
érdekében  a  legnagyobb  katonai  erényekre  és  SZÍVÓS kitartásra
volt  szükség,  másrészt  a  Hinteríandban  oknélküli  izgalmat  és
idegességet idéztek elő.

Délen  álló  erőink  gyengék  voltak  bár,  de  az  ellenséges  és
saját  erő  közötti  különbséget  kiegyenlítette  a  köztük  levő  ter-
mészetes  akadály.  Amint  azonban  a  hadrendileg  beosztott  had-
osztályok  a  déli  frontra  beérkeznek,  a  helyzet  mérlege  részünkre
annyira  megjavult  volna,  hogy  az  ország  sikeres  védelme  bizto-
sítottnak volt tekinthető.

Nyugatról  az  albániai  hadseregcsoport  és  a  bosznia-herce-
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govinai  vezénylő  tábornok  parancsnoksága  alatt  álló  hadcsoport
által,  keletről  Mackensen  tábornagy  hadseregcsoportja  által
hadászatilag  biztosítva  a  Száva—Duna-vonal  mögött  báró  Kö-
vess  tábornagy  a  monitor-flotilla  támogatása  mellett  16½  had-
osztállyal  teljes  nyugalommal  tekinthetett  a  szerb  hadsereg  tá-
madása  elé,  mely  elkeseredett  és  szívós  ellenség  volt  ugyan,  de
entente-hadosztályok  támogatása  mellett  sem  szárnyalta  volna
túl számbelileg az osztrák-magyar haderőt.

De  nem  is  volt  valószínű,  hogy  a  szerb  hadsereg  Szerbia
visszafoglalása  után  mindjárt  Magyarországba  való  betörést  kí-
séreljen  meg,  mert  tekintetbe  kell  venni,  hogy  szeptember  hó
.  15-től  kezdve  47  napon  keresztül  szakadatlan  mozgásban  volt;
létszáma  350  kilométeres  menetelés  után  kétségen  kívül  meg-
csappant  és  a  hároméves  távollét  után  mindenesetre  erős  hon-
vágy következtében is bizonyos fogyaték állott be soraiban.

A  Száva—Duna-folyón  való  átkelés  kierőszakolásához  hiány-
yzott  náluk  azon  hid-  és  hajóanyag,  mely  nélkül  ily  nagy  aka-
dályt máról holnapra átlépni nem lehet.

Minden  feltétel  megvolt  tehát  arra  nézve,  hogy  a  legjobb
reményekkel nézhessünk a jövő elébe.

Ha  báró  Kövess  tábornagy  a  déli  front  védelmét  elvállalta,
az  ő  bevált  hadvezéri  képessége  biztosíték  volt  arra  nézve,  hogy
Magyarország védelme jó kezekbe volt letéve.

Most  már  csak  arról  volt  szó,  hogy  ő  Magyarország  határán
állva, az ország által mindenben támogattassék.

Az  akkori  magyar  kormány  azonban  ennek  épp  ellenkező-
jét  cselekedte;  elrendelte  az  általános  fegyverletételt  és  ezáltal
az  ország  védelmének  még  a  megkísérlését  is  meggátolta,  sőt  a
belgrádi  katonai  egyezmény  elfogadásával  az  ellenségnek  egye-
nest  megnyitotta  az  utat  Magyarországba.  Nem  a  tábornagyon
múlott tehát, hogy a szerb betörés megtörténhetett.

Az  események  tárgyilagos  megvizsgálása  alkalmával  két  fel-
tűnő jelenség ötlik szemünkbe.

A  hadseregfőparancsnokság  már  szeptember  hó  közepén
tudta,  hogy  a  balkán-fronton  a  központi  hatalmak  összhelyzetére
vonatkozólag végzetes napok fognak bekövetkezni.

A  Radoslawow-kormány  bukása  után  az  entente-barát  Mali-
novv  került  Bulgáriában  a  kormány  élére,  ezáltal  Bulgária  to-
vábbi  magatartása  kétessé  vált.  Az  entente  elérte  célját,  szeptem-
ber 25-én Bulgária fegyverszünetet kért.

Az események   azt eredményezték,   hogy   Németország   öt
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hadosztályt  (alpesi  hadtest,  219.,217.  és  6.  trt.  ho.),  a  monarchia
pedig két hadosztályt (9. és 30. ho.) azonnal Szerbiába irányított.

Az  új  front  megalakítására  a  hadvezetőség  a  jelzett  szállít-
mányok  lebonyolítása  után  kilátásba  vette  IIV2  ho.-nak  a
Duna—Száva—Drina-vonalra  való  szállítását  és  pedig  első  lép-
csőben  5  hadosztályt  (15.,  59.,  32.,  4.  lov.  ho.  és  10.  lov.  ho.);
a  második  lépcsőben  6V2  hadosztályt  (27.,  38.  h.,  155.  h.  2.  lov.,
7. lov., 5. h. lov. és 145 ddr.).

A  hadseregfőparancsnokság  tehát  az  új  déli  frontot  fokoza-
tosan akarta kiépíteni.

Az  első  mozzanatban  október  hóban  7  ho.  állott  azonnal
rendelkezésre,  mely  Szerbiában  harcolva  húzódott  vissza  a
Duna—Száva—Drina-vonalra,  hová  november  hónapban  be-
érkezendő  erőkkel  együtt  12  hadosztályra  fog  erősbödni  (2.  moz-
zanat);  amíg  végre  az  Ukrainából  beérkező  erőkkel  a  hadsereg-
csoport I8 ½  ho.-ra fog nőni  (3. mozzanat).

Aki  ezen  tervet  megszerkesztette,  nem  számolt  azonban  egy-
részt  a  Macedóniában  beállott  hadászati  helyzettel,  mert  a  bolgár
hadsereg  kikapcsolása  után  Macedóniában  az  osztrák-magyar
albániai  hadseregcsoporton  kívül  (3  ½  ho.)  a  központi  hatal-
maknak  egy  katonája  sem  maradt  meg;  tehát  a  hadászati
egyensúly  helyreállítására  7  hadosztály  kevés  volt;  másrészről
nem  számolt  a  háború  ötödik  évében  az  annyira  és  folyton
igénybe vett vasutak teljesítőképességével.

Az  entente-szerb  12  hadosztállyal  szemben  hét  osztrák-
magyar-német  hadosztály,  mely  hozzá  még  cseppenként  érkezett
be  Szerbiába,  nem  volt  képes  megoldani  azon  feladatot,  melyet
részére  a  hadseregfőparancsnokság  kitűzött.  A  11.  hadsereg  a
nyugati  Moravától  északra  fekvő  magaslaton  foglalt  állásának
feladása  után  a  Száva—Duna-vonalat  10  nap  alatt  érte  el,
naponta  tehát  átlag  18  km.-t  tett  meg  (Krusevac—Belgrád  180
km.),  ez  azt  bizonyítja,  hogy  a  szerb  hadsereget  nem  tartóztat-
hatta  fel  oly  mértékben,  mint  ahogy  az  feladatául  ki  volt
tűzve.  A  hadseregarcvonalparancsnokság  egy  intézkedésében  ki
is  emelte,  hogy  „die  anrollenden  Verstärkungen  kommen  so
spät,  dass  deren  Mitwirkung  in  jetziger  Stellung  nicht  mehr
möglich ist.”

A  déli  frontra  szánt erők  átszállítására  az  ukrainai  hadosztá-
lyok  részére  5,  a  tiroli  hadosztályok  részére  3  vonat  volt  csak  na-
ponta  biztosítható   (mozdony-  és  szénhiány).  Ez  annyit  jelentett
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hogy  a  2.  mozzanatban  Ukrainából  elszállítandó  15.,  59.  és  4.
lov.  ho.-nak  42  napra  volt  szüksége,  hogy  a  Duna-vonalra  be-
érkezzék.  (Egy  gy.  ho.-nak  60,  egy  lovas  ho.-nak  36  száztengelyes
vonatra  volt  szüksége,  tehát  az  egész  szállítmány  156/100  vona-
tot  igényelt.  Az  utazási  idő,  melyben  a  Galícia  határán  a  nyom-
táv-különbség  miatt  szükségessé  vált  átrakodási  időt  is  figye-
lembe  kellett  venni,  10  napot  tett  ki.)  Ukrainában  az  elszállítás
október  hó  3-án  vette  kezdetét,  tehát  a  2.  mozzanati  három  had-
osztály  (15.,  59.  és  4.  1.  ho.)  a  Duna-vonalra  november  hó  13-án
érkezett volna be.

Az  ukrainai  többi  hadosztályok  (155.  h.,  7.,  2.  lov.,  5.  h.  lov.
ho.  és  145  ddr.)  elszállítása  csak  ezután  vehette  volna  kezdetét,
tehát  az  ukrainai  7½  hadosztály  szállítása  1918  december  hó
21-én fejeződött volna be teljesen.

A  Tirolból  elszállítandó  hadosztályok  beérkezésére  a  követ-
kező számítási terv állítható fel:

Elszállítandó  volt  három  ho.  (10.  lov.  ho.  és  27.,  38.  h.  ho.).
A  10.  lov.  ho.-nak  30/100,  a  27.  ho.-nak  48/100  és  a  38.  h.  ho.-
nak  30/100  vonatra  volt  szüksége.  A  10.  lov.  ho.  elszállítása
október  hó  22-én,  a  38.  h.  ho.-é  október  hó  28-án,  a  27.  ho.-é
október 29-én vette kezdetét.

Az utazási idő 5 napig tartott.
Az  átszállításra  tehát  e  három  hadosztálynak  (10.  lov.  ho.,

27.  és  38.  h.  ho.)  41  (36+5)  napra  lett  volna  szüksége,  azaz
december  hó  1-én  fejeződött  volna  be  teljesen  az  átszállítás.  Ezen
fejtegetésekből  az  következik,  hogy  a  duna—szávai  vonalon  álló
szerb  hadsereg  (12  ho.)  december  hó  21-éig  majdnem  kétszeres
túlerőben  állott  volna  szemben  az  osztrák-magyar-német  had-
sereggel (7 ho.).

Egy  másik  feltűnő  jelenség  az,  hogy  a  hadseregfőparancs-
nokság  törvényes  rendeltetésük  dacára  nem  a  honvédhadosztá-
hjokat állította Magyarország megvédésére.

Ε  célra  például  a  74.  h.  ho.  kéznél  volt,  mely  október  hó
elejétől  fogva  Bozen  vidékén  mint  hadseregtartalék  pihenő  hely-
zetben  laktáborozott  és  mégis  annak  ellenére,  hogy  minden  pil-
lanatban el volt szállítható, helyén hagyatott.

Feltűnik,  hogy  az  olasz  fronton  levő  59  hadosztályból  bár
I8V2  hadosztály  volt  tartalékviszonyban,  azok  között  véletlenül
csakis  egy  honvédhadosztály  (74.  ho.)  volt.  A  többi  9  honvéd-
hadosztály  (38.,  39.,  40.,  20.,  11.  lov.,  41.,  51.,  64.  és  70.)  mind
az első vonalban állott.
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A  hadseregfőparancsnokság  már  szeptember  hó  második
felében  tudta  a  veszélyes  helyzetet  a  Balkánon,  el  is  határozta,
hogy  hadosztályokat  fog  odadobni,  hogy  az  egyensúlyt  ott  helyre-
állíthassa.

Mivel  18½  hadosztály  az  olasz  fronton  tartalékban  állott,
módjában  volt  a  honvédhadosztályokat  azokkal  felváltani  és  az
akként  felszabadult  honvédhadosztályok  egy  részét  Magyar-
ország védelmére a Duna-vonalra állítani.

Ez  volt  az  oka  annak,  hogy  Magyarország  bizalmatlanná
vált  a  hadvezetőséggel  szemben  és  október  21-én  Wekerle
miniszterelnök  a  hadseregfőparancsnokságot  szemrehányással
illette,  hogy  a  magyar  (honvéd)  csapatoknak  a  haza  közvetlen
védelmére való  elszállítása körül nehézségeket támaszt.

Ε  helyen,  midőn  rámutattam  arra,  hogy  a  magyar  hadosztá-
lyokat  túlnyomóan  az  első  vonalban,  a  legveszedelmesebb  he-
lyen  alkalmazták,  míg  ezzel  szemben  a  nem  magyar  hadosztá-
lyok  tekintélyes  része  vagy  tartalékba  került,  vagy  a  front  nyu-
godalmas,  félreeső  helyeire  jutott,  azzal  vádolhatnak  meg,  hogy
nem  vagyok  tárgyilagos,  mert  az  1918.  év  októberi  olasz  offen-
zíva előtti csoportosítás csakis a véletlennek tulajdonítható.

Arra,  hogy  a  leirott  szó  bizonyítást  nyerjen,  csak  egy  példát
kívánok  felhozni. ·

József  kir.  herceg  Ő  Fensége  1916.  évben  a  hadseregfő-
parancsnokságtól  már  két  ízben  kérte,  hogy  a  magyar  17.  had-
osztályt  váltsák  fel  és  vigyék  el  Doberdóról,  mert  ellenkező  eset-
ben  a  legjobb  színmagyar  vidék  (Debrecen,  Szeged)  virága  ki-
pusztul  és  a  hadseregfőparancsnokság,  részese  lesz  azon  égbe-
kiáltó  bűnnek,  mellyel  ezáltal  a  legderekasabb  magyar  nemzet
ellen vét.

A  17.  magyar  hadosztály  megszakítás  nélkül  két  év  óta  volt
a  Karszt-fensíkon;  az  egyedüli,  mely  az  eddigi  összes  (9)  Isonzó-
csatákat  az  első  vonalban  dicsőségesen  végigküzdötte  a  Dober-
dón,  húszszor  annyi  vesztesége  volt,  mint  bármily  más  hadosz-
tálynak;  a  többi  hadosztályok  ugyanis,  különösen  a  szlávok  és
csehek,  aránylag  rövidebb  ideig  voltak  ott  és  ismételten  fel  lettek
váltva.

Mivel  az  előterjesztés  a  hadseregfőparancsnokságnál  süket
fülekre  talált,  Ő  Fensége  1917  január  21-én  Badenben  történt
legfelsőbb  kihallgatása  alkalmával  Ő  Felségénél  személyesen
megújította  kérését.  A  Felség  József  kir.  herceget  megnyugtatva,
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azon  választ  adta:  „A  17.  hadosztály    végett    pedig    azt   hiszem,
hogy kérésed harmadszor talán mégsem lesz visszautasítva.”

A  17.  hadosztályt  azonban  a  hadseregfőparancsnokság  a
harmadszori kérelem dacára továbbra is a Karszton felejtette.

Ezért  a  Fenség  1917  április  18-án  Laxenburgban  történt
legfelsőbb  kihallgatása  alkalmával  negyedszer   ismételte  meg
kérését.

A  Felség  a  leghatározottabban  megígérte,  hogy  a  hadsereg-
főparancsnokság  által  a  hadosztályt  azonnal  felváltatja  és  Er-
délybe küldi, hogy ott valamely nyugodtabb helyre kerüljön.

A  nóta  vége  az  lett,  hogy  a  színmagyar  17.  hadosztály  nem
lett  felváltva,  hanem  tovább  vérzett  a  Karszton.  A  vezérkar  fő-
nöke  1917  április  28-án  értesítette  a  Fenséget,  hogy  a  17.  had-
osztálynak a comeni fensíkon kell maradnia.

Elképzelhetjük,  hogy  minő  kíméletben  részesülhetett  a  többi
magyar  hadosztály,  ha  egy  kir.  hercegi  rangban  és  oly  magas
katonai  állásban  lévő  elöljáró  méltányos  és  igazságos  pártfogá-
sában állott hadosztállyal így bántak!

A  magyar  kormány  a  parlamentben  elhangzott  kívánságra
1918.  év  október  havában  a  hadseregfőparancsnokságnál  közbe-
járt  arra  nézve,  hogy  a  magyar  határok  védelmére  kellő  számú
magyar csapatokat mielőbb szállítsanak haza.

A  hadseregfőparancsnokság  a  magyar  kormánynak  meg  is
ígérte, hogy kívánságát teljesíteni fogja.

A  magyar  csapatok  hazaszállitási  kérdésének  részletes  meg-
oldására  báró  Szurmay  Sándor  honvédelmi  miniszter  1918  októ-
ber  hó  közepén  Dormándy  Henrik  tábornokot  Badenbe  küldötte,
lelkére  kötvén  azt,  hogy  minél  előbb  és  minél  több  magyar  csa-
patnak  Magyarországba  való  visszaszállítását  kieszközölni  ipar-
kodjék.

Dormándy  tábornok  1918  október  hó  második  felében  tény-
leg  már  Badenben  volt,  ott  jogot  is  adtak  neki  minden  ügyiratba
betekinteni,  de  magyar  (honvéd)  csapatok  alkalmazásának  kér-
désébe  beleszólni nem  engedték.

Dormándy  tábornok  feladatát  sikeresen  megoldani  nem
tudta,  mert  egyrészről  a  magyar  csapatoknak  hazaszállítására  a
magyar  kormánynak  tett  ígéretet  a  hadseregfőparancsnokságnál
annak  nem  magyar  közegei  —  akkor,  midőn  a  végrehajtás  még
minden  nagyobb  súrlódás  nélkül  megtörténhetett  volna  —  ko-
molyan  nem  vették    és    a    csapateltolásokat  elodázták,  másrészt
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midőn  a  végrehajtásra  alkalmas  idő  elmúlt  a  Fronton  az  olasz
offenzíva és a Hinterlandban a forradalom bekövetkezett.

A  hadvezetőség  elejét  vehette  volna  annak,  hogy  magyar
csapatok  hazájukat  —  1916.  évi  példa  alapján  —  veszélyeztetve
lássák  és  talán  nem  is  következett  volna  be  az  a  sajnálatos,  de
lélektanilag  megérthető  körülmény,  hogy  a  magyar  csapatok
azon  kívánságaiknak  és  kérelmeiknek  adtak  kifejezést,  hogy
szállíttassanak haza Magyarország védelmére.

Ő  Felsége  október  22-én  elhatározta,  hogy  Magyarország
védelmével  József  kir.  herceget  bízza  meg,  ezért  Reichenauba
kihallgatásra rendelte  a részletek megbeszélése céljából.

József  kir.  herceg  Gloggnitz  állomáson  a  vezérkar  főnöké-
vel,  báró  Arz  vezérezredessel  a  sürgősen  megteendő  intézkedése-
ket  megbeszélte  és  utasításokat  adott  arra  nézve,  hogy  a  magyar
hadosztályokat  az  olasz   frontról  sürgősen  a  Duna—Száva-
vonalra  irányítsa;  ezáltal  eleje  volt  vehető  annak,  hogy  a  magyar
csapatok  önhatalmúlag  Tirolból  elvonuljanak.  Október  hó  20-án
ugyanis  Ő  Fensége  már  jelentést  kapott  arról,  hogy  a  kiképzési
csoport  magyar  menetalakulásai  haza  akarnak  menni,  mivel
éheznek, rongyokban és mezítláb járnak.

Amint  a  megbeszélés  befejezést  nyert,  az  udvari  vonat  Ő
Felségével  Gloggnitz  állomásra  befutott,  mire  József  kir.  herceg
a vezérkar főnökével együtt a király szalonkocsijába beszállt.

József  kir.  herceg  csakis  azon  kikötés  mellett  vállalta  a
balkán-front  feletti  parancsnokságot,  ha  az  összes  magyar  csa-
patokat  megkapja.  Jelentette,  hogy  inkább  fel  kell  adni  a  meg-
szállt  Venezia  tartományt,  melyet  a  küszöbön  álló  fegyverszüneti
szerződés  folytán  úgy  is  ki  kell  üríteni,  mintsem  megengedjük
az ellenségnek, hogy Magyarország egy részét megszállja.

Ő  Fensége  a  vezérkar  főnökével  való  megállapodásait  a
királynak  megjelentette,  mire  a  király  a  következő  szavakat  in-
tézte  József  kir.  herceghez:  „Ezennel  tábornaggyá  kinevezlek.
Utazz  mielőbb  a  magyar  határra,  meg  fogod  kapni  mindazon
csapatokat,  melyeket  kértél.  Mondd  meg  nevemben  a  Tirolban
lévő  magyar  csapatoknak,  hogy  leggyorsabban  követni  fognak
téged Magyarországba, ezt ezennel megígérem.”

búcsú  után  József  kir.  herceg  az  udvari  vonatból  kiszállott
és  Bozenbe  utazott,  hogy  a  tiroli  hadseregarcvonal  parancsnok-
ságát átadhassa.

Utódjává  báró  Kövess  tábornagy  lett  kinevezve;  mivel  pe-
dig  nevezett  a  szerb  front  parancsnoka  lévén,  csak  napok  múlva
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érkezhetett  Bozenbe,  a  Fenség  a  tiroli  hadseregarcvonalparancs-
nokságát  ideiglenesen  báró  Krobatin  tábornagynak,  a  10.  had-
sereg parancsnokának adta át.

József  kir.  herceg  egy  búcsúparancs  fogalmazványát  adta
át  a  vezérkari  osztálynak,  hogy  azt  azonnal  közöltesse  a  csa-
patokkal.

Mivel  a  vezérkari  főnök  távol  volt,  helyettese  Schattel  ezre-
des  a  búcsúparancsot  átolvasva,  súlyos  aggodalmait  fejezte  ki  a
búcsúparancs  azon  része  felett,  melyben  a  Fenség  a  magyar
csapatokkal  tudatni  akarta,  hogy  a  király  Magyarország  védel-
mével  megbízta  és  hogy  szavát  adja  arra  nézve,  hogy  valamennyi
magyar csapat hazájába mielőbb el lesz szállítva.

József  kir.  herceg  ekkor  Schattel  ezredessel  tudatta,  hogy
ez  Ő  Felsége  kívánságára  történik,  miért  is  megparancsolta,
hogy  a  búcsúparancsot  a  magyar  csapatoknak  haladéktalanul
ki kell hirdetni.

Ezen  eseményeket  csakis  azért  említem  fel,  mert  most  utó-
lag sok minden magyarázatot nyer.

Először  a  búcsúparancs  kihirdetése  nem  történt  meg,  má-
sodszor,  a  magyar  csapatoknak  a  Duna—Száva-vonalra  való  el-
szállítására gyors és komoly intézkedések nem történtek.

Pedig  ha  a  magyar  csapatok  ezen  búcsúparancsot  megkap-
ják,  igen  valószínű,  hogy  megnyugodnak  és  türelemmel  bevár-
ják az elszállítás idejét.

Ha  a  magyar  csapatok  kellő  időben  Magyarország  déli  ha-
tárára  beérkeznek,  az  annyira  népszerű  és  szeretett  József  kir.
herceg  befolyása  a  magyar  csapatokra  talán  Linder  leszerelési
parancsának  dacára  is  érvényesül  annyira,  hogy  hazájuk  védel-
mére kaphatók lettek volna.

Az  előadottak  indokolttá  tehetik  azon  véleményt,  hogy  a
hadvezetőség  a  magyar  állami  érdekeket  nem  honorálta  mindig
a  megkívánható  megértéssel,  úgyannyira,  hogy  a  háború  utolsó
fázisában  a  balkán-harctéren  lefolyt  hadieseményekkel  kapcso-
latban  a  Duna—Száva-vonalnak,  mint  hadászati  akadálynak  az
előző  hadiesemények  után  is  (1914.  évi  hadiesemények  és
Mackensen  tábornagy  hadseregének  1915.  évi  dunai  átkelése)
még  mindig  oly  túlzott  nagy  fontosságot  tulajdonított,  hogy
emiatt  Magyarország  határainak  kellő  időben  és  megfelelő  erők-
kel való megszállását és megvédését elodázhatónak tartotta.

A  bolgár-front  összeomlása  után  pedig  vasúti  szállítóanyag,
mozdony  és  szén  hiánya  miatt  a  magyar  határok  biztosításának



172

kérdése  is  elhanyagoltatott,  amennyiben  ha  nem  is  az  összes
magyar,  de  legalább  a  honvéd  és  magyar  népfelkelő  csapatok
törvényes  rendeltetésük  dacára,  Magyarország  ezeréves  határai-
nak  megvédésére  fel  nem  használtattak  és  így  az  ellenséges  csa-
patoknak az országba való betörése meg nem akadályoztatott.

Igaz  ugyan,  hogy  ha  a  hadvezetőség  az  ecsetelt  szellemben
kezelte  volna  is  a  magyar  államérdekeket,  bekövetkezett  volna  a
Károlyi-kormánynak  november  hó  lén  kiadott  fegyverletételi
rendelete  folytán  az  ellenséges  csapatoknak  Magyarországba
való  betörése,  de  ez  esetben  nem  érhették  volna  a  hadvezetőséget
jogos szemrehányások a magyarság részéről.



XII.

A HADÁSZATI ARCVONALAK FELBOMLÁSA.
A) Olasz front.

A  Weber  gyalogsági  tábornok  elnöklete  alatt  álló  fegyver-
szüneti  bizottság  az  olasz  hadsereg-főparancsnoksággal  október
hó 29-én az érintkezést felvette.

Az  osztrák-magyar  hadseregfőparancsnokság  október  hó
29-én  az  egész  frontra  vonatkozólag  az  általános  visszavonulást
elrendelte  és  a  haderőt  az  1917.  évi  állásokba  akarta  elhelyezni;
ebben  óhajtotta  bevárni  a  fegyverszünet  megkötését.
Ennél  az  elhatározásnál  két  kérdést  kell  tisztázni.
Az  első  az,  hogy  a  haderő  képes  volt-e  a  visszavonulást
végrehajtani?

A  másik  pedig  az,  hogy  meg  volt-e  a  lehetősége  annak,  hogy
a  visszavonuló  haderő  az  1917.  évi  állásban  tényleg  meg  fog-e
állani  és  abban  addig  ki  fog-e  tartani,  míg  a  fegyverszüneti  szer-
ződést megkötik?

A  kérdésekre  feleletként  idézem  a  tiroli  front  egy  hadsereg
vezérkari  főnökének  és  a  piavei  front  egy  hadseregparancsnoká-
nak a jelentését.

A  11.  hadsereg  vezérkari  főnöke  Op.  Nr.  3804.  számú  jelen-
tésében a következőket mondotta:

„Als  die  Heeresgruppe  Belluno  am  29.  Oktober  bereits  den
Rückzug  antreten  wollte,  beschwor  ich,  Oberst  Kundmann,  noch
auszuharren,  da  jede  Rückwärtsbewegiing  den  Zerfall  der  Armee

herbeiführen würde.

In  der  Stellung  vom  Jahre  1917  wurde  wohl  von  einzelnen

Truppen  gehalten,  das  Gros  der  Armee  war  aber  schon  bei  dieser
Rückbewegung nicht mehr in der Hand ihrer Kommandanten.
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Da  aber  mit  längerem  Halten  dieser  Stellung  vom  Jahre  1917
unter  diesen  Umständen  nicht  sicher  zu  rechnen  war,  wurden
am  1.  November  unter  Op.  Nr.  3775/71.  die  Direktiven  für  das
weitere  Verhalten  und  das  eventuelle  Beziehen  der  1916-er  Stel-
lung  und  jener,  nachts  Trient,  ausgegeben.  Das  Armeekommando
gab  diese  Befehle  wohl  aus,  war  aber  der  festen  Überzeugung,
dass  durch  diese  Anordnungen  allerdings  etwas  Zeit  gewonnen
und  vielleicht  auch  noch  einige  Ordnung  in  die  rückgängige
Bewegung  gebracht  wurde,  dass  aber  mit  einem  längeren  Halten
der  Stellungen  bestimmt  nicht  zu  rechnen  ist,  weil  die  kriegs-
müden  und  durch  die  Hinterlands-  und  Feindespropaganda  zer-
setzten  Truppen  keinerlei  Widerstand  mehr  leisten  wollen  und
nur mehr dürftige Reste an Artillerie zur Verfügung standen.“

A  6.  hadsereg  parancsnoka  Op.  Nr.  1554/1.  szám  alatt  kö-
vetkező véleményének adott kifejezést:

„Ohne  ausreichende  Garantien,  dass  der  Feind  nicht  nach-
drängt, ist die Räumung von Venetien nicht durchführbar.

Ein  Rückzug  im  Kontakte  mit  dem  Gegner  könnte  zur  Auf-
lösung der Armee führen.”

November  hó  l-én  Ausztriában  egy  legfelsőbb  kézirat,  Ma-
gyarországon  pedig  egy  kormányrendelet  jelent  meg.  A  Felség
elrendelte,  hogy  az  Ausztriából  alakult  új  nemzetiségi  államok-
ban  és  a  Délszláv  államban  saját  hadseregek  állíttassanak  fel.  A
Hinterland  katonái  azonnal,  a  Front  katonái  pedig  hazatérésük
után  nyilatkozzanak  hogy  mely  nemzetiségi  hadseregbe  óhajta-
nak belépni. (35. melléklet.)

Az  osztrák  kormánynak  az  ausztriai  új  föderativ  állam-
alakulatok  létesítéséről  szóló  elhatározását,  a  fegyverszünet,  ille-
tőleg  a  béke  megkötése  előtt  már  nemcsak  általánosan,  de  a
harcban  álló  csapatoknak  is  hivatalosan  kihirdették,  minek  kö-
vetkeztében  nemcsak  az  állam  emeltetett  ki  sarkaiból,  hanem  a
harcoló  csapatoknál  a  tisztek  és  legénység  az  ellenség  előtt  nem-
zetiségi  frakciókra  szakadtak,  nyíltan  kimondották,  hogy  állami
hovatartozóságukra  való  tekintettel,  a  rájuk  nézve  immár  idegen
nemzeti  és  állami  érdekekért  tovább  nem  harcolnak  és  így  máról-
holnapra  már  ott  kunt  a  lövészárkokban  ellenségekké  váltak
azok, kik egy emberöltőn át egyek voltak.

A  magyar  kormány  a  magyar  csapatoknak  elrendelte  a
fegyverletételt  és  utasította  a  hadsereg-főparancsnokságot,  a  had-
seregarcvonalparancsnokságokat  (Boroevic,  Bozen,  báró  Kövess,
Odessa,   Mackensen),  hogy  haladéktalanul  lépjenek   az   entente-
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hadseregek  parancsnokságaival  összeköttetésbe  a  fegyverletételre
vonatkozólag. (36. melléklet.)

Ezekután  már  nem  lehetett  kétség  az  iránt,  hogy  a hadsereg
nem fog együtt maradni és hogy a Front fel fog bomlani.

Minő  erkölcsi  erő  tarthatta  össze  a  hadsereget,  midőn  a  ka-
tonák  engedélyt  nyertek  arra,  hogy  tetszés  szerint  azon  nemze-
tiségi hadseregbe léphetnek be, melybe akarnak?

Kitarthatott-e  a  haderő  lengyel  része,  midőn  tudta,  hogy
otthon, a régi Lengyelország hamvaiból már új életre kelt?

Kitarthatott-e  a  haderő  cseh  része,  midőn  otthon  Csehország
mint önálló állam a monarchiából már kivált?

Kitarthatott-e  a  haderő  horvát  része,  midőn  tudta,  hogy
otthon Horvátország Magyarországtól már elszakadt?

Kitarthattak-e  az  olaszokkal  szemben  a  fronton  az  osztrák
csapatok, ha a többi nemzetiségi csapatok őket cserben hagyták?

Kitarthattak-e  a  magyar  csapatok,  midőn  a  magyar  kormány
nekik az azonnali fegyverletételt elrendelte?

Lehetséges  volt-e  egyáltalában  a  közös  védelem,  ha  a  mon-
archia közössége már megszűnt?

A  magyar  kormány  rendeletének  végrehajtása  szinte  lehe-
tetlennek  látszott  és  oly  állapotot  vonhatott  maga  után,  mely  az
államrendet felboríthatta.

A  magyar  kötelékek  mindenütt  más  állambeli  csapatkötelé-
kekkel vegyesen voltak alkalmazva.

A  magyar  csapatoknak  egyoldalú  fegyverletétele,  illetve  a
haderő  magyar  részeinek  a  kapitulációja  semmi  körülmények
között  nem  volt  megengedhető.  A  háborút  az  osztrák-magyar
monarchia  közösen  viselte,  a  védelem  közös  volt  és  így  úgy
Ausztriának  mint  Magyarországnak  érdeke  azt  kívánta,  hogy  a
háború  közös  alapon  fejeztessék  be  a  folyamatban  állott  fegy-
verszüneti tárgyalások lezárásával.

Más  államok  kormányai  azonos  tartalmú  utasításokat  nem
adtak  ki.  Ennek  folytán  előállhatott  az  a  helyzet,  hogy  a  had-
seregcsoportokon belül egyes csapatok leszerelnek, mások nem.

Ugyanez  a  helyzet  állhatott  elő  azáltal,  hogy  egyes  had-
seregcsoportok  közvetlenül  és  egységes  irányítás  nélkül  vezet-
hették be a fegyverletételi tárgyalásokat.

Ilynemű  tárgyalások  megindítása  előtt  a  hadseregfőparancs-
noksággal,  továbbá  —  miután  a  báró  Kövess  tábornagy  had-
seregcsoportja  és  Goldbach  altábornagy  erdélyi  csoportja  között
Romániában    a    Mackensen    vezértábornagy     német     hadsereg-
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csoportja  állt,  —   Mackensen  tábornaggyal  is  egységes  alapelvek
lettek volna előbb megállapítandók.

Az  azonnali  leszerelés  következtében  összegyűjtendő  hadi-
anyag,  mely  milliárdokra  menő,  szinte  kiszámíthatatlan  értékű
nemzeti  vagyont  képviselt,  a  kormányrendelkezés  szerint  egy-
általában nem volt biztosítva.

A  hadianyag  összegyűjtésére  szükséges  idő  és  a  szállító-
anyag  semmiképen  sem  volt  a  kormányrendeletben  biztosítva,
mert  a  rendeletben  csak  arra  volt  intézkedés,  hogy  a  katonák
azonnal leszerelendők és mielőbb elbocsájtandók.

Ily  nagy  embertömeg  hazaszállítása  alapos  élelmezési  elő-
készületeket  igényelt,  mely  előkészületek  egyáltalában  nem  tör
léntek  meg,  aminek  természetes  következménye,  hogy  a  hazatérő
éhező  katonák  erőszakkal  gondoskodnak  majd  élelmezésükről,
vagyis  Ausztriát  hazatérésük  közben  végig  fogják  rabolni.  Ez
pedig felborítja a közbiztonságot és a rendet.

Λ  hadsereg  felbomlásának  lavinaszerű  megindulását  három
rendelkezés idézte elő:

1. A  hadseregfőparancsnokságnak  október  hó  29-én  kiadott
rendelete az általános visszavonulásra;

2. az  Uralkodónak  november  hó  1-én  kelt  legfelsőbb  el-
határozása a nemzetiségű hadseregek megalkotására;

3. a  magyar  kormánynak  ugyancsak  november  hó  lén
kiadott kormányrendelete a fegyverletételre.

Ennek  a  három  rendelkezésnek  eredménye  az  lett,  hogy  az
osztrák-magyar  haderő  az  olasz  Frontról  hátrafelé  megindult;  a
Front  katonasága  az  1917-ik  évi  állásban  nem  állott  meg,  hanem
az  ausztriai  nemzetiségi  csapatok  szűkebb  hazájukba  visszajutni
iparkodtak,  a  magyar  csapatok  pedig  osztrák  érdekekért  tovább-
harcolni nem akartak.

Ennek  bizonyságául  szolgál   az  a  számos  jelentés,  melyek
bői néhány jellemzőt a 37. sz. melléklet tüntet fel.

Csodálatosan  szomorú  jelenség  volt  az,  hogy  a  hadsereg-
arcvonal-,  hadsereg-  és  egyéb  magasabb  parancsnokságoknak  a
fegyelem  meglazulásáról,  a  rend  fokozatos  felbomlásáról,  az  en-
gedelmesség  megtagadásáról,  egyes  csapatok  lázadásáról  és
annak  okairól  szóló  jelentéseit  a  katonai  helyzetnek  ebből  kifolyó
tarthatatlanságait  illető  jogos  aggodalmait  és  ezzel  kapcsolatosan
a  fegyverszüneti  tárgyalások  haladéktalan  megkezdését  sürgető
javaslatait  kellő  figyelemre  nem  méltatták,  hanem  a  húrt  tuda-
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tosan  addig  feszítették,  míg  el  nem  szakadt  és  a  négy  és  fél  éven
át  az  utolsó  percig  dicsőséggel  küzdött  hadsereg  fel  nem  bomlott.
úgy  a  hadseregfőparancsnokság,  mint  a  hadseregparancs-
nokságok  teljesen  tisztában  voltak  azzal,  hogy  ha  a  magyar  kor-
mánynak  az  azonnali  fegyverletételre  való  parancsát  közhírré
teszik,  akkor  a  front  azonnali  felbomlása  elkerülhetetlenné  fog
válni.

Ebből  kifolyólag  a  parancs  kihirdetését  kezdetben  nem  is
akarták foganatosítani.

A  hadseregfőparancsnokság  november  hó  2-án  Op.  Nr.  2095.
szám  alatt  a  magyar  hadügyminiszternek  a  következő  táviratot
küldötte:

„Truppen  werden  den  Befehl  28.108/eln.  vorläufig  nicht
durchführen,  weil  die  Verhandlungen  um  allgemeinen  Waffen-
stillstand fortgesetzt werden”.

Erre  Linder  Béla  nov.  2-án  délután  telefonon  közvetlen  ő
Felségéhez  fordult,  követelte  a  fegyverletételi  parancsnak  azon-
nali  kiadását,  a  legfelsőbb  elhatározásra  öt  perc  meggondolási
időt tűzve ki.

A  vezérkar  főnöke  értesítette  telefonon  a  hadügyminisztert,
hogy  a  fegyverletételi  parancshoz  nem  járulhat  hozzá,  a  felelős-
séget  nem  vállalhatja;  Linder  erre  kinyilatkoztatta,  hogy  a  fele-
lősséget a magyar kormány és a magyar nemzet viseli.

Mivel  a  paduai  fegyverszüneti  szerződés  feltételeinek  elfoga-
dását  elhatározták  és  így  az  ellenségeskedés  beszüntetése  küszö-
bön  állott  és  ez  a  magyar  csapatokhoz  kiszivárgott,  a  hadsereg-
főparancsnokság  november  hó  2-án  este  911 -kor  a  következő
parancsot adta ki:

„Op. Nr. Geh. 2090.
Bisher  zurückgehaltener  Befehl  des  k.  ung.  Ministers  Béla

Linder  Nr.  28.108/eln.  ist  durchzuführen.  Ung.  Regierung  und
ung.  Nation  übernehmen  und  tragen  hiefür  volle  Verant-
wortung.”

A  következő  nap  hajnalán,  november  hó  3-án  del.  3h 401

a  hadseregparancsnokságokat  a  hadseregfőparancsnokság  a
fegyverszüneti egyezmény elfogadásáról értesítette.

„Op.  Nr.  Geh.  2101.  Alle  Feindseligkeiten  zu  Land  und  in
der Luft sind sofort einzustellen.”

A  vezérkar  főnöke  ily  módon  megóvta  a  magyar  csapato-
kat  a  szégyenteljes  kapitulációtól;  a  haderő  fegyverbecsülete
mocsoktalan maradt.
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A  Károlyi-kormány  hadügyminiszterének  bűnös  erőszakos-
ságára  igen  jellemző  az  a  telefonon  lefolyt  párbeszéd,  mely
Linder  és  egyrészt  a  vezérkar  főnöke,  másrészt  a  hadműveleti
iroda főnöke között folyt le. (38. melléklet.)
Ez  a  párbeszéd  igazolni  látszik,  hogy  a  magyar  hadügy-
miniszter  mennyire  nem  volt  való  arra  a  magas,  felelős  állásra,
melyet  betöltött.  Nyilatkozatai  oly  szűk  látókörről  tesznek  tanú-
ságot,  a  fegyverszünet  megkötéséről,  a  békefeltételek  elfogadá-
sáról,  a  fegyverletételről  oly  vétkes,  megdöbbentően  könnyelmű
felfogását  tükrözik  vissza,  hogy  megérthető,  hogy  még  a  szélső-
séges  Károlyi-kormány  is  párnapos  hivatali  ténykedése  után
kénytelen  volt  őt  a  hadügyminiszteri  állásból  sietve  elmozdítani.
Megdöbbentő  az  a  jelenség,  hogy  Linder  pacifista  forradal-
már  hadügyminiszternek  a  magyar  csapatok  becsületét  meg-
gyalázó,  végzetes,  feltétel  nélkül  való  fegyverletételi  parancsa  a
fronton  harcban  álló  magyar  csapatokhoz  oly  könnyedén  eljut-
hatott,  illetőleg  továbbittatott  akkor,  mikor  a  Giusti-villában  a
fegyverszüneti  tárgyalások  már  tulajdonképen  le  voltak  zárva
és azok általános kihirdetése csak órák kérdése volt.

Mint  ahogy  a  kártyavár  összeomlik,  ha  annak  egy  lapját
helyéből  kimozdítom,  akként  omlott  össze  a  hadsereg,  amint  a
hadtestekből  a  nemzetiségi  hadosztályok,  a  hadosztályokból
pedig a nemzetiségi ezredek kiváltak.

A  nemzetiségű  csapatoknak  egymással  való  összekeverése
nagyon  rossz  következményekkel  járt.  Az  emberek  nem  értet-
ték  meg  egymást,  sem  tisztjeiket,  sem  parancsnokaikat;  beszélni
senkivel  sem  tudtak;  önönmagukra  hagyatva  a  háború  minden
borzadálya  és  veszélye  közepette  csak  saját  gondolataikkal  fog-
lalkoztak  és  ki  lettek  téve  a  lelketlen  izgatóknak,  kik  a  kiváló
csapatokat  káros  befolyásuk  következtében  hűségükben  meg-
rendítették.  A  jó  csapatok  ily  módon  elromlanak,  az  ezredtradi-
ciók  eltűnnek,  a  szellem  kihal,  a  magyar  nemzeti  büszkeség  és
hősiesség  megszűnik.

Azáltal,  hogy  magyarokat  vegyítettek  a  „megbízhatatlan'
csapatokba, a csapat nem lett jobb, megbízhatóbb!

A  magyarok  idegen  nemzetiségek  kötelékében  megalázó
bánásmódnak voltak kitéve.

Ezt  érdemli  az,  aki  eddig  becsülettel,  hűségesen  teljesítette
hazafiúi kötelességét a haza és királlyal szemben?

Így  rontotta  le  a  hadseregfőparancsnokság  a  csapatok
értékét.
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Pedig  ezeknek  az  összekeveréseknek  minden  hátrányát  már
régebben  kifejtették   a  magasabb   parancsnokok   a  hadseregfő-
parancsnokság  előtt  és  tiltakoztak   idegen  nemzetiségű  legény
ségnek erőszakos beosztása ellen.

Mivel  mindez  nem  használt,  1917  január  21-én  József  kir.
herceg  ő  Fensége  Badenben  a  vezérkar  főnökének  személyesen
szemére  vetette  a  hadseregfőparancsnokság  káros  eljárását,
mellyel a csapatok értékét lerontja.

Mindez falra hányt borsó volt.
A  háború  utolsó  24-ik  órájában  a  hadtestek  és  hadosztályok

kötelékeiben  a  hadrend  és  nemzetiségek  úgy  össze-vissza  voltak
keverve,  hogy  akarattal  sem  lehett  volna  azokban  nagyobb
zavart előidézni.

Ez  a  magyarázata  annak,  hogy  a  fronton  kezdetben  csak
szórványosan  megkezdődött  bomlás  oly  hamar  teljes  össze-
omlásra vezetett.

A  háború  utolsó  évében  az  egyes  seregtestek  és  a  seregtestek-
ben  az  egyes  csapatok  hadrendileg  akként  voltak  összeállítva,
hogy  ha  egy  hadosztály  a  hadtestből,  egy  ezred  a  hadosztályból
kivált,  úgy  az  egész  hadtestnek,  illetve  hadosztálynak  fel  kellett
bomlani.  (39.  melléklet.)

A háború kezdetén ez másképen volt.
Akkor  az  egyes  hadtestek,  illetve  hadosztályok  egy  ország-

ból  és  annak  egy  zárt  hadkiegészítési  területéből  alakultak.
40. melléklet.)

A  háborúban  ez  a  hadrend  megváltozott,  a  hadosztályban
az  ezredeket,  hadtestben  a  hadosztályokat  nemzetiségek  szerint
összekeverték a monarchia egész területéről.

Csupán  a  magyar  honvéd-  és  az  osztrák  lövészhadosztályok
tartották meg a régi rendet.

Mint  az  oldott  kéve,  úgy  hullott  szét  az  a  hadsereg,  mely
négy és fél éven keresztül oly dicsőségesen küzdött.

Az  ellenségeskedések  beszüntetését  követő  fegyverszünet
után  a  császári  manifesztum  alapján  minden  nemzetiségi  csapat
szűkebb  hazájába  igyekezett  hazajutni;  a  csehek,  lengyelek,  ro-
mánok  és  németosztrákok  az  Etsch  völgyén  át  Innsbruckra,  a
délszlávok,  horvátok  főképen  a  Dráva  völgyében  Villachra  és
Laibachra vették az irányt.

Innsbruck,  Spittal,  Villach  és  Laibachig  a  visszavonulás
általában  gyalog  folyt,  onnan  a  hazaszállítás  vasúttal  történt
meg. (Lásd 16. számú mellékletet.)
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Az  olasz  fronton  összesen  59  hadosztály  harcolt;  39  osztrák,
20 magyar.

Hadifogságba  került  összesen  16  hadosztály  (13  osztrák  és-
3 magyar).

Hazájába  tehát  visszatért  Ausztriába  26,  Magyarországba
17 hadosztály.

A  11.  hadsereg  kötelékébe  tartozott  magyar  hadosztályok
(16.,  27.,  38.  honv.,  74.  honv.)  az  Etsch  völgyében  Bozenon  át
Innsbruckra meneteltek és onnan vasúton Wienen át tértek haza.

A  bellunoi  hadseregcsoportba  tartozott  magyar  hadosztá-
lyok  közül  a  40.  honvéd  ho.  a  Gadin-hágón  át  (Castell-Tessino)
az  Etsch  völgyében  Innsbruckra  menetelt  és  onnan  ugyanúgy
jutott  haza,  mint  a  11.  hadseregbeli  magyar  hadosztályok.  A
20.  honvéd  és  a  17.  hadosztály  a  Cordevole  és  a  felső  Piave
völgyében  gyalogmenetben  Toblachon  át  a  Dráva  völgyébe
(Pustertal)  jutott  és  Spittalból  vasúton  lett  Marburgon  át  haza-
szállítva.

A  6.  hadseregbe  tartozott  magyar  hadosztályok  (31.,  41.  hon-
véd,  51.  honv.,  11.  h'onv.  lov.)  és  az  Isonzó-hadseregbe  tartozott
magyar  hadosztályok  (7.,  14.,  33.,  64.  honv.  és  70.  honv.)  részint
a  felső  Piave,  Fella  és  Isonzó  völgyében  Villachra,  részint  Gör-
zön  át  Laibachra  (Bischofslack,  Loitsch)  meneteltek,  honnan
Marburg és Grácon át szállították őket haza.

A visszavonulásnál két jellemző tünetet lehetett megfigyelni.
A  hadosztályok  nagyrésze  (teljes  hadosztályok)  dacára  a

hadsereg  felbomlásának,  rendben  hajtotta  végre  a  visszavonu-
lási  meneteket,  bár  a  csapatok  azt  a  benyomást  keltették,  hogy
veszélyes  hangulat  lappang  belsőjükben.  A  látszólagos  rend  ke-
vésbé  a  fegyelmezettség  kifolyása  volt,  hanem  mintegy  ösztön-
szerű  felismerése  annak,  hogy  így  szorosan  összetartva  leghama-
rabb juthatnak haza.

Ezek  a  hadosztályok  főképen  azok  voltak,  melyeknek  sike-
rült a hadifogságba való jutástól megmenekülni.

A  hadifogságba  esett  hadosztályok  töredékei,  amelyeknek
sikerült  megmenekülniük,  továbbá  azok  a  csapatok,  amelyele
hadrendileg  idegen  nemzetiségű  hadosztályokba  voltak  bele-
ékelve  (csonka  hadosztályok)  és  azokból  kiváltak,  már  rendetlen
csoportokban, szabadcsapatok módjára vonultak vissza.

Ezek  nagyon  rossz  példát  mutattak  azoknak  a  csapatok-
nak, amelyek még katonai rendjüket megőrizték.
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Minthogy  e  csoportok  a  legtöbb  esetben  élelmezési  szervek-
kel,  vonatokkal  nem  rendelkeztek,  maguk  gondoskodtak  élelme-
zésükről,  természetesen  fosztogatás  útján.  Ezek  rohanták  meg  a
vonatokat  és  kapaszkodtak  fel  a  vasúti  vonatok  lépcsőire,  a
vaggonok ütközőire és tetőire.

A  legnagyobb  rendetlenséget  az  Etsch  völgyében  az  autós
oszlopok,  az  autós  nehéz  tüzérség  és  hadseregvonatoszlopok
idézték elő.

A  nehéz  autók  nem  zárt  oszlopokban,  hanem  egyenként
vágtak neki a Brenner-hágónak.

Mivel  sok  motor  nem  volt  oly  erős,  hogy  a  nehéz  autó  a
hágóra  fel  tudjon  kapaszkodni  és  mivel  útközben  a  benzin  is
elfogyott,  az  autó  az  utón  megakadt  és  ott  fekve  maradva,  az
uttestet eltorlaszolta.

Franzensfestetől  Sterzingen  át  egészen  a  Brenner-hágóig
számtalan  ily  nehéz  autó  és  nehéz  motoros  löveg  hevert  szana-
szét az uttestén.

November  hó  első  hetében  az  Etsch  völgyében  népvándor-
kísszerű  tömegmozgalom  folyt  le  északi  irányba;  a  folyó  keleti
partján  vezető  utón  főképen  a  11.  hadseregbeli,  a  folyó  nyugati
partján  vezető  utón  pedig  a  10.  hadseregbeli  csapatok  és  vona-
tok tömege menetelt.

Itt,  hol  a  két  hadsereg  (10.  és  11.)  csupán  két  útra  volt
utalva,  a  legnagyobb  rendetlenség  uralkodott;  csapatok,  vona-
tok,  autóoszlopok,  motoros  ütegek,  munkás  osztagok,  fegyveres
és  fegyvertelen  emberek,  lovas  csoportok  ellepték  az  egész  ut-
testet,  eltorlaszolták  az  utakat  és  a  községek  utcáit.  A  front  többi
három  hadseregénél  (6.,  Isonzó  és  Belluno)  a  visszavonulási
gyalogmenetek  rendben  folytak  le,  mivel  a  mozgás  számos  útra
oszlott meg és így nagyobb torlódások nem következtek be.

     A  vasúti  állomások    azonban    mindenhol    zsúfolásig    telve
voltak   várakozó    katonákkal,    kik    a   beérkező    vonatokat   meg
rohanták és ellepték.

Az  útmenti  katonai  raktárak  kifosztva  állottak;  a  fosztoga-
tásban a lakosság is tevékeny részt vett.

A  vasútvonal  és  az  utak  mentén  mindenütt  sok  fegyver,  lövő-
szer, felszerelési tárgy hevert elszórva, eldobálva.

A teljes lefegyverzést a fegyverszüneti szerződés nem irta elő.
Ε  szerződéshez  függesztett  végrehajtási  határozvány  2.  a)

pontja   következőképen   szólt:    „Die   öst.-ung.    Armeen    sind   er-
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mächtigt,  nur  das  mitzunehmen,  was  zur  persönlichen  Ausrüs-
tung und Bewaffung der Soldaten gehört.”

Csupán  a  tüzérségi  anyag  átadását  írta  elő  a  fegyverszüneti
szerződés.

A  fegyverszüneti  szerződés  végrehajtási  határozvány  2.  b)
pontja következőképen szól:

„Was  insbesonders  die  Artillerie  betrifft,  so  wird  bestimmt,
dass  die  Ö.-U.  Armee  in  dem  zu  räumenden  Gebiet  das  ganze
Artillerie-Material samt ganzer Ausrüstung zurückzulassen hat.”

A  fegyverszüneti  szerződés  e  határozványával  ellentétben,  a
hadseregfőparancsnokság  az  összes  fegyverek  és  lövőszer  leadá-
sát  parancsolta  meg  az  1918  november  hó  6-án  kelt  Op.  Mr.
149.034. számú rendeletének 8. pontjában, amely így szól:

„Sämmtliche  Formationen,  Transporte  un  deinzeln  reisende
Mannschaftspersonen  sind  nördlich  bzw.  östlich  der  im  Punkt
3.  der  Waffenstillstandsbedingungen  angegebenen  Linie*)  vor
dem  Abtransport  (Abmarsch)  Waffen  u.  Munition  abzunehmen.
Deponierung  und  protokollarische  Übergabe  regeln  die  Armee-
Kommandos.”

A hadseregfőparancsnokságnak   e   rendelete   folytán a ie
fegyverzést  az  Etsch-völgyben  visszavonuló  csapatoknál  Fran-
zensfesteben,   a   Dráva   völgyében   visszamenetelő   csapatoknál
Laibach és Graz környékén kísérelték meg.

Amely  csapatok  magukat  a  lefegyverzés  alól  kivonták,
ujabbi  kísérletnek  lettek  kitéve  a  határ  átlépése  előtt  Wien-  -
Marchegg  között,  Wiener-Neustadt  és  Pragerhof  környékén.  A
lefegyverzést  a  berakodó  állomásokon  a  hadseregparancsnoksá-
gok rendelték el.

A  határ  átlépése  előtti  lefegyverzést  az  ausztriai  nemzeti
tanácsok  és  Wehrausschussok  is  követelték  a  magyar  kormány
kérelmére.

Az  osztrák  hatóságok  természetesen  örömmel  tettek  elegei
a  magyar  kormány  kérelmének,  mert  egyrészt  ezáltal  felbecsül-
hetetlen  értékű  hadianyaghoz  juthattak,  másrészt  abban  az  át-
vonuló  csapatok  erőszakosságai  ellen  biztonságot  is  véltek
nyerni.

A  parancsnokok  tiltakoztak  a  lefegyverzés  ellen,  ezzel  szem-
ben  a  dolog  úgy  lett  feltüntetve,  hogy  a  fegyverek  átadását  a
magyar  kormány  és  a  keletkező   föderativ  államok  közti  meg-

*)   Sulfserjoch—Brenner—Toblach—Tarvis—Idria—Fiume.
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állapodás  folytán  határozták  el,  mivel  az  egyes  seregtesteknél
bomlásnak  indult  csapatok  garázdálkodása  azt  a  rend  és  bizton-
ság érdekében szükségessé tette.

Másrészt  a  hatóságok  —  nyilván  rosszhiszeműen  vagy
tévesen  —  a  fegyverszüneti  szerződés  feltételeire  hivatkoztak,
amelyek  szerint  a  fölösszámú  csapatok  fegyverei  kölcsönösen
azon  állam  területén  voltak  visszahagyandók,  amelyeken  a  csa-
patok átvonulása megtörtént.

Nagy  hiba  volt,  hogy  a  seregtestek  és  a  csapatok  parancs-
nokságait  nem  helyesen  tájékoztatták  a  fegyverszüneti  szerző-
dés  feltételeiről  és  így  azok  a  hatóságok  által  könnyen  meg-
téveszthetők voltak.

A  hadosztályok  nagyrésze  a  lefegyverzésnek  ellenszegült  és
erőszakkal   való   fenyegetés   révén  megtartotta   fegyverzetét.   Így
pld.  a  40.  honv.  ho.  8397  puskával  és   101   géppuskával,  a  11.
honv.  10.  lov.  ho.  6000  karabéllyal,  120  géppuskával  és  36  ágyú
val érkezett haza.

A  magyar  csapatok  a  magyar  határig  általában  teljes  rend-
ben  jöttek  meg,  a  felbomlás  csak  a  határ  átlépése  után  követ-
kezett be.

A  magyar  hadügyminisztérium  a  magyar  csapatok  haza-
szállítása  tárgyában  semminemű  intézkedéseket  nem  tett;  sem
vasúti  szerelvényt  nem  irányíttatott  a  berakási  állomásokra,
sem  élelmi  cikkeket  nem  küldött.  A  hadosztályparancsnoksá-
gok,  melyek  táviratilag  fordultak  ismételten  a  magyar  hadügy-
miniszterhez, még választ sem kaptak.

Egy  dologra  azonban  intézkedett.  És  pedig  arra,  hogy  a
hazatérő  magyar  csapatok  lefegyvereztessenek  és  hogy  a  határ-
állomásokon  a  csapatokat  agitátorok  fogadják,  kik  a  magyar
csapatokat a honi viszonyokról „felvilágosították”.

Ettől  függetlenül  a  szociáldemokrata-párt  is  a  csapatok
elébe  küldötte  ágenseit,  kik  a  vonatokba  beszállva,  a  szállítmá-
nyokat a vasúti utazás alatt „preparálták”'.

A  csapatok  megmételyezése  itt  kezdődött  meg  és  a  vasúton
való szállítás ezt nagyban elősegítette.

A  hadosztályok  csapatai  egyenként  kb.  20  lépcsőre  felosztva
kerültek  elszállításra;  a  hadosztály-,  dandár-  és  ezredparancs-
nokok  rendesen  csapatjuk  utolsó  vonatlépcsőjével  utaztak;  így
a legtöbb lépcsőnél idősebb parancsnok nem volt.

Az  ágensek  és  agitátorok  könnyen  hozzáférkőzhettek  a
csapatokhoz.
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A  hadosztályok  nagyrészének  a  vasúti  szerelvényt  és  vas-
úti  elszállítást  a  berakodási  helyen  sokszor  jóformán  ki  kellett
erőszakolni  azzal  a fenyegetéssel,  hogy  ha  az  irányítás  meg  nem
történik,  a  csapatok  gyalogmenetben  mennek  haza,  de  ez  eset-
ben Ausztrián harácsolva vonulnak  keresztül.

Kemény  harcot  vívtak  a  hadosztályok  az  ausztriai  nemzeti
tanácsokkal  is  a  lefegyverzés  kérdésében.  Legtöbb  hadosztály-
parancsnok,  dacára  a  magyar  kormány  rendeletének,  a  fegyver-
letételt  kereken  megtagadta  és  utasította  a  csapatokat,  hogy  gép-
puskákkal  biztosítsák  magukat.

Az erélyes fellépés mindenkor sikerrel járt.

Nagy  oka  volt  a  Károlyi-féle  kormánynak,  hogy  a  harctéri
csapatokat lefegyverezze.

A  Károlyi-,  radikális-  és  szociáldemokrata  párt  blockja
csakis forradalom útján juthatott hatalomra.

Hatalmon  voltak  ugyan,  de  nagy  kérdés  volt,  hogy  azon
megmaradnak-e?

Az  otthoni  katonaságtól  tartaniok  nem  kellett;  ezt  már  fel
bomlasztották.

A  frontnak  hazatérő  katonaságával  azonban  tisztában  nem
voltak. Féltek a rendben hazatérő magyar hadosztályoktól.

Ezek  felbomlasztására  a  magyar  kormány  három  módoza-
tot alkalmazott:

Először  a  hadosztályok  hazaszállításáról  és  élelmezéséről
nem  gondoskodott,  hogy  ezáltal  a  hadosztályok  rendjét  és  fe-
gyelmét megbontsa.

Másodszor  megkereste  a  hadseregfőparancsnokságot  és  az
ausztriai  nemzeti  tanácsokat,  hogy  a  magyar  csapatokat  fegy-
vereztessék le.

Harmadszor  a  határállomásokra  ágensek  és  agitátorok  ra-
ját küldötte a csapatok elé.

Annak  bizonyítására,  hogy  ez  így  történt,  idézem  a  3H.  ho-
parancsnokságnak jelentéséből a következő részletet.

A  ho.-parancsnoksághoz  hazamenetele  közben  Adelsber&·
ben a következő parancs érkezett:

„A  hadseregfőparancsnokság  Ő  Felsége  jóváhagyásával  el-
rendelte,  hogy  a  magyar  kormány  sürgős  kívánságának  meg
kell  felelni,  hogy  Magyarország  területére  egy  csapat  se  lépjen
fegyveresen.  A  fegyvereket  a  vasúti  berakodás  előtt  a  hatóságuk-
nak át kell adni.”
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A  fegyverek  átadása  Unter-Loitseh  vasúti  állomáson  no-
vember  12-én megtörtént.

A  stájer  és  magyar  határon  levő  vasúti  állomáson  a  magyar
hadügyminisztérium  két  tisztje  jelent  meg,  kik  a  legénységhez
beszédet  intéztek,  melyben  megígérték,  hogy  „a  harctérről  haza-
térő katonák az egyháztól elvendő földet fognak kapni.”

A  magyar  haderő  felbomlasztására  vonatkozólag  érdekes  a
Károlyi-kormánynak magatartása.

Köztudomású,  hogy  a  magyar  kormány  hadügyminisztere
úgy nyilatkozott, hogy „nem akar többé katonát látni!”

A  Károlyi-kormány  a  teljes  pacifizmus  álláspontján  állott.
A  határon  a  hazatérő  csapatoknak  a  fogadó-bizottságok  a
magyar  kormány  nevében  utasításokat  kézbesítettek,  hogy  a  csa-
patok  a  leszerelési  állomásokra  irányítandók,  ott  szereljenek  le.
Tamásy  Árpád  táborszernagy,  a  volt  4.  hadtest  parancsnoka
Budapesten  a  hadügyminiszternél  való  jelentkezése  alkalmával
azt  az  utasítást  kapta,  hogy  Budapesten  2  gyalog  és  1  lovas  had-
osztályból  álló  csoport  parancsnokságát  lesz  hivatva  átvenni  és
tartsa magát erre készenlétben.

Pár  nap  múlva  a  hadügyminisztériumból  Tamásy  tábor-
szernagy  a  parancsnoksági  megbízás  helyett  egy  8  heti  szabad-
ságra  szóló  igazolványt  kapott,  azzal  az  értesítéssel,  hogy  további
tényleges szolgálatára nem számítanak.

November  hó  24-én  Körmenden  Károlyi  miniszterelnök  tit-
kára  jelentkezett  Hegedűs  Pál  altábornagynál,  a  volt  11.  honv.
lov.  ho.  parancsnokánál  és  kérte,  hogy  Károlyit  haladéktalanul
keresse fel.

Károlyi  miniszterelnök  Hegedűs  altábornagyot  jelentkezése
alkalmával  felkérte,  hogy  hadosztályát  tartsa  együtt,  mert  meg-
bízható katonai erőre az országnak nagy szüksége van.

.  Hegedűs  altgy.  azon  nyilatkozatára,  hogy  ez  már  elkéseti
dolog,  mert  a  hadosztály  csapatai  már  a  leszerelési  állomások
felé  útban  vannak,  Károlyi  azt  a  kérését  fejezte  ki,  hogy  a  had-
osztályt újból állítsa fel.

Ezt  végrehajtandó,  Hegedűs  altábornagy  Szegedre  utazott  a
szükséges szervezési előkészületek megtételére.

Néhány  nap  múlva  Hegedűs  altábornagy  a  hivatalos  lapban
nyugdíjazását olvasta.

A  nyugati,  délnyugati,  déli,  délkeleti  és  keleti  frontról  haza
özönlött  katonaság  rendes  leszereléséről  a  Károlyi-kormány
rendszertelen és ötletszerű eljárása folytán szó sem lehetett.
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A  leszerelési  terv  elő  volt  ugyan  készítve  és  részletesen  ki
is  volt  dolgozva,  de  ezt  a  szabályzatot  a  Károlyi-kormány  sze-
rencsétlen  hadügyminisztere  egyszerűen a  papírkosárba  dobta-

Ezért  a  leszerelésre  kiadott  rendelkezések  is  tárgytalanokká
váltak.

ö  Felsége  1918.  évi  november  hó  6-án  kelt  legfelsőbb  el-
határozással  a  hadseregfőparancsnokságnak  (vezérkar  főnöké-
nek),  a  es.  kir.  Landwehr-minisztériumnak,  a  m.  kir.  hadügy-
miniszternek  és  a  k.  u.  k.  Kriegsministeriumnak  (tengerészeti
osztály) a következő leszerelési parancsot adta ki:

„A  védtörvény  és  a  népfelkelési  törvény  határozványai  alap-
ján  a  fegyverszüneti  szerződés  értelmében  elrendelem  az  összes
fegyveres  erőnek,  (beleértve  a  népfelkelés  feloszlatását  is),  a  le-
szerelést.

A  jelenlegi  fegyveres  haderő  a  leszerelés  folyamán  legfel-
jebb 20 békeállományú hadosztály létszámára csökkentendő.

Schönbrunn, 1918 november 6.
Károly, s. k.

A  hadseregfőparancsnokság  e  legfelsőbb  elhatározás  folyta«
a  41.  számú  mellékletben  feltüntetett  leszerelési  parancsot  tette
közzé.  (AOK. Op. Nr. 149.034.)

A  parancs  végrehajtására  sor  már  nem  kerülhetett,  mivel  a
fegyverszünet  elrendelése  után  a  felsőbb  vezetés  megszűnt,  úgy
szólván  teljesen  csődöt  mondott;  a  hadsereg  nemzetiségi  frak-
ciókra  szakadt;  a  visszavonuló  seregtestek  felsőbb  vezetés  és.
irányítás  nélkül  maradtak;  a  mérhetetlen  hadianyag  és  javak
megmentésére,  a  rend  és  fegyelem  fentartására,  a  csapatok
visszairányítására  és  elszállítására  stb.  felsőbb  helyről  szükséges,
részletes intézkedések nem történtek meg.

A  magyar  csapatok  teljes  felbomlásának  megakadályozása,
a  hazaszállítás  kierőszakolása,  a  hazaszállítás  közben  az  osztrák
örökös  tartományok  területén  történt  lefegyverezés  és  kifosztás-
nak  megakadályozása  kizárólag  csak  a  helyükön  végig  hűsége-
sen  megmaradt  hadosztály-,  dandár-  és  csapatparancsnokok  fel-
lépésétől és erélyétől függött.

De  akarva  sem  bonyolíthatta  volna  le  a  rendszeres  leszere-
lést  a  magyar  hadügyminisztérium,    mivel    a    magyar    hadügy
minisztériummá  átalakult  m.  kir.  honvédelmi  minisztérium  csak
a  honvédség  és  népfelkelés  leszerelését  dolgozta  ki,  a  közös  had-
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sereg  magyar  része  leszerelésének  irányítása  és  végrehajtására
a cs. és kir. közös hadügyminisztérium volt hivatva.

Mivel  pedig  Magyarország  független  állammá  vált,  a  ma-
gyar  kormány  a  közös  hadügyminisztérium  illetékességét  nem
ismerte el, intézkedéseit figyelembe nem vette.

Így  megérthető,  hogy  a  harctérről  hazaérkezett  csapatok
katonai  leszereléséről  tulajdonképen  szó  sem  yolt,  hanem  a  kato-
naság  legnagyobb  része  úgyszólván  a  vasúti  kocsiból  egyenest
hazaszaladt,  és  a  csapatoknak  csakis  kis  töredéke  volt  az,  mely
laktanyába vonulva, szabadságolás utján tért otthonába.

B) Szerb front.

November  hó  1-én  dut.  5h a  Kövess-hadsereg  vezérkari  fő-
nökét,  Konopicky  altgy.-ot  telefonhoz  hívták.  A  vezérkari  főnök
legnagyobb  meglepetésére  a  magy.  hadügyminiszter  (Linder
Béla)  neki telefonon személyesen a következőket mondotta:

„Magyarországon  a  forradalom  kitört.  Katonák  mindenütt
fosztogatnak  és  rabolnak.  Mivel  ily  viszonyok  között  a  háború
folytatása  lehetetlen,  a  magyar  minisztertanács  elhatározta,  hogy
a  kapituláció  mondassék  ki,  mely  a  teljes  leszerelésen,  a  nép-
szövetségen és a döntő-bíróságon alapul.

A  hadseregparancsnokság  két  tisztet  küldjön  ki  fegyver-
szünet  létesítésére.  Ha  az  ellenség  Magyarország  megszállását
követelné,  oda  kell  hatni,  hogy  erre  francia  vagy  angol  csapatok
alkalmaztassanak.

Magyar csapatokat illetőleg, a fegyverek azonnal leteendők”
A  telefonbeszéd  befejeztével    a    vezérkari    főnök    követelte,

hogy  mivel  gyorsírással  a  rendeletet  nem  jegyezhette  fel,  az  egész
hughes útján ismételtessék.

A  kérés  teljesítését  Linder  Béla  megtagadta.  A  hadsereg-
parancsnoknak  azzal  kellett  számolni,  hogy  a  telefonértesítés
misztifikáció,  ezért  erélyesen  követelte,  hogy  a  magy.  hadügy-
minisztérium  egy  vezérkari  tisztje  jöjjön  azonnal  a  hugheshez
és hogy a hadseregfőparancsnoksággal összeköttetés létesíttessék.

Erre  dut.  7h a  magy.  hadügyminisztériumnak  egy  vezérkari
századosa  jelentkezett,  ő  kijelentette,  hogy  a  hadügyminiszter
telefonbeszédéről  semmit  sem  tud;  megjegyezte,  hogy  azonnal
bemegy a miniszterhez.

A vezérkari szds. azonban többé magáról életjelt nem adott.
Röviddel  ezután  sikerült  Konopicky  altábornagynak  a  had-
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seregfőparancsnokság  hadműveleti  irodájának  főnökével,  báró
Waldstätten  tábornokkal  beszélni.  Utóbbi  sem  tudott  a  dologról
semmit;  megjegyezte,  hogy  az  esetet  a  vezérkar  főnökének  azon-
nal jelenteni fogja.

Az  előadottakból  világos,  hogy  a  magyar  kormány  —  mely-
nek  létesülési  módozatairól  és  törvényességéről  akkor  a  had-
seregparancsnokságnak  semmi  tudomása  nem  volt  —  a  had-
sereg  fő  parancsnokság  kikapcsolásával  kísérletet  tett,  hogy  a
hadsereg  parancsnokságnak  közvetlenül  oly  utasításokat  adjon,
melyek  a  monarchia  és  a  központi  hatalmak  összhelyzetére
döníő befolyással voltak.

November  2-án  dut.  1h beérkezett  a  hadseregparancsnok-
ságnál  a  Laaer  Berg  rádióállomáson  feladott  távirat,  mely  ugyan-
azt  tartalmazta,  mint  a  Linder  Bélának  november  hó  lén  közölt
telefonbeszéde.  A  feladási  állomásról  és  a  zárómegjegyzésről
biztonsággal  arra  lehetett  következtetni,  hogy  a  táviratot  a  had-
seregfőparancsnokság  küldte.  Ebből  kifolyólag  este  két  vezér-
kari  őrnagy,  mint  fegyverszüneti  tárgyalásvezető,  Belgrádba  leli
küldve.

A  magyar  hadügyminiszter  által  nem  rejtjel  kulccsal  kiadott
rádiotávirat  november  hó  2-án  érkezett  meg  a  hadseregparancs-
noksághoz,  mely  a  magyar  csapatoknak  elrendelte  a  fegyverek
letételét  és  az  azonnali  leszerelést.  Ez  az  intézkedés  természete-
sen  nemsokára  nyilvánosságra  jutott  és  ez  volt  a  főoka  annak,
hogy  a  Magyarország  védelmére  hivatott  csapatok  felbomlottak
és a védelem lehetősége megsemmisült.

Hogy  Magyarország  szerencsétlen  sorsának  a  főokozója  a
Károlyi-kormány  és  főképen  Linder  Béla  hadügyminiszter  volt,
ezt a bekövetkezett események teljesen beigazolják.

A  felbomlás  jelei  azoknál  a  csapatoknál  mutatkoztak  leg-
előbb,  melyek  Ukrainából  jöttek.  Ott  azok  a  hadviseléstől  el-
szoktak és részben bolsevista eszmékkel lettek megfertőzve.

A  legénység  abban  a  hiedelemben  volt,  hogy  részükre  a
háború  már  befejeződött.  Magyarországon  át  a  Duna—Száva
vonalra  történt  vasúti  szállítás  alatt  újságokhoz  jutottak,  melyek-
nek  tartalma  alkalmas  volt  arra,  hogy  a  csapatokat  a  fegyelem-
ben megrendítse.

A  felforgató  eszmék  ágensei,  mint  utólagos  jelentések  be-
igazolták,  —  még  tiszti  egyenruhában  is  —  a  vasúti  szállítás
alatt  az  állomásokon  titkos  propagandával  a  bomlasztást  még
fokozták.
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A  hosszú  szállítás  alatt  kötelességük-  és  esküjükről  meg-
felejtkezett  emberek  még  bajtársaikra  is  károsan  érvényesítették
befolyásukat.

Az  egyes  csapatoknál  szórványosan  előfordult  rendellenes-
ségektől  azonban  teljesen  meg  kell  különböztetni  azt  a  felbom-
lasztó  folyamatot,  amely  november  1-én  indult  meg  és  amelynek
eredménye  az  lett,  hogy  teljes  csapategységek  és  seregtestek  fel-
bomlottak.

Ennek  okai  voltak  a  hosszú  háborús  állapot  megunása  és  az
abba  való  belefáradás,  írásban  és  szóbelileg  dolgozó  titkos  agi-
táció  és  propaganda.  A  közvetlen  indító  okot  és  lökést  a  szétzül-
lésre  azonban  a  november  1-én  Károlyi  kormánya  által  kiadott
Proklamáció  okozta,  mely  a  békét  kiáltotta  ki,  az  ellenségeske-
désnek  azonnali  beszüntetését  követelte  és  elrendelte,  hogy  a  ma-
gyar csapatok tegyék le a fegyvert.

így  robbantotta  szét  ez  a  gyalázatos  proklamáció  azokat  a
magyar  csapatokat,  amelyek  idáig  oly  hősiesen  harcoltak.  A
hatás villámgyorsan mutatkozott.

A  15.  ho.  parancsnoka,  Aust  altábornagy,  ki  Ukrainából  a
hadosztály  éllépcsőjével  Újvidékre  nov.  lén  érkezett  meg,  e
napon  jelentkezett  a  hadseregparancsnokságnál  és  jelentette,
hogy  a  hadosztály  teljesen  megbízható.  Délután  ismét  megjelent
ott  és  akkor  már  azt  jelentette,  hogy  távolléte  alatt  a  ho.-parancs-
noksághoz  tartozó  legénység,  a  ho.  távirószázada  és  törzs-
szakasza megszökött.

November  lén  Újvidék  utcáin  rendetlen  katonacsapalck
vonultak át és össze-vissza lövöldöztek.

Élelmezési  javak  és  lövőszer-fosztogatásról  érkeztek  be  jelen-
tések. A távbeszélőhálózatot ismeretlen kezek folyton széttépték.

Újvidéken   november    l é n   az   árkászpótzászlóaljnál   a   ka-
tonai  állomásparancsnok   pillanatnyilag  eredménnyel  lépett  ftl,
de  midőn  a  laktanyából  eltávozott,  a  legénység  a  szélrózsa  min
den irányába szétfutott.

Az  Újvidékre  érkezett  belgrádi  csendőrzászlóalj,  melynok
oly  híre  volt,  hogy  teljesen  megbízható,  a  városban  és  a  vasúti
állomáson  a  rendet  ugyan  azonnal  helyreállította,  de  már  a
következő napon, november 2-án a zlj. legnagyobb része ettünf.

A  hadseregparancsnokságnak  a  seregtestekre  való  befolyása
azáltal  vált  lehetetlenné,  hogy  a  távbeszélőhálózat  meg  lett
szakítva.
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November  1.  óta  nem  volt  meg  a  távbeszélőösszeköttetés
sem  az  Albán  hadseregcsoporttal,  sem  Bosznia-Hercegovina  ve-
zénylő  tábornokával;  csak  a  német  11.  hdsg.  parancsnoksággal
volt  fentartható  a  közvetlen  érintkezés.  Így  sikerült  a  9.  és  30.
ho.  feloszlását  meggátolni.  Budapesttel  meg  volt  ugyan  a  táv-
beszélőösszeköttetés,  az  ottani  telefonközpont  a  hadseregfő-
parancsnokságtól  vett  is  fel  táviratokat,  de  azokat  nem  adta
tovább a hadseregparancsnokságnak Újvidékre. 

Amint  a  magyar  hadügyminiszter  által  kiadott  fegyverleté-
telt  és  leszerelési  parancs  köztudomásúvá  vált,  a  fegyelemnek
vége  lett;  mindenki  azon  a  véleményen  volt,  hogy  most  már
azt teheti, ami neki tetszik.

Az  utólag  kiadott  intézkedésre,  melyben  elrendelték,  hogy
a  csapatok  a  leszerelési  állomásaikra  vonuljanak  el,  már  jó-
formán alig volt szükség.

November  hó  2-án,  midőn  a  Károlyi-kormány  rendelete  a
fegyverletételre  a  hadseregparancsnoksághoz  megérkezett,  a
Duna—Száva-vonalon  a  hadászati  helyzetet  a  34.  számit  mel-
léklet mutatja.

Az  első  vonalban  8  hadosztály  állott  (2  bajor  ho,,  6.  trt.
217.  és  219.  német  ho.  és  4.  lov.,  9.,  30.  osztrák-magyar  ho.);
a  második  vonalban  4  hadosztálynak  vasúton  beérkezett  lépcsői
éppen  kirakodtak  (59.  Indiján,  15.  Újvidéken,  10.  lov.  Brckán,
32. Dl. Tuzlán).

A  hadsereghez  hadrendileg  beosztott  többi  hadosztályok
részint  Ukrainából,  részint  Tirolból  Magyarországon  át  vasúton
voltak  szállításban.  Ezek  már  a  Duna—Száva-vonalra  be  sem
érkeztek.

A  bekövetkezett  események  folytán  a  11.  hadsereg  nov.
2-án a kötelékből kivált és Mackensen tbrgy.-nak lett alárendelve.

A  bajor  alpesi  hadtestet  elszállították  Bajorországba,  a  217.,
219.  és  6.  tart.  ho.  elvonult,  hogy  Mackensen   tábornagy  had-
seregével  egyesüljön.

A  bekövetkezett  események  folytán  a  11.  hadsereg  nov.
Száva—Duna-vonalat  tartani,  hogy  az  Újvidéknél  a  Dunán  vesz-
teglő  sok  hajót  Budapest  felé  útnak  indíthassa  és  így  azokat  az
ország részére megmenthesse.

Ennek  sikere  csakis  a  szerbek  magatartásától  függött,  mert
a  11.  hadtest  csekély  harcereje  miatt  (kb.  10.000  puska)  komoly
folyóvédelmet  kifejteni  alig  volt  képes,  annál  kevésbé,  mert  a
hadtest    hadosztályai    nem   magyar    csapatokból    voltak    össze-
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állítva  és  azt  már  tudták,  hogy  a  magyarok  hazájuk  védelmét
feladták,  az  pedig  nagy  kérdés  volt,  hogy  erre  az  idegen  nem-
zetiségű  csapatok  kaphatók-e?

Mivel  az  erre  való  minden  kilátás  eloszlott,  a  11.  hadtest
(a  9.  és  30.  ho.)  november  5-én  Újvidéknél  a  Dráva—Duna  mögé
vonult  és  azután  vasúton  hazájába  (Csehország,  Galícia)  lett  el-
szállítva.

A  4.  lov.  ho.-t  és  a  vasúton  beérkezett  10.  lov.,  Ιδ.,  32.  és
59.  ho.  lépcsőit  feloszlatták;  a  csapatok  a  keretállomásokra  let-
tek elszállítva.

Amiképen  a  hadsereg  csapatai  felbomlottak,  úgy  semmi-
sült  meg  a  Duna-flotilla  is,  mely  pedig  Magyarország  déli  hatá-
rainak megvédésében elsőrendű szerep betöltésére volt hivatva.

1918  október  30-án  a  hadseregfőparancsnokságtól  parancs
érkezett,  hogy  a  tengeri  flottát  a  délszláv  kormánynak  át  kell
adni.  A  Duna-flotilla  Magyarországot  illeti.  Az  idegen  nemzeti-
ségű tiszteket és legénységet el kell bocsátani.

A  hadseregparancsnokság  azonnal  felismerte  a  veszélyt,
hogy  ha  ezen  parancsot  kihirdeti,  a  flotilla  hasznavehetetlenné
fog válni.

Lehetetlen  volt  az  egyes  hajóegységeket  azonnal  csupán
magyar  matrózokkal  ellátni,  mivel  egyes  fontos  szolgálatokat
(pl.  gépkezelést)  majdnem  kizárólag  német  és  cseh  legénység
látta el;  magyarok erre rendelkezésre nem állottak.

A  hadseregparancsnokság  ezért  elhatározta,  hogy  a  paran-
csot nem hirdeti ki.

A  flotilla  parancsnokát,  Ratkovich  sorhajókapitányt  október
31-én  Újvidékre  rendelték  és  a  hajólegénység  szelleme  felől
megkérdezték.

Nevezett  kijelentette,  hogy  a  legénység  szelleme  kifogásta-
lan.  Tényleg  a  Duna-flotilla  november  1-én  a  német  alpesi  had-
testnek  Belgrádnál  a  Száva-folyón  való  átkelését  eredménnyel
támogatta  egy  ellenséges  oszloppal  szemben,  melyet  a  Duna
mentén  Grockából  menetben  felfedezett  és  Belgrádra  való  elő-
nyomulásában  feltartóztatott.  Egy  monitor  ennek  következtében
el  is  sülyedt,  elvontatható  már  nem  volt  és  miután  a  legénységét
megmentették, fel lett robbantva.

November  1-én  a  flotilla  parancsnoka,  Ratkovich  sorhajó-
kapitány  a  hadseregparancsnokságnál  újból  jelentkezett,  elő-
mutatta  az  október  30-ról  kelt  parancsot,  mely  a  monitorok  rá-
diója útján felfogatott és így a legénység tudomására jutott.
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A  parancsnok  kijelentette,  hogy  a  beállott  viszonyok  folytán
a  hajókon  a  fegyelem  fentartását  nem  biztosíthatja,  hogy  a
különféle  nemzetiségű  legénység  között  már  szakadások  is  mu-
tatkoztak és az ellentétek kirobbanásától lehet tartani.

Ε  jelentés   folytán  el  lett  határozva,  hogy  a  flotilla  Buda
pestre  vonuljon,  ott  az  idegen  tisztek  és  legénység  elbocsájtandó
és  annyi  hajó,  amennyi  csak  lehetséges,  magyar  tiszttel  és  le-
génységgel látandó el.

November  3-án  a  flotilla  a  rangban  legidősebb  magyar
törzstiszt  parancsnoksága  alatt  (Wulff  korvettkapitány)  Buda-
pestre elindult és nem is tért többé vissza!

A  hadseregparancsnokság,  hogy  Budapesttel  jobb  összeköt-
tetést  nyerhessen,  Újvidékről  Apatinba  költözött  át,  hol  novem-
ber  6-ig  maradt.  Tényleg  sikerült  innen  az  érintkezést  úgy  a
hadseregfőparancsnoksággal,  mint  Budapesttel  felvenni.

November  5-én  beérkezett  a  hadseregfőparancsnokságnak
az  a  parancsa,  hogy  báró  Kövess  tábornagy  Wienbe  utazzék  és
vegye át a hadsereg főparancsnokságát.

Ez  a  parancs,  bár  november  2-án  adták  ki,  Budapesten  fel
lett tartva, úgy hogy csak november δ-én érkezett meg Apatinra.

Annak  jellemzésére,  hogy  ebben  az  időben  mily  lehetetlen
és  szomorú  állapotok  uralkodtak  az  országban  és  hogy  mily
hatóságok  kezében  volt  akkor  a  hatalom,  ismertetek  egy  távira-
tot,  melyet  a  „zombori  nemzeti  tanács”  november  hó  5-én  kül-
dött  a  magyar  hadügyminiszternek.  A  távirat  így  szólott:
„Kövess  tábornok  Apatinban  tartózkodik,  kérjük  közölni,  mi  a
megbízatása,  mert  Apatin  és  Újvidék  között  közvetlen  vonalat
rendeztet  be  és  állítólag  ellenforradalmat  szít.  Kérünk  sürgős
utasítást esetleges őrizetbevételére. Zombori nemzeti tanács.”

Ezek  a  szerencsétlen  és  szánalomraméltó  emberek  azt  akar-
ták  letartóztatni,  aki  Magyarországot  a  szerbek  ellen  megakarta
védelmezni  és  meg  is  védelmezte  volna,  ha  ők  el  nem  árulták
volna a hazát í

C) Román front.

A  magyar  kormány  november  hó  l-én  Mackensen  tábor-
nagynak  is  elküldötte  azon  rendeletét,  melyben  a  magyar  csa-
patoknak a fegyverletételt és az azonnali leszerelést elrendelte.

A  páduai  fegyverszüneti  szerződés  5.  pontja  a  német  csa-
patokra vonatkozólag következőképen hangzott:

„Die  vollständige  Àbziehung  aller  detrtschen  Truppen  inner-
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halb  15  Tagen,  nicht  nur  von  der  italienischen  und  Balkanfront,
sondern  vom  ganzen  öst.-ung.  Gebiet; Internieriing  aller
deutschen  Gruppen,  welche  Öst.-Ungarn  innerhalb  dieser  Frist
nicht verlassen haben.”

A  német  csapatok  Magyarországon  való  átvonulásának  tehát
a  páduai  fegyverszüneti  szerződés  szerint  november  hó  19-ig
kellett volna befejezve lenni.

A  magyar  hadügyminisztérium  a  fegyverszüneti  szerződés-
sel  ellentétben  november  hó  6-án  a  német  kormányhoz  Berlinbe
a következő felszólítást intézte távirati úton:

„Das  Oberkommando  der  Balkanstreitkräfte  der  Entente
hat  als  Vorbedingung  der  Waffenstillstandsverhandlungen  die
Waffenstreckung  und  die  Auslieferung  des  Kriegsmateriales  für
alle  entlang  der  Donau  und  Save  befindlichen  Truppen  fest-
gesetzt.  Demzufolge  sieht  sich  die  ungarische  Regierung  genötigt,
die  kais.  deutsche  Regierung  aufzufordern,  die  dort  befindlichen
deutschen  Truppen  unverzüglich  anweisen  zu  wollen,  die  Waffen
zu strecken und das Kriegsmaterial auszuliefern.”

A  Károlyi  Mihály  által  vezetett  bizottság  Belgrádban  a  szö-
vetséges  hatalmak  Balkán  haderejének  főparancsnokságával  no-
vember  hó  13-án  a  már  érvénybe  lépett  páduai  fegyverszüneti
szerződéssel  ellentétben  egy  ujabbi  fegyverszüneti  szerződést
kötött, melynek XI. pontja következőképen szólt:

„A  német  csapatoknak  a  magyar  területen  való  átvonulására
és  tartózkodására  a  fegyverszüneti  szerződés  aláírásától  számí-
tott 10 napi időköz engedélyeztetik.”

A  német  csapatok  Magyarországon  való  átvonulásának  tehát
a  belgrádi  fegyverszüneti  szerződés  szerint  november  23-ig  be
kellett volna fejezve lenni.

A  német  haderő   átvonulása  a   megszabott   rövid    határidőn
belül  technikai  okoknál  fogva  (vasúti  szállítóanyag,  szén  és  élel-
mezés  biztosítása)   nemcsak  keresztülvihető  nem  volt,  de  nagy-
jából  még  kezdetét  sem  vehette  a  határidő  lejártáig    (november
19., illetve 23.).

A tekintetbe fövő német csapatok a következők voltai::
1. A  Romániát  megszállva  tartó  Mackensen  tábornagy  had-

serege.
2. A Balkánon volt német egységek.
Ezen  haderő  nyolc  gyalog  ho.-ból  {11.  hadsereg:  6.  trt.,

217.,  219.  hadosztálya,  22  zlj.,  2  lov.  szd.  és  20  üteg;  —  Scholz
tbk.  hadsereg:  16.  Landw.,  218.,  226.  hadosztálya,  18  zlj.,  9  lov.
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szd.  és  21  üteg;  —  63.  hadtest:  89.,  303.  hadosztálya,  30  zlj.,  8
lov.  szd.  és  19  üteg),  a  bajor  alpesi  hadtestből,  egy  bajor  lovas-
dandárból  és  a  Koch-csoporthoz  tartozó  gazdasági  alakulásokból
állott,  összesen  70  zászlóalj,  19  lovas  század  és  60  üteg  mintegy
170.000 létszámmal.

A  Romániából  elvonult  német  oszlopok  november  hó  19-én
lépték át a magyar határt.

A  Magyarországon  való  átvonulás  gyalogmenetben  három
oszlopban  történt:  Brassó—Tövisen  át  Kolozsvárra;  Nagy-
szebenen át Aradra; Temesvár—Szegeden át Szolnokra.

Az  élelmezésre,  szállítóanyagra  és  szénre  vonatkozólag  a
szükséges intézkedések megtétettek.

Az  élelmezés  biztosítása  akként  történt,  hogy  az  élelmezési
minisztérium  mintegy  227  waggon  lisztet  előlegezett  a  német
birodalmi  kormánynak  megtérítés  ellenében  a  Budapesten,
Lágymányos,  Újpest  és  Ó-Buda  téli  kikötőben  fekvő  romániai
eredetű gabonából.

A  földmívelésügyi  minisztérium  3600  drb.  vágómarha  be-
szerzését engedélyezte.

A  MÁV.  elnökigazgatójával  a  szállitóanyag  és  szén  tekinte-
tében  is  megállapodás  jött  létre.  Az  Oderbergen  át  befutó  min-
den  negyedik  német  szénvonat  kizárólag  a  Mackensen  tábornagy
hadseregének  elszállítására  volt  szánva,  melynek  ellenében  a
MÄV.  kötelezte  magát,  hogy  a  berakodó  állomásokon  ugyan-
annyi szenet rendelkezésre fog bocsájtani.

Miután  a  német  hadseregnek  a  Magyarországon  való  átszál-
lítás  feltételei  ekként  biztosítva  lettek,  november  hó  30-án  a  ma-
gyar  kormány  meghatalmazottja  Mackensen  tábornagy  főhadi-
szállására Nagyszebenbe utazott a részletek megbeszélése végett.

December  hó  lén  Rimnicul  Valcearon  a  német  hadsereg
(Mackensen  tábornagy)  vezérkari  főnöke  és  az  entente-haderők
(Berthelot  tbk.)  vezérkari  főnöke  és  a  magyar  kormány  meg-
hatalmazottja között megbeszélés tartatott.

A  megbeszélésen  az  entente-hatalmak  képviselője  a  német
csapatok  lefegyverzését  és  Magyarországon  való  internálását
követelte.

A  német  hadsereg  képviselője  kijelentette,  hogy  alávetik
magukat  ezen  követelményeknek,  ha  erre  vonatkozólag  a  „Spaa-i
német  fegyverszüneti  bizottságtól”  ellentétes  parancs  nem  érke-
zik.  Meg  lett  határozva,  hogy  a  román  hadsereg,  mely  Erdélyt  a
belgrádi  katonai   egyezmény   értelmében  a   demarcátionális   vo-
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naláig  meg  fogja  szállani,  az  átvonuló  német  oszlopokat  csak  24
óra elmúltával fogja követni.

December  hó  2-án  beérkezett  a  német  kormány  döntése,
hogy a lefegyverzés és internálásba beleegyezik.

A  magyar  kormány  az  internálás  tekintetében  akként  in-
tézkedett,  hogy  e  célra  a  gyalog  csapatok  részére  a  Csóth,  Sop-
ronnyék,  Boldogasszony  és  Kenyérmező  községek  határában
fekvő volt hadifogolytáborok rendbehozandók.

Minden  egyéb  csapat  (lovasság,  tüzérség,  vonat,  műszaki
csapat)  azon  internálási  területre  jut,  mely  egyrészről  a  Raka-
maz  és  Szolnok  közötti  Tisza-folyó,  másrészről  Nagyvárad  és
Nyíregyháza vonala által van határolva.

Lefegyverzés tekintetében a következő megegyezés létesült:
A  lefegyverzés  fogalmában  benfoglaltatik  a  kézifegyverek,

a  szálfegyverek  a  gépfegyverek,  kézigránátok,  lövegek  és  a  lövő-
szer leadása.

Valamennyi  gépkocsi,  lövőszerkocsi,  oszlop-  és  vonatjárómű,
légi  járómű,  összekötő  eszköz  —  egy  meghatározott  mennyiség
kivételével — szintén leadandó.

A  lovak,  amennyiben  a  csapat  ellátásához  nem  feltétlenül
szükségesek, szintén a leadandó hadianyaghoz tartoznak.

Tisztek fegyvereiket és lovaikat megtartják.
A  fegyver  és  hadianyag  átadása  Arad,  Nagyvárad,  Szolnok

és Rákos vasúti állomáson történik.
December  6-án  Vix  alezredes,  az  entente-misszió  budapesti

megbízottja  a  magyar  kormánytól  határozott  választ  kért  arra
nézve,  hogy  a  magyar  kormány  képes-e  a  megegyezésnek  meg-
felelni a német csapatok lefegyverzését és internálását illetőleg.

Gróf  Károlyi  Mihály  miniszterelnök  kijelentette,  hogy  a
magyar kormány ezen követelményeknek meg tud felelni.

A  bekövetkezett  események  azonban  mást  mutattak  és  be-
bizonyult,  hogy  gróf  Károlyi  előbbi  igéretét  a  legkönnyelmübb
módon  tette  meg.  Gróf  Károlyi  miniszterelnök  nem  számolt  az
ország  akkori  katonai  és  különösen  belpolitikai  helyzetével,
amelynek  következtében  teljesen  kivihetetlenné  vált  annak  a
lehetősége,  hogy  a  magyar  kormány  akkori  karhatalma  egy  fe-
gyelmezett német hadsereget le tudjon fegyverezni.

Gróf  Károlyinak  és  társainak  a  magyar  katonaságra  min-
den  tekintetben  destruktív  és  bomlasztó  irányban  gyakorolt  be-
folyása  teljesen  lehetetlenné  tette  az  ellenszegülő  német  csapatok
lefegyverezését  és  internálását.  Így  történt  azután,  hogy  a  német
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szállítmányok   egymásután  képesek   voltak   a   határon   való   át-
lépést mindenegyes alkalommal kierőszakolni.

A  magyar  hadügyminiszter  több  ízben  keményen  elrendelte
ugyan,  hogy  a  vasútvonalparancsnokságok  a  német  szállitó-
vonatokat  lefegyverzési  állomásokra  irányítsák  és  ott  a  szállít-
mányokat  fegyverezzék  le,  mely  után,  ha  már  a  szállítmányok-
nál  nincsen  semmi  fegyver,  azok  az  internálási  állomásokra
továbbitandók.  Karhatalmak  kirendelésére  is  dörgedelmes  pa-
rancsok adattak ki.

Az  intézkedéseknek  azonban  nem  volt  foganatjuk,  az  egész
irott malaszt maradt.

Mert  hogyan  is  lehetett  azt  elképzelni,  hogy  a  bizalmi  rend-
szeren  alapuló,  szociáldemokrata  eszmékkel  telített,  lezüllött  ka-
tonaság  képes  legyen  a  német  fegyelmezett  katonaságot  lefegy-
verezni.

A  miskolci  vasútvonalparancsnokság  december  hó  3-án  je-
lentette  is  már,  hogy  „a  Zsolnán  feltartott  német  szállítmányok
részint  lóháton,  részint  gyalog,  részint  személyvonatokra  fel-
t kapaszkodva  elhagyták  Magyarországot;  az  átvonuló  német
csapatok  lefegyverzése  megfelelő  karhatalom  és  őrség  hiányá-
ban  keresztül  nem  vihető.  Ezek  után  területünkön  feltartott  né-
met szállítmány nincs.”

A  magyar  szállítmányvezetőség  pedig  december  hó  8-án  a
következő jelentést tette a hadügyminisztériumnak:

„December  7-én  öt  német  csapatszállító  vonat  erőszakkal
átvonult  Bruck-Királyhidán.  A  szállítmányparancsnokok  írás-
beli  nyilatkozatot  adtak  le  arra  nézve,  hogy  ha  a  bruck-király-
hidai  irányból  elterelik  a  vonatot,  abban  az  esetben  fegyveres
erőszakot  alkalmaznák;  karhatalom  hiányában  az  állomások
kénytelenek  voltak  engedni  és  a  vonatokat  az  irányítástól  eltérő-
leg Bruck-Királyhidán át továbbítani.”

Hasonló jelentések jöttek minden oldalról.
A  tény  valóban  az  volt,  hogy  a  német  csapatok  magukat  le-

fegyverezni  nem  engedték,  az  internálásra  kijelölt  állomásokra
vonakodtak  menni  és  az  osztrák  határállomásokon  át  erőszako-
san hagyták el Magyarországot.

Miután  megbízható  karhatalom  nem  állott  rendelkezésre,  a
német csapatokkal szemben a magyar kormány tehetetlen volt.

Mindennek  az  volt  a  következménye,  hogy  az  entente-
csapatok  parancsnoka,  Berthelot  tbk.,  december  hó  9-én  értesí-
tette  a  magyar  kormányt,  hogy  az összes  Erdélyben  lévő  német
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csapatokat  ily  viszonyok  között  az  ő  hadserege,  a  francia-román
hadsereg  fogja  lefegyverezni  és  internálni,  míg  a  magyar  kor-
mánynak  csak  a  Magyarországnak  Királyhágótól  nyugatra
fekvő  részén  tartózkodó  német  csapatok  lefegyverezéséről  és  in-
ternálásáról kell gondoskodni.

Mackensen  tábornaggyal  december  10-én  közölték  az  új
francia  határozványokat,  mire  tőle  azon  válasz  érkezett,  hogy
az  eddig  megkötött  szerződések  megdöntését  nem  fogadja  el  és
ha  kell,  fegyveres  erővel  fogja  útját  Magyarország  területén  át
folytatni.

Ezidőben  Erdélyben  kb.  74.000,  Magyarországon  kb.  8000
német katona tartózkodott.

Mackensen  tábornagy  a  leghatározottabban  tiltakozott  az
«lien,  hogy  német  csapatait  a  francia-román  hadsereg  lefegyve-
rezze,  internálja  és  kijelentette,  hogy  a  spaai  fegyverszüneti  bi-
zottság  (szövetséges  és  társult  hatalmak  —  német  birodalom)
megállapodása  alapján  a  német  kormánytól  utóbb  azon  utasí-
tást  kapta,  hogy  a  neki  alárendelt  csapatokat  fegyveresen  vezesse
haza  Magyarországon  át;  hangsúlyozta,  hogy  azon  esetben,  ha
a  magyar  kormány  a  német  csapatok  átvonulását  megakadá-
lyozná,,  úgy  ezen  körülmény  a  német  birodalmi  kormányt  arra
kényszerítené,  hogy  Magyarországtól  minden  gazdasági  termé-
szetű támogatást megvonjon.

Mackensen  tábornagy  a  német  csapatoknak  tényleg  a  kö-
vetkező parancsot adta ki:

„Entwaffnung  und  beabsichtige  Internierung  aufgehoben.
Auf geregelten Abtransport mit Transportzügen ist zu rechnen.

Wertvolles  Material  und  hochwertige  Pferde  sind  mitzu-
nehmen.”

A  német  csapatok  lefegyverezése  és  internálása  azonban  így
sem  sikerült,  mivel  a  román  hadsereg  nem  tudta  az  Erdélyben
levő német csapatokat lefegyverezni és internálni.

Így  az  említett  74.000  német  katona  Magyarország  területén
az  átvonulást  folytatta;  ι  feltartóztatása  már  említett  okoknál
fogva lehetetlen volt.

December  hó  15-én  a  magyar  kormánytól  Mackensen  tábor-
nagyhoz  Nagyváradra  felszólítás  érkezett,  hogy  induljon  el
Budapestre,  hogy  ott  a  magyar  kormánnyal  a  továbbiakat  meg-
beszélje.  Mackensen  tábornagy  különvonata  a  budapest-ferenc-
városi  pályaudvarra  december  hó  16-án  reggel  érkezett  meg,  hol
Pogány  József,  a  katonatanácsok  kormánybiztosa  két  századdal
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és  négy  géppuskával  várta  a  tábornagyot.  A vonat  megállása
után  a  géppuskákat  a  szalonkocsira  irányíttatta,  s  ezután  Gerő
őrnagy,  a  hadügyminiszter  parancsőrtisztje  a  tábornagyhoz  be
akart  menni.  A  tábornagy  Gerő  őrnagyot  nem  fogadta,  mire  az
utóbbi  a  tábornagyhoz  beüzent,  hogy  10  percen  belül  a  tábor-
nagynak  nyilatkozni  kell,  hogy  önként  jön-e  a  miniszterelnök-
höz?  Ha nem, akkor erre kényszeríteni fogja.

A  kényszernek  Mackensen  tábornagy  engedett.  Gerő  őr-
nagy  a  tábornagyot  kíséretével  együtt  az  országházba  vitte,  hol
már  gróf  Károlyi  Mihály  miniszterelnök  és  Böhm  hadügy-
miniszter  várakozott  rá.  Károlyi  és  Böhm  csak  a  tábornaggyal
személyesen  voltak  hajlandók  tárgyalni,  úgy  hogy  a  tábornagy
kísérete  a  mellékszobában  volt  kénytelen  maradni.  A  tárgyalás
csak  rövid  volt,  tárgyát  a  három  résztvevőn  kívül  senki  sem
tudhatja.  A  mellékszobában  tartózkodó  német  tisztek,  mikor  a
tábornagy  emelkedett  hangját  hallották,  benyitottak  a  tárgyalási
szobába.  A  tábornagy  háttal  állott  az  ajtó  felé  és  körülbelül  azt
mondotta  indulatos  hangon:  „Diese  erniedrigende  Behandlung
ist  Ungarns  Dank  dafür,  dass  ich  das  Land  dreimal  vor  feind-
licher Inwasion gerettet habe!”

Károlyi  sápadtan  ült  egy  karosszékben,  csak  Böhm  hebegett
és  azt  fejtegette,  hogy  ami  történik,  az  a  szövetséges  misszió
rendelkezése.

Mackensen  tábornagy  ezekután  visszatért  vonatjára.  A  vo
natot  Károlyi  rendeletére  a  rákospalotai  állomásra  továbbították
és  a  tábornagynak  gróf  Károlyi  László  fóthi  kastélyát  jelölték
ki tartózkodási helyül.

Mackensen  tábornagy  őrzésére  a  hadügyminiszter  intézke-
dése  alapján  egy  század  katonaságot  vezényeltek  Fóthra.  Az
összekötő  szolgálatot  a  tábornagy  és  a  magyar  kormány  között
Beiszner vezérkarhoz beosztott százados végezte.

Hogy  a  tábornagy  a  franciák  és  Károlyi,  Pogány,  Böhm
részéről  mily  lealázó  bánásmódban  részesült,  erre  vonatkozólag
idézem az összekötőtiszt jelentéséből az alábbiakat.

„Örséget  nem  állítottam  fel,  habár  a  főbizalmi  folyton  azt
hangoztatta,  hogy  így  nem  lehet  a  tábornagyot  őrizni  s  hogy
ő  neki  a  Katonatanácstól  egész  más  utasítása  van.  Ha  én  azon-
ban  egy  általa  felállított  őrséget  megláttam,  annak  mindjárt
engedélyt  adtam,  hogy  jutalmul  a  jó  szolgálatért  Budapestre  be-
menjen.  Ezt  a  taktikát  fentartottam  az  egész  idő  alatt  s  így  a
legénység  inkább   felém   hajlott,    mint    a    főbizalmi,    illetve   a
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Katonatanács  felé,  akitől  szigorú  őrparancsokat  kapott;  sikerült
is  így  a  század  felváltásáig  minden  őrszolgálatot  lehetetlenné
tenni.

Másnap  dél  felé  a  Katonatanács  egy  kirendeltsége  jelent
meg  nálam  dr.  Mór  Pál  népfelkelő  főhadnagy  vezetése  alatt,
amely  a  Katonatanács  írásbeli  parancsára  hivatkozva  követelte
a  Mackensen-csoportparancsnokság  összes   autóit  és   lovait.

Én  azt  feleltem,  hogy  csakis  a  hadügyminisztérium  ilyen
parancsát  tartanám  magamra  kötelezőnek.  Telefonon  a  felsőbb
döntést kikértem és a kiadást megtagadtam.

A  fóthi  tartózkodás  Károlyi  László  gróf  és  családja  vendég-
szeretete  által  a  tábornagy  és  vezérkarának  a  viszonyokhoz
képest  a  lehető  legkellemesebbé  tétetett.  Személyes  szabadságá-
ban  korlátozva  senki  sem  volt.  Pogányék  ugyan  egymásután
rendeltek  ki  tiszteket  az  őrszolgálat  felülvizsgálására,  de  szeren-
csére  mind  velem  együtt  érző  tisztek  voltak.  Pogány  maga  is
érdekíődött,  de  hála  Istennek  csak  telefonier  A  század  felének
megengedtem,  hogy  a  kirendeltségi  dij  fentartása  mellett  minden
másnap  felváltva  hazamehet.  Ezzel  azt  értem  el,  hogy  egyáltalán
senki sem volt kint és a Katonatanácsnál sem panaszkodott senki.

Közben  a  fegyverszüneti  bizottság,  a  budapesti  német  össze-
kötő  tiszt,  von  Wenkher  őrnagy  és  még  más  titkos  erők  is  közre-
működtek  az  internálási  parancs  enyhítésében.  A  kormány  azon-
ban  erre  csak  úgy  volt  hajlandó,  ha  Mackensen  írásban  kötelezi
magát arra, hogy nem hagyja el Magyarország területét.

Néhány  nap  múlva  azután  a  tábornagynak  azon  nyilatko-
zatára,  hogy  „Magyarország  területét  addig  nem  hagyja  el,  míg
német  katona  magyar  földön  van  internálva”,  egy  sokkal  eny-
hébb  internálási  parancsot  kaptam  kézhez,  s  az  őrszázadot  egy
16  csendőrből  álló  őrkülönítmény  váltotta  fel,  de  már  tisztán
csak  azon  feladattal,  hogy  a  tábornagy  személyes  biztonságáról
köteles gondoskodni.

A  tábornagynak  láthatólag  jól  esett  a  „Pester  Lloyd”  által
csapatai  számára  megindított  gyűjtés,  amelynek  eredménye  az
újságokból  általánosan  ismeretes.  Karácsonyra  különösen  a
magyar  arisztokrata  asszonyok  akartak  neki  nagy  örömet  sze-
rezni  azáltal,  hogy  Mackensen  tábornagy  nejének  egy  gyö-
nyörűen  hímzett  vánkost  küldtek  emlékül.  A  karácsonyi  ünnep-
séget  nagyon  szépen  és  felemelően  ünnepelték  meg  a  német
katonák.  úgy  a  templomban,  mint  az  iskolában,  ahol  az  ajándék-
kiosztás történt, meglehetősen boldog arcokat lehetett látni.
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Az  összes  Pogány-féle  intrikák  dacára  sikerült  Macken-
senéknek  meglehetősen  kellemes  tartózkodást  és  úgyszólván  tel-
jes  személyes  szabadságot  biztosítanunk.  A  tisztek  szabadon
jártak  be  Budapestre,  a  tábornagy  lovagolhatott  bárhol,  kénye-
kedve  szerint.  A  falu  lakossága  mindenütt  a  legnagyobb  tiszte-
lettel és hódolattal fogadta a tábornagyot.

A  franciák  szemében  azonban  szálka  volt  Mackensen  nagy
szabadsága.  Látták  a  német  tiszteket  és  altiszteket  a  városban
minden  kíséret  nélkül.  Hogy  a  németek  természetesen  nem  a
legbarátságosabb  szemmel  néztek  találkozásuk  alkalmával  a
franciák  szemébe,  az  könnyen  elképzelhető.  A  legnagyobb  baj
azonban  az  volt,  hogy  a  német  katonákat  nem  lehetett  fogoly-
táborokban  internálni.  Vix  alezredes  ezáltal  különösen  blamálva
érezte  magát.  Meg  is  ragadott  tehát  minden  alkalmat,  hogy
Mackensen itt tartózkodását kellemetlenné tegye.

December  28-án  Fóthon  megjelent  autón  a  budapesti  francia
misszióhoz  tartozó  Ameil  francia  százados  és  a  tábornagyhoz
kívánta  magát  vezettetni.  Én  megkérdeztem  tőle,  hogy  van-e
valami  meghatalmazása  a  magyar  kormánytól,  ő  nemmel  vála-
szolt,  de  azt  mondta,  hogy  nagyon  fontos  levele  van  Foch  mar-
salltól  Mackensen  személyéhez.  Hogy  az  ügyet  el  ne  mérgesít-
sem,  von  Schwartzkoppen  ezredeshez  vezettem.  Schwartzkoppen
fogadta  is  Ameil  századost,  de  a  tábornagyhoz  nem  engedte  be,
Ameil százados erre nagy dühvel távozott.

December  31-én  azután  bekövetkezett  a  franciáknak  erő-
szakos  beavatkozása.  Körülbelül  8  óra  30  perckor  délelőtt  egy
francia  Parlamentär  jelent  meg  a  szobámban  és  bejelentette
nekem,  hogy  a  fóthi  kastély  körül  van  zárva,  s  hogy  a  körülzáró
francia  spáhi  ezred  parancsnoka  óhajt  velem  beszélni;  ezekután
megjelent  Guespereau  francia  alezredes  és  tudatta  velem,  hogy
a tábornagy és környezetének őrizetéért ezentúl ő felelős.
Kifejezte  továbbá  azon  kívánságát,  hogy  a  tábornaggyal

akar  beszélni,  vagy  legalább  is  látni  akarja  őt.  A  tábornagy
továbbra  is  azon  álláspontja  mellett  maradt,  hogy  nem  fogadja
a  franciákat.  Erre  ő  benyitott  a  tábornagyhoz,  utána  tódult  még
két  francia  tiszt.  Csak  egy-két  pillanatnyi  bentlét  után  kijöttek.
Kijövet  az  alezredes  azt  mondta  nekem:  „igen,  ez  a  tábornagy,”
A  franciák  által  gyakorolt  őrizet  nagyon  szigorú  volt.  Az
összes  dunai  átjárókat,  kompokat  stb.  őriztették,  illetve  meg-
figyelték.  Még  a  Fóthon  bevásárló  német  katonákat  is  két-két
szuronyos színes francia kísérte.
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A  németeknek  csak  egy  szabad  területet  hagytak  s  ez  volt:
a kastély falain belül.

Január  4-én  délután  a  francia  alezredes  megjelent  nálam  és
azt  mondta,  jelentsem  a  tábornagynak,  hogy  nagyon  fontos  kö-
zölni  valója  van;  a  tábornagy  visszaizent,  hogy  nem  fogadja.
Erre  nekem  adta  át  a  következő  közleményt:  „a  tábornagy  és
kísérete  csomagoljon,  összes  autóival  és  legszükségesebb  pod-
gyászával  álljon  készen  egy  déli  irányban  fekvő  állomásra  való
elszállítás céljából.”

Ezt  a  közleményt  személyesen  átadtam  a  tábornagynak,
mire  ő  felkért,  hogy  szólítsam  fel  a  magyar  kormányt  a  legeré-
lyesebb  tiltakozásra  ezen  erőszak  ellen.  Ő  addig  nem  megy  el,
míg vissza nem jövök.

A  francia  alezredestől  követeltem  tehát  a  Budapesttel  való
telefonösszeköttetés helyreállítását. A francia ebbe beleegyezett.

A  hadügyminiszter  nem  lévén  található,  a  miniszterelnököt
magát  hívattam.  Ő  megbízott  azzal,  hogy  jelentsem  be  a  tábor-
nagynak,  miszerint  a  magyar  kormány  erélyesen  tiltakozott  ezen
erőszak  ellen,  s  felszólított,  hogy  vegyek  fel  az  egész  tiltakozás-
ról  egy  jegyzőkönyvet,  amelyet  Írassak  alá  a  tábornaggyal,  ennek
vezérkari  főnökével,  a  francia  alezredessel,  Károlyi  László  gróf-
fal,  Ameil  századossal  stb.  és  adjak  egy-egy  példányt  ezen  urak
mindegyikének, egyet pedig nyújtsak be a miniszterelnökségnek.

Láttam,  hogy  erről  az  oldalról  segítséget  nem  várhatok.  De
legalább  ezt  a  szegényes  tiltakozást  is  tudtára  akartam  adni  a
tábornagynak.

Guespereau  alezredes  azt  kérdezte  tőlem,  hogy  mit  mondott
a  miniszterelnök.  Én  megmondtam  neki,  hogy  energikusan  til-
takozott  ezen  erőszak  ellen  és  hogy  megparancsolta  nekem,  mi-
szerint  ezt  jelentsem  Mackensen  tábornagynak.  Az  alezredes
mosolyogva  azt  felelte,  hogy  —  amennyire  ő  tudja  —  nem  na-
gyon  energikusan  tiltakozott  a  miniszterelnök.  Ameil  százados,
aki  a  beszélgetés  alatt  jelen  volt,  közbeszólt,  hogy  különben  is
semmi érintkezésem sem lesz ezentúl a tábornaggyal.

Én  viszont  fentartottam  azon  állításomat,  hogy  parancsomat
teljesíteni  fogom.  Ezzel  hátrafelé  indultam  és  az  ajtón  kimen-
tem.  Odakünt  két  spáhi  szegezte  rám  felszúronyozott  fegyverét.
Az  alezredes  utánam  sietett  és  barátságosan  visszahívott,  látszott
rajta,  hogy  az  egész  ügy  nagyon  kellemetlen  neki.  Nemsokára
aztán  ő  is  és  Ameil  százados  is  elhagyott  engem  s  beállítottak
hozzám  egy  fölfegyverzett  spahit.  A  kastélyban  ekkor  már  csak
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két  német  tiszt  volt,  akik  hátramaradtak  —  természetesen  szi-
gorú  francia  őrizet  alatt,  —  hogy  a  nagy  podgyászt  szállítsák  a
franciák után.

Január  5-én  aztán  elszállították  Mackensen  nagy  podgyá-
szát is.”

A  Károlyi-féle  kormánynak  csak  Mackensen  tábornagyot
sikerült  internálni,  aki  kijelentette,  hogy  addig,  míg  egy  német
katona  Magyarországon  van,  az  országot  nem  fogja  elhagyni.  Jel-
lemző  Károlyira,  hogy  egy  alkalommal  Mackensen  tábornagy-
nak  becsületszavát  adta,  hogy  a  tábornagy  csakis  a  Károlyi-
kormány  internált  ja  lesz.  Károlyi  becsületszavát  azonban  nem
tartotta  be  Mackensen  tábornaggyal  szemben,  mert  nem  akadá-
lyozta meg a tábornagynak erőszakos elhurcolását.

Ugyanis  1918  december  hó  31-én  délelőtt  váratlanul  francia
lovasság  (Spahi)  fogta  körül  a  fóthi  kastélyt  és  a  tábornagy  őr-
zését  átvette.  Mackensen  tábornagy  tiltakozott  a  francia  erőszak
ellen  és  hangsúlyozta,  hogy  internálása  a  magyar  kormány  ügye
és annak  becsületbeli kötelessége az adott ígéretet megtartani.

1919  január  2-án  az  akkori  hadügyminiszter,  gróf  Festetich,
közölte  a  tábornaggyal,  hogy  a  Budapesten  tartózkodó  entente-
misszióval  csak  azon  esetben  tárgyalhat  a  francia  lovasságnak
Fóthról  való  eltávolítására  vonatkozólag,  hogy  ha  a  tábornagy
irásbelileg  kötelezi  magát  és  becsületszavát  leköti,  hogy  még
akkor  is  ittmarad,  ha  az  egész  német  hadsereg  elvonult  már
Magyarországról.

A tábornagy ezen követelés teljesítésére hajlandó nem volt.
Festetich  hadügyminiszter  ezen  követelése  igen  különös

volt,  mert  gróf  Károlyi  miniszterelnök  az  1918  december  hó
16-án  tartott  megbeszélésen  becsületszavát  adta,  hogy  a  tábor-
nagynak  Magyarországon  való  internálását  a  magyar  kormány
fogja végrehajtani.

Mackensen  tábornagy  csakis  azon  feltétel  mellett  egyezett
bele  internálásába,  ha  azt  a  magyar  kormány  foganatosítja.  Ez
ellen  a  budapesti  entente-missziónak  akkor  ellenvetése  nem
is   volt.

Budapesten  1919  január  3-án  az  entente-misszió,  a  miniszter-
elnök,  a  hadügyi  és  kereskedelmi  miniszter  tanácskozást  tartott,
melyen  elhatároztatott,  hogy  Mackensen  tábornagy  törzsével
francia  katonaság  fedezete  alatt  január  4-én  délután  Fóthról
vasúton  a  szerb  megszállás  alatt  lévő  új-Futakra  el  fog  szállít-
tatni, hol a Chotek-kastélyban lesz internálva.
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Az  entente-misszió  a  magyar  kormányt  értesítette,  hogy
Mackensen  tábornagynak  Magyarországon  való  internáltatási
kötelezettsége  alól  feloldja,  azon  indokolással,  hogy  azon  pilla-
nattól  kezdve,  midőn  a  fóthi  kastélyt  a  francia  csapatok  1918
december  31-én  megszállották,  az  internálás  francia  fenhatóság
alá  került  és  így  a  magyar  kormány  kötelezettsége  tárgyta-
lanná vált.

Mackensen  hadseregének  legutolsó  szállítmánya  1919  ja-
nuár  hó  3-án  hagyta  el  Magyarországot;  való  tény,  hogy  egyet-
len német katona sem lett Magyarországon internálva.

(1918  december  31-én  sikerült  ugyan  2036  német  katonát
vasúton  a  csóthi  fogolytáborba  irányítani,  de  azok  a  következő
napon onnan elmenekültek.)

Erdélyben  csupán  a  Koch-féle  fegyvertelen  csoportot  tudta
a román hadsereg internálni.

(Ezen  csoport  gazdasági  és  vasúti  alakulatokból  állott,  lét-
száma kb. 4000 volt; Brassónál került hadifogságba.)

A  Mackensen  tábornagy  hadseregétől  elvett  hadianyagra
vonatkozólag a következő adatokat sikerült megállapítani.

Az  entente-misszió  1919  január  hó  14-én  kelt  jegyzékében
a  Károlyi-kormánytól  követelte,  hogy  a  lefegyverzés  folytán  a
magyar  kormány  tulajdonába  jutott  német  hadianyagot  az
entente-missziónak szolgáltassa ki.

A  magyar  kormány  erre  akként  válaszolt,  hogy  a  hágai  kon
venció  53.  cikkelye  szerint  a  német  hadianyag  a  békekötésig    a
magyar  kormány  által  őrzendő  és  azután  a  német  kormánynak
lesz visszaadandó.

Az  entente-misszió  a  magyar  kormány  ellenvetését  termé-
szetesen  nem  fogadta  el,  hanem  nyomatékosan  követelte,  hogy  a
német  hadianyag  egy  része  Miskolcon  át  Lengyelországba,  má-
sik  része  Szabadkán  át  Szerbiába  szállíttassék  el  és  ottan  az
entente-bizottságnak adassék át.

Ezen követelménynek a magyar kormány megfelelt.
Március  hó  21-ig  Lengyelországba  öt,  Szerbiába  két  német

hadianyaggal megrakott vonat lett utbainditva.
Annak  jellemzésére,  hogy  az  országban  mily  lehetetlen  és

szomorú  állapotot  teremtett  meg  a  szerencsétlen  Károlyi-kor-
mány  uralma,  nem  érdektelen  néhány  szóval  megemlékezni
arról,  hogy  hogyan  történt  Mackensen  tábornagy  hadseregének
lefegyverezése.
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Összesen  négy  lefegyverező  bizottság  működött  és  pedig
Nagyváradon, Szolnokon, Rákoson és Aradon.

Ezen  bizottságok  ténykedése  abban  merült  ki,  hogy  a  német
szállítmányok  hadianyagát  —  már  tudniillik  azokat,  amelyeket
az  internálás  elkerülése  és  a  szállítmány  továbbengedése  fejében
a  szállítmányok  önként  átadtak  —   legnagyobb  részben  potom
áron eladták.

Így  érthető  meg,  hogy  egy  170.000  főből  álló  kitűnően  fel-
szerelt  hadseregtől  csakis  kb.  7  vonatra  való  hadianyagot  tudott
a lefegyverező bizottság összeszedni.

Végül  e  helyen  nyomatékosan  hangsúlyozni  kívánom,  hogy
a  magyar  nemzet  a  Károlyi-kormánynak  a  német  hadsereg
Magyarországon  való  átvonulása,  internálása  és  lefegyverzése
körüli,  valamint  a  világháború  egyik  legkimagaslóbb  vezérével
szemben  tanúsított  eljárásával  soha  egyet  nem  értett,  azt  minden-
koron elítéli és örökre megbélyegzi!



XIII.

HAZAÁRULÁS.

A  hazaárulást  a  történelmi  tények  okmányszerűen  bizo-
nyítják.

A  hazaárulók  cselekvéseik  közepette  tudatára  ébredtek  an-
nak, hogy az ezeréves hazát pusztulás és romlásba döntötték.

A  nyomasztó  bűnök  súlya  alatt  fokról-fokra  összerogyva,  a
tiltakozás  üres  demagógiájával  vélték  a  rajok  nehezedő  rettentő
felelősséget  enyhíteni  és  minthogy  semmi  kitérő  utat  nem  talál
tak,  a  tönkretett  hazát  prédául  odadobták  az  anarchiának,  a
sülyedő  hajóról  kalandorokként  elmenekültek  és  a  törvény  meg-
torlása elől megszöktek.

A  fegyverszüneti  szerződés  megkötése  után  az  osztrák-
magyar monarchia teljesen összeomlott.

A  monarchia  nemcsak  mint  állam,  hanem  mint  hatalmi
tényező is megszűnt.

A  monarchia  államai  és  tartományai  széjjelhullottak,  részei
részint  független  országokká  alakultak  át  (Német-Ausztria,
Csehország,  Magyarország),  részint  az  utódállamokba  olvadtak
be  (Jugoszlávia,  Lengyelország, Románia).

Magyarországnak  ily  viszonyok  között  csak  egy  feladata
lehetett  és  pedig  az,  hogy  függetlenségét  és  ezeréves  területéi  a
kettős  monarchia  pusztulásából  megmentse,  nehogy  az  össze-
omlás  romhalmaza  Szent  István  birodalmának  területéből
országrészeket temessen el.

Minden  erővel  lokalizálni  kellett  volna  a  kettős  monarchia  nagy
égését,  hogy  a  pusztító  tűzvész  át  ne  csaphasson  Magyarország
területére.  Roppant  nehéz  feladat  volt  ez,  mert  a  Tótságon,
Erdélyben  és  Bácskában  nagy  gyúlóanyag  volt  mesterségesen
felhalmozva.
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Erélyes  államférfiakra,  tapasztalt  vezérekre,  a  hazát  lán-
golóan  szerető  hazafiakra,  szóval  egész  emberekre  lett  volna
szüksége  a  hazának.  Ε  helyett  a  haza  sorsát  akkor  hazafiatlan
és  tapasztalatlan  politikusok  irányították,  kik  a  hatalomhoz  ér-
demtelenül,  pusztán  a  politikai  minoritás  által  rendezett  lázadás-
szerű  forradalom  révén  jutottak.  Hogy  ily  férfiak  a  nehéz  fel-
adattal sikerrel megküzdeni nem tudtak, könnyen megérthető.

Így  a  pusztító  ár  áttörte  az  ezeréves  haza  gátját,  elöntötte
Felsőmagyarországot, Erdélyt és Bácskát.

A  kettős  monarchia  pusztulását  a  történelmi  Magyarország
összeomlása  követte,  melyből  csak  egy  sziget  maradt  meg:  a  mai
«Csonka-Magyarország.

Ez a hazaárulók müve!
A  hazaárulás  a  páduai  fegyverszünet  megkötése  után  vette

kezdetét.
Weber  gy.  tábornok,  a  fegyverszüneti  bizottság  elnöke

1918  november  hó  4-én  a  hadseregfőparancsnokságtól  a  követ-
kező Op. Geh. Nr. 2151. AOK. számú rádioparancsot kapta:

„Die  kön.  ung.  Regierung  muss  den  G.  d.  J.  Weber  als
gemeinsamen  Vertreter  der  Waffenstillstandsverhandlungen
kraft  der  auch  von  Sr.  Majestät  anerkannten  Unabhängigkeit
Ungarns ablehnen.

Nur  unter  dem  Drucke  der  Ereignisse  und  um  nicht  durch
eigene  Schuld  den  Abschluss  der  Waffenstillstandsverhandlun-
gen  zu  verzögern,  willigt  die  kön.  ung.  Regierung  ein,  dass
G. d. J. Weber auch die Interessen Ungarns übernimmt.”

Ez  azt  bizonyítja,  hogy  Weber  gy.  tbk.  a  már  független
Magyarországot  is  képviselte  a  páduai  fegyverszüneti  tárgya-
lásokon.

A  páduai  fegyverszüneti  szerződés,  melyet  a  kettős  mon-
archiát  hivatalosan  és  törvényesen  képviselő  megbizottak  és  a
szövetséges  és  társult  hatalmakat  képviselő  olasz  főparancsnok-
ság  1918  november  hó  4-én  kezdődő  joghatállyal  kötöttek  meg,
Magyarország  integritását  biztosította.

Itt  hangsúlyozni  kívánom,  hogy  Badoglio  tábornok  hivata-
losan  képviselte  a  versaillesi  haditanácsot  és  közlése  szerint  a
fegyverszüneti  szerződésnek  megkötésével  ő  volt  az  entente  ré-
széről megbízva.

A  páduai  fegyverszünet  tárgyalása  alkalmával  Magyar-
országra különösen két fontos kérdést vitattak meg a megbízottak.
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Az  egyik  kérdés  az  volt,  hogy  Magyarországra  vonatkozóan
helyik határ lesz a demarcátionális vonal?

A  másik  kérdés  pedig  az  volt,  hogy  vájjon  a  páduai  fegyver-
szüneti  szerződés  csak  az  olasz  frontra  bír  érvényességgel?
Azaz,  hogy  a  páduai  fegyverszüneti  szerződés  megkötése  Vitán  a
többi  fronton  —  így  a  szerb—román-fronton  —  kell-e  még  más
fegyverszüneti  szerződést  is  kötni,  hogy  az  ellenségeskedések
beszüntetése által a háborúnak vége vettessék.

Badoglio  tábornok  a  szövetségesek  versaillesi  haditanácsa
által  megállapított  fegyverszüneti  feltételeket  (12.  sz.  melléklet)
1918  november  1-én  nyújtotta  át  a  Giusti-villában  Weber  gyal.
tbk.-nak az osztrák-magyar fegyverszüneti bizottság elnökének.

Ezen  feltételek  Parisból  távirati  úton  érkeztek  meg,  míg  az
írott szövegű feltételeket hozó futár Parisból útban volt.

A  futár  1918  november  hó  2-án  érkezett  meg  Villa  Giustiba
és  a  magával  hozott  francia  szövegű  feltételeket  Weber  gyal.  Tbnk.-
nak 1918 november hó 2-án dut. 5h adták át.

A  távirati  feltételek,  az  írott  szövegű  feltételekkel  meg-
egyeztek.

A fegyverszüneti feltételek 3. pontja következő:
„Räumung  jedes  durch  öster.-Ung.  seit  Kriegsbegben

setzten  Gebietes*')  und  Zurückziehen  der  öster.-ung.  Kräfte
innerhalb  eines  von  den  Oberkommandanten  der  alliierten
Kräfte  an  den  verschiedenen  Fronten  zu  bestimmend  Ter-
min, einer wie folgt festgesetzten Linie.”

Ezen  pont  azután  az  egyes  helységek  és  magaslatod  nevei-
nek    felemlítésével    a    demarcátionális    vonalat    állapitja    meg
Tirolban,  Karinthiában,   Krajnában,   Istriában  és   Dalmáciában
(42. sz. melléklet.)

Azonban  semmiféle  meghatározást  sem  tartalmaz  a  szerző-
dés  arról,  hogy  ezen  vonal  Bosznia,  Hercegovina  és  Magyar-
ország területein is folytatódnék.

A  fegyverszüneti  tárgyaláson  ennek  következtében  Weber
gy.  tbk.  ez  irányban  kérdést  intézett,  mire  Badoglio  tábornok
úgy  nyilatkozott,  hogy  a  többi  fronton  az  országhatár  tekinthető
demarcátionális vonalnak.

*)  Tehát  nemcsak  Veneziára,  hanem  Szerbiára,  Montenegróra,  Ro-
mániára  és  Ukrainára,  azaz  az  összes  hadszínterekre  is  vonatkozik  a  szer-
ződésnek ezen pontja.
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Erről  Weber  gy.  tbk.  1918  november  2-án  a  hadseregfő-
parancsnokságnak  rádió  útján  Verh.  Nr.  39.  szám  alatt  azonnat
jelentést tett. (43. sz. melléklet.)

Kitűnik  ez  egyébként  abból  is,  hogy  a  3.  pont  további  fo-
lyamán felemlíti:

„Alle  evakuirten  Gebiete  werden  von  den  Truppen  der
alliierten und vereinigten Staaten besetzt werden.”

Így,  ha  a  versaillesi  tanács  határozata  szerint  Magyarország
területének  részbeni  és  azonnali  megszállása  szintén  tervbe  véte-
tett  volna,  úgy  kétségtelen,  hogy  a  demarcátionális  vonal
további  iránya  és  fekvése  kétséget  kizáróan  a  feltételekben  meg-
állapítást  nyert  volna.  Minthogy  azonban  Magyarországra  nézve
csakis  a  „Räumung  der  besetzten  Gebiete”  cimü  szakasz  birt
vonatkozással,  ennek  folytán  minden  vitán  felül  állott,  hogy  a
demarcátionális  vonal  gyanánt  a  versaillesi  tanács  szerint  itt  az
ország  hatóra  szerepelt.  Megerősítést  nyert  ez  azzal  is,  hogy  az
osztrák-magyar  hadsereg  főparancsnoksághoz  1918  november
4-én  beérkezett  fegyverszüneti  szerződés  a  végrehajtási  határ  oz-
ványokban  annak  megemlítése  után,  hogy  a  délnyugati  fronton
a  csapatokat  november  hó  19-én  dut.  3h-ig  kell  a  demarcátio-
nális vonal mögé visszavonni, azt mondja:

„Für  die  anderen  Froitten  wird  der  Höchstkommandierende
der  alliierten  und  der  vereinigten  Staaten  den  Zeitpunkt  bestim-
men,  innerhalb  welchen  die  öst.-ung.  Truppen  hinter'die  Landes-
grenze zurückgezogen sein müssen.”

A  3-ik  pont  végén  a  szerződés  felemlíti  a  katonai  anyag  át-
adását,  melyet  a  különböző  frontokon  szereplő  legmagasabb
parancsnokok  szabályoznak.  Így  tehát  a  balkán-front  katonai
parancsnoka  fel  volt  ugyan  hatalmazva  arra,  hogy  megállapítsa
azt,  hogy  az  általunk  megszállott  ellenséges  területek  miként
lesznek  kiüritendők  és  hogy  erre  az  időpontot  meghatározza,
valamint  arra  is,  hogy  utasítást  adjon  a  katonai  anyag  átadása-
nak  módozataira  vonatkozólag;  de  legkevésbé  sem  volt  feljogo-
sítva  arra,  hogy  egy  újabb  demarcátionális  vonalat  állapithas-
son meg.

Az  olasz  fegyverszüneti  bizottság  a  versaillesi  tanácsot  min-
denkor  mint  egyedül  illetékes  fórumot  helyezte  előtérbe  és  a
feltételek  szintén  „Protocole  des  conditions  d'Armistice  entre  les
Puissances  Alliées  et  Associées  et  l'Autrich-Hongrie”  címet  vise-
lik,   melyből   kétségtelenül   kiviláglik,   hogy   ezen   fegyverszüneti
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feltételek  Ausztria-Magyarország  egész  területére  vonatkoznak
és  hogy  így  ha  a  demarcátionális  vonalat  Magyarországra  nézve
nem  a  határ  mentén  állapították  volna  meg,  ez  a  fegyverszüneti
szerződés feltételeiben feltétlenül kifejezésre is jutott volna.

Az egész  entente  nevében  tárgyalásra  felhatalmazott  olasz
fegyverszüneti  bizottság  is  állandóan  azon  az  állásponton  volt,
hogy Weber gy. tbk. Ausztria és Magyarország nevében tárgyal.

A  páduai  fegyverszüneti  szerződés  tárgyalásakor  Weber  gy.
tbk.  azon  kérdést  is  felvetette,  hogy  a  megkötendő  páduai  szer-
ződésen  kívül  kell-e  a  monarchiának  a  balkán-fronton  a  szövet-
séges  és  társult  hatalmak  keleti  hadseregével  Szerbia,  Románia
és  Ukrainára  vonatkozólag  külön  szerződést  kötni,  hogy  az
ellenségeskedések ott is megszűnjenek?

Ezen  kérdésre  Badoglio  tbk.  kinyilatkoztatta,  hogy  a  páduai
fegyverszüneti  szerződés  az  osztrák-magyar  monarchia  összes
frontjaira  érvényes,  miért  is  netaláni  balkán-  vagy  román-
frontra  kiküldendő  osztrák-magyar  fegyverszüneti  bizottságokat
nem fogják elfogadni.

Weber  gy.  tbk.  az  olasz  fegyverszüneti  bizottságnak  ezen
határozatát  1919  november  hó  2-án  Verh.  Nr.  45.  szám  alatt
rádió  útján  szintén  jelentette  a  hadseregfőparancsnokságnak.
(H. sz. melléklet.)

A  páduai  fegyverszüneti  szerződés  szövegét,  a  páduai  fegy-
verszüneti  szerződés  feltételeinek  elfogadását  (A5.  sz.  melléklet),
valamint  a  szerződés  aláírásának  1918  november  hó  3-án  dut.
3^-kor  való  megtörténtét  (46.  sz.  melléklet)  a  hadseregfőparancs-
nokság  a  magyar  kormánnyal  1918  november  hó  3-án  távirati-
lag tudatta.

A  magyar  hadügyminisztériumban  fekvő  ezen  ügydarabok
egyikén a következő irott záradék olvasható:

„A  fegyverszüneti  határozványok,  mint  különkiadás  ho-
zandó  a  sajtó  által  nyilvánosságra.  Ezen  különkiadásnak  a  fegy-
verszüneti határozványok képezzék a magvát.

Fel  kell  hivni  a  figyelmet  a  fegyverszünet  egyes  pontjaira,
így pl. Isztria, Dalmácia és Déltirol megszállására.

Feltűnő  ezzel  szemben,  —  dacára,  hogy  a  fegyverszünet
osztrák  részről  (?)  köttetett  meg  —  Magyarország  területi  in-
tegritásának megóvása.

Ezen  kedvező  körülmény  a  magyar  kormány  azon  állás-
pontjának köszönhető, hogy a teljes fegyverletétel alapján áll (?).
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Számolni  kell  azonban  azzal,  hogy  egyes  vasúti  gócpontok  meg-
szállatnak,  ennek  azonban  tisztán  stratégiai  jelentősége  és  át-
meneti jellege van (?)”

Leszögezhető  tehát  az,  hogy  Weber  gy.  tbk.  Badoglio  tbk.-
kal  Magyarországra  vonatkozólag  is  érvényes  szerződést  kötött,
mely  demarcátionális  vonalul  az  ország  határát  állapította  meg
és  hogy  Magyarország  a  Balkánon  Szerbiával  és  Romániával  a
páduai  fegyverszüneti  szerződésen  kívül  más  jogérvényes
egyezséget nem köthetett.

Egy  hazafias  magyar  kormánynak  becsületbeli  kötelessége
veit,  hogy  a páduai  fegyverszüneti  szerződéshez  a  végletekig
görcsösen ragaszkodjék.

Ha  pedig  a  jelenlegi  kis-entente  a  fegyverszüneti  szerződést
megszegte  és  a  haza  szent  földére  merészelte  volna  a  lábát  be-
tenni,  akkor  csak  egy  választása  volt  a  magyar  nemzetnek:
fegyverhez nyúlni.

Hangsúlyozni  akarom,  hogy  a  harc  sikerére  akkor  minden
reménység  megvolt,  mert  egyrészt  az  olasz  fronton  a  magyar
csapatok  épp  azon  kívánságukat  fejezték  ki,  hogy  szállíttassa-
nak  az  ország  védelmére  haza,  kinyilatkoztatván,  hogy  utolsó
csép  vérig  fogják  védeni  az  ezeréves  hazát;  másrészt  azon  idő-
ben  a  prédára  leső  és  a  mai  kis-ententehoz  tartozó  államok  közül
komolyan számbavehető hadereje csakis Szerbiának volt.

A  Károlyi-kormány  azonban  a  páduai  fegyverszüneti  szer-
ződést  figyelembe  nem  vette  és  másképen  cselekedett.  Ehhez
csak  akkor  lett  volna  joga,  ha  a  Weber  gy.  tbk.  által  a  hadsereg-
főparancsnoksághoz intézett jelentésekről nem tudott volna.

Ezt azonban  megcáfolják  a  következők:

Weber  gy.  tbk.  a  polai  és  budapesti  rádió-áliomásokat  fel-
hívta,  hogy  tudassák  azt,  vájjon  a  feladott  sürgönyjelentések
rendeltetési helyükre jutottak-e?

A  polai  rádió-állomás  erre  1918  november  3-án  del  lh 30L

kor jelentette:
„Commando  Supremo  Italiano  per  General  Weber.
Depeschen  wurden  über  Radio  Budapest geleitet.

Radio Pola.”

A  budapesti  rádió-állomás  1918  tiovembet  9fátv  deL  2h  30-
kor hasonlóképen jelentette:

„Commando  Supremo  Italiano  per  General  Weber.
Telegramme   gestern  genommen. Radio Budapest.”
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Tehát  a  Károlyi-kormánynak  a  páduai  fegyverszüneti  bi-
zottság  tárgyalásainak  eredményeiről  tudnia  kellett.  És  tényleg
a  jelzett  sürgönyök  a  hadügyminisztériumban  1918.  évi  novem-
ber  hó  3-án  és  4-én  28.083/eln.  10.,  28.179/eln.  1.,  28.327/elm  10.
számok alatt iktatva vannak,

A  megkötött  páduai  fegyverszüneti  szerződést  a  Károlyi-
kormány  magára  nézve  kötelezőnek  elfogadta;  tudomásul  vette
azt  is,  hogy  az  olasz-,  szerb-  és  román-fronton  lévő  összes
entente-csapatok  nevében  a  fegyverszüneti  tárgyalásokat  az  olasz
főparancsnok  (Diaz tábornok)  vezette.

Ezt  azon  távirat  bizonyítja,  melyet  a  hadügyminiszter  1918
november  hó  5-én  27.867/eln.  10.  sz.  alatt  az  entente  haderők
balkán főparancsnokához rádió útján intézett. (47. sz. melléklet.)

Ezzel bebizonyosodott:
1. hogy  a  Károlyi-kormány  beleegyezett  abba,  hogy  a  Weber

gy.  tbk.  elnöklete  alatt  működő  fegyverszüneti  bizottság  a  páduai
fegyverszüneti  tárgyalásokon  a  független  Magyarországot  is
képviselje;

2. hogy  a  hadseregfőparancsnokság  a  páduai  fegyverszüneti
tárgyalás  egyes  mozzanatairól,  a  szerződés  szövegéről,  a  feltéte-
lek  elfogadásáról  és  a  szerződés  aláírásáról  a  magyar  kormányt
értesítette;

3. hogy  a  magyar  kormány  tudta  azt,  hogy  az  elfogadott  és
aláirt  páduai  fegyverszüneti  szerződés  Magyarország  területi  ép-
ségéi biztosította;

4. hogy  az  elfogadott  és  aláírt  páduai  fegyverszüneti  szer-
ződés az osztrák-magyar monarchia összes frontjaira érvényes.

A  Károlyi-kormányt  szerencsés  véletlen  folytán  kellő  idő-
ben  figyelmeztette  egy  távirat  arra,  hogy  legyen  óvatos,  tartóz-
kodjék  a  mai  kisententetal  való  érintkezéstől,  mert  annak  poli-
tikája határozottan Magyarország feldarabolására irányul.

A  honvédelmi  minisztériumtól  a  hadseregfőparancsnokság-
hoz  Badenben  beosztott  Dormándy  Henrik  tábornok  1918  no-
vember  hó  3-án  táviratban  jelentette,  hogy  az  Egyesült  Államok-
nak  a  román  kormányhoz  intézett  egy  táviratát  felfogták,  mely-
ből  ki  lehetett  venni,  hogy  az  Egyesült  Államok  most  is  állják
az  entente  és  Románia  között  1916.  évben  kötött  szerződést.  Ezen
szerződés  volt  ugyanis  az  ára  annak,  amiért  Románia  1916.  év
nyarán  a  központi  hatalmaknak  a  háborút  megüzente  és  a
Brussilow-offenzíva  lezajlása  után  az  entente  oldalán  harcba
lépett ellenünk.
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A  távirat  (48.  sz.  melléklet)  szerint  az  entente  Magyarország
területének  majdnem  a  felét,  egész  Erdélyt,  az  Alföldnek  Vásáros-
Namény—Debrecen—Gyoma—Orosháza-vonalig  eső  részét  és
az egész Bánságot akarta az oláhok kezére juttatni.

Ezeknek  mind  tiszta  tudatában  volt  a  Károlyi-kormány  és
mégis  hajtva  hiúsága  és  határtalan  könnyelműsége  s  vakmerő
elbizakodottsága  által,  vesztébe  vitte  az  országot  azáltal,  hogy
minden  áron  arra  törekedett,  hogy  az  entente  vezető  embereivel
mielőbb közvetlen érintkezésbe juthasson.

Tudnia  kellett  az  előzmények  után,  hogy  a  mai  kisentente-
tal  való  bármilyen  érintkezése  csakis  Magyarország  romlására
kell, hogy vezessen.

Tudnia  kellett  arról  a  váltóról,  melyen  jótállóként  az  entente
szerepelt,  elfogadóul  pedig  Magyarországot  akarják  belekény-
szeríteni.

És  ahelyett,  hogy  a  háború  erőszakos  befejezése  után  le-
számítoltatás  céljából  bemutatott  hamis  váltót  visszautasította
volna,  illetve  a  páduai  fegyverszüneti  szerződéshez  ragaszkodott
volna,  maga  kereste  a  hamis  váltó  tulajdonosaival  való  lealázó
egyezkedést  biztos  tudatában  annak,  hogy  semmi  ereje  nem  lesz
elleneivel  szemben  fellépni,  mert  „katonát  többé  látni  sem
akaró”  hadügyminiszterével  a  hadsereget  felbomlasztotta  és  el-
zülesztette.

A  Károlyi-kormánytól  oly  hőn  óhajtott  közvetlen  tárgyalás
felvételével  egy  bizottságot  bíztak  meg,  melynek  vezetőjévé
Berinkey miniszterelnököt szemelték ki.

Az  első  utazási  cél  Pádua  volt.  Tekintve  az  ut  hosszúságát,  a
közlekedési  viszonyok  nehézségét  és  mert  a  jugoszláv  nemzeti
tanács  nem  biztosította  Károlyi  kormányának  az  átutazást,  el-
határozták,  hogy  a  közelebbi  és  könyebben  elérhető  Belgrádba
utazzék a bizottság.

November  hó  4-én  gróf  Károlyi  érintkezésbe  jutott  az
entente  balkán-főparancsnokságával  és  tudatta,  hogy  a  magyar
kormány bizottságot fog Belgrádba küldeni tárgyalás végett.

A  magyar  hadügyminiszternek  1918  november  hó  óén
Franchet  d'Esperey  tábornokhoz  intézett  27.867/eln.  10.  számú
rádió-távirata  (M.  sz.  melléklet)  szerint  a  bizottság  feladata  lett
volna,  hogy  a  páduai  fegyverszüneti  szerződést  ismertesse  és
hogy  az  entente  haderők  balkáni  főparancsnokságát  a  magyar
kormánynak  a  fegyverletételre  vonatkozó  parancsáról  tájé-
koztassa.
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Franchet  d'Esperey  tábornok  —  miután  tudomására  jutott,
liogy  a  páduai  fegyverszüneti  szerződés  az  olasz  és  osztrák-
magyar  főparancsnokság  között  tényleg  létrejött  —  kérdést  in-
tézett  Parisban,  hogy  a  megkötött  páduai  fegyverszüneti  szerző-
dés  joghatállyal  bír-e  a  balkán-frontra  is  és  hogy  a  magyar  ki-
küldöttekkel  tárgyalásba  bocsátkozhatik-e?

November  6-án  Franchet  d'Esperey  tábornokot  Parisból
értesítették,  hogy  tárgyalhat  ugyan  a  magyar  kormány  által  ki-
küldött  bizottsággal,  de  csakis  oly  irányban  és  tárgyban,  mely
a  Diaz-féle  fegyverszüneti  szerződés  határozványainak  Magyar-
országgal szemben való alkalmazására vonatkozik.

Franchet  d'Esperey  tábornok  a  nyert  utasítás  után  Parisba
jelentést  küldött,  hogy  gróf  Károlyival  érintkezésbe  fog  lépni
Belgrádban,  hogy  a  nyert  katonai  irányelvek  figyelembevételével
Magyarországra  nézve  a  páduai  fegyverszüneti  szerződést  fogja
a  tárgyalások  folyamán  alkalmazni;  biztosítani  fogja  a  stra-
tégiai  fontos  pontok,  vasutak  stb.  birtokbavételét,  valamint
Szerbiának katonailag való fedezését is.

A  bizottság  Budapestről  1918  november  hó  6-án  kora  haj-
nalban  indult  el.  Az  utazás  Újvidékig  vasúton,  onnan  Belgrádig
hajón történt.

A  bizottság  a  következőkből  állott:  gróf  Károlyi  miniszter-
elnök  és  Jászi  nemzetiségi  miniszter  a  magyar  kormány  kép-
viseletében;

báró Hatvány a Nemzeti Tanács képviseletében;
Bokányi a Munkástanács képviseletében;
Csernyák százados a Katonatanács képviseletében;
Hajós  százados,  Schubert  főhadnagy,  Soós  zászlós  a  Katona-

tanácstól;
Abt főhadnagy a testőrség parancsnoka;
Körfer  miniszteri  tanácsos  a  kereskedelmi  miniszter  kép-

viseletében;
Rau a szénbizottságtól;
Stielly vkt. százados a hadügyminisztérium képviseletében;
Bakonyi a miniszterelnökség sajtóirodájától és
Jeszenszky főhadnagy, a miniszterelnök titkárja.
A bizottsághoz csatlakozott azonfelül 5 újságíró.
A  bizottság  este  Belgrádnál  partraszállott  és  a  Korona-

szállodában  szállt  meg.  A  szerb  Duna-hadosztály  parancsnoka
értesítette  gróf  Károlyit,  hogy  az  entente  keleti  hadseregének  fő-
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parancsnoka,  Franchet  d'Esperey    francia    tábornok  másnapon,
azaz november hó 7-én fog Belgrádba megérkezni.

Franchet  d'Esperey  tábornok  tényleg  a  jelzett  napon  dél-
után 5h-kor megérkezett.

Erre Károlyi összehívta a bizottságból a következőket:
Jászit,  Hatványt,  Csernyákot,  Kor  fért,  Raut  és  Stielly  vkt.

századost.
Ezen  bizottság  1918  november  hó  7-én  délután  7h-kor  meg-

jelent Franchet d'Esperey tábornok előtt.
Hogy  a  fegyverszüneti  tárgyalás  miként  folyt  le,  idézem  egy

szem- és fültanú jelentéséből a következőket.
Egy  szalonba  vezettek  bennünket,  hol  nemsokára  meg-

jelent  a  francia  főparancsnok;  egy  alacsony,  markáns  vonású,
energikusnak  látszó  tábornok,  egy  francia  és  egy  szerb  ezredes
kíséretében.  Károlyi  bemutatta  a  bizottság  egyes  tagjait.  Cser-
nyák  bemutatásánál,  mikor  meghallotta,  hogy  a  Katonatanács
elnöke, megjegyezte: „Vous êtes tombé si bas!”

A  bemutatás  után  Károlyi  felolvasta  francia  nyelven  azon
memorandumot,  melyet  a  hajón  való  utazás  alatt  Jászi  nemze-
tiségi  miniszter  szerkesztett.  Midőn  az  olvasás  közben  a  csehek-
ről  volt  szó,  Franchet  tábornok  mindig  nyomatékosan  meg
jegyezte:  „pas  tchèque,  mais  tchécoslovaque!”  Mikor  Erdélyről
volt  szó  Franchet  tábornok  azt  mondotta,  hogy  „ce  n'est  pas
hongrois!”  Erre  Károlyi  és  Jászi  közbevetették,  hogy  „nem  is
teljesen  román”,  mire  Franchet  tábornok  többször  erélyes  és
hangos  „Assez!”  szóval  véget  szakított  a  közbevetett  magyará-
zatoknak.

Azan  Paul  francia  alezredes  szerint  a  gróf  Károlyi  által  fel-
olvasott  memorandumban  többek  között  az  volt,  hogy  az  új
magyar  kormány  az  ententenek  az  azonnali  fegyverszünetet  és
a  külön  békekötést  felajánlotta,  de  az  ententehoz  nem  juthatott
el  szava,  mert  a  német  legfelsőbb  hadvezetőség  az  országot
elzárta  a  szövetséges  hatalmaktól.  Weber  gyalogsági  tábornok,
aki  —  mint  beszélik  —  tárgyalt  Diaz  tábornok,  olasz  főparancs-
nokkal,  semmiképen  sem  volt  fejogosítva  a  már  független
Magyarországot  képviselni  és  így  az  általa  kötött  fegyverszüneti
szerződést  az  új  magyar  kormány  nem  ismeri  el,  mert  a  magyar
nép  akaratát  csakis  a  magyar  nép  kiküldöttei  képviselhetik.
(Les  armistices  d'Orient  en  1918.  L'armistice  avec  la  Hongrie.
L'illustration Ni: 4105. 5. Novembre 1921.)

Ha  a   Károlyi-féle  memorandum  ezt  tartalmazta  —  miben
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nem.  kételkedhetünk,  mert  arra  semmi  okunk  sincsen,  hogy
Azan  Paul  francia  alezredes  szavahihetőségét  kétségbe  vonjuk  —
akkor  gróf  Károlyi  Mihály  hazudott  és  Franchet  d'Esperey  tá-
bornokot tudatosan félrevezette.

Gróf  Károlyi  kormánya  igenis  hozzájárult  ahhoz,  hogy  a
páduai  fegyverszüneti  tárgyaláson,  Weber  gyalogsági  tábornok
a  már  független  Magyarországot  is  képviselje.  Ezt  bizonyítja
azon  távirat,  melyet  a  hadseregfőparancsnokság  Weber  gyalog-
sági tábornoknak küldött.  (Lásd a 206. oldalon.)

Ha  tehát  ezt  gróf  Károlyi  1918  november  hó  7-én  Belgrád-
ban  Franchet  d'Esperey  tábornok  előtt  letagadta,  akkor  tudato-
san csalást követett el.

Az  pedig  nem  szorul  bizonyításra,  hogy  a  magyar  nép
összeségét  gróf  Károlyi  vezette  bizottság  nem  képviselhette.  Az
lehet;  hogy  a  Nemzeti  Tanács  kiküldötte  a  forradalmár  politiku-
sokat,  a  Munkástanács  kiküldötte  a  szocialista  munkásokat,  a
Katonatanács  kiküldötte  az  őszirózsás  katonákat  képviselte,  de  a
magyar  nemzet  sohasem  adott  törvényes  megbízatást  arra,  hogy
a  Nemzeti  Tanács,  Munkástanács  és  a  Katonatanács  Belgrádban
képviselje.

A  memorandum  felolvasása  után  Franchet  d'Esperey  tábor-
nok  egy  papírlapról  olvasva  beszédet  tartott,  melynek  a  lényege
a  következő  volt:  1867-ig  Franciaország  szerette  a  magyarokat,
hangsúlyozta,  hogy  ő  nem  Magyarországot  „Hongrois”-t  érti,
hanem  a  magyarokat  „les  madjars”-t;  de  azután,  mikor  a  ma-
gyarok  a  németekhez  csatlakoztak,  elveszítették  Franciaország
szimpátiáját.  A  háborúban  a  magyarok  ugyanolyan  kegyetlenek
voltak,  mint  a  németek  és  ezért  ugyanúgy  kell  most  lakolniok,
mint a németeknek.

Ezután  a  francia  tábornok  Károlyi  és  Jászival  egy  belső
szobába vonult vissza.

A  tárgyalás  eltartott  kb.  egy  óra  hosszat,  mire  Franchet
d'Esperey  tábornok  kíséretével  vacsorázni  ment  és  a  magyar
bizottságot faképnél hagyta.

Károlyi  ezután  a  Nemzeti  Tanács,  Munkástanács  és  a
Katonatanács  képviselőivel  tárgyalásra  összeült,  melybe  a  szak-
előadókat  nem  vonta  be.  A  tanácskozás  befejeztével  Károlyi
Jászival  együtt  megfogalmazta  a  tanácskozás  eredménye  alap-
ján azon választ, melyet a francia főparancsnoknak átadott.

Ezen  válaszjegyzékben  Károlyi  elfogadta  Franchet  d'Esperey
tábornok feltételeinek összes pontjait.



216

Mivel  Franchet  d'Esperey  tábornoknak  nem  volt  felhatal-
mazása  egy  újabb   szerződés  megkötésére,  a  tervezetet  döntés
céljából Parissal tudatni kellett.

A  válasz  bevárására  Stielly  vkt.  századost  Belgrádban
visszahagyták.  Nevezettre  azért  esett  a  választás,  mert  Franchet
d'Esperey  tábornok  határozottan  megkövetelte,  hogy  a  vissza-
maradó tiszt nem lehet olyan, ki a Katonatanács tagja.

A  bizottság  többi  tagja  a  tárgyalás  után  hajóra  szállott  és
Budapestre visszautazott.

November  hó  9-én  Kalafatovic  szerb  ezredes  átadta  Stielly
századosnak  Clemenceau  francia  miniszterelnök  válaszát,  mely
Parisból jött távirati úton.

Ezen  táviratban  az  volt,  hogy  Franchet  d'Esperey  tábornok
csakis  tisztán  katonai  kérdésekben  tárgyalhat  a  magyar
kormánnyal.

Stielly  százados  Clemenceau  miniszterelnök  válaszával  ko-
csin Újvidékre utazott, hová november hó 9-én este megérkezett.

Másnap,  november  hó  10-én  Stielly  százados  Újvidékről
Károlyival  telefonon  beszélt,  ki  tudatta  Stielly  századossal,  hogy
Linder  Béla  volt  hadügyminiszter  a  szerződés  aláírása  végett  út-
ban van Újvidékre és kísérje őt el Belgrádba.

November  hó  11-én  Linder  megérkezett  vasúton  Újvidékre
és útját hajón folytatta Belgrádba, hova délután érkezett meg.

Kalafatovic  szerb  ezredes  értesítette  Lindert,  hogy  mivel  fel-
hatalmazása nincsen, így Linderrel összeköttetésbe nem léphet.

November  hó  12-ike  eltelt  anélkül,  hogy  a  szerbek  Linder-
rel  szóba  állottak  volna.  Ki  is  fakadt  Linder,  hogy  Belgrádban
van már 24 órája és nem tárgyalhat.

November  hó  13-án  este  9h-kor  Belgrádba  megérkezett
Henrys francia tábornok.

Éjjel  10h-kor  a  szerb  hadseregfőparancsnokságra  meghívott
Linder,  a  magyar  kormány  nevében  éjjel  Va  12  órakor  aláirta  azt
a  „katonai  egyezményt”,  melyet  november  hó  7-én  Franchet
d'Esperey  tábornok  kikötései  alapján  Károlyi  és  Jászi  meg-
szövegezett.

Ezen  egyezmény  szövegét  és  az  új  demarcátionális  vonalat
a 49. és 50. sz. melléklet tünteti fel.

Hogy  mi  indíthatta  a  Károlyi-kormányt  arra,  hogy  a  jog-
erős   páduai   fegyverszüneti   szerződés   ellenére  az   entente   had-
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erők  balkáni  főparancsnokával    egy    újabb    szerződést    kössön,
sem volt felderíthető»

A belgrádi egyezmény aláírása és elfogadása hazaárulás.

A hazaárulást bizonyítják a következők:
1. A  páduai  fegyverszüneti  szerződés  megkötésénél  a  szö-

vetséges  és  társult  hatalmakat  képviselő  olasz  hadseregfőpa-
rancsnokság  delegátusa  leszegezte  azt,  hogy  Ausztria-Magyar-
ország  összes  frontjaira  vonatkozólag  csakis  a  páduai  fegyver-
szüneti szerződés érvényes.

2. Clemenceau  francia  miniszterelnök  távirata  szerint
Franchet  d'Esperey  tábornoknak  csakis  azon  katonai  kérdések
tárgyalására  volt  felhatalmazása,  melyeknek  szabályozására  a
páduai  fegyverszüneti  szerződés  I.  3.  pontja  szerint,  mint  az
entente-hatalmak  keleti  hadseregének  főparancsnoka  a  balkán-
hadszintérre  vonatkozólag  kötelezve  volt.  A  belgrádi  katonai
egyezmény  azonban  Magyarországra  nézve  oly  súlyos  politikai,
közigazgatási  és  gazdasági  kikötéseket  és  feltételeket  tartalma-
zott,  melyek  nem  voltak  katonai  jellegűek  és  így  nem  is  lehet-
tek  az  egyezmény  tárgyai,  hanem  azok  csak  a  békekötésnél
voltak  eldönthetők.

3. A  katonai  egyezményt  nem  az  entente-hatalmak  keleti
hadseregének  főparancsnoka  írta  alá,  kinek  —  erre  egyébként
sem  a  páduai  fegyverszüneti  szerződés  szerint,  sem  Clemenceau
francia  miniszterelnök  távirata  szerint  joga  nem  volt  —  hanem
aláírókként  az  okmányon  Michits  szerb  vajda  és  Henrys  francia
tábornok  szerepelt,  kik  szintén  nem  voltak  felhatalmazva  arra,
hogy  az  entente-hatalmak  és  Magyarország  között  szerződést
kössenek.

4.  A  Károlyi-kormánynak  nem  volt  joga  Magyarország  meg-
csonkítására  az  ország  megkérdezése  nélkül  ily  szerződést  meg-
kötni; tehát ezen cselekedete törvénytelen.

5. A  belgrádi  katonai  egyezmény  egyrészt  a  Magyarországot
délről fenyegető entente-terror, másrészt Károlyi műve volt.

6. Henrys  francia  tábornok  és  Michits  szerb  vajda  önkénye-
sen  járt  el,  midőn  a  Károlyi-kormány  kiküldöttjével  Linder  Bélá-
val  a  megkötött  és  érvényes  páduai  fegyverszüneti  szerződés  fel-
tételeitől  eltérően  Magyarország  határától  jóval  északabbra
fekvő új demarcátionális vonalat állapított meg.

Franchet  d'Esperey  tábornok  tudta,  hogy  a  párisi  legfelsőbb
haditanács    az    osztrák-magyar     monarchia    és     az    entente
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között  létrehozandó  fegyverszüneti  szerződés  megkötésével  egye-
dül  az  olasz  hadsereg  főparancsnokságát  bízta  meg  és  azért  nem
is  vállalta  magára  a  belgrádi  katonai  egyezmény  aláírását,  de
elfogadhatta  és  kiaknázhatta  a  Károlyi-féle  bizottság  által  fel-
ajánlott  előnyöket  és  minden  lelkiismereti  furdalás  és  erkölcsi
felelősség  nélkül  írathatta  alá  két  alárendelt  közegével  azon  ok-
mányt, melynek belgrádi katonai egyezmény volt a cime.

Arra  nézve,  hogy  a  belgrádi  katonai  egyezmény  mily  határ-
talan  könnyelműség,  tudatlanság  és  hazafiatlanság  közepette  lá-
tott  napvilágot,  ismételek  egyes  részleteket  azon  tiszt  jelentésé-
ből,  ki  úgy  Károlyinak,  mint  Lindernek  kíséretében  a  belgrádi
katonai  egyezmény  tárgyalásain  mint  annak  szem-  és  fültanúja
jelen volt.

Ezen  tiszt,  —  kinek  véleményét  egyáltalában  ki  sem  kérték,
pedig  mint  katonai  szakértő  szerepelt  ott  —  a  következőkel
mondja:

„Mikor  Budapestre  érkeztem  és  elolvastam  a  távollétem
alatt  megjelent  lapokat  és  azokban  olvastam  az  osztrák-magyar
monarchia  hivatalos  képviselője,  Weber  gyal.  tábornok  és  az
entente  megbízottja,  Diaz  olasz  tábornok  között  1918  november
hó  3-án  Páduában  megkötött  fegyverszüneti  szerződést,  azon-
nal  feltűnt  nekem,  hogy  a  két  szerződés  között  (Diaz-féle  és
Franchet  d'Esperey-féle)  nincs  meg  az  összefüggés,  holott  magá-
tól  értetődik,  hogy  a  belgrádi  egyezmény  csak  kiegészítő  része
lehetett  a  páduai  fegyverszüneti  szerződésnek.  Az  alap  csakis  a
Diaz-féle  szerződés  lehetett  és  eszerint  a  Franchet  d'Espereyvel
megkötendő  egyezménynek  csakis  a  fegyverszüneti  állapot  idő-
pontjára kellett volna kiterjedni.

A  belgrádi  egyezménynek  összes  szakaszai,  vagyis  követel-
ményei  tehát  teljesen  jogtalanok  voltak.  Legsúlyosabb  az  I.  sza-
kasz,  mely  egy  új  demarcátionális  vonalat  tűzött  ki.  Ez  teljesen
jogtalan  követelése  volt  Franchet  d'Esperey  francia  tábornok-
nak,  mert  hiszen  a  páduai  fegyverszüneti  szerződés  szerint  csak
egy demarcátionális vonal volt, Svájctól a tengerig terjedő.

A  többi  pontra  vonatkozólag  az  osztrák-magyar  monarchia
kötelezettsége  csak  annyiban  állott,  hogy  csapatait  az  1914-iki
határok  mögé  vonja  vissza.  Úgyszintén  teljesen  jogtalan  köve-
telés  a  vasútanyag,  lovak,  vasúti-  és  távíró-munkásoknak  stb.
kiszolgáltatása, illetve szolgáltatása.

Eleinte  úgy  vélekedtem,  hogy  a  forradalmi  zűrzavarban    a
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páduai  fegyverszüneti  szerződés  létrejötte  és  annak  pontjai  nem
jutottak  a  Károlyi-kormány  tudomására,  vagy  hogy  az  AOK.
nem  közölte  azokat  a  magyar  kormánnyal  és  hogy  Franchet
d'Esperey tábornok eljárása tisztán becsapás volt.

Csak  későbben  tudtam  meg,  hogy  a  Károlyi-kormány  igenis
tudott  a  páduai  fegyverszüneti  szerződés  létrejöttéről  és  ismerte
is  annak  pontjait,  sőt  Linder  miniszternél,  mikor  1918  november
hó  11-én  Belgrádba  utazott,  a  szerződés  egy  másolati  példánya
meg is volt.

Eljárásának  indokát  nem  ismerem,  de  nem  képzelhetem
másként,  mint  úgy,  hogy  a  Károlyi-kormány,  hogy  Magyar-
ország  teljes  függetlenségéről  tanúságot  tegyen,  mindenáron  ön-
állóan  akart  tárgyalni  az  ententetal  és  ezért  a  prestige-kérdésért
kellett  azután  oly  súlyos  áldozatokat  az  országnak  magára  vál-
lalni,  mint  amilyet  a  szerb  és  román  megszállás,  a  vasutanyag,
tóanyag  stb.  kiszolgáltatása  képezett.  Károlyi  alighanem  meg
akarta  mutatni  azt  is,  hogy  amit  a  monarchia  nem  tudott  el-
érni,  ő  minden  nagyobb  nehézség  nélkül  keresztülvitte,  azaz  az
ententetal  a  közvetlen  érintkezést  megteremtette.  Károlyi  minden
áron  bizonyítani  akarta  csatlósainak  már  régen  hangoztatott
állítását,  hogy  az  entente  csakis  ő  vele  —  már  mint  tudniillik
Károlyival  —  áll  szóba.  Ezzel  sikerült  neki  az  ország  közvéle
menyét megtéveszteni.

Most  Budapesten  tudtam  csak  meg  Nyékhegyi  Ferenc  al-
ezredestől,  —  ki  a  páduai  fegyverszüneti  szerződés  tárgyalásain
a  Weber  gyal.  tábornok,  bizottságában  Mag}rarországot  képvi-
selte  —  hogy  a  demarcátionális  vonal  kérdésével  kapcsolatban
felmerült  az  a  kérdés,  hogy  a  monarchia  többi  frontjain  milyen
demarcátionális  vonal  van  és  az  e  tárgyalásokat  vezető  Badoglio
tábornok  kijelentette,  hogy  ahol  a  szerződésben  nincs  meghatá-
rozás, ott az 1914, évi országhatár a demarcátionális vonal.

Nyékhegyi  alezredes  ezt  aktaszerűleg  is  tudta  bizonyítani,
mert  a  páduai  fegyverszüneti  szerződés  tárgyalásainak  összes
aktáiról  volt  neki  hiteles  másolata.  Ezeket  az  aktákat  Károlyi
elkérte  Nyékhegyi  alezredestől,  áttanulmányozta  és  átadta  az-
után  Diener-Dénes  külügyminiszteri  államtitkárnak.  A  kormány
valószínűleg  eltüntette  ezeket  az  eljárását  kompromittáló  irato-
kat.  Ez  azonban  csak  időleges  dolog  lehet,  mert  hiszen  a  had-
seregfőparancsnokság  aktáiból  egyszer  mégis  csak  ki  kell  de-
rülni  az  igazságnak,  akkor  persze  már  csak  történelmi  értékük
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lesz,  mert  az  országot  a  csapásért  az  igazság  kiderülése  nem
fogja tudni kárpótolni.”

Eddig szól a jelentés.
Gróf  Károlyi  Mihály  hazaárulása  az  első  rést  törte  az  ezer-

éves  Magyarország  területi  épségén.
A  történelem  a  bizonysága  annak,  hogy  a  kis  entente  -

államok,  a  belgrádi  egyezség  nyomán  haladva,  mindjobban  fo-
kozódó,  vakmerő  erőszakkal  tördelték  le  Magyarország  szent
koronájának a legszebb és legbecsesebb ékességeit.

Munkájuk  könnyű  volt,  mert  a  fegyveres  erő  nélkül  álló
ország teljesen tehetetlen volt velük szemben.

Tudták  azt,  hogy  a  magyar  hadsereget,  mely  egyedül  áll-
hatott  volna  útjokban  és  melynek  vasöklét  a  világháborúban
mindenkoron  oly  súlyosan  érezték,  a  kormány  maga  robbantotta
szét. Pedig mennyire másképen történhetett volna minden.

Magyarország  ezeréves  határaival  teljes  biztossággal  meg-
menthető  lett  volna,  ha  a  Károlyi-kormány  a  fegyverletételt  pa-
rancsot  nem  adja  ki  és  ha  nem  köti  meg  a  belgrádi  katonai
egyezményt.

A  belgrádi  katonai  egyezmény  megkötésével  (1918  novem-
ber  13.)  a  Károlyi-kormány  Magyarországnak  Nagy  számos  felső
völgye  —Beszterce—Maros-folyó—Szabadka—Baja—Pécs-vonalig
terjedő  részét  a  románoknak  és  szerbeknek  önként  kiszolgál-
tatta. (50. sz. melléklet.)

Mivel  az  egyezmény  szerint  a  magyar  katonai  parancsnok-
ságoknak  és  csapatoknak  a  demarcátionális  vonal  mögé  kellett
visszahúzódni, a megszállást semmi sem akadályozhatta meg.

A  csehek  Északmagyarországot  követelték  és  azt  a  cseh-
szlovák  államba  akarták  bekebelezni;  a  magyar  kormány  egye-
bet nem tett, mint tiltakozott.

A  csehek  ezen  tiltakozásra  vajmi  keveset  adtak,  mert  tud-
ták,  hogy  a  Károlyi-kormány  a  pacifista  elv  alapjain  állott;
tudták,  hogy  a  harcterekről  hazaözönlő  katonaságot  szétzülleszt-
vén  (1918  nov.  1.  fegyverletételi  parancs)  ellenük  karhatalmat
nem  alkalmazhatott;  tudták,  hogy  a  forradalom  (1918  október
31.)  tovaterjedő  tűzvészként  fokozatosan  az  egész  országot  el-
borítva,  a  rendet  és  közbiztonságot  elhamvasztotta  és  ezért  a
megszállásra  a  jogcímet  és  az  ententetól  a  felhatalmazást  meg-
kaphatják.

Ezen  reájuk  igen  kedvező  helyzetet  a  csehek  tényleg  gyor-
san  ki  is  használták,  amennyiben  —  bár  ekkor  még  hadsereg-
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gel  éppenséggel  nem  rendelkeztek  —  a  harcterekről  hazatérő
katonákat  gyorsan  összeterelték  és  úgy,  ahogy  voltak  és  annyi-
val,  amennyivel  éppen  pillanatnyilag  rendelkeztek,  a  Kis-Kárpá-
tok,  Nyugati  Kárpátok  és  Beszkidek  szorosain  át  a  Vág  völgyébe
betörtek.

Egyedül  a  Károlyi-kormány  bűne  volt  az,  hogy  Magyar-
ország  államhatalma  nem  volt  elégséges  arra,  hogy  ezen  gyenge?
hiányosan  felszerelt,  bandák  jellegét  viselő  szedett-vedett  cseh
csapatokkal szemben Magyarországot megvédje.

A  belgrádi  katonai  egyezmény  elfogadásával  a  magyar  kor-
mány  az  ország  megvédésére  a  legerősebb  védővonalat  (Duna—
Dráva-folyót  és  a  déli  és  délkeleti  Kárpátok  szorosait)  az  ellen-
ségnek  a  legkönnyelműbben  feladta  s  ezáltal  a  Magyarországba
vezető  kapukat  kitárta,  az  ellenséget  az  országba  kardcsapás  nél-
kül  beengedte  és  az  ország  legtermékenyebb  részét  (Bánát)  mar-
talékul odadobta.

\A  magyar  történelemben  példa  nélküli,  hogy  az  ország:
tétlenül  nézte  azt,  hogy  az  ellenség  minden  jog  ellenére  Szent
István  birodalmából  egész  országrészt elrabolt.

A  kormány  a  románokkal  és  szerbekkel  a  belgrádi  egyez-
mény  alapján  fegyverszüneti  szerződést  kötött,  így  teljes  figyel-
mét  és  erejét  Prága  felé  fordíthatta,  honnan  Magyarországot
veszély fenyegette.

Az  egyezménynek  a  csehek  részéről  történt  megsértése  által
szabadkezet  nyert  a  kormány;  védekezhetett  volna,  hiszen  a
harcterekről  kb.  21  oly  magyar  hadosztály  volt  útban  hazafelé
(Θ2.  sz.  melléklet),  mely  kijelentette,  hogy  az  utolsó  csepp  vérig
megvédi a hazát.

És  ha  ezen  erő  nem  lett  volna  elég,  úgy  ott  volt  a  hadsereg
és  honvédség  póttesteinél  pár  százezret  kitevő  katona,  mely  ki-
képzés alatt fegyverben állott. (51. sz. melléklet)

Ha  már  Erdély,  ha  már  a  Bánság  elveszett,  meg  kellett
volna  Északmagyarországot  minden  körülmények  között
menteni!

A  Károlyi-kormány  a  harcterekről  rendben  és  fegyveresen
hazatért hadosztályokat feloszlatta, katonáit hazaküldte.

Mivel  pedig  az  országban  a  lázadás,  a  fosztogatás  és  a  rab-
lás  általánossá  vált  és  karhatalom  az  államhatalom  rendelkezé-
sére  nem  állott,  a  gombamódra  elszaporodott  nemzeti  tanácsok
a  közbiztonság  és  magánvagyon  megvédésére  nemzetőrségeket
szerveztek.



222

Nemzetiségi  területeken  többféle  nemzetőrség  alakult,  így
német,  tót,  szerb  és  román  nemzetőrségek  is,  melyek  idővel  a
magyar  államhatalommal  szembehelyezkedtek  és  a  megszállás
céljából  az  országba  betörő  cseh,  szerb  és  román  haderőhöz
csatlakoztak.

A  nemzetiségi  területeken  szervezett  nemzetőrségek  tehát  a
magyar államra nézve határozottan károsak voltak.

November  hó  végén  az  ország  területén  már  kb.  ezer  hely-
ségben  voltak  nemzetőrségek  felállítva,  körülbelül  100.000  fő
összlétszámmal.
A  belső  rend  és   közbiztonság  helyreállítására  és   fentartá-
sára  a  megszervezett  nemzetőrség  azonban  nem  volt  alkalmas;
sok  helyen  megbízhatatlanságuk  miatt  lefegyverezték  és  felosz-
látták,  őket.    Ahelyett,   hogy    a    rendet  fentartották  volna,    sok
helyen maguk fosztogattak és raboltak.

Ezt  bizonyítják  a  tömegesen  beérkezett  jelentések,  melyek-
ből néhányat az 52. és 57. sz. mellékletek tüntetnek fel.

Mivel  pedig  a  polgárság  belátta,  hogy  a  nemzetőrség  a  köz-
biztonságot  fentartani  nem  tudja,  maga  is  szervezett  vagyonának
és személyi biztonságának megőrzésére polgári  (nép)-őrséget.

A  kormánynak  hamar  be  kellett  látnia,  hogy  a  nemzetőrség
még helyi szolgálatra sem alkalmas.

Az  53.  sz.  melléklet,  —  melyet  a  hivatalos  napi  helyzetjelen-
tések  adataiból  állítottam  össze,  —  bizonyítja,  hogy  Magyar-
ország  egész  területén  anarchia  uralkodott,  dacára  annak,  hogy
a  belső  rend  és  közbiztonság  fentartására  az  országban  100.000
főnyi nemzetőrség és 8678 főnyi polgárőrség állott fegyverben.

Arra  pedig,  hogy  a  hazát  a  betörő  ellenséggel  szemben  meg-
védje, még számítani sem lehetett.

A  kezdődő  anarchia  láttára  a  hadügyminisztérimban  kellő
időben  javaslatot  tettek  arra,  hogy  a  veszélyes  állapot  megszün-
tetésére  rendes,  megbízható  katonaságot  kellene  teremteni.  Lin-
der  hadügyminiszter  a  javaslatot  mosolyogva  intette  le,  mond-
ván:  „Az  urak  nagy  tévedésben  vannak,  itt  nem  szervezésről,
de  leszerelésről  van  szó.  Fosztogatás,  rablás  a  forradalommal
együtt jár.”

Linder  hadügyminiszter  menesztésével  a  Károlyi-kormány
a  „nem  akarok  többé  katonát  látni”  elvet  feladta  és  elrendelte,
hogy  az  1896—1900.  évfolyamokat  ne  szereljék  le,  hanem  fegy-
veres  szolgálatra    visszatartsák,    illetve    ha    már    szabadságolták
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volna,  úgy  tényleges  szolgálatra  újból    behívják    őket.    (54.    sz.
melléklet.)

Ezen  rendelkezésnek  pedig  az  volt  az  eredménye,  hogy  csak
a  megbízhatatlan  és  munkanélküli  elemek  maradtak  vissza,
illetve  jelentkeztek  szolgálatra.  A  becsületes,  megbízható  falusi
nép  a  közbiztonsági  állapotok  általános  elfajulását  látva,  tűz-
helyének és földjének őrzésére otthon maradt.

Ily  módon  a  hadsereg  csak  az  ipari  üzemek  szünetelése
folytán  kenyér  nélkül  maradt  és  szocialista  eszmékkel  telitett
gyári munkásokból és dologtalan söpredékből verődött össze.

Mint  a  később  bekövetkezett  eseményekből  látni  fogjuk,
ezen  hadsereg  nem  azért  alakult,  hogy  az  ezeréves  hazát  a  ránk-
törő  ellenség  ellen  megvédje,  hanem  pusztán  anyagi  előnyökért,
hogy  pillanatnyilag  keresethez  jusson.  Hiszen  a  munkáselemek
zöméből  alakult  katonaságot  befolyásoló  szociáldemokrata-párt
hivatalos  közlönye  288.  számában  „a  területi  épséget”  már  1918
december 5-én a gúny tárgyává tette.

  A  hadsereg,  midőn  a  haza  védelmére  sorompóba  állították,,
a  veszélyeztetett  pontokat  otthagyta,  kijelentette,  hogy  harcolni
nem  akar  és  a  hazát  megtagadó  nemzetköziség  alapjára  helyez-
kedett.

A  hadsereg  összetétele  volt  elsősorban  az  oka  annak,  hogy
előbb szocialistává, később kommunistává vedlett át.

Azon  időben  tehát,  midőn  köztudomású  volt,  hogy  szomszé-
daink  három  világtáj  felől  törnek  a  hazára,  a  Károlyi-kormány
megbocsáthatatlan  bűnt  követett  el,  hogy  a  harctérről  hazatérő
megbízható  katonaságot  leszerelte  és  helyébe  megbízhatatlan,
selejtes elemekből nemzetőrséget szervezett.

Majd  midőn  hibájának  tudatára  ébredt,  új  hadsereget  kez-
dett  szervezni;  azonban  már  erre  csak  oly  elemeket  kaphatott,
melyek  szocialista  eszmékkel  mesterségesen  meg  voltak  méte-
lyezve  és  melyeknek  a  fegyelme  a  Katonatanács  és  a  bizalmi-
férfi-rendszer  életbeléptetése  által  (55.  sz.  melléklet)  fokozatosan
elzüllött.

A  két  utóbbi  intézmény  behatása  alatt  a  hadsereg  a  parancs-
nokok  kezéből  kisiklott  és  a  szocialista-párt  vak  eszközévé  sü-
lyedt le.

November  hó  végén  a  következő  államhatalmi  szervek  ál-
lottak  a  Károlyi-kormány,  illetve  a  katonatanács  és  munkás-
tanács rendelkezésére:
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A) Budapesten
a) államrendőrség,
b) nép-  (polgár-őrség),
c) hadsereg  (karhatalmi osztagok),
d) a   budapesti   védőrség   (mint   az    államrendőrség    kar-

hatalma).

»B) Vidéken

a) csendőrség,
a) nemzetőrség     (melyet    Fényes    kormánybiztos    köztársa-

sági őrségnek akart átformálni),
b) rendőrség,
c) pénzügyőrség,
d) hadsereg.
November  hó  végén  a  hivatalos  nyilvántartás  adatai  szerint

a  leszerelt,  illetve  tényleges  szolgálatra  visszatartott  katonaság
létszámát az 56. sz. melléklet tünteti fel.

Ezen  kimutatás  szerint  leszereltek  16.766  tisztet  és  563.822
fő  harctéri  legénységet.  Azonban  ennél  sokkal  több  ·  katona  vált
ki  a  hadsereg  kötelékéből,  mert  a  Linder-féle  leszerelés  genia-
Hsan  úgy  ment  végbe,  hogy  a  hadszínterekről  hazaérkező  katona-
ság  úgyszólván  a  vasúti  kocsikból  széledt  szét  és  így  azokat  a
katonai  utasításokban  előirt  módon  nyilvántartásszerűen  fogya-
tékba venni teljesen lehetetlen volt.

Így  nézett  ki  a  magyar  hadsereg  1918  november  hónapjá-
ban,  amidőn  a  románok  és  szerbek  a  magyar  területek  megszál-
lására  az  ország  határát  átlépték,  illetve  amidőn  a  csehek  a  Vág
völgyébe betörtek.

Az  ország  védelmére  hivatott  hadsereg  a  póttesteknél  még
csak alakulóban volt.

Nagy  zavart  okozott  ennél  az  a  körülmény,  hogy  a  szerb  és
román  megszállás  elől  a  demarcátionális  vonal  mögé  menekülő
póttestek  parancsnokságai  illetékes  területeiktől  el  voltak  szige-
telve,  így  nem  kaphatták  meg  a  területileg  hozzájuk  tartozó
legénységet;  előbb  a  kolozsvári  és  szegedi,  későbben  a  pozsonyi
és  kassai  katonai  kerületi  parancsnokság  területén  a  megszállás
elől  elmenekülő  póttestek  összetorlódtak,  hatásköreik  összezava-
rodtak,  melyet  még  tetézett  az,  hogy  későbben  a  hadsereg  felállí-
tását  szervező  kerületi  parancsnokságok  is  (a  pozsonyi  Győrbe,
a  kassai  Nyíregyházára,  a  kolozsvári  Debrecenbe)  elmenekülni
voltak kénytelenek.
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Az eredmény  az  volt,  hogy  seregtesteket  egyelőre  felállítani
nem  tudtak.  A  századok  és  ütegek  különféle  legénységből,  külön-
féle  állománnyal,  hiányos  felszereléssel  pillanatnyilag  szervezet-
len  csoportokba  verődtek  össze,  aszerint,  amint  őket  egy-egy  vá-
ros  vagy  község  védelmére  vagy  a  rend  fentartására  a  különböző
és  egymástól  független  parancsnokságok  és  hatóságok  kiküldöt-
tek.  A  századokat  és  ütegeket  sem  a  feladatuknak  megfelelő  egy-
ségekbe  össze  nem  foglalták,  sem  a  helyzetek  felől  kellően  tájé-
koztatott  parancsnokok  alá  nem  helyezték;  sem  hadműveleti
terv,  sem  harcászati  összefüggés,  sem  tartalékképzés  az  alkalma-
zásnál nem volt látható!

Kezdetben  a  századokat,  az  ütegeket  városok  védelmére
szétforgácsolták  és  így  nem  csodálható,  hogy  a  gyenge  különít-
mények a cseh erők elől meghátráltak.

Később  pedig  midőn,  bár  a  hadsereg  számra  nézve  napról-
napra  nőtt,  a  laktanyákba  becsempészett  szocialista  eszmék  a
katonaságot  megmételyezték  és  a  bizalmirendszer  életbeléptetése
pedig  a  fegyelmet  tönkretette,  a  megteremtett  hadsereg  minden
sikeres  alkalmazásra  képtelenné  vált,  mert  a  fegyelmetlen  had-
sereg hasznavehetetlen volt.

És  midőn  a  Károlyi-kormány  az  általa  előidézett  fejetlenség
közepette  tanácstalanul  állott,  tehetetlenségében  azt  a  megoldást
választotta,  hogy  a  megszállás  ellen  tiltakozott  és  az  országba
mind  mélyebben  benyomuló  ellenség  elől,  a  vérontást  elkerü-
lendő, csapatait puskalövés nélkül visszavonta.

A  hadügyminiszter  1919  december  hó  22-én  kelt  34.200/eln.
1.  a.  számú  rendeletének  II.  pontjában  a  magyar  csapatok  maga-
tartására a következő utasítást adta ki:

„A  magyar  kormány  közölte  a  francia  misszió  vezetőjével,
Vix  alezredessel,  hogy  a  fegyverszüneti  szerződéshez  ragaszko-
dik  és  semmiféle  további  engedményt  adni  nem  hajlandó,  tehát
nem  hajlandó  arra  sem,  hogy  a  demarkációs  vonalon  innen
fekvő területeket katonailag kiürítse.

Ha  az  entente  ennek  dacára  —  a  fegyverszüneti  egyezmény
nyilvánvaló  megsértésével  —  mégis  meg  fogja  szállani  a  kérdé-
ses  területeket  és  továbbra  is  követeli  ezen  területek  katonai  ki-
ürítését  és  erőszakkal  fog  követelésének  érvényt  szerezni,  vér-
ontás elkerülése végett nem fogunk fegyverrel ellentállani.

Ez  szükséges,  mert  a  fegyveres  ellentállás  az  országba  be-
nyomult  ellenséges  erőkkel  szemben  végeredményben  sikerrel
aligha járhat.”
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Munkám  más  helyén  már  okmányokkal  bebizonyítottam,
hogy  igenis  a  fegyveres  ellentállás  akkor  biztos  sikerrel  járha-
tott  volna,  de  csak  akkor,  ha  nem  hazaárulók  intézik  Magyar-
ország sorsát.

Majd  midőn  végre  mégis  belátta,  hogy  nincs  más  mód,  mint
fegyverrel  védekezni,  akkorra  már  a  hadsereg  komoly  harcra  és
ellenállásra  képtelenné  vált;  az  ellenség  elől  a  Duna,  Ipoly  és
Tisza mögé megfutott!

A  szocialista  elzüllesztés  folytán  ide  jutott  a  magyar  mivolt-
jára  mindig  büszke  katona,  kit  hazaszeretete  és  hősiessége  miatt
ezer  éven  át  az  egész  világ  megcsodált  és  aki  a  4  ½   éves  világ-
háborút a fél világgal szemben oly dicsőséggel végigküzdötte.

A  háború  folyamán  úgyszólván  mindenki  tudta,  hogy  a
csehek Felsőmagyarország megyéit követelik!

Akkor  mindenki  azt  kiáltotta  Prága  felé  —  az  összes  sajtó-
ban  visszahangzott  —:  „jó,  próbálják  meg,  jöjjenek,  vegyék  el
fegyverrel!”

A  háború  egyik  oka  az  volt,  hogy  Szerbia  1914-ben  a  kettős
monarchia  részei  után  nyújtotta  ki  kezét  és  a  románok  is  azért
léptek  ki  1916.  évben  semlegességükből,  mert  elérkezettnek  vél-
ték az időt az országrablásra!

A  háborúnak  szerencsétlen  vége  által  kiváltott  megdöbbenés
után  minden  hazafiu  lelkében  ott  lappangott  a  nyomasztó  sejte-
lem,  hogy  a  csehek,  románok  és  szerbek  most  Magyarország
aranykalászos rónáin és erdős bércein akarnak osztozkodni.

Mindenki  meg  volt  győződve  1918  november  havában,  hogy
a  Magyarország  létéért  való  küzdelem  tulajdonképen  csak  most
fog bekövetkezni.

Most  kellett  volna  az  országban  a  „véres  kardot”  körülhor-
dozni  és  a  nemzetet  nagy  költőnk  szavával  felrázni:  „Talpra
magyar, hí a haza, itt az idő, most vagy — soha”

És mi történt?
Az  ország  forradalmosítása  által  az  államhatalmat  maguk-

hoz  ragadták,  a  nemzettel  a  fegyvert  letétették,  az  ellenséggel
Belgrádban  megalkudtak,  a  legértékesebb  országrészekről  ön-
ként  lemondtak  és  kimondották,  hogy  nem  védik  meg  Magyar-
országot.

A  forradalom  következtében  a  katonaság  az  ország  területén
elszéledt,  ruházati,  felszerelési  cikkeket,  fegyvert,  lövőszert  stb.
magával  vitt,  raktárakat  a  csőcselékkel  egyetemben  kifosztott;
felelős  számadó  közegek  helyüket  elhagyták;  minden  anyag  őri-
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zetlenül  hevert  szerte-széjjel  az  országban.  A  leszerelés  után  a
katonai  szolgálatból  kivált  legénység  mindenütt  új  ruhát  köve-
telt  és  önhatalmúlag  el  is  vett,  úgy  hogy  a  raktárak  kiürültek.
Az  ország  vasúti  vonalain  mindenfelé  számtalan  hadijavakkal
megrakott  vasúti  kocsik  részben  mozgásban  voltak,  részben
egyes  vasúti  állomáson  vesztegeltek,  mindenütt  kitéve  a  csőcse-
lék  fosztogatásainak.  Magyarország  déli  határának  védelmére
alakult,  hadsereg  Szerbiából  való  visszavonulása  közben  mérhe-
tetlen  hadianyagát  az  ország  déli  részében  elterülő  helységekben
helyezte  el,  a  hadsereg  szétzüllése  következtében  azok  mindenütt
őrizetlenül  fekve  maradtak;  ugyanaz  volt  a  helyzet  Erdélyben
a  Románia  területén  működött  hadsereg  anyaga  tekintetében.
Ezen  hadianyag  túlnyomórészben  a  szerbek  és  románok  kezére
jutott.

Az  olasz  és  az  orosz  harctérről  (Ukrajna),  továbbá  a  Bosz-
nián  át  és  Albániából  visszatérő  haderőktől  az  ország  határának
elérése  előtt  a  hadianyag  legnagyobb  részét  elszedték.  Igen  sok
esetben  a  tiszteket  és  legénységet  mindenükből  kifosztották  a
határ  elérte  előtt.  A  nemzeti  tanácsok  a  hadijavakat  igen  sok  he-
lyen  a  megalakult  különféle  nemzetőrségek  és  a  lakosság  céljaira
önhatalmúlag igénybe vették.

A  fenti  cselekmények  jellemzésére  a  hadügyminisztérium-
hoz  beérkezett  jelentésekből  egyes  eseteket  a  csatolt  57.  sz.  mel-
lékletben kivonatban összefoglaltam.

Hogy  pedig  a  hazaárulás  következménye  mi  volt,  elmon-
dotta  a  magyar  békeküldöttség  elnöke,  gróf  Apponyi  Albert  1920
január  havában  Parisban  a  békekonferencián  és  a  magyar  nem-
zet  nevében  tiltakozott-  a  megszálló  szomszéd  nemzetek  részéről
a  nemzetközi  joggal,  az  emberi  jogokkal,  a  kultúrával  és  az  em-
beriséggel  szemben  elkövetett  sérelmek  miatt.  Összes  hadianya-
gunkat  elrabolták,  a  hadiipar  gyárait  teljesen,  az  egyéb  ipari
üzemek gyárait nagyobbrészben leszerelték és elhurcolták.

Elmozdították  a  köztisztviselőket  és  közalkalmazottakat  ál-
lásukból;  rendelkeztek  az  állambevételek  és  államvagyon  felett;
rátették  kezüket  a  megszállott  területeken  lévő  összes  közleke-
dési  és  forgalmi  eszközökre  és  intézetekre;  a  szülőket  elválasz-
tották  gyermekeiktől;  az  új  esküt  megtagadó  vasutas-személyzetet
nemcsak  hogy  elmozdították,  hanem  sok  esetben  megbotozták,
börtönbe  vetették,  kínzásokkal  vallatták,  sőt  többet  közülök  köl-
tött  vádak  alapján  kivégeztek;  céltudatos  aknamunkát  indítottak
a  városok  magyarságának  kiirtására;  divatba  hozták,  hogy  bár-
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mely  feljelentés  alapján  bekísért  vagy  gyanúsnak  minősített
egyénnek  minden  kihallgatás  vagy  előzetes  vizsgálat  nélkül  ki-
járt  a  botozás;  a  magyar  lakosságot  halálos  fenyegetésekkel
kényszerítették  a  hadseregükbe  való  belépésre;  nagy  számban
elhurcoltak  magyar  tiszteket,  altiszteket  és  közkatonákat,  azokat
az  ország  belsejében  fogolytáborokba  gyűjtötték  össze  és  sa-
nyargatták;  nagy  hadisarcokat  vetettek  ki  és  hajtottak  be;  a
legtekintélyesebb  polgárokat  túszként  elhurcolták  és  sanyargat
ták;  a  magántulajdont  nem  tisztelték,  hanem  kidobták  az  embe
reket  saját  házukból;  a  magyarok  földjét  elvették  és  kényszer-
bérletekkel  átjátszották  az  idegenek  kezére;  élelmiszerekre,
ruhaneműre,  értéktárgyakra  kiterjedő,  fosztogatássá,  rablássá
fajult  rekvirálások  felett  szemet  hunytak;  az  egyházak  földjeit
parasztoknak  lehetetlen  bérösszegekért  bérbe  adták;  a  papokat,
püspököket  letartóztatták;  a  magyar  iskolákat,  a  kolozsvári  és
pozsonyi  egyetemet  katonai  és  más  célokra  lefoglalták;  a  ma-
gyar  könyvtárakat,  múzeumokat,  színházakat  lefoglalták;  a
szobrokat,  emlékműveket  a  legdurvább  módon  darabokra  zúz-
ták; a magyar lobogót sárba tiporták!

Hazaárulás  volt  Magyarország  forradalmosítása,  hazaárulás
volt  a  fegyverletétel!  rendelet  kibocsájtása,  hazaárulás  volt  a
belgrádi  katonai  egyezmény  megkötése,  hazaárulás  volt  a  harc-
térről  az  ország  védelmére  fegyveresen  hazatérő  magyar  csa-
patok  leszerelése;  de  a  legnagyobb  hazaárulás  az  volt,  hogy  a
Károlyi-kormány  Északmagyarország  megmentésére  semmit  sem
tett,  dacára  annak,  hogy  a  szükséges  védelmieszközök  felett  ren-
delkezett  és  arra,  amit  tett,  még  a  páduai,  sőt  a  belgrádi  fegyver-
szüneti szerződés sem kötelezte.



230

XIV.

A  HAZAÁRULÁS KÖVETKEZMÉNYEI.
(63. sz. melléklet)

A) Délmagyarország megszállása.

Az  1.  és  2.  szerb  hadsereg  1918  november  hó  1-én  a  Száva—
Duna vonalát elérte.

Ez  a  haderő  szeptember  hó  15.  óta  szakadatlanul  mozgás-
ban  volt;  46  nap  alatt  350  km.-nyi  utat  tett  meg;  Kövess  tábor-
nagy  visszavonuló  hadseregével  több  kisebb-nagyobb  ütközetet
vívott.

A  hadosztályok  állományának  rendezésére,  kiegészítésére,
a  tüzérség  rendbehozatalára,  fogatok  pótlására,  a  parancsnok-
sági  viszonyok  szabályozására,  lövőszer,  ruházat,  lábbeli,  fel-
szerelési  tárgyak  pótlására,  az  élelmezés rendezésére,  a  hadsereg-
vonatok  felzárkózására,  átszervezésére,  a  fáradalmak  kipihené-
sére,  szóval  a  hadsereg  hadműveleti  készültségének  felfrissítésére
szünetre feltétlenül szükség volt.

Szerbiának  első  dolga  volt,  hogy  a  három  év  óta  megszál-
lás alatt állt országába megérkezve, otthon rendet teremtsen.

A Magyarországba való azonnali betörés nem volt valószínű.
A  Száva—Duna-vonalon  az  új  magyar  arcvonal  Kövess

tábornagy  parancsnoksága  alatt  már  alakulóban  volt;  közte  és
az  ellenség  között  feküdt  a  Száva—Duna  folyó  természetes  aka-
dálya,  amelyet  kellő  előkészítés  nélkül  máról-holnapra  tömegek-
kel átlépni nem lehet.

November  hó  1-je  azonban  ezt  a  katonai  helyzetet  teljesen
megváltoztatta.

Linder  hadügyminiszter  fegyverletételi  rendelete  folytán  a
11.  német  hadsereg   Kövess  tábornagy  déli  arcvonalából  kivált



230

és  Mackensen  tábornagy  hadseregéhez  való  csatlakozása  végett
a  Dunáról  elvonult;  a  11.  hadtestet  hazájába  (Csehország  és
Galícia)  szállították;  a  magyar  hadosztályok  leszereltek  és  el-
széledtek; a Duna-flotilla  pedig Budapestre hajózott.

Szóval  Magyarország  déli  határának  védelmére  nem  ma-
radt senki!

Ily  viszonyok  között  a  szerb  haderőnek  most  már  had-
műveleti  szünetre  szüksége  nem  volt;  nyitva  állott  előtte  az  uf
Magyarországba,  ellentállásra  számítania  nem  kellett.  Néhány
hadosztállyal  kardcsapás  nélkül  Magyarország  területéből  kedve
szerint hasíthatott ki egész országrészeket.

Ezt a kedvező helyzetét azonnal ki is használta.
Mivel  az  osztrák-magyar  hadsereg  Szerbiát  és  Montenegrói

még  október  havában  katonailag  kiürítette,  mivel  Bosznia-
Hercegovina  és  Dalmácia  önként  csatlakozott  az  alakuló  dél-
szláv  birodalomhoz,  az  impérium  átvételére  és  a  bekend  fen-
tartására ezek az országrészek csekély erőt kívántak.

Horvátországra  vonatkozólag,  amely  Magyarországtól  októ-
ber  hó  29-én  szakadt  el,  már  komolyabb  intézkedések  váltak
szükségessé.

Ó-  és  új-Szerbiában  és  Macedóniában  a  belrend  fentartása
és  a  szerb  hadsereg  kiegészítésének  reorganizálása  további  ka-
tonai erőt követelt.

Horvátországra  1,  Bosznia-Hercegovina-Dalmáciára  és  Mon-
tenegróra  1,  Ó-Szerbiára   Uj-Szerbiára  és  Macedóniára  1  had-
osztályt  számítva,  a  birodalomban  a  belszolgálatra  4  hadosz-
tályra volt szükség.

Mivel  1918  november  hó  1-én  a  szerb  hadsereg  7  hadosz-
tályból  állott,  a  Magyarország  elleni  hadműveletekre  3  hadosztály
maradt rendelkezésre.

A  Drina-hadosztály  Eszék,  a  Morava-hadosztály  Újvidék,  a
Duna-hadosztály  pedig  Belgrád  körül  csoportosult  a  Magyar-
országba való betöréshez.

A  Morava-hadosztály  Újvidéknél  lépte  át  a  Dunát  és  a  vas-
úton  irányított  csapataival  november  13-án  megszállotta  Zom-
bort, Szabadkát és Baját.

Tekintettel  arra,  hogy  a  Szerbiából  visszavonulóban  lévő
11.  német  hadsereg  egy  része  Zentán  át  Szegedre  volt  menetben,
Zentát  a  szerbek  akkor  még  nem  szállhattak  meg.  Ebben  a
városban még egy német dandár volt.
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A  Drina-hadosztály,  mely  Eszéknél  lépett  Magyarország  te-
rületére,  november  hó  13-án  Dárdát,  Bélyét,  Villányt,  15-én
Pécset  szállotta  meg  és  a  szárnyakon  1—1  lovas  századot  tolt
előre Mohácsra és Barcsra.

Midőn  a  Károlyi  által  vezetett  bizottság  november  hó  6-án
Belgrádba  tartott  és  amidőn  november  hó  11-én  Linder  Újvidé-
ken  át  Belgrádba  utazott,  akkor  már  útjuk  mindenhol  a  szerbek
által megszállott területeken vezetett át

Délmagyarország  nagyrésze  tehát  a  belgrádi  katonai  egyez-
mény  megkötése  előtt  már  szerb  kézen  volt.  Lehet,  hogy  a  bel-
grádi  katonai  egyezmény  elfogadására  döntő  befolyással  lehetett
a megszállás által teremtett kényszerhelyzet.

A  belgrádi  katonai  egyezmény  megkötése  (1918  november
13.)  ismét  új  helyzetet  teremtett;  a  magyar  csapatokat  a  demar-
cates  vonal  mögé  vonták  vissza,  a  megszállásra  a  szerbek  jogot
nyertek.

A  Bánát  megszállásában  a  szerbek  igen  óvatosan  jártak  el.
Tudták,  hogy  a  Romániából  visszavonuló  német  haderő  egyik
oszlopa  Temesvárra  volt  visszavonulóban,  miért  is  a  Duna-had-
osztály  részei  nagyon  elővigyázatosan  követték  a  németeket.  A
németek  nyomában  előnyomulva,  november  hó  20-ig  a  Duna-
hadosztály  Lúgost,  Versecet,  N.-Kikindát,  Temesvárt,  Resica-
bányát  és  N.-Becskereket  szállotta  meg;  lovasságát  pedig  Lip-
pára, Aradra, N.-Szt.-Miklósra és Szőregre tolta előre.

A  német  11.  hadsereg  ebben  az  időben  már  a  Maros-f^tyó
mögé voifuít vissza és Szeged—Makó—Arad vidékén állott.

A  szerbek  helyzete  december  hó  25-ig  nem  változott  meg
semmiben.  Ε  nap  eseménye  azonban  az  volt,  hogy  a  belgrádi
katonai  egyezmény  ellenére  a  jugoszlávok  egy  szerb  különít-
ménnyel  (1.  zlj.,  2  üteg  és  1  lov.  szd.)  az  egész  Muraközt  meg-
szállották.  1919  január  hó  10-én  a  Mura  hídjait  birtokba  vették,
a  hidak  északi  kijáratait  hídfőszerűen  megerődítették  és  a  Mura-
folyótól  északra  másfél  kilométer  széles  semleges  sáv  létesítésére
Muraszombatra,  Alsólendvára,  Murakeresztúrra  osztagokat  tol-
tak előre.

Erre  a  hírre  N.-Kanizsáról  1  századot  Murakeresztúrra,  egy
másikat  Letenyére,  Szombathelyről  1  századot  Muraszombatra,
2  századot  és  1  géppuskás  századot  Alsólendvára  irányítottak;
mint  védelmi  szakasz  tartalékot  pedig  egy  gyalog-  és  egy  gép-
puskás  századot N.-Kanizsán  készültségbe  helyeztek.
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Ez  erők  között  kisebb   csatározásra  került  a  dolog,  amely-
nek  eredményeként  a  jugoszlávokat  Muraszombatból  kiverték,
majd  Alsólendvát,  Murakeresztúrt  és  Letenyét  harc  nélkül
kiürítették.

A  szerbek  a  belgrádi  egyezményt  csak  annyiban  tartották  be,
hogy  a  demarcátiós  vonalat  nem  lépték  át;  különben  az  egyez-
mény többi határozványait egyáltalában nem vették tekintetbe.

Azokat  a  tiszteket  és  a  legénységet,  akik  hozzájuk  csatla-
kozni  nem  akartak,  lefegyverezték  és  kiutasították.  A  magán-
tulajdont  a  megszállt  területről  kivinni  nem  engedték;  az  eluta-
zásnál  a  távozó  csupán  egy  rend  ruhát  vihetett  magán  el.  A
kincstári  és  egyéb  készletek  elvitelét  egyáltalában  megtiltották.
A  szerb  parancsnokok  kijelentették  még,  hogy  a  nemzetőrséget
és  csendőrséget  lefegyverezik,  ha  nem  rendelik  magukat  a  szerb
impérium  alá.  A  vasúti  vonatokat  is  feltartóztatták  és  az  utaso-
kat  kirabolták.  A  katonai  raktárakat  lefoglalták.  Volt  hadifog-
lyainkat pedig a lefoglalt készletekből felfegyverezték.

Az  újvidéki  kikötőben  és  a  veszteglő  vasúti  vonatokban
báró  Kövess  tábornagy  volt  hadseregének  visszamaradt  óriási
készlete a szerbek kezébe került.

A  belgrádi  katonai  egyezmény  megszegését  azok  a  jelenté-
sek  igazolják,  amelyeknek  egy  részét  az  58.  sz.  melléklet  foglalja
össze.

Délmagyarország  megszállásával  hat  vármegye  jutott  a
szerbek  kezére  és  pedig:  Bács-Bodrog,  Torontál  és  Temes  vár-
megyék  teljesen,  Baranya,  Zala  és  Krassó-Szörény  vármegyék
pedig részben.

B) Északmagyarország megszállása.

Az  új  cseh  köztársasági  kormány,  támaszkodva  az  entente
hivatalos  nyilatkozataira  és  ígéreteire,  már  születése  pillanatá-
ban  első  feladatául  tűzte  ki  az  önálló  cseh-tót  köztársasági  állam
kiépítését

A  volt  Ausztriával  szemben  már  urai  voltak  a  helyzetnek;
hátra  volt  tehát  még  Magyarországtól  a  Felvidéket  megszerezni.
Munkájukat  a  háborúban  oly  fényesen  bevált  propagandával
kezdették  meg,  amelyhez  sokkal  jobban  értettek,  mint0*!  kard-
forgatáshoz.  Azután  odahaza  a  harcterekről  hazatért  katonákból
hadsereget  toboroztak,  mely  a  propaganda  által  előkészített  uta-
kon  haladva,  lassanként  megszállotta  Északmagyarországot.
Majd  kihasználva  a  forradalom  után  hazánkban  keletkezett  fel-
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fordult  állapotot,  agitátorokkal  elárasztották  a  tótságlakta
azokat a részeket, amelyekre számot tartottak.

A  hatás  nem  maradt  el,  mert  a  tótoklakta  vidék  megszállá-
sára,  a  megelőző  előkészítés  után,  nem  is  kellett  nagyobb  katonai
erő, mert hisz a talajt jól előkészítették.

A tót  lakosság  magatartására  jellemző,  hogy  a  legtöbb  helyen
kezdetben  a  Magyarországtól  való  elszakadásról  hallani  sem
akartak.  Később  azonban,  amidőn  a  magyarországi  felfordulást
látták  és  tapasztalták,  hogy  az  újonnan  alakult  magyar  katona-
ság  őket  saját  otthonukban  is  veszélyeztette,  midőn  megtudták
azt,  hogy  az  entente  a  cseheknek  Magyarországból  megyéket
ígért  oda;  a  hazai  tótság  politikai  és  katonai  ellenállást  kifejteni
nem  akart,  sőt  sok  esetben  be  is  hívta  a  cseheket;  így  Trencsénbe
Bulla  törvényszéki  bíró,  Selmecbányára  Moravek  rendőrkapitány
és Losoncra Bazovszky ügyvéd.

Ily  viszonyok  között  a  magyarság  ügye  megingott,  a  csehek
helyzete pedig megerősödött.

A  cseh  megszállást  jellemzi  még  az  is,  hogy  a  gyenge  katona-
sággal  törtérit  betörést  nyomon  követte  a  cseh-tót  közigazgatási
szervezetnek  azonnali  életbeléptetése;  megelőzte  pedig  a  terv-
szerűen és jól szervezett izgatás.

A  betört  cseh  katonaságot  egy  sereg  hivatalnoki  kar  is
követte,  amely  az  elfoglalt  területen  a  vasutat  és  postát  azonnal
kezébe  vette,  de  a  tót  anyanyelvű  magyar  hivatalnokokat  és
közigazgatási  közegeket  meghagyták  helyükön,  ha  a  cseh  hűség-
esküt  letették.  Ezenkívül  a  megszállt  részeket  a  magyar  terület
felé  lezárták,  a  be-  és  kiutazást,  valamint  a  vasúti  és  posta-
forgalmat  beszüntették.  Röviden  szólva,  rögtön  cseh-tóttá  vará-
zsolták  át  azt  a  területet,  amelyen  lábukat  megvetették.  Így  esett
meg  azután  az,  hogy  a  csak  gyenge  katonasággal  alátámasztott
propagandális  eszközökkel  fokozatosan  terjeszkedve,  elfoglalták
Északmagyarországot,  amire  sem  a  páduai,  sem  a  belgrádi  fegy-
verszüneti szerződés őket fel nem  jogosította.

A  csehek  az  ententenak  oly  jelentéseket  küldöttek,  hogy  a
tótság,  a  népek  önrendelkezési  jogán,  a  cseh  köztársasághoz
csatlakozott,  a  magyar  közigazgatási  közegek  helyeiket  elhagy-
ták,  a  magyar  hadsereg  fegyelmezetlen,  a  közbiztonságot  és  ren-
det  fentartani  nem  képes,  Magyarországon  a  talaj  a  bolseviz-
musra  lassan  megérik  és  nagy  a  veszély,  hogy  az  Csehországba
is  át  fog  csapni.  Épp  ezért  Benes  külügyminiszter  Parisban  a
versaillesi  tanácstól  engedélyt    kért  arra,  hogy    a    tót    testvérek
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jogainak  megvédése  végett  a  csehek  Északmagyarországot  meg-
szállhassák.

Az entente a csehek jelentéseire egyelőre nem felelt.
A  csehek  tehát  abban  a  véleményben  voltak,  hogy  a  hall-

gatás  is  válasz.  Számolva  azzal,  hogy  kész  helyzet  teremtése  által
az  entente  kedvelt  cseh  híveit  semmi  esetre  sem  fogja  cserben
hagyni,  bár  sem  a  páduai,  sem  a  belgrádi  fegyverszüneti  egyez-
ség  szerint  a  megszállásra  felhatalmazásuk  nem  volt,  mégis  1918
november hó  11-én betörtek Magyarországba!

Erre  az  entente  december  21-én  hivatalosan  elismerte  Felső-
magyarországnak  a  cseh  csapatok  által  való  megszállás  jogo-
sultságát.

Massaryk  elnök  a  felhatalmazás  alapján  annak  a  reményé-
nek  adott  kifejezést,  hogy  a  cseh-tót  állam  határainak  kitolásá-
val  a  jövőben  a  románokkal  és  a  délszlávokkal  közvetlen  szom-
szédságba fog kerülhetni.

Ez  a  nyilatkozat  Magyarország  létkérdését  a  legnagyobb
mértékben veszélyeztette.

Hát  annyira  vakok,  vagy  gonoszok  voltak  Magyarország
akkori  vezéremberei,  hogy  ezt  nem  látták?  Azt  hiszem  joggal
mondhatom,  hogy  inkább  voltak  gonoszak,  mint  vakok,  mert
hazaárulók is voltak!

Az  Északmagyarországba  betört  cseh  csapatok  eleinte  soko-
listákból  és  toborzottakból  állottak,  amelyekhez  a  propaganda
révén  megnyert  tót  lakosság  és  tót  nemzetőrség  is  csatlakozott.
Ennek  az  erőnek  a  támogatására  mindjárt  a  forradalom  után
megszervezett  cseh  gyalogezredet  tüzérséggel  a  Vág  völgyébe
irányítottak.

míg  ez  megtörtént,  addig  átszervezték  Prágában  a  28-ik,
Brünnben  pedig  a  49-ik  (volt  k.  u.  k.)  gyalogezredet.  Az  előbbi  a
Vág  völgyébe  (Trencsén),  az  utóbbi  a  Kis-Kárpátok  irányában
(Malacka)   követte a már Magyarországban bent lévő cseh erőt.

A  Magyarországban  ily  módon  befészkelt  csehek  felállítot-
ták  a  vágvölgyi  tót  lakosságból  Trencsénben  a  15.  (volt  m.  kir-
honvéd) és a 71. (volt cs. és kir.) gyalogezredet.

Ez  a  mindössze  hat  (5  gyalog  és  1  tüzér)  ezred  a  Vág  völgyéi
akként  vette  birtokába,  hogy  az  egyes  vasúti  és  útcsomók  elfog-
lalása  végett  egyes  pontokon  nagyobb  erővel  összpontosult,  az-
után  gyalogmenetben  vagy  vasúton,  páncélvonatok  fedezete
alatt,  meglepően  előnyomult  és  az  útközbe  eső  városokban  ki-
sebb   különítményeket  visszahagyott.    Mivel   ellenük   megbízható
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magyar  erők  rendelkezésre  nem  állottak  és  ami  volt,  azt  száza-
donként  városokra  és  fontosabb  pontokra  szét  is  forgácsolták,  a
csehek térnyerése sikerrel járt.

Ezután  a  csehek  a  megszállott  terület  magyar  lakosságából
túszokat  szedtek  és  ezeket  Brünnbe  hurcolták  el.  Ezenkívül  a
városok  legtekintélyesebb  magyar  polgárait  letartóztatták.  Sok
helyen  a  cseh  irreguláris  csapatok  a  magyar  lakosságot  ki  is
rabolták.

Mivel  a  csehek  a  Magyarországon  uralkodó  rendetlen  álla-
potból  hasznot  húzva,  gyors  sikert  akartak  elérni,  nem  várták
meg  a  szervezés  alatt  álló  ezredeik  menetkészültségét,  hanem  az
épp  rendelkezésre  álló  létszámmal  törtek  be  Magyarországba,
úgy  hogy  az  első  megszálló  csapatok  ereje  csupán  (1.,  28.,  49,
gy.-e.  és  1.  tüzérezred)  körülbelül  4000  puska,  2  üteg  és  1  lovas
század volt,

Klofac  hadügyminiszter  erős  hadsereg  szervezését  tervezte
és  az  olasz  és  francia  hadszínterekről  hazaérkező  cseh-szlovák
légiók  bevonásával  a  csehek  egy  milliós  hadseregnek  6  hónap
alatt való felállítását határozták el.

November  hóban  Csehországban  a  katonaviselt  polgárságot
35 éves korig behívták.

A  szervezés  alapját  a  volt  cs.  és  kir.  gyalogezredek  és  a
es.  kir.  Landwehr  lövész  gyalogezredek  póttestei  alkották.  A
szervezéshez  rendelkezésükre  állott  23  gyalog-,  14  Landwehr
lövészezred  és  8  vadászzászlóalj  pótkerete,  a  megfelelő  tüzérségi
-és lovassági pótkeretekkel.

A  csehszlovák  légiók  1918  tavasza  óta  az  olasz  és  francia
hadszíntéren  voltak.  Öt  ezred  (31.,  32.,  33.,  34.,  35.)  a  piavei
és  déltiroli  harcokban  részt  is  vett.  A  39.  ezredet  propaganda
célok  végett  az  egész  olasz  fronton  felosztottan  alkalmazták.  A
fraricia hadszintéren a 21. és 22 csehszlovák ezred volt.

Összesen  tehát  8  csehszlovák  légióbeli  ezred  állott  azonnal
rendelkezésre.

Ezekből  az  ezredekből  azután  egy  hadtest  alakult  28.000
főnyi létszámmal Piccioni olasz tábornok parancsnoksága alatt.

A  6.  hadosztály  a  21.,  22.,  31.  és  32.  gyalogezredből  és  egy
táb.  tüzérezredből,  a  7.  hadosztály  a  33.,  34.,  35.  és  39.  gyalog-
ezredből  és  egy  tábori  tüzérezredből  állott.  A  hadtestparancsnok-
ságnak  közvetlenül  rendelkezésre  állott  még  egy  tarackos
osztály,  egy  lovas  osztály  és  egy  kerékpáros  zászlóalj  (egy  gép-
puskás századdal).
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Az ezredparancsnokok olasz tisztek voltak.
Picconi  olasz  tábornok  Massaryk  elnök  kíséretében  érke-

zett  meg  Prágába,  kit  az  elnök  az  Északmagyarország  ellen
hadbavonuló  összes  csehszlovák  csapatok  parancsnokságával
bízott meg.

A  csehszlovák  légió  hadosztályait  a  francia  és  olasz  had-
szintérről vasúton Magyarország határára irányították.

Az  élszállítmányok  december  hó  20-án  érték  el  Lunden-
burgot.  Ebből  következik,  hogy  a  magyar  kormánynak  körül-
belül  másfél  hónap  állott  rendelkezésre  ahhoz,  hogy  Észak-
magyarország  védelmét  megszervezze.  Az  alakulásban  volt  cseh
hadsereg katonai szelleme szláv nemzeti érzésen alapult.

Amint  tehát  az  előadottakból  látható,  Massaryk  épp  ellen-
kezőjét  cselekedte  annak,  amit  Károlyi  tett.  Mert  Massaryk,  amint
Prágába  hazaérkezett,  lázas  sietséggel  azonnal  nemzeti  alapon
álló  cseh  hadsereg  megszervezéséhez  látott  hozzá  és  a  hadszín-
terekről  hazaérkezett  hadosztályokat  azonnal  a  hadműveletek
megindítására  a  magyar  határra  vonlutatta  fel.  Ezzel  szemben
Károlyi  a  harctérről  hazaérkezett  hadosztályainkat  feloszlatta  és
bár  egy  új  hadsereg  megszervezését  kezdette  meg,  de  szocialista
alapon.

Hogy  a  kettő  közül  melyiknek  volt  igaza,  azt  majd  az  ered-
ményből fogjuk meglátni.

A  csehek  Északmagyarország  megszállására  Morvaország-
ból és Sziléziából három irányban törtek be hazánkba.

Még  a  belgrádi  katonai  egyezmény  megkötése  előtt,  novem-
ber  hó  11-én,  a  Vlara-szoroson  át  benyomultak  a  Vág  középső
völgyébe,  megszállották  Trencsént  és  Vágujhelyt  és  hozzáláttak
a 15. és 71. gyalogezredek  felállításához.

November  hó  13-án  a  jablunkai  szoroson  egy  zászlóalj  és
e§y  géppuskás  század  Csácán  át  betört  a  Kisuca  völgyébe  és
megszállotta Zsolnát s Ruttkát.

November  hó  14-én  egy  zászlóalj  két  üteggel  Holicsnál  tört
be  hazánkba.  Innen  a  csehek  két  irányban  nyomultak  elő,  még
pedig  egyrészt  Szenicen  át  a  Kis-Kárpátokon  keresztül  Nagy-
szombatra,  miután  előbb  a  Szenicen  a  magyar  határ  védelmére
előretolt  tengerész  különítményt  szétugrasztották,  másrészt  a
Morva-folyó keleti partja mentén Malackára.

Az  1.  cseh  gyalogezred  harmadik  zászlóalja  november  hó
16-án  Trencsénbe  menetelt  a  már  ott  lévő  cseh  önkéntes  csapat
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támogatására,  majd  a  Vág  völgyében  északra  N.-Bittséig,  délre
Brunócig a Vág völgyét megszállotta.

A  Magerl  Károly  ezredes  parancsnoksága  alatt  Zólyomban
alakult  karhatalom  (1  gyalogszázad  és  1  géppuskás  század)  a
csehek  ellen  nyomult  és  azokat  november  hó  16-án  Ruttkáról  és
Zsolnáról kiverte. Erre a csehek Csácára vonultak vissza.

Ezután  a  Magerl  ezredes  parancsnoksága  alatt  álló  nemzet-
örök  és  csendőrök  felváltására  két  század  Zsolnára  utazott^
ahová az 1. sz. páncélvonat is beérkezett.

A  csehek  betörése  révén  Pozsony,  Nagyszombat  és  Nyitni
városok veszélybe jutottak.

Nyitra  fedezésére  a  Nyitra-folyó  völgyében  Trencsénbánra
1  századot,  a  Vág  völgyében  Pöstyénbe  ¾   századot  és  4  gép-
puskát,  Lipótvárra  2  századot,  Szeredre  260  főből  álló  nemzetőr  -
különitményt  és  a  volt  32.  gyalogezred  két  századát  küldték  ki.
Ezenkívül  Budapestről  Szered—Lipótvár  védelmére  3  század  és
1 üteg indult el.

A  Szered—Lipótvár  körüli  erők  parancsnokságával  Berta-
lanffy őrnagyot bizták meg.

Nagyszombat  védelmére  400  főből  álló  tengerészkülönit-
ményt  egy  üteggel  Budapestről  rendeltek  ki.  Továbbá  Gangéi
százados  parancsnoksága  alatt  2  gyalog-  és  1  géppuskás  száza-
dot  és  1/37.  tábori  ágyús  üteget  Pozsonyból  Nagyszombatra
különítettek ki.

Pozsony  védelmére  a  helyőrség  ereje  a  következő  volt:
549  tiszt,  3922  nemzetőr,  603  polgárőr,  az  alakulásban  lévő  13.
gyalogezred,  1  repülőgép  és  a  2.  számú  páncélvonat.  Ezenfelül
szervezésben  volt  a  pozsonyi  póttesteknél  1  zászlóalj,  1  gép-
puskás  század,  xk  árkász  század  és  1  üteg.  A  helyőrség  további
megerősítésére  N.-Kanizsáról  V2  zászlóalj  és  Budapestről  1  kar-
hatalmi század indult el vasúton.

Ezenkívül  a  budapest—pozsonyi  vasútvonalnak  fedezésére
Budapestről  a  volt  32.  gy.-ezred  két  gyalog-  és  1/2 géppuskás
százada Galántára utazott.

Amint  tehát  látható,  a  védelemre  számos  erő  állott  rendel-
kezésre,  csakhogy  ennek  értéke  annyira  silány  volt,  hogy  har-
cászati alkalmazhatása felette kérdésessé vált.

A  Nagyszombat  védelmére  kirendelt  tengerészkülönítmény-
bői  150  tengerész  önhatalmúlag  otthagyta  Nagyszombatot  és
Pozsonyba   távozott,    ahová   azonban   már   csak   30-án   érkeztek
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be,  a  többi  a  Lipótvárra  induló  vonatra  fekapaszkodva,  szabad-
ságra távozott.

A  Pöstyén  védelmére  kirendelt  erő  beérkezett  ugyan  ide,  de
egy  szakasz  Pöstyént  mindjárt  otthagyta,  mert  kijelentette,  hogy
csak  50  korona  napi  zsoldért  hajlandó  szolgálni.  A  többi  nem-
zetőr-csapat  feloszlott.  Vagyis  Pöstyén  védelem  nélkül  maradt,
a Nyitrára vezető út pedig nyitva állott a csehek előtt.

Az  Egerből  és  Losoncról  a  zsolnai  csoport  megerősítésére
kirendelt  fiatal  évfolyamokból  alakított  századok  útbaindításuk
előtt az engedelmességet megtagadták.

A Galántára kirendelt két századból csak egy érkezett be.
A  Budapestről  Szeredre  küldött  két  század  legénysége  any-

nyira  fegyelmezetlen  volt,  hogy  nagyrésze  elszökött,  mert  ki-
jelentette, hogy a csehekkel verekedni nem akar.

A csehek előnyomulása november hó 25-éig szünetelt.
November  hó  26-án  azonban  a  megszállást  folytatták,  még

pedig  Trencsénből  egy  gyengébb  oszloppal  a  galgóci  hegységen
át  Trencsénbánra,  a  Vág  völgyében  két  oszloppal  Verbón  át
Nagykosztolányra és Pöstyénen át Lipótvárra nyomultak elő.

Szenicről  egy  oszlop  a  Kis-Kárpátokon  át  Nagyszombatra
tartott.

 Trencsénben  irányában  a  csehek  tért  nem  nyertek.
Nagyszombatot  és  Lipótvárt  ellenben  harc  nélkül  megszállot-
ták,   mert   az   ezeknek   védelmére   kirendelt  tengerészkülönítmé-
nyek  és  karhatalmi  csapatok  a  csehek  előnyomulásának  hírére
elszéledtek.

Nagyszombat  megszállása  után  november  hó  28-án  a  csehek
Pozsony  felé  nyomultak  elő.  Gangéi  százados  különítménye  és
a  csehek  között  Ciffernél  kisebb  csatározásra  került  a  dolog;
mindkét fél azonban a komolyabb harctól tartózkodott.

Gangéi  százados  különítményét  november  hó  29-én  Po-
zsonyból  a  13.  gyalogezred  ½   zászlóalja  Bánó  őrnagy  parancs-
noksága alatt felváltotta.

A  helyzet  december  hó  1-én  az  volt,  hogy  Bánó  őrnagy
(½  zlj.,  1  gp.  szd.  és  1  üteg)  és  Bertalanffy  őrnagy  (3  gyalog  és
½   gp.  szd.)  a  Nagyszombatból  Pozsonyba,  illetve  Nyitrára  ve-
zető utat elzárta a csehek elől.

A  trencsénbáni  csoportot  11  napi  nehéz  szolgálat  „után”  (?)
fegyelmetlenségek  elkerülése  miatt  Nyitrára  bevonták  és  he-
lyébe  csak  egy  hírszerző  különítményt  toltak  ki.  A  Nyitrán  levő
karhatalom   nagyrésze   elszéledt.    Ezért    Nyitra    védelmére    Po-
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Posonyból  egy  század  indult  útba.  A  szeredi  csoport  megerősíté-
sére Érsekújvárról egy lövegszakasz érkezett (4/37. ütegből).

Ciffer  felől  a  csehek  megpróbálkoztak  Pozsony  felé  tért
nyerni,  mivel  azonban  a  támadást  csak  egy  századdal  indították
meg, Bánó őrnagynak sikerült a cseheket visszautasítani.
Jellemző  az  akkori  viszonyokra,  hogy  ez  után  a  harc  után
a  Bánó-csoport  tüzérsége  (1/37.  üteg)  felváltását  követelte,  ami
meg  is  történt  és  helyébe  egy  érsekújvári  üteg  (2/37.)  érkezett.
December  hó  lén  a  pozsonyi  katonai  kerületi  parancsnok-
ság  jelentette,  hogy  a  csehek  ellen  kirendelt  csapatok  és  kar-
hatalmak teljesen megbízhatatlanok!

December  hó  2-án  a  csehek  tapogatózva  Szered  és  Nyitra
felé  nyomultak  elő,  Trencsénbánt  pedig  megszállották.  A  Tren-
csénbánon  volt  hírszerző  különítmény  Nyitrazsámbokrétra  vo-
nult  vissza.  A  csehek  Nagyszombatban  körülbelül  egy  gyalog-
és egy tüzérezredet vontak össze.

December  hó  4-én  Bánó  őrnagy  csoportját  az  Angyal  szá-
zados vezette 20. gyalogezred két százada váltotta fel.

A  felső  Vág  völgyében,  a  Magerz-különítmény  háta  mögött,
Rózsahegy  és  Liptószentmikiós  között,  a  cseh  agitátorok  által
felbujtott  tót  lakosság  lázongott.  Falragaszok  is  jelentek  meg,
hogy  a  magyar  kormány  rendeleteit  nem  kell  teljesíteni.  Ami-
kor  pedig  Magert  ezredes  különítménye  Zsolnán  megtagadta  az
engedelmességet  és  december  hó  5-ról  6-ra  hajló  éjjelen  szét-
oszlott és hazaszéledt, a csehek Zsolnát újból megszállották.

December  hó  7-én  a  szeredi  csoport  (Bertalanffy  őrnagy)
fele,  mintegy  300  fő  megszökött,  majd  rémhíreket  terjesztve,  ra-
bolt és   fosztogatott.

Tekintettel  a  reménytelen  helyzetre,  a  pozsonyi  kerületi
parancsnokság  egy  demarcatiós  vonal  megállapítása  végett  érint-
kezésbe  lépett  a  csehekkel.  A  tárgyalásokat  a  cseh-tót  államnak
Budapestre  kiküldött  követével,  Hodzsával  folytatták^  aminek
eredménye  egy  olyan  helyi  demarcatiós  vonal  lett,  amelynek
fekvése  a  következő  volt:  Dévényujfalu  —  Szent  György  —
Galánta  —  Verebély  —  Bát  —  Korpona   —  Gács  —  Nyusta  —
N.-Rőcze  —  Gölniczbánya  —  Lemes  —  Gálszécs  —  Szobránc  —
Hómonna — Mezőlaborc.

December  hó  12-én  a  csehek  1  zászlóaljjal  és  1  üteggel
Nyitrát megszállották.

Léva  védelmére  és  a  Garam  völgyének  biztosítására  a  po-
zsonyi    kerületi    parancsnokság    Újbányát   Aranyos-Marótot    és
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Verebélyt  karhatalmi  különítményekkel  megszállotta.  A  Nyitra
alsó  völgyének  elzárására  pedig  Pozsonyból  a  2.  számú  páncél-
vonatot Nagysurányra  irányította.

A  Vág  alsó  völgyét  Bertalanffy  őrnagy  csoportja  Szereden
és  Galántán  még  birtokában  tartotta,  bár  a  csoporttól  a  zsold-
fizetés után körülbelül 100 fő és félszázad utász katona ellógott.

A  csehek  most  még  nem  léptek  fel  erőszakosan,  mivel  had-
sereggel  nem  rendelkeztek,  a  cseh-szlovák  légió  hadosztályai
még  nem  érkeztek  be.  Ennek  tulajdonítható,  hogy  a  helyi  de-
marcátiós vonalat elfogadták, csak hogy időt nyerhessenek.

December  hó  első  felében  azonban  a  7.  hadosztály  elszállít-
mányai  Lundenburgon  át,  a  6.  hadosztályéi  pedig  U.-Hradischon
át  beérkezni  kezdettek.  Erre  a  Magyarország  ellen  működő  cseh-
tót  csapatok  főparancsnoksága  Ung.-Hradischban  kijelentette,
hogy  mivel  a  csehek  az  entente  főparancsnokságától  parancsot
kaptak  Felsőmagyarország  megszállása  végett  az  előnyomu-
lásra,  a  pozsonyi  kerületi  parancsnoksággal  megállapított  de-
marcátiós vonalat semmisnek nyilvánítja.

December  hó  közepén  tehát  a  csehek  előnyomulásukat
mind  Pozsonyra,  mind  a  Vág  felső  völgyében  újból  meg-
kezdették.

Malacka  felől,  Dévényujfalunál,  járőrökkel  tapogatóztak,
1  zászlóalj  és  1  üteg  pedig  a  Kis-Kárpátok  keleti  szegélye  mentén
előnyomulva Bazint szállotta meg.

December  15-én  a  6.  cseh-szlovák  légió  hadosztálynak  be-
érkezett  csapataival  a  csehek  megszállották  a  Vág  felső  és  a
Hernád  völgyét  (Rózsahegyet,  Liptószentmiklóst,  Poprádfelkát,
Késmárkot,  Szepesváralját  és  Iglót).  Egy  zászlóalj  és  egy  üteg
Lőcsére  nyomult  elő.  Egy  gyengébb  különítmény  vasúton  Rutt-
káról Körmöcbányára érkezett.

December  17-én  Kassa  fedezésére  1800  főnyi  magyar  csa-
pat  8  géppuskával  és  egy  üteggel  összpontosult,  majd  Margitfal-
vára  vonult  elő  és  az  1.  sz.  páncélvonat  támogatása  mellett  a
cseheket egészen Poprádig visszaszorította.

December  hó  23-án  a  Károlyi-kormánynak  a  szövetséges
katonai  misszió  vezetője,  Vix  francia  alezredes  egy  jegyzéket
nyújtott  át  (59.  és  60.  sz.  melléklet),  amelyben  a  magyar  kor-
mányt  felszólította,  hogy  Felsőmagyarországot  a  Duna—Ipoly—
Rimaszombat—Ung-folyó  és  Uzsok  között  képzelt  vonalig  ürít-
tesse  ki,  mert  eddig  a  vonalig  a  csehek  jogot  kaptak  Észak-
magyarország megszállására.
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Közben  Lőcséről  1  cseh  század  a  Branyiszkó-hegységen  át
Eperjes  felé  vonult,  amely  december  hó  26-án  Szinye-új  falun
át a  Hernád völgyét megkerülve,  Eperjest megszállotta.

Eperjesről  Kassára  cseh  parlamentairek  érkeztek!  Mivel  a
Hernád  felső  völgyében  lévő  karhatalmi  csoport  állását  a  csehek
észak  felől  megkerülték,  a  margitfalvi  karhatalom  egy  része
Kassára  visszamenetelt,  hol  a  csőcselékkel  együtt  fosztogatni
kezdett.  Ennélfogva  a  kormánybiztos  felszólította  a  Kassán  lévő
cseh  parlamentair  tiszteket,  hogy  küldjenek  karhatalmat  Kas-
sára.  Ε  felszólítás  folytán  december  hó  29-én  délután  4  óra  30
perckor  a  csehek  4  zászlóaljjal  (21.  gy.-e.,  30.  L'andw.  gy.-e.  és
1.  csehszlovák  gy.-e.  részei),  1  lovas  századdal  és  1  üteggel
-  megszállották  Kassát,  két  páncélvonattal  pedig  Bárcza  állomásnál
a Hernád völgyét dél felől elzárták.
Pozsonyban  nagyon  szomorú  állapotok  uralkodtak.
A  volt  árkász-zászlóalj  és  a  volt  72.  gyalogezred  pótzászló-
aljának  legénységéből  vörös-gárda  alakult.  A  vörös-gárdisták  a
a  város  több  helyén  élelmiszerek  ellenőrzése  címén  behatoltak
polgári  lakásokba  és  fosztogattak.  Kifosztották  december  hó
29-én  a  katonai  kincstár  tulajdonát  alkotó  faraktárt,  december
30-án  pedig  a  malomligeti  élelmező-raktárban  elszállításra  be-
rakott  készletek  nagyrészét  elrabolták.  A  vörös  gárdához  csat-
lakoztak  leszerelt  katonák  is,  akik  a  csőcselékkel  együtt  foszto-
gató fegyveres bandákká alakultak.

Hírek   szerint  Lundenburgon   át   a    7-ik   cseh-szlovák  légió
hadosztály szállítmányai voltak útban Pozsony felé.
December  31-én  saját  osztagaink  Pozsony  védelmére  már
az  alagutnál  állottak.  A  dévényujfalusi  csoportot  Dévényre  von-
ták  vissza.  Repülők  cédulákat  dobáltak  szét  a  városban,  ame-
lyekkel  a  csehek  a  város  átadására  szólították  fel  a  lakosságot.
A  37.  hadosztályparancsnokság  Győrbe  tette  át  székhelyét.
Minden  jel  tehát  arra  mutatott,  hogy  Pozsony  megszállása
küszöbön állt.

A  mintegy  másfél  hó  óta  folyó  katonai  szervezkedés  ered-
ménye az év utolsó napjaiban a következő volt:
Pozsonyban    6  század    12  géppuskával,   1  árkász-század,  5
üteg 21 ágyúval és 526 fő fegyvertelen;
Érsekújvárott 2 század;

Esztergomban   1  zászlóalj,    1   műszaki  század   és    1218 fő
fegyvertelen;
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Győrött  4  század,  ½   géppuskás  század  és  2769  fő  fegy.
vertelen;

Keszthelyen 1 század és  147 fő fegyvertelen;
Komáromban  1  zászlóalj,  két  géppuskás  szakasz,  ½   lovas

század,  1  gyalogosított  huszár-század,  2  árkász-szakasz,  1  üteg,
2  tüzér  gyalogszakasz  és  következő  fegyvertelen  legénység:
483 fő gyalogos, 155 fő huszár, 35 fő árkász, 40 fő tüzér;

Léván  1  zászlóalj;
Nagykanizsán  1  zászlóalj  8  géppuskával  és  587  fő  fegy-

vertelen;
Sopronban  2  zászlóalj,  1  műszaki  század,  1  lovas  század,

1  gyalogosított  huszár-század,  1  lovas  géppuskás  szakasz,  1  löveg-
szakasz,  2  üteg  alakulásban  és  230  fő  fegyvertelen  gyalogos  s
62  fő fegyvertelen huszár;

Szombathelyen 1  század;
Tóvároson 3 század;
Zalaegerszegen  1  gyalogosított  huszár-szakasz,  1  lovas  gép-

puskás-szakasz és  146 fő fegyvertelen.
December  hó  30-ról  3l-re  hajló  éjjelen  a  csehek  megindí-

tották  a  támadást  Pozsony  ellen.  Elfoglalták  Dévényt,  a  dévény-
ujfalusi  mészégetőt,  a  Lamácstól  északra  fekvő  21.  számú  vasúti
őrházat  és  a  Vaskutacskát  a  Vodric  völgyében.  December  hó
31-én  a  támadást  folytatták  és  a  Pozsonyt  védő  magyar  kar-
hatalmi  csapatokat  a  város  északi  szegélyéig  szorították  vissza,
majd  a  várostól  1  km.-re  északnyugatra  fekvő  tölténygyárat  a
déli órákban birtokbavették.

Erre,  délután,  a  Pozsony  védelmére  kirendelt  csapatok  pa-
rancsnoka,  Leölkes  alezredes  felsőbb  parancsra  kiürítette  Po-
zsony  városát.  A  karhatalmak  a  Duna  hídján  a  déli  partra  át-
kelve, Magyaróvárra vonultak vissza.

A  csehek  a  város  szegélyéig  üldözték  a  visszavonuló  magyar
csapatokat.

A  Pozsonytól  keletre  levő  karhatalmi  csapatok  parancsot
kaptak,  hogy  a  csehszlovák  túlerő  elől  Érsekújvár—Komárom
szakaszára vonuljanak vissza.

A  csehek  az  újév  első  napján  vonultak  be  három  zászlóalj-
jal  és  egy  géppuskás-századdal  az   ősi  magyar  koronázó  városba
és megszállották a Duna jobbpartján fekvő Ligetfalu községet is.

Ezek  után  felmerül  már  most  az  a  kérdés,  hogy  vájjon
Pozsony városát komolyan védelmezni akarták-e?

Ha nem, akkor miért nem adták fel a várost harc nélkül?
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   Ha  pedig  igen,  akkor  miért  nem  tettek  meg  minden  intézkedést
a makacs védelemre?

Pozsony  helyőrsége  a  következő  volt:  6  század  12  géppus-
kával,  1  árkász-század,  5  üteg  21  ágyúval,  549  tiszt,  3922  főnyi
nemzetőrség  és  603  fő  polgárőr;  Érsekújváron,  Komáromban,
Esztergomban  és  Győrben  pedig  szervezetten  készen  állott  ösz-
szesen  15  század,  1  géppuskás  század  és  1  üteg.  Ennek  az  erő-
nek  egy  része   vasúton  Pozsonyba  irányítva,  a  védelemben  fel-
tétlenül részt vehetett volna.

A  pozsonyi  harc  komolytalanságát  bizonyítja  az  is,  hogy  a
december  31-én  vívott  harcokban  a  veszteség  csak  30  halott  és
40 sebesült volt.

Arra  a  hírre,  hogy  Ligetújfalut  a  csehek  megszállták,  a  37.
hadosztályparancsnokság  Győrből  két  (19.  gyalogezredbeli)  szá-
zadot  és  egy  vadász-századot  irányított  Ligetfalura,  amely  támo-
gató  csapatok  a  cseheket  január  hó  2-án  a  Duna  déli  partjáról
Pozsonyba visszaszorították.

Pozsonytól  délre,  a  Duna  jobbpartján,  a  köpcsényi  védelmi
szakasz  parancsnokságot  Somogyi  alezredes  vette  át,  akinek  tá-
mogatására  Sopronból  egy  18.  gyalogezredbeli,  egy  76.  gyalog-
ezredbeli  és  Győrből  egy  11.  vadászzászlóaljbeli  század  indult
Köpcsényre. Ezeket később 2 üteg   (1., 2/37.)  is megerősítette.

A  Dunát  (Szigetköz),  Rajka  és  Ásvány   között  (magyar-
óvári  védelmi  szakasz),  Leölkes  alezredes  figyelte  meg  a  13.
gyalogezred századával és egy géppuskás századdal.

Ezek  után  a  csehek  vasúton  előretolt  csapatokkal  1919  ja-
nuár  hó  3-án  Losoncot,  egy  zászlóaljjal  Besztercebányát,  Sel-
mecbányát  és  Zólyomot  (1—1  századdal)  megszállották.  Meg-
állapították,  hogy  ezek  között  a  megszálló  csapatok  között  már
trencséni  és  nyitrai  magyar  honosokból  alakított  századok  is
voltak.

Az  Ipoly,  Garam,  Nyitra,  Vág  és  Kisduna  völgyének  biztosí-
tására a következő intézkedéseket adták ki:

Balassagyarmat  védelmére  egy  16.  gyalogezredbeli  század,
egy nemzetőr- és egy munkás-század összpontosult;

Léván  megalakult  a  14.  gyalogezred  maradványából  három
század  12  géppuskával,  amelyhez  három  nemzetőr-század  is
csatlakozott;

Érsekújváron  a  37.  tábori  és  37.  nehéz  tüzérezred  pótütegé-
nek legénységéből körülbelül két század alakult;
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Tornácon  a  Vág  hídját  a  12.  gyalogezred  egy  százada
szállta meg.

Mivel  a  többi  kirendelt  karhatalmak  önkényűleg  elhagyták
helyüket,  a  Kismagyaralföldön  (Csallóköz)  nemzetőrségi  alaku-
latokra  hárult  a  védelem,  amelyek  a  következő  útcsomókat  szál-
lották  meg:  Nagysurány,  Tardoskedd,  Tornóc,  Galánta,  Nagy-
mecsed,  Szenc  és  Somorja.  Mivel  pedig  a  Losoncon  lévő  cseh
zászlóalj  a  Zagyva  völgyét  fenyegette,  ezért  január  hó  6-án
Budapestről  egy  tengerész-nemzetőrséget  (1  tiszt,  60  fő)  Fülekre
és  Szatmárnémetiből  egy  székely  századot  6  géppuskával  Salgó-
tarjánba küldtek, amelyeket még 2 székely század követett.

A  Salgótarjánban  kitört  kommunista  zavargások  elfojtására
még  beérkezett  Hatvanból  az  iglói  géppuskás  osztag,  Budapest-
ről  pedig  40  csendőr,  50  határrendőr  2  géppuskával  és  még
egy század.

A  nemzetőrök  védelmi  vonala  a  csehek  előnyomulásának
gátat  vetni  nem  tudott.  Pozsonyban  a  7.  cseh-tót  légió  egy  daii-
dára  összpontosult  és  az  elönyomulást  megkezdve,  január  hó
8-án  Galántát  és  Dunaszerdahelyt  érte  el.  Egy  harmadik  oszlop
Nyitráról  Érsekújvárra  tartott.  Ekkor  Érsekújváron  katonaság
(nemzetőrség)  már  nem  volt.  A  városból  egy  küldöttség  ment
a  csehek  elé,  hogy  őket  a  fosztogatások  meggátlása  végett  a
városba  hivja.  A  város  megszállása  után  1  cseh  zászlóaljat  vas-
úton  még  január  hó  8-án  Párkánynána  vasúti  állomásra  toltak
előre.  Erre  a  hirre  a  37.  hadosztályparancsnokság  az  eszter-
gomi  Duna-hidat  (Say  alezredes)  1  zászlóaljjal  és  1  géppuskás
századdal megszállatta (esztergomi védő-szakasz).

Ezt  a  különítményt  a  Budapestről  vasúton  utbaindított  egy
zászlóaljjal  és  1  géppuskás  századdal  megerősítettek,  még  pedig
azzal  a  feladattal,  hogy  a  cseheknek  a  Duna  jobbpartjára  való
átkelést  akadályozza  meg.  A  cseheknek  P.-Nánára  való  elő-
nyomulás  miatt  a  Pálmay  százados  vezette  csoport  Léváról  az
Ipoly völgyében Drégely-Palánkra vonult vissza.

A  cseheknek  Budapest  irányába  való  ez  a  gyors  és  meg-
lepő  térnyerése  folytán  a  hadügyminisztérium  január  hó  9-én
308/eln.  5.  számú  rendeletével  az  Ipoly-folyó  biztosítását  (Ipoly-
vécétől  a  torkolatig)  a  budapesti  kerületi  parancsnokság  hatás-
körébe utalta.

Ipolyvécétől  keletre  a  nógrádi  kormánybiztos  végezte  a  biz-
tosító  szolgálatot  részben  a  16.  gyalogezrednél  rendelkezésre  álló
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erőkkel,  részben  önként  jelentkezőkből  összeállítandó  csopor-
tokkal.

Említett  parancsban  a  hadügyminisztérium  a  csehekkel
szemben a következő magatartást irta elő:

„Reguláris  cseh  csapatokkal  szemben  fokozatos  visszavonu-
lás  mellett  vérontás  kerülendő.  Ezen  esetekben  parlamentair
utján  további  előnyomulásuk  ellen  tiltakozni  kell  azon  megjegy-
zéssel,  hogy  az  Ipoly-folyó  a  hivatalos  demarcátiós  vonal,  me-
lyet átlépniök a hivatalos megállapodások alapján nem szabad.”

A  budapesti  kerületi  parancsnokság  az  Ipoly-folyó  szaka-
szának  védelmére  akként  intézkedett,  hogy  a  40.  hadosztály-
parancsnokság  szálljon  ki  Salgótarjánba  és  onnan  Szob  és  Feled
közötti  szakaszban  szervezze  meg  a  védelmet.  Sőt  még  a  szük-
séges  karhatalmi  csapatoknak  Budapestről  való.  utbainditására
is adott ki parancsot.

Jellemző  az  akkori  katonai  helyzetre  és  a  fegyelem  teljes
elzüllöttségére  vall  a  budapesti  kerületi  parancsnokság  vezér-
kari  főnökének  a  hadügyminisztériumhoz  január  hó  9-én  12  óra
15  perckor  intézett  az  a  jelentése,  amely  szószerint  a  következő-
képen hangzott:

„Hadügyminisztérium  308/ein.  5.  sz.  parancsára:
1. Az  1.  gyalogezred  ma  nem  tud  választ  adni,  mert  a  lak-

tanyában  nincs  sem  tiszt,  sem  legénység;  de  azt  előre  mond-
hatja,  hogy  kirendelést  csak  a  Katonatanács  végrehajtóbizottsá-
gának  hozzájárulásával  tehet.  A  végrehajtóbizottság  pedig  csak
Pogány kormánybiztos írásbeli parancsára jár el.

2. A  32.  gyalogezred  parancsnoka  kilátásba  helyezte  3—4
század összeállítását szintén fenti feltétel mellett.”

Január  hó  9-én  12  óra  30  perckor  pedig  a  következőket
jelentette:

„Budapesten  az  1.,  29.,  32.  gyalogezredek  addig  a  kerületi
parancsnokság  utasításait  el  nem  fogadják,  míg  Pogány  kor-
mánybiztos hozzájárulását nem adja.”

Január,hó  10-én  a  csehek  P.-Nánáról  vasúton  1  zászlóaljat
Ipolyságra, Érsekújvárról pedig 1 századot Komáromba toltak el.

A  cseheknek  a  Duna  déli  partjára  való  átkelését  megaka-
dályozandó,  a  37.  hadosztályparancsnokság  a  19.  gyalogezred
egy  zászlóalját,  1  géppuskás-századot  és  3/37.  üteget  Ahász  al-
ezredes  parancsnoksága  alatt  új-Szőnyre,  a  12.  gyalogezred  V2

zászlóalját  Vs  géppuskás-századdal  Ácsra  rendelt  (komáromi
védőszakasz);     továbbá     Kiss    százados     parancsnoksága    alatt



245

Ásvány-Gönyü közötti Dunaszakaszát a  19.  vadászzászlóaljja!
És     ½      géppuskás-századdal    megfigyeltette    (győri     védelmi

'szakasz).
Az  Ipolyságra  beérkezett  cseh  zászlóalj  az  Ipolymenti  fal-

vakat  (Ipolyszakállas,  Visk,  Tesmag,  Hidvég)  sorjában  meg-
szállotta.

Besztercebányáról  1  cseh  zászlóalj  vasúton  Breznóbányán
át  Nyustyáig  jutott.  Kassán  december  30-tól  január  10-éig  a  6.
cseh-tót  légió  hadosztály  összpontosult,  amire  január  11-én  Kas-
sáról  három  oszlopban  folytatták  a  csehek  megszálló  mozdula-
taikat  és  pedig  egy  dandár  Kassáról  Alsó-Mihályin—Tőketerebe-
sen  át  vasúton  Nagymihályra  érkezett,  ahonnan  Szobráncon  át
egy  ezred  Ungvárra  menetelt,  amely  innen  vasúton  egy  zászló
aljat  Uzsokra  szállított.  Egy  zászlóaljat  Tőketerebesről  Varan-
η óra szállítottak.

A  hadosztály  másik  dandára  a  Hernád  völgyében  H.-Csányig
nyomult elő.

Január  hó  14-én  az  Ipolyságra  beérkezett  cseh  zászlóalj  az
Ipoly-folyót  több  ponton  átlépte  és  a  déli  parton  Drégelypalán-
kát  és  Balassagyarmatot  megszállotta.  Pálmay  százados  különít-
ménye  Drégelypalánkáról  Nagyoroszira,  a  16.  gyalogezred
Balassagyarmatról Nándorra vonult vissza.

A  Hernád  völgyében  előnyomuló  cseh  dandár  január  hó
15-én   Hidasnémeti—Gone—Torna-vonalat  érte   el.

A  Rima  völgyében  Nyustyára  vasúton  előretolt  cseh  zászló-
alj  január  hó  15-én  Rimaszombatra  érkezett  és  Jánosit  megszál-
lotta.  Ennek  a  zászlóaljnak  egy  százada  Tiszolcról  Murányra
menetelt,  ahonnan  előbb  vasúton  Tornaaljáig  jutott,  majd  pedig
Bánrévét szállotta meg.

Nyilvánvaló  lett,  hogy  a  csehek  az  Ipoly—Rima-völgyi  vas-
utak  (P.-Nana—B.-Gyarmat—Losonc—Bánréve)  birtokába  akar-
tak  jutni.  A  losonc—ipolysági  vasútvonal  már  a  csehek  kezében
is  volt,  amelynek  biztosítására  B.-Gyarmatot  egy  cseh  század
tartotta  megszállva,  Drégelypalánk  vasúti  állomására  pedig  egy
osztagot különítettek ki.

Nagymihályról  egy  századot  vasúton  Mezőlaborcra  tol-
tak el.

Mivel  január  hó  19-én  az  Ipoly-vonalon  Losonc  felől  a
csehek  ismét  mozgolódtak  (Perse,  Terheled,  Rap),  a  füleki
gyenge  különítményt  egy  székely  század,  a  10.  gyalogezredtől
egy géppuskás-szakasszal megerősítette.
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A  szénbányák  védelmére  Budapestről  a  vadászezred
3.  zászlóalja  egy  lovasszakasszal  és  egy  fél  üteggel  (1/40.  pót-
ütegtől)  január  hó  26-án  Salgótarjánba  indíttatott.  A  cseh  moz-
golódásnak  az  volt  az  oka,  hogy  a  csehek  a  losonc—balassa
gyarmat—ipolysági  vasútvonalat  tekintették  a  demarcátiós  vo-
nalnak,  amelynek  biztosítására  az  Ipoly-folyón  át  a  déli  partra
osztagokat toltak előre.

A  magyar  kormány  a  demarcátiós  vonalnak  önkényes  ki-
tolása  ellen  Vix  alezredesnél  óvást  emelt,  amelynek  következ-
ményeként  a  csehek  Feledről  és  Bánrévéről  (Rima  völgye)
január hó 27-én visszamentek.

A  Rima  völgyének  biztosítására  január  hó  28-án  a  40.  had-
osztály  az  1.  vadászezredtől  egy  századot  2  géppuskával  Feledre,
a  39.  hadosztály  Egerből  egy  századot  4  géppuskával,  Miskolc-
ról  két  századot  fél  géppuskás-századdal  (10.  gyalogezredtől)
és  egy  lövegszakasszal  Bánrévére  kikülönített;  a  Bodva  völ-
gyébe  Szendrő-Ládra  fél  századot  2  géppuskával  és  a  Hernád
völgyébe  pedig  Garadnára  negyed  századot  tolt  el  Miskolcról
(10.  gyalogezred).

Mivel  a  csehek  Balassagyarmatot  és  D.-Palánkat  a  kormány
tiltakozása  ellenére  sem  ürítették  ki,  január  hó  28-ról  29-re
való  éjjelen  a  cseheket  onnan  kiverték.  Ebben  az  éjjeli  vállalat-
ban  résztvett  a  38.  gyalogezrednek  Nándorra  előretolt  egy  szá-
zada,  a  16.  gyalogezrednek  egy  százada  (egy  géppuskás-osztag-
gal)  és  Pálmay  századosnak  N.-Oroszin  lévő  különítménye  (egy
század és egy géppuskás-század).

Balassagyarmatnak  megtartása  végett  Hatvanból  az  iglói
géppuskás  századot,  Budapestről  a  29.  ezredtől  egy  géppuskás-
századot  és  egy  nehéz  üteget  (40.  nehéz  tüzérezredtől),  Szekszárd-
ról  egy  géppuskás-szakaszt,  Salgótarjánból  pedig  a  23.  számú
páncélos vonatot összpontosították.

Mivel  az  Ipoly  mentén  zűrzavaros  állapot  uralkodott,  a
budapesti  kerületi  parancsnokság  a  40.  hadosztály  parancsnok-
sága alatt két védőszakaszt létesített:

1. A  salgótarjáni  szakaszt  Feled—Pétervásár  vonaltól  nyu-
gatra  Széchény—Lóc—Zagyva  vonaláig.  A  megszálló  csapat
ereje  volt:  két  zászlóalj,  egy  lovasszakasz  és  egy  tarackos  üteg.
Feladata  volt:  a  demarcátiós  vonal  megfigyelése  és  elzárása,
továbbá Salgótarján védelme.

2. A  náci  szakasz  Széchény—Lóc-  Zagyva  vonalától  nyu-
gatra  a  Dunáig  terjedt.  A  megszálló  csapat  ereje  volt:  1  zászló-
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alj;  továbbá  mint  tartalék:  Verőcén,  Rétságon  és  Nándoron  1—2
század géppuskákkal. Feladat volt az Ipoly-átjárókat elzárni.

A  csehek  a  magyar  karhatalmi  csapatoknak  az  Ipoly  men-
tén  való  megerősítése  után  mindenhol  a  demarcátiós  vonal  mögé
húzódtak vissza.

Északmagyarországnak  a  csehek  által  való  megszállása
te hál 1019 február 1-vel befejezettnek tekinthető.

A  csehek  két  és  fél  hónap  alatt  két  és  fél  hadosztállyal  meg-
szállották  Északmagyarországnak  azt  a  részét,  amelyet  a
Károlyi  kormánynak  december  hó  23-án  kézbesített  Vix-féle
jegyzék  megjelölt.  Tizennyolc  vármegye  jutott  a  csehek  kezére,
nevezetesen:  Pozsony,  Nyitra,  Trencsén,  Turóc,  Árva,  Liptó,
Zólyom,  Hont,  Bars,  Szepes,  Sáros  és  Ung  vármegyék  teljesen,
Komárom,  Esztergom,  Nógrád,  Gömör,  Abauj  és  Zemplén  vár-
megyék több mint felerészben.

A  7.  légió-hadosztály  a  Duna  és  Alacsony-Tátra,  Osztrovszki
hegység  közötti  részt,  a  6.  légió-hadosztály  az  Ung-folyó  és  a
Gömör-Szepesi  Érchegység  közötti  részt,  egy  vegyes  dandár  az
Ipoly és Sajó folyók közötti részt szállotta meg.

A  Károlyi-kormány  minden  fegyveres  ellenállást  leintett,  a
Felvidékről  a  katonaságot  kivonta  azzal  a  megokolással,  hogy  a
megszállás  csakis  ideiglenes  és  az  impérium  a  magyar  kormány
kezén marad.   (?)

Ma  vérző  szívvel  tapasztaljuk,  hogy  ez  a  kormány  mennyire
megtévesztette a magyar nemzetet.

C) Erdély megszállása.

Románia  belső  helyzete  1918.  év  végén  nagyon  bizonytalan
volt.

Romániában is észlelhető volt a forradalmi hangulat.
A  kormány,  hogy  a  népet  magának  biztosítsa,  az  uralkodó-

val  kibocsájtatta  a  földbirtokreformra  vonatkozó  kiáltványt.  Ez
ugyan  némileg  lecsillapította  a  kedélyeket,  de  a  két  és  féléves
háború  és  az  azelőtti  folytonos  behívások  (1913.  évi  balkán-
háború),  nélkülözések  és  terhek  teljesen  kimerítették  a  román
népet  úgyannyira,  hogy  az  Erdélybe  való  bevonulás  a  nép  és
katonaság körében egyáltalában nem keltett lelkesedést.

Az  entente  megszálló  parancsa  folytán  a  románok  ideigle-
nesen  Bulgáriát  is  meg  akarták  szállani,  ez  azonban  nem  sike-
rült,  mivel  a  bolgárok  fegyveresen  ellentállottak.  Románia  tehát
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a  megszállástól  elállott.  Megpróbálta  az  entente  felhívására
Ukrainát  is  megszállani,  de  miután  itt  is  fegyveres  ellentállásra
talált,  visszavonult  Bessarábiába.  Erdélyben  a  belgrádi  katonai
egyezség  folytán  ellentállásra  számítani  nem  kellett,  tehát  a  ro-
mán kormány elhatározta a megszállás végrehajtását.

Mikor  ennek  kivitelére  került  a  sor,  a  hadsereg  kezdetben
megtagadta  az  engedelmességet.  A  katonák  ugyanis  azzal  érvel-
tek,  hogy  1916.  évben  ugyanazt  mondották  nekik,  mint  most,
hogy  tudniillik  nem  fognak  ellentállásra  találni  és  mégis  nagy
vereséget szenvedtek.

Ekkor  az  okkupáció  érdekében  nagy  propagandaakció
indult  meg  Romániában;  a  történelemre  hivatkozva,  a  dákok,
geták,  rómaiak  örökségét  emlegették,  kiknek  ők  a  törvényes  jog-
utódaik és leszármazottaik.

Hivatkoztak  Vitéz  Mihály  vajdára,  ki  nyolc  éven  át  uralko-
dott Erdélyben.

De  hivatkoztak  gróf  Czernin  egy  jegyzékére  is,  melyet  állí-
tólag  1915.  évben  nyújtott  át  a  Bratianu-kormánynak  és  amely-
ben  a  Maros-vonalig  biztosította  nekik  Erdélyt,  ha  semlegesek
maradnak  a  világháborúban.  Ezen  jegyzéket  Czernin  gróf  állí-
tólag  von  Busche  volt  német  követ  unszolására  a  bufteai  kastély-
ban a román király és Stirbey előtt nyújtotta volna át.

Hivatkoztak  továbbá  arra,  hogy  az  amerikai  államtitkár,
Lansing,  egy  szikratávirat  útján  arról  biztosította  Romániát,
hogy  elismerte  birtoklási  jogát  Erdélyre  és  Magyarországnak  a
Tisza-folyóig terjedő részére.

Hirdették,  hogy  Franciaország  és  Itália  is  magáévá  tette
Amerika jegyzékét.

A katonaság azonban ezek után sem akart kötélnek állani.

A  katonák  és  a  földmívelő  nép  a  megígért  10—10  holdnyi
föld kiosztását várták.

Nem  volt  mást  mit  tenni,  a  kormány  a  világháború  alatt
Erdélyből  Romániába  szökött  román  ajkúakból,  tisztek  parancs-
noksága  alatt  úgynevezett  „Légió”-kat  szervezett,  melyek  novem-
ber  hó  közepe  táján  a  keleti  Kárpátok  hágóin  Erdélybe  be-
nyomultak.

Most  bebizonyosodott,  hogy  Erdélyben  ellenállás  tényleg
nincs,  sőt  a  belgrádi  egyezmény  folytán  nem  is  lesz;  erre  a  köz-
hangulat  Romániában  lelkessé  vált,  a  forradalmi  mozgalmak
enyhültek és diadalmámorban úszott egész Románia.
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Pedig  ezen  kedvezővé  vált  helyzet  csak  látszólagosan  volt
nyugodt.

A  munkásság  az  egész  országban  forrongott,  szervezkedett.
Agitációjának  forrpontja  Bukarest  volt,  a  vidék,  Jassi,  Galacy

Braila, Craiova a fővárosra tekintett, ahova képviselőket delegált.
A  munkásmozgalmaknak  kezdetben  a  munkabérek  feleme-

lése  volt  a  célja.  Midőn  követeléseiket  kielégítették,  politikai  jo-
gokat  követeltek;  minthogy  pedig  a  kormány  a  kívánt  jogokat
nem volt hajlandó megadni, a munkásság sztrájkba lépett.

December  27-én  a  főváros  munkássága  a  vidéki  küldött-
ségek  részvételével  tüntetésre  készült.  A  tüntető  tömeg,  mintegy
18.000  ember  a  királyi  palota  elé  akart  jutni.  Az  utját  katonai
kordon  zárta  el.  A  munkásság  és  a  katonaság  között  összeütkö-
zésre  került  a  dolog,  melynek  eredménye  az  lett,  hogy  a  mun-
kások  közül  60  halott  és  150  sebesült  maradt  a  helyszínen.  A
kormány  kihirdette  a  statáriumot,  életbeléptette  a  cenzúrát,  a
szociáldemokrata  párt  hivatalos  lapját  (,,Lupta”-t)  beszüntette,  a
párt vagyonát lefoglaltatta és a pártvezéreket letartóztatta.

Erre  egész  Románia  szervezett  munkássága  általános
sztrájkba lépett.

A  sztrájk  nagy  élelmiszerhiányt  idézett  elő.  Nagy  hiány
állott  be  tüzelőanyagban  is.  Szénhiány  miatt  a  hajóforgalom  a
Dunán úgyszólván teljesen szünetelt.

Az  inség  csökkentésére  a  kormány  későbben  a  petrozsényi
szenet  Romániába  szállíttatta;  az  éhség  csillapítására  pedig  a
megszállás  után  Erdélyben  rekvirálásokat  rendeztetett,  a  ható-
sági  és  magánélelmikészleteket  összehordatta  és  az  ekként  össze-
harácsolt  készletet  27  élelmezési  vonatba  berakva,  Romániába
elszállíttatta.

A  Moldvába  érkező  francia  csapatok  között  a  fegyelem
nagyon  meglazult.  Kijelentették,  hogy  Oroszországba  nem  men-
nek, harcoljanak a románok Bessarábiáért.

A  Románia  területén  lakó,  volt  magyar,  osztrák,  német,
török és bolgár tiszteket és katonákat Bukarestben internálták.

Internálták  még  mindazon  nőket,  (még  a  románokat  is),  kik
Oláhország megszállása alatt valamelyes szolgálatot teljesítettek.

Erdély  megszállására  csupán  oly  katonaságot  lehetett  alkal-
mazni,  amely  Moldvában  és  Bessarábiában  már  fegyverben
állott.  A  németek  által  megszállva  volt  területen  levő  katona-
kötelesek a behívási parancsnak nem tettek eleget.
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A  falvakból  senki  sem  akart  bevonulni,  mert  nem  akartak
távol lenni akkor, amikor a földosztás megtörténik.

Ennek  a  következménye  az  volt,  hogy  a  kormány  a  be-
hívási parancs teljesítése alól a földmíveseket felmentette.

A  városiak  azonban  szintén  nem  akartak  fegyveres  szolgá-
latra bevonulni.

A  katonák  tömegesen  hagyták  el  csapattesteiket;  egyenruha
teljes  hiánya  miatt  rongyos  ruhában  teljesítettek  szolgálatot.  Az
élelmezés  a  lehető  legsilányabb,  napi  zsold  6  fillér,  a  bánásmód
(botozási rendszer) durva és embertelen volt.

A  hangulat  az  egész  országban  és  általában  véve  a  katonák
között is, forradalmi volt.

Erdélybe  kezdetben  (november  hóban)  a  román  csapatok
csakis  a  keleti  Kárpátok  hágóin  át  juthattak,  mivel  Macken-
sen  tábornagy  hadserege  ”még  Havasalföldön  volt  és  onnan
november  közepe  táján  kezdette  meg  a  kivonulást  a  déli  Kár-
pátok szorosain át.

1918  október  végén  Erdélyben  a  katonai  helyzetet  a
61. sz. melléklet tünteti fel.

Ez  azt  mutatja,  hogy  Goldbach  altábornagy  erdélyi  cso-
portja  (28  zászlóalj  és  12  üteg)  éppen  azokat  a  hágókat  tartotta
megszállva,  melyeken  a  megszálló  román  csapatok  Erdélybe
behatolhattak.

Erdély  keleti  határának  megvédésére  a  következő  magyar
csapatok  állottak  harcra  készen:  1.  lov.  ho.,  17.  népf.  és  29,
népf.  ezred,  113.,  204.  és  206.  gy.-ezred,  311/1.  hadtápzlj.  és
316/1. hadtápzlj.

Ezenfelül  két  repülő-század  és  10  üteg  tüzérség  volt  Erdély-
ben, további két üteg odaszállítás alatt állott.

Ε  haderő  (28  zlj.,  2  hadtápzlj.,  12  üteg  és  2  repülő-század)
összesen  13.662 puskát és 82 ágyút képviselt.

Románia  egy  újabb  mozgósítás  esetén  10  gyaloghadosztályt,
1 határőrhadosztályt és 2 lovas hadosztályt szervezhetett meg.

Azonfelül  még  további  5  gyaloghadosztály  felállításával
lehetett  számítani,  melyek  azonban  csakis  huzamosabb  idő  alatt,
fokozatosan érhették volna el hadműveleti készültségüket.

A  határőr-ho.  a  határ  mentén  igen  szét  volt  forgácsolva,
miért is azonnali alkalmazásra, rendelkezésre nem állhatott.

A  számbavehető  10  gyalog  ho.-ból  és  a  2  lovas  ho.-ból  a
belrend  és  biztonság  fentartására,  a  határok  őrzésére  és  egyéb
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feladatok  megoldására  szükséges  erőt  figyelembe  véve,  Románia
egy erdélyi betörésre 4 gy. ho.-t alkalmazhatott.

Előbb  azonban  a  ho.-okat  hadműveletekre  alkalmasokká
kellett  tenni,  mivel  csakis  két  gy.  ho.  (8.  és  9.)  és  a  két  1.  ho.
(1.  és  2.)  volt  hadilétszámon,  míg  a  többi  hadosztályok  (1—8.
és  11—15.)  egyenként csakis 2800 puskával rendelkeztek.

Azon  esetben,  ha  Románia  az  Erdélybe  való  betörésre  pucs-
szerűen  tenne  kísérletet,  a  hadseregfőparancsnokság  az  Erdély-
ben  álló  haderőt,  —  melynek  ütközetlétszámát  17.000  puskára
és  200  ágyúra  akarta  szaporítani  —  ezzel  szemben  elégségesnek
tartotta.

Ha  Linder  november  1-én  nem  adja  ki  a  fegyverletétel!
parancsot,  a  Goldbach-hadseregcsoport  továbbra  is  tartotta  volna  a
keleti  Kárpátok  hágóit  és  egy  oláh  katona  sem  tehette  volna  be
a  lábát  Erdélybe.

Mackensen  tábornagy  hadserege  részint  az  alsó  Sereth,
részint az alsó Duna vonaláról vonult vissza.

Ezen  hadsereg  utolsó  csapatai  a  déli  Kárpátok  szorosain
1918. év december hó első napjaiban vonultak át.

így  tehát  ezen  ideig  nem  kellett  attól  tartani,  hogy  a  romá-
nok délről törnek be Erdélybe.

A  magyar  kormánynak  a  Mackensen  tábornagy  hadseregé-
nek pótlására egyhavi idő állott rendelkezésre.

Az  erdélyi  38.  h.  ho.-nak  Asiagóíól  Magyarországba  való
elszállítása  már  október  hó  végén  megkezdődött,  november  hő
elején  pedig  a  hadseregfőparancsnokság  ezen  hadosztály  irányí-
tását  akként  módosította,  hogy  a  ho.  a  Duna  vonala  helyett
Erdélybe szállíttassék.

Kétségen  kívül  áll  tehát  azon  tény,  hogy  ezen  hadosztály
Brassóba  még  kellő  időben  érkezett  volna  meg  és  elég  ideje  lett
volna  arra,  hogy  a  Bodza-szorost,  Tatár-hágót,  Tömösi  szorost
és Tör-csvári szorost megszánhassa.

A  Brassótól  nyugatra  fekvő  szorosok  megszállása  (Vörös-
toronyi  szoros,  Szurdok-szoros,  Vulkán-hágó  és  Vaskapu-
szoros),  tekintettel  egyrészt  a  Mackensen  tábornagy-féle  had-
sereg  és  a  Szerbiából  (Duna—Száva-vonalról)  visszavonuló  11.
német  hadsereg  helyzetére,  másrészt  a  román  erőknek  Moldová-
ban való távoli fekvésére, nem volt olyan nagyon sürgős.

A  déli  Kárpátok  ezen  szórósait  az  olasz  frontról  hazaszállí-
tásban  lévő  21  magyar  ho.-ból  a  legelőször  beérkező  minden
nehézség nélkül megszánhatta volna. (62. sz. melléklet.)
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Hogy  azonban  Erdély  védelme  ily  módon  megtörténhessék,
nem  lett  volna  szabad  Belgrádban  a  katonai  egyezséget  1918
november hó 13-án aláírni.

Ezen egyezmény 1. pontja Erdély feláldozását jelentette.
Ε  pont  ezen  kapuk  védelmét  feladta  és  a  Károlyi-kormány

kötelezte  magát  arra,  hogy  a  magyar  csapatokat  a  Maros-folyó
mögé visszavonja.

Ha  a  románok  a  Kárpátok  szorosain  harc  nélkül  átjutottak,
azaz,  ha  már  az  Erdély  elleni  hadműveletek  legnehezebb  részén
szerencsésen  átestek,  további  előnyomulásuknak  alig  lehetett
komolyabb akadálya.

A történelem bizonyította ezt.
Mert  Erdélybe  bejutva,  a  demarcátiós  vonalak  egyikét  sem

tartották  be;  a  szerződéseket,  egyezményeket  lábbal  tiporták,
később  a  Tiszáig  s  a  Dumáig  nyomultak  elő;  sőt  —  jóllehet
ellenfelük  már  nem  volt  —  mégis  a  Dunántúl,  Győr,  Kisbér,
Veszprém,  Adony-Szaboícs  vonaláig  nyomultak  elő  és  folytatták
rablóhadjáratukat a magyar állam javai ellen.

A  románok  Moldovában  november  hó  elején  mozgósítottak.
A  november  hó  13-án  megkötött  belgrádi  katonai  egyezséggel
jogot nyertek Erdély megszállására.

Mivel  a  megszálló  német  haderő  Mackensen  vezértábornagy
parancsnoksága  alatt  Romániában  állott  és  onnan  Erdélyen  át
való  kivonulása  csak  november  hó  második  felében  volt  vár-
ható,  Erdélyt  a  román  betörés  elsősorban  kelet  felől  fenyegette.
'  November  hó  13-ától  kezdve  november  hó  20-ig  a  románok
a  felső  Moldovából  Erdélybe  vezető  négy  szorost  (Tölgyes,  Gyi-
mes,  Űz  és  Ójtoz)  gyenge  csapatokkal  birtokbavették  és  különít-
ményekkel  a  tölgyesi  szoros  kijáratait  (Borszéket,  Tölgyest),  a
békási  szorost,  a  gyimesi  szoros  kijáratát  (Gyimesbükköt,
Gyimesközéplakot),  az  Üz-szoros  kijáratát  (Csikszentmártont)  és
az  Ójtoz-szoros  kijáratát  (Soósmezőt  és  Berecket)  megszállot-
ták; az Olt és felső Maros völgyébe pedig járőröket toltak előre.

Ezen  előretolt  csapatok  mögött  Erdély  megszállására  ki-
jelölt román erő felső Moldovában vonult fel és pedig:

Birlat vidékén a 6. ho., Piatra-Roman környékén a 7. ho.
A  2.  vad.  ho.-t  nyugat  felé  tolták  el,  amely  Mackensen  tábor-

nagy  kivonuló  hadseregét  a  déli  Kárpátok  szorosain  át  (Tömös
és Vöröstorony)  követte.

Az  előreküldött  román  járőrökkel  jött  román  tisztek  érint-
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kezésbe  léptek  a  román  nemzeti  tanácsokkal  és  erős  román  pro-
pagandát fejtettek ki.

Kijelentették,  hogy  a  románok  Erdélybe  be  fognak  vonulni
ugyan,  de  Erdélynek  nem  kell  félnie,  mert  a  Nagy-Román  állam
akkép  terveztetik,  hogy  három  autonóm  részből  fog  állani;  az
egyik  Moldova,  Bessarabia  és  Bukovinával,  a  másik  Havasalföld
a Bánsággal, a harmadik Erdély.

Ezen  propaganda  alapján  a  román  nemzeti  tanácsok  ki-
jelentették,  hogy  sem  a  magyar  hadügyminisztert,  sem  az  erdélyi
kerületi  parancsnokot  nem  ismerik  el;  katonai  dolgokban  ki-
zárólag  az  aradi  román  nemzeti  tanács  intézkedéseit  követik;
jogosnak  tartják  azon  eljárásukat,  hogy  Romániából  vissza-
vonuló  magyar  és  osztrák  csapatszállítmányoktól  a  fegyverzetet,
lövőszert,  felszerelési  tárgyakat,  kocsikat,  lovakat  stb.  elkobozzák
mert  nekik  arra  szükségük  van;  igényt  támasztanak  a  háború
befejezte után az Erdélyben lévő raktárak készleteire is.

A  románajkú  lakosság  a  magyar  államhatalom  ellen  Alsó-
fehér,  Hunyad,  Szeben,  Fogaras,  Küküllő,  Brassó  és  Beszterce-
Naszód  megyékben  nyíltan  fellázadt.  Erdély  többi  részében
alattomban dolgozott, fegyverkezett, készülődött.

Voltak  olyan  nyilatkozatok  is,  hogy  a  magyar  közigazgatást
tovább nem tűrik.

A  volt  erdélyi  hadseregcsoport  vitán  (Goldbach  altábornagy)
Csikmegyében  (Csíkszereda,  Csikszentsimon)  óriási  értékű  (kb.
200  vagont  kitevő  járóművek,  lovak)  kincstári  hadianyag,  ágyú,
lövőszer  maradt  vissza,  melynek  a  demarcátiós  vonal  mögé  való
visszaszállítása  a  felfordult  rend  és  a  fejetlenség  következtében
lehetetlenné vált.

Attól  való  félelemben,  hogy  ezen  anyagok  a  román  katona-
ság  kezére  kerülnek,  a  csíkszeredai  nemzeti  tanács  annak  nagy-
részét a lakosság között szétosztotta.

A  zavart  fokozta  még  az,  hogy  a  demarcátiós  vonalon  belül
a  lakosság  teljesen  tájékozatlan  volt,  hogy  a  fegyver  alá  szólított
1896—1900.  évfolyam  hová  vonuljon  be,  különösen  a  határszéli
vármegyékből.  A  lakosság  hiába  fordult  a  hatóságokhoz,  utasí-
tást nem kapott.

A  Moldova  völgyében  felvonult  két  román  ho.  november  hó
24-én négy oszlopban megkezdette előnyomulását a határon át.

A  7.  ho.  a  borgói  és  radnai  hágón  át  Beszterce  és  Szamos
völgyében  nyomult  elő;  általános  feladata  volt  Szilágysomlyó—
N.-Bánya—M.-Sziget—Dés  terét  birtokba  venni.  A  6.  ho.  a  töl-
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gyesi  és  gyimesi  hágón  át  Maros  és  Küküllő  völgyében  nyomult
elő;  általános  feladata  volt  Bánffyhunyad—Kolozsvár—Maros-
vásárhely—Segesvár—Nagyenyed teçét megszállani.

November  hó  24-én  Gyimesbükkre  egy  román  dandár
tüzérség-  és  lovassággal  érkezett,  a  vasúti  állomáson  lefoglalt
szerelvénnyel  a  csapatokat  vasúton  Csíkszeredára  szállította;
Gyergyótölgyesre  szintén  egy  román  dandár  vonult  be,  mely  egy
zászlóaljat Borszéken át Maroshévízre tolt elő.

Az  ójtozi  szoroson  egy  oszlop  nyomult  be  az  ország  határán
át  és  egyelőre  Bereckre  menetelt.  Később  ezen  oszlop  Három-
székmegyét szállotta meg.

November  hó  28-án  felső  Maros  és  Olt  völgye  már  meg
volt szállva, Csikmegye már a románok kezében volt.

A  Maros  völgyébe  benyomult  román  dandár  november  hó
29-én  Mesterházát  érte  el;  a  lefoglalt  vonatszerelvény  felhasz-
nálásával november hó 30-án Szászrégenre tolta elő csapatait.

A  csíkszeredai  román  csoport  egy  zászlóaljjal  november  hó
30-án  Csikszentdomokost  szállotta  meg.  Dorna-Vatráról  a  Besz-
terce  völgyében  egy  dandár  tüzérséggel  Borgóprundon  át  Besz-
tercére  menetelt  és  azt  december  hó  1-én  birtokba  vette.  Ezen
oszlop  a  radnai  hágón  át  Óradnára  egy  ezredet  különített  ki,
mely oda december hó 13-án érkezett be.

A  Romániából  visszavonuló  német  erő  zöme  december  hó
4-én  a  Maros-  és  Nagyküküllő  folyókat  érte  el,  a  végoszlopok
Brassóról  Segesvárra  és  Medgyesre,  Nagyszebenről  Gyulafehér-
várra, Petrozsényről Hátszegre voltak menetben.

Most  már  Erdély  megszállását  déli  irányból  is  foganatosít-
hatták  a  románok,  a  2.  ho.  első  osztagai  december  hó  δ-én  a
Tömösi  szoroson  át  Brassóra,  a  Vulkán-szoroson  át  Petrozsényre
és a Vöröstorony-szoroson át Nagyszebenre be is érkeztek.

A  2.  ho.  feladata  volt  Brassó,  Fogaras  és  Szeben  megyéket
megszállani  és  a  Maros-folyó  szakaszát  Nagyenyed—Gyulafehér-
vár—Déva között birtokba venni.

A  gyulafehérvári  román  nemzetgyűlés  oly  határozatot  ho-
zott,  hogy  a  belgrádi  fegyverszüneti  szerződésben  megállapított
demarcátiós  vonalat  nem  ismeri  el,  hanem  azt  a  vonalat  tekinti
határul,  amelyik  a  Szamos-folyónak  a  Tiszába  való  ömlésétől
Szegedig húzódik.

A  gyulafehérvári  határozat  visszhangra  talált  a  Marosvásár-
helyt  megszállott  6.  hadosztálynál,  miért  is  december  hó  8-án
már  osztagokat  tolt    át    a    Maroson  Mezőbándra    és  Mezőmada-
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rasra,  mely  helységek  a  demarcátionális  vonalon  túl  feküdtek.
A  6.  no.  lépcsői,  melyek  a  gyimesi  hágóról  Csíkszeredára  eresz-
kedtek le,  Székely udvarhely re meneteltek.

A  nagyküküllővölgyi  vasútvonalon  összegyűjtött  szerelvény
kihasználása  mellett  a  lépcsők  december  hó  közepéig  terjedő
időben Segesvár—Medgyesen át Küküllőszögre irányíttattak.

December  hó  15-én  egy  román  katonasággal  megrakott  vo
nat   a   Küküllő   völgyéből   jövet   Tövisnél   a   Maros-hídon   akart
áthaladni.

A Szamos-folyóról  (Bethlen)  is hasonló hirek érkeztek be.
Mindenhol  azt  állították  a  román  csapatok  elővédéi  és  él-

lépcsői,    hogy   nekik   parancsuk    van    a    Maros-folyót    átlépni
és    egészen    a    Szatmárnémeti—Nagykároly—Nagyvárad—Arad
vonalig előnyomulni.

A  borgói  hágón  át  előnyomult  oszlop  december  hó  8-ig
Besztercét és a Szamos völgyét Bethlenig szállotta meg.

A radnai oszlop nehéz útja miatt lemaradt.
A  Maros  völgyében  előnyomult  dandár  december  hó  10-én

egy  gy.-ezredet  tüzérséggel  és  lovassággal  Marosludasra  tolt  elő.
Ekkor  a  dandár  részei  Marosújvárt  és  20-án  Székelykocsárdol
szállotta  meg.  A  7.  ho.  december  hó  21-én  Nagyenyedre  be-
érkezett.

December  hó  15-én  a  román  vezérkar  főnökének  egy  el-
fogott  táviratából  kitűnt,  hogy  a  románok  a  demarcátiós  vonalat
át  fogják  lépni,  hogy  Erdélynek  az  egész  románlakta  területéi
megszállják.

A  magyar  parancsnokságok  és  csapatok  a  belgrádi  fegyver-
szüneti  egyezmény  értelmében  november  13-ika  után  a  demar-
cátiós vonal mögé vonultak.

Mivel  a  beérkezett  jelentésekből  és  nyilatkozatokból  nyil-
vánvaló  lett,  hogy  a  románok  a  demarcátiós  vonalat  nem  fogják
respektálni,  a  kerületi  parancsnokság  elrendelte  Erdély  ki-
ürítését.

A  kiadott  intézkedés  szerint  december  hó  21-én  a  21.  gy.-
ezred  egy  zászlóalja  Bánffyhunyadra,  egy  zászlóalja  Egeresre
vonult  vissza;  egy  zászlóalja  követelte,  hogy  engedjék  őt  haza
Csikmegyébe.  Mivel  visszatartása  lehetetlen  volt,  fegyver  nélkül
a  legénység  elbocsájtatott.  A  32.  gy.-ezred  Zsibóra  irányittatott.
A  csapatok  feladata  volt  a  Sebeskőrös  és  a  Szamos  völgyét  le-
zárni.

A  székely  gy.-ezred  Szatmárnémetibe,  a  székely  huszárezred
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Tasnádra  indult.  A  kerületi  parancsnokság  Kolozsvárról  Nagy-
váradra költözött át.

December hó 23-án egy oláh zlj. Tordára érkezett.
A  6.  ho.-parancsnokság  egy  gy.-dandárral  és  tüzérséggel

december hó 24-én Kolozsvárra bevonult.
A  magyar  kormány  december  hó  26-án  egy  jegyzéket  ka-

pott,  mely  szerint  Berthelot  francia  tábornok  a  román  főparancs-
nokságot  felhatalmazta,  hogy  a  román  csapatok  a  demarcátiós
vonalat  átlépjék,  hogy  addig,  míg  a  francia  csapatok  beérkez-
nek,  a  belgrádi  katonai  egyezmény  határozványa  értelmében  a
következő  stratégiai  pontokat  megszállhassák:  Nagybányát,
Dést, Kolozsvárt, Tordát, Nagyenyedet és Gyulafehérvárt.

December  hó  31-én  a  megszálló  román  hadsereg  főparancs-
noka Berthelot francia tábornok Kolozsváron átutazott.

Apáthy  erdélyi  főkormánybiztos  ez  alkalommal  Berthelot
francia  tábornokkal  a  megszállás  módozataira  vonatkozólag  tár-
gyalt;  utóbbi  kijelentette,  hogy  nincsen  szó  a  demarcátiós  vonal
kitolásáról,  de  a  román  királyi  hadsereg  a  belgrádi  katonai
egyezmény  3.  pontja  alapján  Dést,  Szamosujvárt,  Kolozsvárt,
Tordát,  Nagyenyedet  és  Gyulafehérvárt  mint  stratégiai  pontokat
megszállotta.

Kívánatosnak  mutatkozott,  hogy  a  román  és  magyar  csa-
patok  ugyanazon  helységekben  egymás  mellett  ne  legyenek,  mert
érintkezésük igen könnyen összeütközésekre vezethet.

Ezért  Apáthy  főkormánybiztos  és  Berthelot  tábornok  között
egy  egyezmény  jött  létre,  hogy  egy  15  km.  széles  semleges  öv
által a román és magyar csapatok egymástól el választassanak.

Az  öv  keleti  határául  Nagybánya,  Kolozsvár,  Déva  vonala
határoztatott  meg,  melyen  tul  román  csapatoknak  előnyomulniuk
nem szabad.

A  semleges  területnek,  valamint  a  demarcátiós  vonal  és  a
semleges  öv  között  fekvő  területnek  katonai  kiürítése  —  mely-
nek  következtében  az  addig  csak  felerészben  megszállott  Hu-
nyad-,  Beszterce-Naszód-,  Marostordamegye  egészen,  Alsófehér-,
Torda-Aranyos-,  Kolozs-,  Szolnokdobokamegye  nagyrésze  meg-
szállás  alá  került  —  lényegileg  nem  volt  más,  mint  a  demarcátiós
vonal  kitolása,  mert  az  Apáthy—Berthelot-pótegyezmény  szerint
a  15  km.-es  semleges  övből  és  a  semleges  öv  s  a  demarcátiós
vonal  között  fekvő  területből  a  magyar  csapatokat  ki  kellett
vonni.
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Pedig  a  belgrádi  katonai  egyezmény  ezen  kötelezettséget
nem  irta  elő,  még  azesetre  sem,  ha  az  entente-csapatok  a  demar-
cates  vonalon  túl  fekvő  egyes  stratégiai  pontokat  meg  is
szállnának.

A  románok  azonban  a  belgrádi  katonai  egyezményről  nem
is  szólva,  az  Apathy—Berthelot-pótegyezményt  sem  tartották  be,
mert  január  hó  13-án  Zsibónál  és  Egeresnél  behatoltak  a  sem-
leges övbe és a magyar csapatokon meglepőleg rajtaütöttek.

Az  események  azt  a  látszatot  keltették,  mintha  Berthelot
francia  tábornok  Erdélyben  való  tartózkodása  alatt  a  román
parancsnokok  engedékenyebb  álláspontot  foglaltak  volna  el,  de
Berthelot  tábornoknak  távozásával  folytatták  eddigi  egyez-
ménybe  ütköző  eljárásukat,  úgy  hogy  a  románoktól  bármely
pótegyezmény  betartását komolyan várni nem lehetett.

Minthogy  Apáthy  főkormánybiztosnak  a  november  hó  13-án
kötött  katonai  egyezmény  határozványaitól  eltérő  megállapodá-
sokat  kötni  sem  felhatalmazása,  sem  joga  nem  volt  és  ilyenek
csak  akkor  léphetnek  érvénybe,  ha  azokat  a  magyar  kormány
jóváhagyta,  a  minisztertanács  az  Apáthy—Berthelot-féle  egyez-
ményt nem ismerte el jogerősnek.

A  románok  január  hó  13-án  a  dernarcátiós  vonalon  álló
magyar  csapatokat  Zsibónál  és  Egeresnél  meglepetésszerűen,
túlerővel  megtámadták  és  áttörték,  mely  után  a  7.  ho.  egy
oszlopa  Nagybányára,  egy  másik  oszlopa  Ziiahra;  a  6.  ho.  egy
oszlopa Bánffyhunyadra nyomult elő.

A  Zilahon  lévő  1/24.  zászlóalj  a  románokkal  egyezséget  kö-
tött, mely szerint Zilah kiürítését megakadályozni nem fogják.

Mivel  a  románok  az  egyezséget  nem  tartották  meg,  hanem
január  hó  14-én  folytatták  az  előnyomulást,  a  24.  ezred  a  romá-
nokat megtámadta és visszaverte.

Zsibó  kiürítése  után  a  24.  ezred  visszavonult,  mire  a  romá-
nok Zilahot január hó 16-án megszállották.

A  Szamos  völgyéből  a  7.  román  ho.-nak  egy  oszlopa  Nagy-
bányára  volt  menetben,  melyet  január  hó  9-én  ért  el;  az  elő-
nyomulás! január hó 16-án Máramarosszigetre folytatta.

A  Királyhágó  felé  előnyomult  másik  oszlopának  éle  e  napon
Bánffyhunyadon túl jutott és Csúcsa előtt állott.

A  21.  ezred  a  csúcsai  magaslatokon  január  hó  17-én  védelmi
állást  foglalt;  egy  zászlóalj  a  műutat  és  a  magaslatot  megszál-
lotta,  egy  zászlóalj  Barátkánál  tartalékként  állott  fel,  egy  zászló-
alj  Révnél  biztosította  a  védelmi  állást    egy    esetleges    N.-Báród
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felől  jövő  megkerülés    ellen.    A    kerületi    parancsnokság    Nagy-
váradról Debrecenbe költözött át.

Az  ukránok  a  románok  és  csehek  példáját  hamarosan  kö-
vették.

Azon  hírre,  hogy  december  végén  a  csehek  már  Kassa,  a
románok  pedig  Dés  körül  vannak,  egy  ukrán  zászlóalj  a  Tatár-
hágón  át  az  országba  betörve,  január  hó  7-én  Körösmezőt  meg-
szállotta.

A  máramarosszigeti  állomásparancsnokság  a  megszállás
ellen  tiltakozott  és  az  ukrán  parancsnokot  felszólította,  hogy
Körösmezőt ürítse ki.

Bár  az  ukrán  parancsnok  a  kiürítést  megígérte,  azt  nem
foganatosította,  hanem  a  Tisza  völgyében  Borkútnál  védelemre
berendezkedett.

A  máramarosszigeti  állomásparancsnokság  Máramarossziget
védelmére  1  szakasz  nemzetőrt  2  géppuskával  Rahóra  tolt  előre,
hqgy  az  ukránoknak  esetleges  előnyomulását megakadályozza.

Az  ukránok  hírül  véve,  hogy  a  csehek  január  hó  11-én  Ung-
várt  megszállották,  január  14-én  Rahóra  az  előnyomulást  meg-
kezdették  azon  szándékkal,  hogy  Máramarosszigetet  birtokba
veszik.

Rövid  harc  után  az  ukránok  a  nemzetőröket  Rahóról  vissza-
vetették  és  január  hó  14-én  3  zászlóaljjal  és  1  üteggel  Nagy-
bocskóig folytatták az előnyomulást.

Ε  napon  egy  zászlóaljnyi  ukrán  katonaság  egy  vasúti  vo-
nattal  a  lavocnei  állomásra  érkezett,  szándéka  volt  Munkácsot
megszállani.

A  kormánybiztos  tárgyalása  Lavocnén  nem  vezetett  célra;
a tiltakozást a zászlóalj nem vette tudomásul.

Az  ukrán  zászlóalj  január  hó  15-én  a  munkácsi  vasút-
vonalon Volóc állomást érte el.

A  Tisza  völgyében  az  ukrán  csapatok  e  napon  Máramaros-
szigettől keletre fekvő Szigetkamara községig jutottak.

Máramarosszigeten  az  állomásparancsnokság  feloszlott  és
Nagyszőllősre vonult el.

Január  hó  16-án  az  ukrán  katonaság  Máramarosszigetet
megszállotta  és  egy  századot  a  románok  elé  Nagybánya  irányá-
ban Farkasrévre tolt előre.

A  munkácsi  vonalon  az  ukrán  zászlóalj  Munkácsot  szállotta
meg  és  vasúton  Bátyúra  és  Csapra  egy  századot  tolt  előre,  miáltal
a Lavocne—csapi vasútvonal teljesen a birtokukba került.
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Ε  zászlóalj  a  megszállás  folytán  keletkezett  néphangulat
fenyegető  hatása  miatt  és  mivel  értesült  arról,  hogy  az  ukrán  fő-
erő  a  románok  elől  Máramarosszigetről  Körösmezőre  vissza-
vonult,  Munkács  és  Csapról  január  hó  19-én  vasúton  eltávozott;
Volóc  vasúti  állomáson  egy  páncélosvonat  maradt  vissza  egy
századdal, míg a zászlóalj zöme Lavocnéig ment vissza.

Január hó 23-án a volóci század is Lavocnére vonult vissza,
Ezen  ukrán  zászlóaljat  január  hó  26-án  visszarendelték  és

Stryjbe utazott el vasúton.
A  munkácsi  vonal  biztosítására  all.  gy.-e.  mely  az  ukránok

kivonulása  után  Munkácsra  visszaérkezett,  Volócra  1  századot
4 géppuskával  különített ki.

A  Nagybánya  felől  előnyomult  román  oszlop  január  hó
16-án  éjjel  a  Farkasrévbe  előretolt  ukrán  századot  megtámadta
és rövid harc után visszavetette.

Január  hó  17-én  a  románok  Máramarosszigetre  bevonultak
és  az  ott  talált  volt  85.  közös  gyalogezredben'  katonákat,  —  kik
az ukrán csapatokhoz csatlakoztak, — elfogták.

Az  ukrán  csapatok  zömének  január  16-ról  17-ére  virradó
hajnalon  sikerült  még  kellő  időben  a  románok  elől  Maramaros-
szigetet kiüríteni és Körösmezőre visszavonulni.

A  körösmezői  vasúti  állomás  kifosztása  és  30  ezer  korona
készpénznek  elrablása  után  az  ukrán  csapatok  elhagyták  Magyar-
országot.

A 7. román ho. helyzete január hó 22-én következő volt:
Máramarosszigeten  egy  dandár  (13.,  14.  e.)  tüzérséggel,

Nagybányán  a  15.  ezred,  Désen  a  16.  ezred,  mely  Zsibóra  és
Zilahra egy zászlóaljat tolt ki egy üteggel.

Mivel  a  21.  magyar  ezred  a  Királyhágón  védelmi  állást  fog-
lalt,  a  románok  Bánffyhunyadról  a  további  előnyomulást  be-
szüntették  és  Tövisről  Kolozsváron  át  egy  zlj.  és  két  üteg  erősbi-
tést vontak magukhoz.

úgy  látszott,  hogy  úgy,  mint  Zilahnál,  Bánffyhunyadnál  is
összeütközésre  fog  a  dolog  kerülni.  Ezt  elkerülendő,  Pathé  fran-
cia  tábornok  a  csúcsai  magyar  állásra  a  román  csapatok  tüzelé-
sét január 28-án beszüntette.

Mivel  a  magyar  csapatok  a  tüzelést  folytatták,  Vix  alezredes
sürgős intézkedésre szólította fel a kormányt.

.4  hadügyminisztérium  utasította  a  21.  ezredet,  hogy  a  har-
cot szüntesse  be.

A  Tisza  völgyének  kijáratát  Taracköznél  Eger  tanácsos  ha-
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tárrendőrcsoportja,  Técsönél  a  23.  vadászzászlóalj,  a  Szamos
völgy  kijáratát  Szinyérváraljánál  és  Alsóhomoródnál  a  12.  gy.-
ezred,  a  Bükkhegység-szoros  kijáratait  Kraszna-Béltek  és  Bog-
dándnál  a  32.  gy.-e.  egy-egy  századdal  és  egy-egy  géppuskás-
szakasszal  február  hó  2-án  megszállotta.  A  12.  ezred  Nagyká-
rolyból  egy  zászlóaljat  Erdődre,  a  32.  ezred  Tasnádról  egy
zászlóaljat  a  Kraszna  völgyébe,  Alsó-Szoporra  tolt  elő  tarta-
lékként.

Debrecenben  a  39.  gy.-ezred  két  zászlóalját,  mely  16  gép-
puskával  február  hó  7-én  menetkészültségét  elérte,  Nagyvára-
don  át  eltolták  azon  célból,  hogy  a  Királyhágón  lévő  21.  gy,-
ezredet  felváltsa.  Utóbbi  ezredet  felváltás  után,  mint  tartalékot
Székelyhidra szállították.

A  szegedi  kerületi  parancsnokság  intézkedésére  a  Maros
völgyét Soborsinnál az 5. ezred két zászlóalja lezárta.

A  románok  zsibói  csoportjuk  megerősítésére  Nagybányá-
ról 1 zászlóaljat és két üteget vontak elő.

Február  hó  10-én  az  erdélyi  magyar  csapatok  általános
helyzete a következő volt:

A  románoknak  Szatmárnémetire  való  előnyomulását  a
Szamos  völgyében  a  12.  ezred,  a  Kraszna  völgyében  a  32.  ezred
(Szinyérváralja—Alsó-Szopor vonalában)   elzárta.

Mint általános tartalék Szatmárnémetinél az 1. ezred állott.
Az  északi  csoport  a  székely  dandárparancsnokság  alá  volt

rendelve.
A  nagyváradi  román  előnyomulás  feltartóztatására  a  Ki-

rályhágón  a  39.  ezred  védelmi  állást  foglalt.  Mint  általános  tar-
talék Nagyváradon a 4. ezred állott.

Ezen  két  csoport  mögött  Debrecenben  mint  általános  tar-
talék  a  21.  ezred,  a  3.  ezred,  két  lovasszázad  és  egy  üteg  össz-
pontosult.  A  déli  csoport  a  székely  ho.-parancsnokság  alá  volt
rendelve.

Ezen  állásban  a  magyar  csapatok  készen  állottak  arra,  hogy
a románok további előnyomulását visszaverhessék.

Február  hó  10-én  a  román  megszálló  csapatok  arcvonala
következő volt:

Felső  Tisza-völgye  Máramarossziget,  Nagybánya,  Bükk-
hegység,  Zilah,  Meszeshegység,  BánfFyhunyad,  gyalui  havasok
keleti  oldala,  erdélyi  Érchegység,  Déva,  Soborsin,  Ruszka  hava-
sok, Karánsebes,  Szemenik-hegység, orsovai hegység.

A  románok  azonban  már  Erdély  birtoklásával  sem  voltak
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kielégítve,   még   a   Nagymagyaralföldnek   Szatmárnémeti,    Nagy-
károly,  Nagyvárad, Arad vonaláig terjedő részét is  követelték.

A  február  10.-iki  helyzetet  katonai  szemüvegen  nézve,  a
románok  Erdély  északi  és  nyugati  határán,  de  a  szorosokon  és
hágókon még részben túl állottak.

Egy  Magyarország  elleni  hadművelet  esetén  e  román  táma-
dásnak  ezen  szorosokért  való  harcokkal  kellett  kezdődniök.  A
szorosok  közötti  hegységek  nehezen  járhatók,  vizszegények  és.
gyéren  lakottak;  erők  eltolására  csak  egy  haránt  vasúti  vonal
áll  rendelkezésre  (Nagybánya—Dés,  Apahida—Székelykocsárd
—Tövis—Alvincz—Piski), ez is messze hátul fekszik.

A  román  támadással  szemben  a  magyar  védelem  a  szorosok.
kijáratait  gyengébb  erőkkel  is  szívósan  tarthatja  addig,  míg  a
sürü  és  kedvező  irányú  vasútvonalokon  eltolt  tartalék  a  szoros-
ból  kibontakozni  akaró  ellenséget  viszonylagos  túlerővel  meg-
rohanhatja.

Ezért  követelték  a  románok  az  entente-től  Szatmárnémeti,
Nagyvárad  és  Arad  stratégiai  pontok  megszállásának  engedé-
lyezését.

Minthogy  pedig  a  magyar  csapatok  a  románokat  Magyar-
országba  beljebb  engedni  nem  akarták,  a  románok  támadásra
készültek.  Romániából  friss  csapatok  voltak  szállítás  alatt  Zsi-
foóra, Bánffyhunyadra és Dévára.

Február  hó  10.  és  13,-ika  között  Dévára  6,  Nagyenyedre  2,
Gyulafehérvárra  1,  Zsibóra  2  csapatot  szállító  katonavonat  futott
be;  mellyel  kb.  11  zászlóaljnyi  erősbítést  vontak  magukhoz
(1. ho.).

Mivel  Gyulafehérvárról  Brád  felé  (Fehér-Körös  völgye)
mozgolódások  voltak  jelentve  a  Fehér-Körös  völgyében,  a  sze
gedi  kerületi  parancsnokság  intézkedésére  február  hó  19-én  egy
különítmény  (1  gyalog-  és  1  géppuskás-század)  a  8.  páncélos
vonat  fedezete  alatt  Nagyhalmágyra  nyomult  elő.  Itt  kisebb
harcra került a dolog, melyben a románokat visszavetették.

A  szegedi  kerületi  parancsnokság  február  hó  27-én  az
előretolt  különítmény  megerősítésére  1  gyalog-  és  1  géppuskás-
századot  Nagyhalmágyra  rendelt,  a  2.  gyalogezred  egy  századá-
val  a  Fehér-Körös  völgyéből  a  Fekete-Körös  völgyébe  vezető
utat  Vaskohnál,  egy  századdal  a  Fehér-Körös  völgyét  Boros-
sebesnél elzáratta.

A   Soborsinnél   levő   különítményt    fegyelmezetlenség   miatt
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Szegedre  bevonták.  Pótlására  a  demarcátiós  vonalra  a  33.  gya-
logezred egy zászlóalja március 17-én Soborsinba érkezett.

Március  hó  közepén  a  magyar  csapatok  állásában  lényeges
változás  nem  állott  be.  A  déli  szárnyon  azonban  a  védelmi  vonal
fekvését  szabályozták.  Az  új  védelmi  vonal:  Belényes  (Fekete-
Körös  völgye),  Vaskóh,  Nagyhalmágy  (Fehér-Körös  völgye),
Józsáshely,  Feltót,  Világos,  Ujszentanna,  Kürtös,  Tornya,
Pécska.  Általános  tartalékként  Békéscsabánál  a  2.  ezred  állott.
Ezen  védelmi  vonal  megszervezésével  a  23.  ho.parancsnok-
ságot bízták meg, mely Kétegyházán alakult meg.

A  Bánság  miatt  a  szerb  és  román  érdekek  összeütközése
volt  várható.  Mindkét  kisentente  állam  jogcímet  támasztott  a
Bánság birtoklására.

A szerbek a románokat megelőzték.
Hogy  e  két  állam   hajba  ne  kapjon  a  koncon,   a    szenvedé-

lyek  lecsillapítása  céljából  az  entente  elválasztotta  egymástól  a
románokat  és  szerbeket  és  a  kettő  közé  francia  csapatokat  tolt.
Az  első  francia  csapat  1919  január  hó   2-án  érkezett  Sze-
gedre és Aradra.

Március  hó  közepéig  Szeged,  Arad,  Újvidék  területét  foko-
zatosan  két  (76.  és  214.)  ho.;  Temesvár,  Lúgos,  Versecz  terüle-
tét egy gyarmati (11.) francia hadosztály szállotta meg.
A  román  megszállásban  január  közepe  óta  szünet  állott  be.
A  belgrádi  katonai  egyezmény  által  előirt  román  megszállás
befejezettnek  tekinthető;  sőt,  az  egyezmény  ellenére  a  megha-
tározott  demarcátiós  vonalon  túl  fekvő  Máramaros,  Szatmár,
Szilágy  és  Arad  vármegye  nagyrészét,  továbbá  Torda-Aranyos,
Alsó-Fehér,  Beszterce-Naszód,  Szolnok-Doboka,  Kolozs  és  Hu-
nyad  vármegyéket  teljesen  megszállották;  úgy  hogy  már  19
vármegye volt birtokukban.

A   románoknak    erős    elhatározásuk   volt,    hogy   Szatmár-
németit,   Nagykárolyt,  Nagyváradot  és  Aradot  birtokba  vegyék.
Március  hóban  ezen  hadműveleti  célnak  megfelelően  cso-
portosították hadosztályaikat.

A  7.  ho.  Nagybánya,  Szatmárnémeti  súlyvonalon  egy  dan-
dárral  és  egy  tüzérezreddel  a  Szamos  völgyében  (Nagybánya),
egy  ezreddel  és  egy  tüzér-osztállyal  a  Tisza  völgyében  (Márama-
rossziget),  egy  ezreddel  és  egy  tüzér-osztállyal  Szilágycsehnél
csoportosult.

Ezen   hadosztály   későbben   azon    feladatot    nyerte,    hogy
Huszt, Szatmárnémeti, Nagykároly szakaszát vegye birtokba.
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A  6.  ho.  két  csoportban  tagozódott  a  további  előnyomulásra.
Egy  dandár  és  egy  tüzér-osztály  Zilah,  Zsibó,  egy  dandár  és
riiásfél  tüzérezred  Bánffyhunyad,  Kolozsvár  terében  csopor-
tosult.

A  ho.-nak  ezen  csoportosulása  két  előnyomulási  iránynak
felelt  meg  és  pedig  az  északi  oszloppal  Zilahról  Szilágysomlyón
át Székelyhidra, a déli oszloppal Réven át Nagyváradra.

A  2.  ho.  két  csoportba  tagozódott.  A  hadosztály  zöme  mint
főoszlop  (3  ezred  és  egy  tüzérezred)  a  Maros  völgyében  (Zám,
Déva,  Piski),  mint  mellékoszlop  egy  ezred  egy  tüzérosztállyal
Β rád, Kőrösbányánál csoportosult.

A  mellékoszlop  egy  zászlóaljat  egy  üteggel  Abrudbányára
különített ki.

A  ho.  ezen  csoportosítása  az  Arad,  Gyula  szakasz  ellen  való
előnyomulási  szándéknak  felelt  meg,  melynél  a  főerőt  a  külső
szárnyra helyezték.

Hadászati  tartalékul  a  balszárnyon  a  2.  és  6.  ho.  között  az
1.  ho.  (két  gyalogezred  és  egy  tüzérezred)  Romániából  vasúttal  a
Maros  völgyében  vonult  fel  Szászváros,  Szászsebes,  Gyulafehér-
vár,  Nagyenyed,  Székelykocsárd  terében;  és  készen  állt  arra,
hogy a 6. vagy 2. ho.-t követhesse.

A  román  megszálló  hadseregnek  a  március  havi  csoporto-
sítása  kétségen  kívül  bizonyítja,  hogy  a  románok  a  belgrádi  kato-
nai  egyezményt  nem  respektálták,  hanem  a  demarcátiós  vonalon
tul  fekvő  területen  készen  állottak  arra,  hogy  ha  a  diplomácia
utján  támasztandó  igényeik  kielégítést  nem  találnak,  —  ezeket
Magyarországgal szemben fegyveres erőszakkal érvényesitik.

Négy  ho.-lyal  Máramarossziget,  Nagybánya,  Szilágycseh,
Zilah,  Bánffyhunyad,  Abrudbánya,  Brád,  Zám  hadászati  arccal
a támadó  előnyomulásra  készen  állottak.

A  főfeladat  elérésére  erejük  4/
5
 részét  szánták,  míg  a  belgrádi

katonai  egyezmény  végrehajtására,  —  mely  most  mellék  feladattá
sülyedt, — csupán erejüknek Vs részét alkalmazták.

A megszállási feladatot a szervezés alatt álló 8. ho. vette át.
Ezen  ho.  a  belgrádi  egyezmény  szerinti  demarcátiós  vonalon

tul  fekvő  területet  tartotta  megszállva  és  pedig  Besztercét,  Maros-
vásárhelyt,  Nagyszebeni,  Csíkszeredát  2—2  zászlóaljjal,  Seges-
várt,  Székelyudvarhelyt,  Sepsiszentgyörgyöt,  Fogarast  és  Brassót
1—1 zászlóaljjal.

Amint  a  románok  a  Magyarország  elleni  általános  táma-
dásra  való  csoportosítást  befejezték  és  a  hadműveletekre  készen
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állottak,  a  magyar  kormány  a  diplomáciai  jegyzéket  de   Lobit
francia tábornoktól megkapta,  mely következőképen hangzott:

Magyarországi  hadsereg.  De  Lobit tábornok,  a  magyarországi
hadsereg ideiglenes parancsnoka.

Belgrád, 1919 március hó 19.

Károlyi  gróf  Ő  Kegyelmességének,   a magyar  köztársaság
ideiglenes elnöke

Budapest.

I.)A  békekonferencián  az  1919  február  hó  23-iki  ülésen  el·
határozták,  hogy  azon  célból,  hogy  a  munkálatok  folyását  aka-
dályozó  minden  összetűzést  elkerüljenek,  tanácsos  a  magyarok
és  románok  között  egy  semleges  övet  létesíteni,  amelyben  sem
magyar,  sem  román  katona  nem  lehet,  amelyeknek  azonban  a
fontosabb  pontjait  a  szövetséges  csapatok  fogják  megszállani.  A
főparancsnok  engem  delegált,  hogy  mindazon  kérdéseket,  me-
lyek  a  konferencia  ez  elhatározására  vonatkoznak,  kegyelmes-
segéddel  egyetértőleg  szabályozzam.  Budapesti  képviselőm  Vix
alezredes.

A) A semleges öv határai:

Keleti  határ:  Aradtól  Nagyszalontáig  vezető  műút;  a  Nagy-
szalonta,  Nagyvárad,  Nagykároly,  Szatmárnémeti  vasútvonal;
mindezen  helységek  a  magyar  és  román  katonai  megszállás  alól
ki lévén zárva.

Északi  határ:  a  Szamos-  és  a  Tisza-folyó,  a  Vásárosnamény-
tól δ km.-re északnyugatra eső pontig.

Nyugati  határ:  A  Tiszát  5  km.-re  Vásárosnaménytól  észak-
nyugatra  elhagyja,  azután  Debrecentől  5  km.-re  nyugatra,  Déva-
ványától  3  km.-re  nyugatra,  Gyomától  nyugatra,  Orosházától,
Hódmezővásárhelytől és Szegedtől 5  km.-re nyugatra húzódik.

Déli  határ:  Maros-folyó,  Arad  és  Szeged  városok,  amelyek
minden  magyar  és  román  csapat  kizárásával,  a  szükséges  csa-
patok által lesznek megszállva.

B) Az öv kiürítésének és megszállásának feltételei:
A  magyar  csapatoknak  a  semleges  öv  nyugati  határa  mögé

való  visszavonulása  március  hó  23-án  kezdődik  és  legfeljebb
tiz  napi  időtartam  alatt  kell,  hogy  befejeztessék.  Ezen  idő  alatt
Gondrecourt  tábornok,  akit  a  semleges  öv  keleti  parancsnoksá-
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gával  bíztam  meg,  ezt  a  szövetséges  csapatok  által  elfogja  foglal-
tatni  és  ellenőrizni  fogja  a  magyar  csapatok  kiürítési  mozdu-
latait.

A  román  csapatokat  felhatalmazza  a  békekongresszus,  hogy
vonalaikat a semleges öv keleti határáig  előretolják.

,  C)  Hadianyag:  Azt  a  hadianyagot,  amely  a  románok  által
megszállandó  övben  van,  francia  tisztek  és  katonák  fogják  lel-
tározni  és  megőrizni;  ezt  az  anyagot,  minthogy  nem  tekintik
hadifoglalásnak,  a  magyarok  el  fogják  vihetni.  Az  az  anyag,
amely  a  semleges  övben  van,  a  magyar  kormány  rendelkezésére
bocsáitatik,  melynek  szabadságában  van  ezt  vagy  a  mostani
helyén hagyni, vagy elvinni.

//.  A  magyar  állam  tulajdonát  képező  vasúti  és  gazdasági
anyag:  szintén  helyén  kell,  hogy  maradjon,  míg  felette  határo-
zat nem hozatik.

D) Közigazgatás:

A  polgári  közigazgatás  a  semleges  övben  a  szövetséges  pa-
rancsnokság  ellenőrzése  alatt  a  magyar  kormány  kezében  ma-
rad;  a  magyar  csendőrségi  és  rendőrségi  karhatalom  a  fentem-
iitett  parancsnokság  vezetése  alatt  a  rend  és  nyugalom  fentar-
tását fogja biztosítani.

De Lobit tábornok s. k.

Vix  alezredes  a  jegyzéket  1919  március  21-én  del.  líh-kor
személyesen adta át Károlyinak.

A Károlyi-kormány még az napon dut.   5h-kor   lemondott.
Vix  alezredes  jegyzékére  Károlyi  még  aznap  következő-

képen válaszolt:

Alezredes ur!

Ön  szíves  volt  de  Lobit  tábornok  úr  nevében  egy  jegyzéket
átnyújtani,  amely  közli  a  magyar  kormánnyal  a  békekonferen-
ciának  1919  február  hó  23-án  egy  semleges  övre  vonatkozólag
hozott határozatát.

 Van  szerencsén  tudatni  önnel,  hogy  fentemlített  jegyzékét
átadtam  a  magyar  köztársaság  kormányának  és  hogy  a  kor-
mány  nincs  abban  a  helyzetben,  hogy  tudomásul  vehesse  a  bé-
kekonferencia  határozatát  és,  hogy  közreműködjék  annak  a
végrehajtásában.  Ez  a  határozat  teljes  ellentmondásban  van  az
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1918  november  hó  13-án  kötött  fegyverszüneti  katonai  konven-
cióval,  minthogy  nem  veszi  tekintetbe  az  ország  létérdekeit,
megakadályozhatja  az  ország  fejlődését  és  zavarhatja  a  békét.
Minthogy  a  magyar  kormány  nem  viselheti  a  felelősséget  ennek
a  határozatnak  végrehajtásáért,  mert  nem  hívták  meg  a  béke-
konferenciára  és  nem  működhetett  közre  a  határozat  meghoza-
talában,  —  így  kényszerítve  látja  magát,  hogy  ma  lemondjon.
Fentieket  tudomására  hozva,  van  szerencsén  kérni  önt,  alezre-
des  ur,  hogy  szíveskedjék  megtenni  a  szükséges  intézkedésieket,
hogy  a  békekonferencia  a  legrövidebb  idő  alatt  megismerhesse
a  magyar  kormány  határozatát.  Kérem,  fogadja  alezredes  ur  a
legmélyebb tiszteletem kifejezését.

1919 március hó 21-én
Károlyi s. k.

Ezzel  Károlyi  a  kockát  a  legkönyelműbben  elvetette,  pedig
a  román  katonai  készülődésekből  tudnia  kellett,  hogy  fegyveres
erőszakot  provokált  akkor,  midőn  Magyarország  védelme  meg-
bízhatóan előkészítve nem volt.

Karolyi ezzel Magyarországot végleg romlásba döntötte.
Mert  az  kétségtelen,  hogy  Magyarországnak  a  románok  ál-

tal  való  kirablása  oly  nagy  mértékben  nem  következett  volna
be, ha a Károlyi-kormány a de Lobit jegyzékét elfogadja.

Az  nem  képezhette  vita  tárgyát,  hogy  a  jegyzék  súlyos  ter-
heket rótt az országra.

Magyarország  Arad,  Nagyszalonta,  Nagyvárad,  Nagykároly,
Szatmárnémeti vonalig román megszállás alá került volna.

De  ezzel  szemben  a  következő  előnyök  származtak  volna  a
súlyos megpróbáltatásnak kitett országra nézve:

1. Aradot,  Nagyszalontát,  Nagyváradot,  Nagykárolyt  és
Szatmárnémetit nem szállották volna meg a románok.

2. A  demarcátiós  vonal  (Szamos,  Beszterce,  Maros  folyók)
és  a  semleges  öv  keleti  határvonala  (Arad,  Nagyszalonta,  Nagy-
várad,  Nagykároly,  Szatmárnémeti)  között  fekvő  területből  és
a  semleges  övből  az  összes  hadianyagot  a  magyar  kormány  el-
vitethette volna és így nem került volna a románok kezére.

3. A  magyar  állam  tulajdonát  képezett  vasuti  és  gazdasági
anyagot nem rabolhatták volna el a románok.

4.  A  közigazgatás  Arad—Nagyszalonta—Nagyvárad—Nagy-
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károly—Szatmárnémeti   vonalig    bezárólag   a    magyar    kormány
kezében maradt volna.

Ha  még  némi  kétség  merült  fel  arra  nézve,  hogy  a  Károlyi-
kormány  hazaáruló,  úgy  ezen  előnyökről  való  lemondás  a  haza-
árulás  bűntényének  bélyegét  lemoshatatlanul  rásüti  a  Károlyi-
kormányra.

Ami  ezután  következett,  az  már  nem  volt  más,  mint  Magyar-
ország halálos Ítéletének végrehajtása.

A  vérpadra  hurcolt  Magyarországra  háromszor  csapott  le
a  bakó  bárdja  és  íme,  csoda  történt;  Magyarország  nem  hullott
porba,  ezeréves  ősereje  kiállotta  a  halálos  csapásokat,  melyek
alatt elalélt ugyan, de talpra fog állani!



XV.
ZÁRÓSZÓ.

A  lezajlott  gyászos  eseményeket  szemlélve  és  az  összeomlás
okai  és  okozatai  között  kutatva  egy  sötét  homályba  burkolt  je-
lenség  borong  lelki  szemeim  előtt,  melynek  magyarázatát  sehogy
sem tudom megtalálni.

1918-ik  év  második  felében  már  kétségtelen  volt,  hogy  a  há-
borút sikeresen nem folytathatjuk és így a háborút elveszítjük.

A  háborút  győzelemmel  befejezni  lehetetlen  volt,  vereség-
gel  bevégezni  nagy  kockázattal  járt;  tehát  gyors  fegyverszünet
és békekötés volt az egyedüli kivezető út.

Maga  Ő  Felsége  is  érezte  ezt  és  ennek  adott  kifejezést  1918
augusztus  hó  8-án,  midőn  Trient  környékén  a  csapatok  fölött
szemlét tartott.

József kir.  herceghez ekkor a következő  kérdést intézte:
„Nem  találod-e,  hogy  végre  ideje  lenne  az  egésznek  véget

vetni?  Hisz  a  németek  hadicéljai  miatt  mi  nem  mehetünk  egé-
szen tönkre!”

És  tényleg  úgy  látszott,  hogy  a  fegyverszünet  dolgában  ko-
moly  lépés  fog  történni.  1918  október  hó  12-én  Trientben  meg-
alakult a fegyverszüneti bizottság.

De csodálatos módon beállott a huza-vona.
A  hadseregfőparancsnokság  csakis  október  hó  28-án  uta-

sította  a  fegyverszüneti  bizottságot,  hogy  vegye  fel  az  olasz  fő-
parancsnoksággal  az  érintkezést,  azaz  akkor,  midőn  az  olasz
frontunk már át volt törve.
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Ő  Felségének  október  hó  22  én  kiadott  azon  parancsát
hogy  a  magyar  csapatokat  Magyarország  határának  biztosítá-
sára  haza  kell  szállítani  —  részben  lehetett  volna  teljesíteni
mert  a  magyar  hadosztályoknak  az  első  vonalból  leendő  felvál-
tására 18 és fél hadosztály tartalék-viszonyban állva kéznél volt.

Ha  azonban  a  hadseregfőparancsnokság  a  reménytelen
helyzet  folytán  a  fegyverszüneti  szerződést  még  az  olasz  offen-
zíva  előtt  kötötte  volna  meg,  akkor  Ő  Felsége  parancsa  egészben
teljesíthető lett volna.

Ha  tehát  a  hadseregfőparancsnokság  Magyarország  érde-
két  szivén  viselte  volna,  —  eltekintve  az  általános  politikai,  ka-
tonai  és  anyagi  helyzet  által  parancsolt  kényszertől,  —  úgy  már
október  hó  12-én,  a  fegyverszüneti  bizottság  megalakulásakor
feltétlenül gyorsan kellett volna cselekednie.

Hisz  azzal  tisztában  lehetett,  hogy  vereség  előtt  jobb  fegy-
verszünetet  lehet  kötni,  mint  vereség  után,  ha  ugyan  jobb  és
rosszabb fegyverszüneti szerződésről   egyáltalán beszélni   lehet.

Magyarország  érdekével  is  tisztában  lehetett,  mert  ennek
érdeke  a  trón  érdeke  is.  Magyarország  bukásával  bukik  a
trón is.

A  fronton  a  külellenségeskedéseknek  nyugvópontra  való
hozásával  azonban  nincsen  rendben  a  dolog.  Hisz  ezen  időben
már  kisértett  a  forradalom  réme  és  a  belső  ellenség  a  Hinter-
landban már felütötte a fejét.

Ezért  kötötte  ki  október  hó  26-án  elengedhetetlen  feltétel-
ként  József  kir.  herceg,  hogy  megbízatását  csak  akkor  vállalja,
ha  a  törvényes  rend  fentartására  a  hadseregfőparancsnokság
Budapestre azonnal egy megbízható hadosztályt küld.

Ő Felsége ezen kívánság teljesítését el is rendelte.

A  hadseregfőparancsnokság  azonban  ezen  parancsot  nem
teljesítette, dacára a három ízben történt sürgetésnek.

Megdöbbentő,  hogy  a  Monarchia  hadvezetősége  egyetlenegy
magyar  hadosztályt  sem  bocsájtott  rendelkezésre  az  alkotmá-
nyos    Magyarország    megmentésére,     midőn     Magyarország    a
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Monarchia  védelmére   a  világháború  alatt  annyi   magyar   had-
osztályt adott.

Midőn  ezen  események  fölött  elmélkedem,    egy    rettenetes
sejtelem gyanúja keletkezik bennem.
Austria  talán  csak  azért;  hagyta  pusztulni  Hungária  házát,
mert  látta,  hogy  a  lángban  álló  saját  házát  a  végpusztulástól  nem
képes megmenteni?
        Tudatlanság?
        Nem hiszem.

Gyengeség,  könnyelmű felületesség, vagy közöny?
Nem valószínű.
Szándékosság?

Ez borzasztó volna! Adja Isten, hogy tévedjek!
Művemet befejeztem.
Még csak pár szavam van.
Az  erőszakosan  ránk  kényszerített  trianoni  béke,  a  győző

brutális  önkényével  darabokra  zúzta  Magyarországot,  úgy  ami-
ként az e könyv címlapján látható.

Magyarország  325.441  négyzetkilométer  ősi  területéből  csak
92.720  négyzetkilométernyi  földet  hagytak  meg  magyarnak,  a
többit  elosztották  a  szerbek,  a  csehek,  az  oláhok  és  az  osztrákok
között.

Magyarország  20,885.954  állampolgárából  csak  7,945.878
maradhatott  meg  magyarnak  a  többit  betörték  a  szerbek,  a
csehek, az oláhok és az osztrákok rabigájába.

Csak  most  jövünk  tudatára  annak,  hogy  mi  volt  a  hatalmas
és gazdag Magyarország!
        Csak most érezzük, hogy mennyit veszítettünk!

A  történelem  bizonysága  annak,  hogy  a  magyarok  hazáját
a múltban már érték ily súlyos megpróbáltatások.

De  azt  is  bizonyítja  a  történelem,  hogy  a  magyar  nemzet
megrázkódtatásának  közepette  mindig  összefogott  és  újból  talpra
állott,  túlszárnyalván  a  múltban  elveszített  nagyságát  és  hatalmát.
A múlt tanulsága megmutatja az utat a jövő felé.
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Az  ezeréves  ősi  erőben  való  megingathatatlan  hit,  a  hitből
fakadó  törhetetlen  akarat,  a  haza  jövőjébe  vetett  bizakodó
remény  és  a  lángoló  honszeretet,  mely  a  nagy  tettekre  sarkaló
összműködés  zálogát  képezi:  a  rettentő  csapások  súlya  alatt
acéllá kovácsoljon össze minden magyart.

És  ha  majdan  ez  valóban  bekövetkezik,  akkor  a  magyar
acél  diadalmaskodni  fog  az  ellenség  vasán  ...  akkor  ismét  ki-
virrad  a  Magyarhon  gyászbaborult  égboltja...  akkor  a  felkelő
nap  fénysugarai  a  régi  glóriával  fogják  ismét  bearanyozni  Szent
István  koronáját  és  vele  együtt  Magyarországnak  újból  egyesült
— nagy címerét...
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