
SOMOGYI ERIKA 

LENGYELORSZÁG - MAGYARORSZÁG 1920. 
(ADALÉKOK A PILSUDSKI-RENDSZER MAGYAR KAPCSOLATAIHOZ 
AZ 1920. ÉVI LENGYEL-SZOVJET-OROSZ HÁBORÚ IDŐSZAKÁBAN) 

1920 áprilisában - részben az antant erők biztatására - a Pilsudski irányí-
to t ta lengyel hadsereg a szovjetellenes intervenció harmadik hullámában t á m a -
dást intézett Szovjet-Oroszország ellen. A fő t ámadó hadmüveietet mintegy más-
fél éves előkészület vezette be. Az 1919-es kezdeti hadmozdulatokat Pilsudski az 
"exportál t forradalom" megelőzése ürügyén rendelte el, így próbálván leplezni 
a Lengyelország " tör ténet i határainak" visszaállítására irányuló törekvéseket.1 

1919-20-ban a sorozatos szovjet-orosz békeajánlatokat figyelmen kívül hagyva -
etnikai elvekre való tekintet nélkül - jelentősen kitolták a lengyel határt keleti 
irányban: 1920. május 7-én elfoglalták Kijevet is. A lengyel intervenciós csapatok-
nak sikerült kihasználniuk, hogy Szovjet-Oroszország legütőképesebb erői délen 
és Távol-Keleten folytat tak harcokat. 

Ez idő t á j t Magyarországon az ellenforradalmi korszak vezető katonai köreinek 
egyik fő törekvése a magyar hadsereg újrafelfegyvérzésé, szervezeti megerősítése 
volt a legfőbb külpolitikai célkitűzéssel, a terület i revizíóval összhangban. A dip-
lomáciai és a katonai vezetés megpróbált minden kínálkozó alkalmat megragadni 
a tr ianoni békefeltételek enyhítésére, illetve 1920. junius 4. után azok ka tonai 
korlátozó intézkedéseinek kijátszására, a burkolt hadseregfejlesztésére. 

A Horthy-korszak első esztendeiben a nemzeti hadsereg fejlesztése és a terü-
leti revízió kettős céljának megvalósítására legkedvezőbb lehetőségnek a Tr ianon 
évében zajló lengyel-szovjet-orosz háború t ű n t a magyar reakciós körök számára . 
Lengyelországban egy olyan lehetséges potenciális szövetségest láttak, melynek 
nem volt érdekellentéte Horthy-Magyarországgal - szemben a Monarchia m á s 
utódállamaival, s melynek gazdaságilag előnyös lett volna a lengyel-magyar kö-
zös ha t á r visszaállítása. A lengyel intervenciós hadseregnek a bolsevizmus ellen 
nyúj tandó magyar katonai segítség pedig alkalmas "gesztusnak" tünt az a n t a n t 
(főként Franciaország) megnyerésére, a békefeltételek enyhítésére. Ugyanakkor a 
magyar hadsereg megerősítésére is megfelelőnek mutatkozot t és egybe lehete t t 
volna kapcsolni a "cseh akcióval", azaz a Felvidék vagy annak egy része, esetleg 
Kárpá ta l ja visszaszerzésével. 

Kevéssé ismertek Horthy-Magyarország diplomáciai és katonai erőfeszítései, 
p ropagandája antant (francia) és lengyel körökben a háborúba való bekapcso-
lódással, részvétellel kapcsolatban. Ezek és a háborús magyar-lengyel együt t -
működés feldolgozása u t án e rövid t anu lmány néhány további adattal szolgál 
elsősorban a magyar segítségnyújtás azon területéhez, mely kapcsán, ürügyén a 
magyar hadsereg is hozzájutot t idegen eredetű lőszerhez, munícióhoz.2 
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A magyar katonai (és gazdasági) segítség legjelentősebb te r rénuma a Lengyel-
országnak való lőszergyártás- illetve szállítás volt. Ennek előzményei még 1918 
végére nyúlnak vissza. Lényegében már a független Lengyelország újjászületésével 
kezdetét vet te a Pilsudski-rendszer szovjetellenes háborús készülődése. Nyomban 
megindultak a magyar kormánykörökkel való tárgyalások is, melyek eredménye-
ként a szervezkedő lengyel hadsereg megsegítése, munícióval való ellátása 1919 
elején elkezdődött. 

Egy 1919. január 22-én keltezett, Varsóból a magyar vezérkari főnökhöz beérke-
zett jelentés értelmében "Lengyelország területén bevezették az általános védkö-
telezettséget. Lázas készülődés észlelhető. Egy lengyel bizottság Magyarországba 
utazott , hogy ot t a Mackensen hadseregtől elvett lőszer egy részét átvegye és 
kiszállítsa."3 

A Magyarországi Tanácsköztársaság alat t hivatalos kapcsolat nem állt fenn 
Lengyelország és Magyarország között. A Lengyelországgal szemben álló galíciai 
ukrán kormány azonban megkísérelte felvenni a kapcsolatot a Magyarországi Ta-
nácsköztársasággal 1919 áprilisában. Miután a felvidéki had já ra t során a magyar 
Vörös Hadsereg csapatai elérték Eperjest, a lengyel katonaság felvonult a cseh-
szlovák ha tá ron , és elterjedt annak a híre, hogy a lengyel hadvezetés meg akar ja 
szállni a Szepességet. 

1919 késő őszétől a lengyel-magyar kapcsolat ú j szakaszba lépet t . Számos eddig 
még publikálatlan dokumentum, valamint egy összegző k imuta tás igazolja, hogy 
a magyar kormány nem csupán az I. világháborús elfekvő készleteket engedte át , 
hanem gyártot t is hadianyagot a lengyel hadsereg részére.4 

A Lengyelországnak való lőszergyártás címén előállított munícióból ju to t t a 
magyar hadseregnek is. De a magyar hadsereg újrafelfegyverzése érdekében sor 
került a békeszerződés további kijátszására is a lőszerszállítások kapcsán. A ma-
gyar hadsereg idegen hadianyagból való részesedése szorosan összefüggött azzal, 
hogy magyar részről szorgalmazták a lengyel hadsereg utánpót lásának tranzit-
forgalmát Magyarországon keresztül. A magyar kormánykörök - a hazai lőszer-
gyártáson és annak kiszállításán túl - már magával azzal is t ámoga t t ák a lengyel 
hadsereget, hogy (Csehszlovákiával ellentétben) engedélyezték az idegen hadi-
anyagszállítások Magyarország területén át tör ténő lebonyolítását. 

1920. június 1-én Horthynál tar to t t titkos tárgyaláson magas rangú katona-
tisztek és külügyi tisztviselők fektették le egy szorosabb magyar-lengyel szövetség 
létesítésének alapelveit. A megbeszélésről készült feljegyzés szerint "a lengyelek-
től elsősorban azt kell kérnünk, hogy a magyar hadsereg felfegyverzését tőlük 
telhetőleg segítsék elő, amennyiben látszólag nekik szánt szállításokat nekünk 
átengedjenek" . 5 A tanácskozáson gróf Csekonics Iván, a varsói magyar követ ki-
jelentette, e terv kivitelezése nagy valószínűséggel nem fog nehézségekbe ütközni. 
Csekonics Varsóban - immár Pilsudski tudtával és utasítására - tárgyalt is a 
lengyel vezérkari főnökkel, Sonskowski tábornokkal. Megbeszélésükön Csekonics 
jelezte, Magyarországnak leginkább hadifelszerelésre van szüksége: ehhez hozzá-
ju tha tnának a magyar csapatok, ha Lengyelország olaszországi megrendeléseit, 
illetve azoknak egy részét átengedné. Sosnkowski biztosította a magyar kormány 
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varsói képviselőjét, Lengyelország segíti, amennyire csak lehetséges, Magyaror-
szág újrafelfegyverzését.6 

A magyar diplomácia puhatolódzások u t án katonai szakértők folytat ták az 
előbbiekre vonatkozó tárgyalásokat: Dormándy Géza alezredes, a későbbiekben 
pedig Takách-Tolvay József ezredes. A lengyel katonai vezetés (Sosnkowski) eze-
ken a megbeszéleseken is készségesnek muta tkozot t a közvetítésre, az együt tmű-
ködésre, mely azért volt k ívánatos , hogy "az olaszok ne legyenek exponálva, hogy 
az anyag biztosabban jöhessen és végül, hogy ne legyünk... szűk keretbe szorítva" 
a hadianyagbeszerzést illetően.7 

1920. június 12-én az "olaszországi szállítmányoknak lengyel szállítmányokhoz 
kapcsolását lengyelek elvileg megígérték". Egyelőre "ellenszolgáltatásúi szállít-
mányaik gyors továbbítását kérik Magyarországon á t" . 8 A Dormándynak kül-
dött kiegészítő utasítások értelmében az "olaszországi anyagokat részünkre is 
lengyelek vegyék meg... Fizetést lengyelek mi részünkért is közvetlenül olaszok-
nak eszközöljék."9 

Dormándy alezredes jún ius 22-i jelentése szerint létrejött az elvi megállapo-
dás a lengyel katonai körökkel az olaszországi vásárlások, szállítások kérdésében. 
A megbeszélések eredményeként: "1 . / A lengyelek haj landók számunkra hadi-
anyagot Olaszországban oly módon vásárolni, hogy az kifelé teljesen mint lengyel 
vásárlás szerepeljen. 2 . / A vásárolandó cikkek jegyzékét kérték.. . itt Varsóban.. . 
3. / Amennyiben az olaszokkal egyáltalában tárgyalni kellene, hogy az anyag egy 
része Magyarországon m a r a d , akkor azt a lengyelek vállalták magukra.. . 6 . / A 
magyar anyag lekapcsolása és átvétele magyar területen tör ténhet ik. 7 . / A ma-
gyarországirendeltetéssel bíró vagonok nem lesznek külön megjelölve, hanem csak 
számaik lesznek táviratilag a budapesti lengyel megbízottal közölve, ki aztán ve-
lünk egyetértőleg azok lekapcsolása iránt intézkedik."10 

A vezérkari főnökség júl ius 7-én Takách-Tolvay ezredesnek küldött utas í tá-
sai értelmében kívánatosabb lenne olasz helyett lengyel vonatkiséret, melyben 
magyarok is részt vehetnének, "Külsőleg természetesen csak lengyelként". "A 
magyar anyag lekapcsolása és átvétele a vagonok számainak előzetes bejelentése 
alapján magyar területen, lehetőleg Budapest elérése előtt történjék." Közelebbi 
értesüléseket kell szerezni az antant-ellenőrzésről: "kiterjed-e az egyes vagonok 
ta r ta lmának átvizsgálására is". "A közvetlen Bologna-Varsói kocsik magyar te-
rületen való kiürítésük u t á n lőszerrel lesznek megrakva, mégpedig nem Csepelen, 
hanem egy félreeső állomáson, esetleg t öbb helyen. - Az elszámolás részünkről 
kezvetlen a lengyelekkel történik. . . Mint rekompenzáció elsősorban a m á r folya-
matban lévő lősz ersz állít ás, a Lebel puskatárak és a megkezdett fegyvergyártás 
(pisztolyok) szerepelnek." 1 1 

A szállítmányok a "Lux" fedőnevet kapták. Tervezett útvonaluk Ausztriából 
jövet Bruck-Királyhida, Laj taújfalu , Ébenfur t , Savanyúkút, Gyanafa lva-Győr-
Budapest-Szolnok-Beret tyóújfalu, végül Románián át Lengyelország területe. Az 
osztrák bojkot t ra való tekintet te l azonban júliusban módosí tot ták a szállítás út-
vonalát: Jugoszlávián át Temesvár-Szeged, illetve Arad-Békéscsaba i rányában. 1 2 
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Ily módon a lengyel kormány Olaszországtól annyi hadianyagot vásárolt, 
amelyből a magyar hadseregnek is j u t o t t körülbelül 150 vagonyni mennyiség.1 3 

Taróczy Nándor honvéd al tábornagy 1938-ban, a vezérkari főnökségnek írt fel-
jegyzéseiben arról számolt be, milyen szerepet vállalt a lengyel hadseregnek szánt 
lőszer magyar területen való átszállítása érdekében. E dokumentumban utalás 
történik arra is, hogy olasz katonai körökben t ámoga t t ák a magyar hadsereg 
részesedését a lengyeleknek szállított idegen hadianyagokból. 

Taróczy 1919-1922. években Bécsben a magyar vezérkari főnökség nyilván-
t a r tó irodájában tevékenykedett. Munká j a során szoros kapcsolatot épí tet t ki a 
bécsi lengyel katonai attaséval és annak helyettesével. (Taróczy összeállította a 
varsói vezérkar II. osztálya által igényelt jelentéseket, viszonzásképpen értékes, 
t á jékoz ta tó lengyel híranyagokkal l á t t ák el.) "A hazánk részéről Lengyelország-
nak 1920-ban nyúj to t t lőszerszállítási segélynek... én voltam a kezdeményezője" 
- emlékezik Taróczy. "1920-as had já ra tuk legkritikusabb idejében hozzám for-
dul tak a Magyarországon való lőszer átszállítás kieszközlése végett." A bécsi len-
gyel katonai attasé helyettese " m á r előzőleg többször panaszkodott ná lam, hogy 
a csehekkel hadianyag átszállítás mia t t kellemetlen súrlódások fordulnak elő... 
Egy napon Pöschek tábornok-intendáns láthatólag izgatottan azzal áll í tott be a 
katonai-at tasé-irodába, hogy a kislengyelországi (galíciai) frontszakaszon a hely-
zet kiéleződő lőszerhiány miatt mindinkább kritikus lesz, és hogy ennek dacára 
a wieni cseh követ Pöschek közbenjárására kategorikusan kijelentette, hogy az 
ő kormánya lőszert csehszlovák területen át Lengyelországba nem enged semmi 
szín a la t t . Azonkívül - folytatá Pöschek - a helyzetet nagyon komplikálja még 
az is, hogy a hirtenbergi lőszergyár kapuit a munkástanácsok t a r t j ák megszállva 
és ezek kijelentették, hogy Lengyelország céljaira egyetlen patront sem enged-
nek át , azaz ki a gyárból. Erre én Pöschek tábornok-intendánsnak felajánlot tam 
közbenjárásomat a magyar kir. kormánynál." Válaszképpen Varsó felhatalmazta 
Pöscheket, hogy " tegye meg haladéktalanul 42 millió patronnak a hirtenbergi 
gyárból Magyarországon keresztül való átszállítására szükséges intézkedéseket. 
Én.. . rögtön sürgönyöztem... és je lentet tem, hogy Lengyelország Pöschek Eduárd 
tábornok intendáns ú t j án engem kért fel arra, hogy a magyar kir. kormánynál a 
lengyel hadsereg céljaira szolgáló lőszernek Ausztriából Magyarország területén 
való szállítására az engedélyt kieszközöljem..." 

" A lengyeleknek nyúj to t t segély tekintetében még tovább is men tem" - foly-
t a t j a Taróczy. "PÖ3chek kérelmére a hirtenbergi lőszergyár akkori vezérigazgató-
jához. . . mentem, akit jól ismertem, és közbenjártam nála a lengyelek lőszerügyé-
nek minél gyorsabb lebonyolítása érdekében és ez alkalommal mind já r t tudomá-
sára hoztam a magyar királyi kormány hozzájárulását a lengyel lőszernek a mi 
területünkön való átszáll í tásához.. ."1 4 Ez utóbbihoz azonban szükséges volt a hi-
vatalos antant és osztrák körök hozzájárulása is. Ezért Taróczy felkereste Armana 
olasz tűzérezredest, aki az antant bécsi katonai meghata lmazot t jának lőszerelle-
nőrző bizottságát vezette. "Azt m o n d t a , hogyha őtőle függne, ő magyar területre 
bármennyi lőszert átengedne, még abban az esetben is, ha biztosan tudná, hogy 
a kérdéses lőszer nem lesz Lengyelországba továbbítva, hanem Magyarországon 
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marad, mert Olaszország legégetőbb érdeke, hogy Jugoszlávia há tában egy minél 
erősebben felfegyverzett Magyarország legyen (kiemelés tőlem - S. E. ) . Azonban 
nem ő r a j t a múlik egyedül, mivel az ő francia és angol kollegái, és különösen fran-
cia, minden üggyel szemben, amely Magyarországot illeti, nagyon bizalmatlanul 
viseltetnek... Azonban tekintve azt, hogy a lengyel hadseregnek a vörös bolseviki 
hadak elleni megsegítéséről van szó, reméli, hogy még az akadékoskodó francia 
kolléga sem fogja hozzájárulását megvonni.. ."1 5 

A háborús municiószállítások mellett felmerült magyar csapatok Lengyelor-
szágba való kiküldésének a terve is. A tényleges katonai részvétel azonban a 
lőszergyártásnál, illetve szállításnál is jobban sér tet te a trianoni békeszerződés 
előírásait, fokozot tabban veszélyeztette a párizsi békerendszert, a környező álla-
mokat és mint azok szövetségesét, az antantot (Franciaországot) is. Végülis az 
utóbbiak ellenállásán bukott meg ez a terv - a magyar diplomáciai és katonai 
erőfeszítések ellenére, bár egyes lengyel körök szorgalmazták a magyar katonai 
részvételt. A tényleges magyar katonai segítségnek így azoknak a katonatisztek-
nek a tevékenységére kellett korlátozódnia, akik a Lengyelországban 1918-ban 
felállított magyar hadifogoly-fogadóállomásokon működtek . 

Az ellenforradalmi magyar kormány - külpolitikai szövetségest keresve - még 
a lengyel-szovjet-orosz békekötés u t án , 1921-ben is igyekezett bevonni a lengyel 
vezetést a Csehszlovákia ellen kidolgozott hadműveletek végrehajtásába - ered-
ménytelenül. Lengyelország a területi revizióban csak a lengyel-magyar közös 
ha tá r erejéig lehetett érdekelt (a t r ianoni békeszerződést sohasem ismerte el), de 
ezt is alárendelte szovjet-orosz ellenségének. Ez pedig a tradicionális magyar-
lengyel barátság hangoztatásával és Horthy-Magyarország - önzetlennek nem 
éppen mondható - háborús "segítőkészségével" sem bizonyult elégnek ahhoz, 
hogy a lengyel kormány üres, formális Ígéreteken kivül nyíltan és messzemenően 
elkötelezze magát az első világháborús vesztes Magyarország külpoli t ikája mel-
lett. Varsó elzárkózott a katonai konvenció megkötésétől is, aminek célját, tar-
ta lmát az 1920. jún ius 1-én Horthynál tartott tanácskozáson fektet ték le egy 
egyezménytervezetben.1 6 Téves a szakirodalomban néhány helyen megtalálható 
állítás, miszerint 1920. juniusának közepén sor került volna ennek létrehozata-
lára. Ilyen, ezt igazoló, vagy erre uta ló dokumentum nem maradt fenn. A források 
ugyanakkor azt igazolják, hogy bár a lengyel-magyar tárgyalásokon továbbra is 
napirenden szerepelt ez a kérés, ennek ellenére még jún ius második felében és a < 
későbbiekben is a magyar kormány sikertelenül próbálkozott a katonai egyezmény 
megkötésével.17 A szovjetellenes intervenció kapcsán a lengyel-magyar kapcsola-
tok megélénkülése főként a lengyelek kényszerhelyzetének, valamint az átmeneti 
f rancia-magyar közeledésnek18 t u d h a t ó be. 

1920. szeptember 15-én a lengyel hadseregfőparancsnokságon a következő, 
alapjaiban reális összefoglaló értékelés született Magyarország katonapolitikai 
helyzetéről. "A magyar politika fő célja, eddig is és a jövőben is... országának te-
rületi integritását helyreállítani. Hogy ezt elérhesse, Magyarország azon van, hogy 
összes politikai "á t ou t " - j á t kijátsza, ma jd Franciaország segélyével, m a j d Ang-
liára vagy Lengyelországra támaszkodva, hogy ezek lehetővé tegyék neki, hogy 
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jelenlegi európai eseményekben némileg szerepet játszhasson. Ez bizonyos mér-
tékben megengedné neki, hogy katonai erejét, amely a békefeltételek által le lett 
szállítva, gyarapítsa, hogy ha tá ra i t kijavítsa, akár a béke revíziója ú t ján , akár 
egy elsősorban Csehország ellen irányítot t háború által. 

Éppenezért a j án lo t t a fel Magyarország azon veszedelmes időpontban támogató 
erejét a Kárpátok védelmére. Arra számítottak, hogy ha már egyszer sikerült ne-
kik Ruszka-Krajnát (Kárpát -Ukra jná t - S.E.) megszállni, képesek lesznek ezt a 
terüle te t maguknak megtartani, ez ezen esetben lekötelezett entente elnézésével 
számítván és ha másképp el nem érhető volna, esetleg egy Csehország ellen indí-
t a n d ó háborútól sem rettenve vissza. Egy ilyen konfliktus valószínűségét tar tván 
szem előtt, Magyarország azon volt, hogy hátát fedezze, még pedig azáltal, hogy 
Romániával lépett érintkezésbe... Az ezen lépés ál tal leginkább fenyegetett Cseh-
Szlovákország erre azzal felelt, hogy Romániával és SHS-sel egy Magyarország 
ellen irányított konvenciót létesített . 

Az entente, s főleg Franciaország Magyarország ajánlatát nem fogad ta el, mert 
be lá t t a , hogy ebből, ha támogat ta volna, új közép-európai konfliktusok keletkez-
tek volna, amelyeknek következménye egy új háború lett volna. 

De amellett, hogy minden igyekezetüket és reményüket az entente támogatá-
sára helyezik, a magyarok polit ikájuk fő biztositékául a Németországgal való jóvi-
szony ápolását tekintik, ami azonban Lengyelországhoz való viszonyukon semmit 
sem változtat , mert ez a kölcsönös rokonszenven alapul. . ."1 9 

Lengyelország — mint lá that tuk — segítette a magyar ellenforradalmi hadsereg 
idegen municióhoz való hozzájutását , de politikai és gazdasági érdekei következ-
tében "magyarbará t" politikáját végsősoron alárendelte a francia külpolitikának 
és a Monarchia utódállamaival fo ly ta to t t jóviszonynak. 
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