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A HELYSZÍN 

Varsó 
Varsó elragadóan izgalmas és pezsgő életű város hírében állt régen is és az ma is. 
Varsó (lengyelül Warszawa) 1596 óta Lengyelország fővárosa, emellett fontos tudományos, 
gazdasági, kulturális és politikai központ. Varsó egyben a Mazóviai vajdaság (województwo 
mazowieckie) székhelye is. 

Varsó lendületes ütemben fejlődő nagyváros, számos luxusszállóval, elegáns üzletekkel és a 
legkülönbözőbb szolgáltatóintézményekkel. Különösen figyelmet érdemlő látnivalók az óvárosi 
Piactér és a tér körüli polgárházak, a Királyi palota, a Barbakánkörbástya, valamint a 
gótikus Szent János-katedrális. Az Óvárostól vezető királyi út mentén nagybecsű templomok és 
paloták, a Szent Kereszt-templommal, amelynek főhajójában őrzik a Chopin szívét tartalmazó 
urnát. A két palota-park együttes: a királyi Łazienki-park – az utolsó lengyel király nyári 
rezidenciája, valamint a barokk Wilanów– III. Sobieski János király vidéki rezidenciája.  

A város neve a Warsz (ejtsd: Vars) név birtokos esetéből származtatható. Warsz a Warcisław 
név rövidített alakja, vagyis az eredeti helységnév Warszowa vagy Warszewa volt (magyar 
helyesírással Varsova vagy Varseva). A népi etimológia szerint a név Wars halásztól és a 
Visztula hableányától, Sawától ered. Ezért a 17. század második félétől a hableány karddal és 
pajzzsal látható Varsó címerében, az óvárosi piactéren pedig a hableány szobra áll. 

A mai Varsó helyén az első megerősített helység Bródno (9-10. század) és Jazdów (12-13. 
század) volt. Miután 1281-ben II. Bolesław, Płock fejedelme lerohanta Jazdówot, hasonló 
települést alapított egy kis halászfalu területén, melyet Warszowának hívtak. A 14. század elején 
ez a helység lett a mazóviai fejedelem székhelye és 1413-ban Mazóvia fővárosa.  

A fejedelmi dinasztia kihalása után 1529-ben a területet visszacsatolták a lengyel koronához. 
1529-ben először ülésezett a szejm Varsóban, 1569-től pedig Varsó lett a szejm állandó helye. 
1573-ban Varsó adta a nevét a Varsói Konföderációhoz, ez a lengyel nemesség által kötött 
egyezség volt, mely szentesítette a Lengyel Királyságban a vallásszabadságot.  

Tekintettel Varsó központi helyzetére a Lengyel–Litván államszövetség két fővárosa Vilnius 
és Krakkó között, Varsó lett 1596-ban a főváros és királyi székhely, amikor III. Vasa Zsigmond 
király áttette székhelyét Krakkóból. Varsó maradt Lengyelország fővárosa 1795-ig, ekkor a 
Porosz Királyság annektálta, ettől kezdve az új Kelet-Poroszország tartomány fővárosa lett. 
Miután Napóleon hadserege felszabadította 1807-ben, Varsót tették az újonnan kreált Varsói 
Hercegség fővárosává. A bécsi kongresszus (1815) döntésének megfelelően Varsó lett a Lengyel 
Királyság fővárosa, mely állam alkotmányos királyság lett, perszonálunióban az Orosz 
Birodalommal.  

Miután az oroszok sorozatosan megsértették a lengyel alkotmányt, 1830-ban kitört a novemberi 
felkelés. Az orosz–lengyel háború egy évvel később kudarccal végződött, az oroszok megtorlásul 
megkurtították, majd megszüntették a királyság autonómiáját. Az 1860-as évek végére az 
orosz Visztula tartományba olvasztották be. 1918-ban Varsó ismét a független Lengyelország 
fővárosa lett.  

1920-ban, lengyel–szovjet háborúban során a nagyszabású varsói csata a város keleti 
határában zajlott le, melynek során sikeresen megvédték a lengyel fővárost, és a Vörös 
Hadsereg megfutamodott… 

Az európai fővárosok közül Varsó nem szépségével, régiségével vagy méreteivel tűnik ki, hanem 
elpusztíthatatlanságával. A város főnixmadárhoz hasonlatos, mely ismételten feltámad 
hamvaiból. Miután borzalmasan lerombolták a svéd és porosz háborúban 1655–1656-ban, 
az 1794-i ostrom során az orosz hadsereg tömegmészárlást hajtott végre a jobb parti városrész, 
Praga lakossága között. Azonban mindez eltörpül a második világháború szenvedéseihez képest. 

A második világháború akkor kezdődött, amikor Németország inváziót indított Nyugat-
Lengyelország ellen 1939. szeptember 1-én. Lengyelország keleti részét a Szovjetunió foglalta 
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el. Lengyelország 6 hét harc után kapitulált. Nyugat-Lengyelország a Harmadik Birodalom, Kelet-
Lengyelország pedig a Szovjetunió része lett, míg a középső területek Varsóval együtt a 
nemzetiszocialista gyarmati adminisztráció, az ún. Lengyel Főkormányzóság fennhatósága alá 
került. Az 1939. szeptemberi offenzíva folyamán Varsót súlyos bombatámadások érték, az 
épületek 10%-a megsérült.  

Varsó az SS parancsnoksága alatti megszállott város lett. Minden felsőfokú tanintézetet azonnali 
hatállyal bezártak és Varsó teljes zsidó lakosságát – néhány százezer főt, a teljes népesség 
mintegy 30%-át – internálták a varsói gettóba. Amikor a „végső megoldás” 
részeként Hitler parancsot adott a gettó megsemmisítésére, a zsidó önvédelmi harcosok 
kirobbantották a varsói gettó-felkelést. Annak ellenére, hogy mind létszámban, mind 
fegyverzetben lényegesen gyengébbek voltak, a gettó csaknem egy hónapig kitartott. Amikor a 
harcok véget értek, a túlélőket lemészárolták. 1942 őszén a németek felépítették a varsói 
koncentrációs tábort, ahol 1944 augusztusáig valószínűleg 200 000 lengyelt öltek meg 
gázkamrákban. 

1944 júliusában a szovjet hadsereg már mélyen benyomult lengyel területekre, Varsó felé 
szorítva a németeket. Sztálin ellenezte a független Lengyelország gondolatát, ezért a Londonban 
székelő emigráns lengyel kormány parancsot adott a földalatti Honi Hadseregnek (Armia Krajowa 
– AK) hogy kísérelje meg megszerezni a németektől az ellenőrzést Varsó felett, mielőtt a 
szovjetek elérnék azt, így a Szovjetunió elvesztette volna a jogalapját az ország megszállására.  

1944. augusztus 1-jén a Honi Hadsereg és a lakosság kirobbantotta a varsói felkelést. A 
lengyelek bíztak abban, hogy a szovjet hadsereg segíteni fogja őket a közös német ellenség 
elleni harcban, de nem így lett. Annak ellenére, hogy a Vörös Hadsereg már megközelítette a 
jobb parti Varsót, a felkelés hírére a szovjet offenzíva megtorpant. Bár a felkelés hadműveleteit 
csak pár naposra tervezték, a felkelők 63 napig kitartottak. Himmler figyelmen kívül hagyva a 
megadás feltételeit, parancsot adott a város teljes lerombolására és a könyvtárak és múzeumok 
gyűjteményeinek elégetésére. Amikor végül 1945. január 17-én a szovjetek átkeltek a Visztulán 
és behatoltak a bal parti városrészbe, a város 85%-a romokban állt a történelmi Óvárossal és a 
Királyi Palotával egyetemben. A Honi Hadsereg életben maradt katonáit a szovjet titkosszolgálat, 
az NKVD begyűjtötte és vagy megölte, vagy Szibériába deportálta. 

A háború után Varsó újjáépült, újra benépesült. A történelmi városrész legfontosabb épületeit 
(némelyiket az alapoktól) helyreállították, de Varsó barokk jellege örökre elveszett. 1980-ban a 
varsói Óvárost a UNESCO a Világörökség részévé nyilvánította. 

Varsó elragadóan izgalmas és pezsgő életű város hírében állt régen is és az ma is. A különféle 
történelmi sorsfordulóktól függetlenül mindig magán viselte a nyugat-urópai fővárosokra jellemző 
ismertető jegyeket. Különlegességének titka évszázadok óta mindmáig az olyannyira jellemző 
fiatalos lelkületében rejlik. Varsóban összeötvöződik - mind szellemét, mind pedig a városképet 
tekintve - a régi és az új: egyrészt megbecsüli a hagyományokat, másrészt gyors léptekkel halad 
előre a jövőbe. 

A hihetetlen méretű II. világháborús pusztítások után az egész nép rendkívüli összefogásának 
köszönhetően Varsórészben újjáépült. Az Óvárost, a főváros történelmi központját és szívét 
szinte az alapoktól állították helyre, méghozzá olyan odaadó gondossággal, hogy - mint az 
egyetlen ilyen jellegű városrész-rekonstrukciót a világon - felvették az UNESCO Kulturális 
Világörökségének Listájára. Varsó nemcsak az államhatalmi szervek székhelye, hanem 
egyben Lengyelország legnagyobb kulturális, tudományos és művészeti központja is. A főváros 
20 állami és 35 nem állami felsőoktatási intézményében és több tucat tudományos intézetében 
több mint 220 ezer diák tanul. Az ifjúság városa. Érdeklődő látogatókkal teltek az olyan kulturális 
és művészeti intézmények, mint az operaház, a kamaraopera és az operettszínház, 
a zeneakadémia, a 28 színház, a 35 múzeum, valamint a 60 képzőművészeti kiállító terem. 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
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Lengyel–szovjet háború 
1919-1921 

 

A lengyel–szovjet háború (a lengyel történetírásban lengyel–bolsevik háború) Szovjet-
Oroszország és Szovjet-Ukrajna, valamint a Második Lengyel Köztársaság és az Ukrán 
Népköztársaság, négy újonnan született állam között zajlott az első világháború 
utáni Európában. A háború az egyre terebélyesedő konfliktus végeredménye lett. 

Harcoló felek: Oroszországi SZSZSZK és az Ukrán SZSZK illetve a Második Lengyel 
Köztársaság és Ukrán Népköztársaság 

Parancsnokok: 

 Oroszországi SZSZSZK és Ukrán SZSZK: Lev Trockij, Mihail Tuhacsevszkij, 
Alekszandr Jegorov és Szemjon Bugyonnij 

 Második Lengyel Köztársaság: Józef Piłsudski,  Edward Rydz-Śmigły és 
Władysław Sikorski 

 Ukrán Népköztársaság: Szimon Petljura 

Haderők:  

 a bolsevikok részéről: 1919 elején 50 0001, 1920 végén már majdnem 800 0002 

 a lengyel és ukrán részről: 1919 elején 50 0003, 1920 augusztusában 738 0004 

Veszteségek: 

 a bolsevikok részéről: Ismeretlen, 80 0005 fogságban 

 a lengyel és ukrán részről: 47 5716-et megöltek, 96 2507 ―113 518 sebesült6, 51 351 
fogságban6 

Lengyelország, amely a felosztásokat követően visszanyerte államiságát, meg akarta védeni 
azokat a területeket, amelyeket tőle egyszer már elvettek, a szovjetek célja pedig az Orosz 
Birodalom által ellenőrzött területek megtartása volt, amelyek felett a világháború alatt 
elvesztették uralmukat. Mind a két oldal saját magát tekinti győztesnek:8 a lengyelek azt 
állítják, sikeresen megvédték államukat, míg a szovjetek a lengyelek 1920-as keleti 
támadásának visszaverése miatt tekintették magukat a győztesnek. 

  

                                                           
1 Davies, Norman, White Eagle, Red Star..., 39. oldal 
2 Davies, White Eagle…, Lengyel kiadás, p.142–143 
3 Davies, Norman, White Eagle, Red Star..., 41. oldal 
4 Norman Davies, Orzeł biały, czerwona gwiazda..., 162- és 202. oldal 
5 POLISH-RUSSIAN FINDINGS ON THE SITUATION OF RED ARMY SOLDIERS IN POLISH CAPTIVITY (1919–

1922). Hivatalos lengyel kormányzati feljegyzés Rezmar, Karpus and Matvejev 2004-es könyve alapján 
6 Karpus, Zbigniew, Alexandrowicz Stanisław, Waldemar Rezmer, Zwycięzcy za drutami. Jeńcy polscy w niewoli 

(1919–1922). Dokumenty i materiały (Victors Behind Barbed Wire: Polish Prisoners of War, 1919–1922: 
Documents and materials), Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1995, ISBN 83-231-
0627-4. 
7 Bohdan Urbankowski, Józef Piłsudski: marzyciel i strateg, (Józef Piłsudski: Álmodozó és stratéga), Tom 

pierwszy, Wydawnictwo ALFA, Varsó, 1997, ISBN 83-7001-914-5, p. 453–453> 
8 A győzelem kérdésében nincs teljes megegyezés. Az orosz és a lengyel történészek egyaránt saját hazájukat 

tekintik győztesnek. A nem érintett országok szakértői a háború végét lengyel győzelemnek vagy eldöntetlennek 
tekintik. Lenin a Bolsevik Párt 9. Kongresszusához írt levelében, 1920. szeptember 20-án a következőt írta a 
háború kimeneteléről: „Egy szóval: gigantikus, soha nem látott ütközet” (ld: The Unknown Lenin, ed. Richard 
Pipes, Yale University Press, ISBN 0-300-06919-7 Document 59, Google Print, p. 106). 

 

https://books.google.com/books?id=UBnv9I_guMUC&pg=PA106&lpg=PA106&sig=Kx2R6N_kphgp_VyBXehkjlxJcQw
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A versailles-i békeszerződés nem rendezte a Lengyelország és Oroszország közötti 
határokat, ennek megállapítását több, a háborút követő esemény hátráltatta. Ezek közé 
tartozik az 1917-es orosz forradalom, az orosz, a német és az osztrák birodalom szétesése, 
az oroszországi polgárháború, a központi hatalmak kivonulása a keleti frontról, valamint 
Ukrajna és Fehéroroszország függetlenedési igénye.  Lengyelország államfője, Józef 
Piłsudski9 elérkezettnek látta az időt, hogy a keleti határokat, amennyire csak tudja, kitolja, 
hogy ezt követően meg tudja alkotni a lengyel vezetés alatt álló államok föderációját, 
a Międzymorzét. Ez Közép- és Kelet-Európa nagy részét egybeolvasztotta volna, s így 
megakadályozta volna mind a német, mind az orosz imperializmus feléledését. Lenin 
Lengyelországban látta a hidat, ami összeköttetést biztosít más kommunista mozgalmakhoz, 
amelyek segítségével el tudja terjeszteni Európában a kommunista forradalmakat. 

 

Józef Klemens Piłsudski marsall, Varsó, 1920 

1919-re már a lengyel hadsereg ellenőrizte Nyugat-Ukrajna nagy részét, miután megnyerte 
a lengyel–ukrán háborút; a Nyugat-ukrajnai Népköztársaság sikertelenül próbált meg 
független államot létrehozni, mert erre a területre mind az ukránok, mind a lengyelek igényt 
tartottak. Ezalatt Oroszországban, az ott folyó polgárháborúban a bolsevikok elkezdték átvenni 
az irányítást, és elkezdtek nyugatra terjeszkedni, az igényelt területek irányába. 1919 végére 
világos frontvonal kezdett kirajzolódni. A két fél közötti határon nyílt harc indult, miután 
Piłsudski serege 1920 áprilisában betört Ukrajnába. Itt egy hevenyészve összeállt, mégis 
ütőképes csapattal találta magát szemben, amely hirtelen rajtaütött. Ekkor a szovjet csapatok 
a lengyel erőket egészen a fővárosig, Varsóig visszaszorították. Ezalatt erősödtek a nyugati 
félelmek, hogy a szovjet csapatok elérik a német határt, és veszélyeztetik a nyugati hatalmak 
érdekeit. A nyár közepén Varsó eleste már biztosnak látszott, de augusztus közepén a lengyel 
erők váratlan győzelmet arattak a varsói csatában.  

  

                                                           
9 Józef Klemens Piłsudski (Zułów, 1867. december 5. – Varsó, 1935. május 12.) lengyel államférfi, marsall, 

tábornagy, a Második Lengyel Köztársaság első államfője (1918–1922). Az 1926–1935 közötti tekintélyuralmi 
rendszer irányítója, a hadsereg vezetője. Nemesi családba született, melynek tradíciói a Litván Nagyfejedelemség 
és a Lengyel–Litván Nemzetközösség korába nyúltak vissza. Az első világháború közepétől haláláig Piłsudski 
komoly befolyással bírt a lengyel politikára, és fontos alakja volt az európai politikának is. Nagymértékben neki 
köszönhető, hogy Lengyelország 1918-ban, felosztása után 123 évvel visszanyerte a tényleges állami létét. Az első 
világháború után a lengyel csapatok vezetésével bízták meg a lengyel–szovjet háború (1919–1921) alatt. 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Mi%C4%99dzymorze&action=edit&redlink=1
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1920. szeptember végén a lengyelek újabb győzelmet arattak a nyemani csatában. Amikor 
keleten a lengyelek erői mellé állt a hadiszerencse, a szovjetek kérték, hogy kössenek békét, 
és a háború 1920 októberében tűzszünettel ért véget. A hivatalos békeszerződést 1921. 
március 18-án Rigában írtak alá, amely a vitatott területeket elosztotta Lengyelország és 
Szovjet-Oroszország között. A háború nagymértékben meghatározta a két világháború közti 
lengyel–szovjet határt. 

Előzmények 

Lengyelország felosztása (lengyelül: Rozbiory Polski) Lengyelország történelmének 1772-

től 1795-ig tartó korszaka. A lengyel–litván nemzetközösség területét fokozatosan osztották fel 

(diplomáciai egyezmények eredményeképpen, anélkül, hogy sor került volna háborúra 
Lengyelországgal) két vagy három részre Ausztria, Porosz Királyság, és Oroszország között.  

A felosztás főbb fázisai: 

 Lengyelország I. felosztása – 1772 (Oroszország, Poroszország, Ausztria) 

 Lengyelország II. felosztása – 1793 (Oroszország, Poroszország) 

 Lengyelország III. felosztása – 1795 (Oroszország, Poroszország, Ausztria) 

 

Lengyelország a felosztások után 

 

1807-ben Lengyelország névleg független államformát kapott Varsói Hercegség néven, de 
1815-ben ez átalakult az ugyancsak nem szuverén Lengyel Királysággá.  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Lengyelorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1772
https://hu.wikipedia.org/wiki/1795
https://hu.wikipedia.org/wiki/Habsburg_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Porosz_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orosz_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/1772
https://hu.wikipedia.org/wiki/1793
https://hu.wikipedia.org/wiki/1795
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vars%C3%B3i_Hercegs%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kongresszusi_Lengyelorsz%C3%A1g
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1918 után a felosztás előtti területek nagy részén új államok jöttek létre 
(Lengyelország, Litvánia, Fehéroroszország, Ukrajna, és Danzig Szabad Város).  

  

A Lengyel Köztársaság 1918. november közepén 

Kisebb területek Lettországhoz, Csehszlovákiához és Romániához kerültek. valamint néhány 
terület Németország és Oroszország (később Szovjetunió) határain belül maradt. 

 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/1918
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lengyelorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Litv%C3%A1nia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Feh%C3%A9roroszorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ukrajna
https://hu.wikipedia.org/wiki/Danzig_Szabad_V%C3%A1ros
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lettorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1n_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9met_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orosz_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjetuni%C3%B3
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Az első világháború következtében drámaian megváltozott Közép- és Kelet-Európa 
térképe10. Németország terve, miszerint bábállamot hoz létre11, ugyanúgy nem valósult meg, 

mint Oroszországé, amely a birodalom bukása után forradalomba és polgárháborúba 
süllyedt12.  

Sok nemzet látott ekkor lehetőséget a függetlenedésre, de nem voltak eléggé felkészültek a 
véghezvitelére13. Oroszország úgy tekintett ezekre a területekre, mint rebellis orosz 

provinciákra, amelyek veszélyesek az ország biztonságára14, de ő is képtelen volt időben 
reagálni15. 

 

Lengyelország újjászületése – a helyzet 1919 márciusában 

  felszabadított terület16   Oroszország és azáltal megszállt területek   Nyugatukrán 
Népköztársaság   Litvánia   Lettország   Csehszlovákia   Németország   Románia 

                                                           
10 Thomas Grant Fraser, Seamus Dunn, Habsburg Ottó, Europe and Ethnicity: the First World War and 

contemporary ethnic conflict, Routledge, 1996, ISBN 0-415-11995-2, Google Print, p.2 
11 Geoffrey Jukes, Peter Simkins, Michael Hickey, The First World War, Osprey Publishing, 2002, 

184176342X, Google Print, p.84, p.85 
12 Erik Goldstein, Wars and Peace Treaties, Routledge, 1992, ISBN 0-415-07822-9, Google Print, p.51 
13 Thomas Grant Fraser, Seamus Dunn, Habsburg Ottó, Europe and Ethnicity: the First World War and 

contemporary ethnic conflict, Routledge, 1996, ISBN 0-415-11995-2, Google Print, p.2 
14 THE REBIRTH OF POLAND. University of Kansas, Anna M. Cienciala előadásvázlatai, 2004. 
15 Erik Goldstein, Wars and Peace Treaties, Routledge, 1992, ISBN 0-415-07822-9, Google Print, p.51 
16 Nagy-Lengyelország (Poznań) és Felső-Szilézia (Katowice) még Németországhoz tartoztak. Nagy-
Lengyelországban még tartott a nagy-lengyelországi felkelés (1918–1919) és a lengyelek már elfoglalták a 
tartomány területét, amelyet a térkép mutat (Lengyelország a versailles-i békeszerződésben azt kapta meg). Felső-
Sziléziában pedig erős volt a német hatalom – az első sziléziai felkelés csak 1919 augusztusában tört ki és a 
mutatott terület csak 1921-ben (a népszavazás és 3. sziléziai felkelés után) került Lengyelországhoz. A lengyel–
csehszlovák határ Teschen környékén 1920 júliusáig is ideiglenes volt. 

https://books.google.com/books?vid=ISBN0415119960&id=WI2WIiR2FjgC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=%22First+World+War%22+independence+change+map&sig=cQfWPmNPlCDX9OSsjTduuXFWjGs
https://books.google.com/books?vid=ISBN0415119960&id=WI2WIiR2FjgC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=%22First+World+War%22+independence+change+map&sig=cQfWPmNPlCDX9OSsjTduuXFWjGs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szil%C3%A9zia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Katowice
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy-lengyelorsz%C3%A1gi_felkel%C3%A9s_(1918%E2%80%931919)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Versailles-i_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9s
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Az 1918-as nagy-lengyelországi felkelés sikerét követően, az 1795-ös három részre osztás 
után Lengyelország ismét elnyerte önálló államiságát. 123 évvel azelőtt három szomszédos 
birodalom felosztotta egymás között. Az ország Második Lengyel Köztársaság néven született 
újjá, s határait kicsit kibővítette. 

 

A második Lengyel Köztársaság (1919–1939) 

Lengyelország nem volt egyedül az új államok megalkotásának lehetőségeivel, s a velük 
szembesülő problémákkal. Valójában minden új ország határvitákba és összetűzésekbe 
keveredett, Lengyelország Teschen miatt Csehszlovákiával, a németekkel Posen és az 
ukránokkal Kelet-Galícia miatt. A lengyel–szovjet háború inkább a sors mintsem a tervezettség 
eredményeként lett olyan, amilyen. Sem Szovjet-Oroszország, sem az újonnan alapított 
Második Lengyel Köztársaság nem akart ilyen hosszú ideig elnyúló háborúba keveredni17,18  

 

                                                           
17 Davies, Norman, White Eagle, Red Star..., 22. oldal 
18 Norman Davies, God's Playground. Columbia University Press, 2005 [1982]. ISBN 0-231-12819-3. Google 

Print, p.292. 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Norman_Davies&action=edit&redlink=1
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Harcok a Második Lengyel Köztársaság határaiért 1919–1921 között 

Lengyelország, amelynek területén áthúzódott az első világháború frontvonala, politikailag 
labilis volt. Épp csak megnyerte a Nyugatukrán Népköztársaság ellen vívott harcát, és máris 
konfliktusba került Németországgal (sziléziai felkelések) és Csehszlovákiával (lengyel 
csehszlovák határviták). Azonban a nyugatiak figyelmét lekötötte a forradalmi Oroszországban 
folyó eseménysor, s azon gondolkodtak, hogy közbe kell-e avatkozniuk. Az 1919 februárjától, 
az első összecsapások után még majdnem egy évnek el kellett telnie, hogy mindkét fél 
belássa: már valódi háború résztvevői19. 

                                                           
19 Davies, Norman, White Eagle, Red Star..., 22. oldal 
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A keleti front (lengyel-bolsevik és lengyel-ukrán) menete 1919 februárjában 
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1919 elején Oroszország új kommunista kormányának vezetőjét, Lenint felbátorította a Vörös 
Hadsereg polgárháborús győzelme a fehér oroszok és nyugati szövetségeseik felett, és 
nagyobb optimizmussal kezdte szemlélni a forradalom jövőjét. A bolsevikok 
a proletárdiktatúra szükségességét hangsúlyozták, és világméretű kommunista társadalom 
szükségessége mellett érveltek. Titkolt céljuk az orosz és a németországi 
forradalom összekapcsolása20 és egyéb nyugati kommunista szervezetek támogatása volt. 
Ennek érdekében Lengyelország volt az a híd, amin a Vörös Hadseregnek át kellett haladnia, 
hogy ezt megvalósítsa21,22. 

Lenin célja az volt, hogy breszt-litovszki békével átengedett területek feletti ellenőrzést 
visszaszerezze, beszivárogjon a határokon, és Lengyelországban is szovjet kormányt állítson 
fel, majd elérje Németországot, ahol elképzelései szerint szocialista forradalom tör ki23. 1919 
nyarának végére a szovjetek megpróbálták átvenni a hatalmat Ukrajna nagy része felett, a 
kormányt Kijevből ők akarták irányítani.  

 

Szovjet propagandaplakát. A szöveg: „így múlik el a földbirtokos álma.” 

1919 elején szintén létrehozták a Litván–Belorusz Szovjet Szocialista Köztársaságot. Ez a 
kormány nagyon népszerűtlen volt, a terrorizmus valamint az élelem és egyéb javak a 
hadsereg számára való rekvirálása miatt24.  

                                                           
20 THE REBIRTH OF POLAND. University of Kansas, Anna M. Cienciala előadásvázlatai, 2004. 
21 THE REBIRTH OF POLAND. University of Kansas, Anna M. Cienciala előadásvázlatai, 2004. 
22 Davies, Norman, White Eagle, Red Star..., 29. oldal 
23 THE REBIRTH OF POLAND. University of Kansas, Anna M. Cienciala előadásvázlatai, 2004. 
24 THE REBIRTH OF POLAND. University of Kansas, Anna M. Cienciala előadásvázlatai, 2004. 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Rekvir%C3%A1l%C3%A1s&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Anna_M._Cienciala&action=edit&redlink=1
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Erre csak a kijevi offenzíva visszaverése után került sor, bár néhány szovjet vezető a 
háborúban a forradalom nyugatra történő terjesztésének eszközét látta25,26. Valójában a 
bolsevikok a következőt állították: 

„De a mi és az önök ellenségei csak becsapják önöket, mikor azt állítják, hogy a szovjet 
kormány Lengyelországban a Vörös Hadsereg embereinek segítségével a kommunizmust 
próbálja meggyökereztetni. A kommunizmus csak ott jöhet léte, ahol a dolgozó nép túlnyomó 
többsége meg van győződve arról, hogy ezt saját erejéből létre tudja hozni. Csak akkor lehet 
szilárd; csak ebben az esetben tud a kommunizmus már gyökereket ereszteni az országban. 
Oroszország kommunistái csak azért vannak ott, hogy táplálják ezt a meggyőződést, a saját 
építő jellegű munkájukkal; nem azért lettek odavezényelve, hogy erőszakkal elterjesszék a 
kommunizmust27.” 

A lengyel–szovjet háború megindulása előtt a lengyel politikusokra nagy hatással volt az akkori 
államfő, (Naczelnik państwa), Józef Piłsudski meg akarta dönteni az orosz vezetést, és lengyel 
vezetésű államot akart felállítani a független, más birodalmaktól elszakadt területekből, mint 
Litvánia, Ukrajna és más közép-kelet-európai országok. Az új föderáció neve Międzymorze 
Föderáció lett volna.  

 

A térkép a Międzymorze lehetséges területét ábrázolja. Világoszöld a belorusz és ukrán területeket, 
amelyeket 1921 után a Szovjetunió ellenőrzött. 

Forrás: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzymorze_(polityka)  

Ennek az újonnan létehozandó uniónak az lett volna a legfőbb célja, hogy ellensúlyt biztosítson 
bármilyen potenciális gyarmatosítási lépéssel szemben, amelyre Németország és Oroszország 
részéről lehetett számítani. Piłsudski a következőkkel érvelt: „Független Ukrajna nélkül nem lehet 
független Lengyelország”. Piłsudskit azonban sokkal jobban érdekelte az, hogy Ukrajnát csatolják 
el Oroszországtól, semmint az ukránok jóléte.  

Piłsudski fegyveres erőket sem habozott bevetni, hogy megpróbálja Lengyelország területét 
Galícia és Volhinia felé kiterjeszteni, s így megsemmisíteni az ukrán önrendelkezési törekvéseket 
a Nyugati-Bugtól északra fekvő területeken, ahol jelentős számú lengyel kisebbség lakott, 
leginkább a Lwówhoz hasonló városokban. 

Piłsudski Lengyelország jövőjéről szólva a következőket mondta: „Minden, amit nyugaton 
nyerhetünk, az antanton múlik. Azon, hogy mekkora nyomást gyakorol Németországra. Míg 
keleten vannak kinyíló és bezáródó ajtók, és minden azon múlik ki és milyen erővel próbálja meg 
kinyitni őket.”  

                                                           
25 THE REBIRTH OF POLAND. University of Kansas, Anna M. Cienciala előadásvázlatai, 2004. 
26 Ronald Grigor Suny, The Soviet Experiment: Russia, the USSR, and the Successor States, Oxford University 

Press, ISBN 0-19-508105-6, Google Print, p.106. 
27 EH Carr, The Bolshevik Revolution, volume 3, p.165, London. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzymorze_(polityka)
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Anna_M._Cienciala&action=edit&redlink=1
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A lengyel keleti terjeszkedési terv az ő haderejükkel több, mint megvalósíthatónak tűnt. Azonban 
Lengyelországnak nem állt érdekében a nyugatiakkal közösen beavatkozni az orosz 
polgárháborúba, sem az, hogy magát Oroszországot elfoglalja. 

Hadműveletek 

1919 

Káosz Kelet-Európában 

1918-ban a német hadsereg Max Hoffmann (Homberg,1869. január 25. — Bad Reichenhall, 

1927. július 8.) - német tábornok vezetésével elkezdett nyugati irányba visszavonulni.  

 

Carl Adolf Maximilian Hoffmann német tábornok 

A központi hatalmak (Németország, Osztrák–Magyar Monarchia, Török Birodalom, Bulgária) által 
elhagyott területeken konfliktus tört ki a németek által alapított, a maguk erejéből fejlődött helyi 
kormányzatok és a bolsevikok között, akik be akarták kebelezni ezeket a területeket Szovjet-
Oroszországba. Ennek eredményeképpen majdnem egész Kelet-Európát a káosz jellemezte. 
1918. november 18-án a szovjet legfelsőbb katonai vezetés utasította a Vörös Hadsereg nyugati 
részlegét, hogy a német csapatok Ober Ost-i kivonulását követően kezdjék meg a nyugati 
hadműveleteket. A fő cél az volt, hogy amekkora területet csak lehet, helyi erőforrásokkal védjenek 
meg. Csakhogy ezekre a területekre az újonnan született lengyel állam is igényt tartott, és a 
lengyelek is bevonultak a kiürített területekre. Itt több kisebb összecsapás történt a lengyel és a 
szovjet csapatok között. 

1919 elején a lengyel–orosz háború mondhatni véletlenül tört ki, mindenféle, a felelős kormányok 
által adott utasítás nélkül, amikor egy önszerveződő lengyel alakulat Vilnában a Litván–Fehérorosz 
SZSZK-ban megütközött a bolsevik hadsereggel, mindketten a saját kormányuk területét védendő. 
Végeredményben a sokkal szervezettebb szovjet seregek leverték az ellenállókat, és nyugat felé 
szorították őket vissza. Korábban Vilnius lett a legfontosabb színhelye a litván nemzeti 
mozgalmaknak is, mely az 1905. december 4-5-én, a mai Zeneakadémián tartott Vilniusi Szejm 
tanácsában csúcsosodott ki, több mint 2000 delegálttal Litvánia minden részéről. Felmerült az 
igény egy autonóm litván állam létrehozására az Orosz Birodalmon belül, melynek a parlamentje 
(Seimas) Vilniusban lenne. Az orosz uralomnak 1915 szeptemberében a német seregek vetettek 
véget. 1916-ban a lengyel államiság helyreállítását követően Lengyelország azonnal bejelentette 
igényét Vilniusra és környékére, mint lengyel területre. A litván parlament 1918. február 16-
án kinyilvánította Litvánia függetlenségét, megnevezve Vilniust, mint a független Litvánia fővárosát. 
Ezeknek az igényeknek de facto nem volt nagy jelentőségük mivel Vilnius ez idő tájt német 
megszállás alatt volt. 1919. január 1-jén a németek kivonultak a városból, átadva a fennhatóságot 
a helyi lengyel közösségnek, a litván adminisztráció kérelmét figyelmen kívül hagyva.  
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Mindössze két nappal később, január 3-án a Vörös Hadsereg megtámadta és elfoglalta Vilniust, 
mely ezzel a rövid életű Litván–Belarusz Szovjet Szocialista Köztársaság székhelye lett. Az 
elkövetkező 4 hónapban a Vilnát a bolsevikok irányították, míg a lengyel–szovjet háború részeként 
a lengyel reguláris seregek vissza nem foglalták a várost.  

1919. január 5-én a Vörös Hadsereg majdnem teljesen zavartalanul elérte Minszket, és véget vetett 
a rövid életű Belarusz Népköztársaság történelmének. Ugyanakkor egyre több és több lengyel 
önvédelmi egység bukkant fel Fehéroroszországban és Litvániában (többek között a Litván és 
Fehérorosz Önvédelmi Erő), és a bolsevistaellenes helyi csoportokkal közösen több helyi 
összeütközést provokáltak ki. Az újonnan alakult lengyel hadsereg elkezdte keletre küldeni első 
egységeit, hogy segítsék az önvédelmi erőket, míg Oroszország saját csapatait nyugatra küldte. 

1919 tavaszán a szovjetek sorozással 2 200 000 főre növelték a Vörös Hadsereg állományát. Egy 
részüket nyugatra küldték, más részük belföldön harcolt a fehér lázadók (pl. Anton Gyenyikin28) 
ellen. A nyugati hadseregnek februárban csak 46 000 tagja volt. Ugyanekkor a teljes lengyel 
hadsereg létszáma 110 000 fő volt, majd áprilisban 170 000, amiből 80 000 volt hadra fogható. 
1919 szeptemberében a lengyelek létszáma már 540 000 volt, amiből 230 000 a szovjet fronton 
harcolt.  

1919. február 14-ére a kelet felé haladó lengyel hadsereg megerősítette 
állásait Kobryń, Prużany és a Zelvjanka folyó valamint a Nyeman vonalánál. Mosztinál az első 
szervezett lengyel csoportok összetalálkoztak a felszerelt Vörös Hadsereggel, ahol a bolsevik 
egységek lövés nélkül győztek. Lassan elkezdett kialakulni a frontvonal Litvániától 
Fehéroroszországon át Ukrajnáig. 

A háború közvetlen előzményei 

A március 5-én a lengyelek elfoglalták Pinszket és elértek Lidához. Április 16-án megkezdték a 
támadást, amelynek célja a Vilna elfoglalása volt. Meghódították Lidát, Navahrudakot, 
Baranavicsit, Vilnát, azután Minszket, Babrujszkot és Bariszavot. Északon a lengyeleknek sikerült 
felvenni a kapcsolatot a lett hadsereggel. 1920. januárjában elfoglalták Daugavpilst, amelyet 
átengedték a letteknek. 1919. szeptemberében a lengyelek feltörték az orosz rejtjelet, ami 
jelentősen megkönnyített a lengyel fővezérnek, Józef Piłsudski marsallnak, a döntéshozatalt. 

A Vörös Hadsereg 1919 nyarán szorongatott helyzetbe került a fehér tábornok, Anton 
Gyenyikin támadása miatt. A francia diplomácia felszólította Piłsudskit, hogy támogassa a tábornok 
bolsevikellenes hadjáratát, ám az államfő a lengyel érdekeket tartotta szem előtt. A lengyel érdekek 
pedig Gyenyikin ellen szóltak, hiszen a tábornok 1919 augusztusában kereken kijelentette, hogy a 
lengyelek a leendő fehér Oroszországban legfeljebb autonómiát kaphatnak. Piłsudski ezért 
üzenetet küldött a bolsevik vezetőknek, hogy amennyiben a szovjet csapatok néhány kilométerrel 
visszavonulnak, felhagynak a lengyel katonák közti agitációval, és a Szimon Petljura29 (Az Ukrán 
Népfront vezére) elleni támadással, akkor a lengyelek irányából nem kell támadástól tartaniuk. A 
bolsevikok így az ukrán frontról átdobott csapatok segítségével megverték Gyenyikin hadait. 
Válaszul a bolsevikok megajánlották Lengyelország függetlenségének feltétlen elismerését és 
elvileg a keleti határnak azt a formáját, amely megfelelt a lengyeleknek. Piłsudski később azt 
állította, hogy az a célzatos lengyel tétlenség dönthetett az orosz polgárháború eredményéről.  

 

                                                           
28 Anton Ivanovics Gyenyikin (Анто́н Ива́нович Дени́кин; Włocławek, 1872. december 16. – Michigan, 

1947. augusztus 8.) az Orosz cári hadsereg altábornagya, és az egyik legfontosabb fehérgárdista tábornok volt 
az oroszországi polgárháborúban. 1920 áprilisában hagyta el Oroszországot. Angliában és Belgiumban élt, de 
az 1920-as évek első felében lakott Magyarországon is (Budapest, Sopron), és Balatonlellén fejezte be háborús 
emlékiratainak megírását. 

29 Szimon Vasziljovics Petljura (ukránul: Симон Васильович Петлюра; Poltava, 1879. május 

22. – Párizs, 1926. május 25.) ukrán politikus. Az ukrán forradalom egyik vezére, az Ukrán 
Népköztársaság hadseregének atamán-parancsnoka. 1917-ben a kijevi szovjet (rada) tagja lett, majd májustól 
hadügyminiszter. 1918-ban az ukrán hadsereg főparancsnoka, az ukrán direktórium tagja és 1919-től elnöke. A 
szovjet-orosz csapatok megjelenése után, Ukrajna függetlensége érdekében a lengyel csapatokhoz fordult 
segítségért. Kijev szovjet-orosz elfoglalása után Nyugatra menekült. 1926. május 25-én Párizsban egy Sulem-smil 
(Sholom) Svarcbard nevű, Izmajilból származó zsidó anarchista aktivista a nyílt utcán több lövéssel megölte. 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Zelvjanka&action=edit&redlink=1
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December folyamán a vörösök a fehérek ukrajnai erőit üldözve bevonultak Kijevbe. Ám ezzel nem 
csak Gyenyikint gyengítették meg, hanem Petljurát is kiűzték az országból, ami a lengyelek 
kívánságával ellentétes volt. Lengyelországot azonban a szovjet csapatok nem támadták meg, sőt 
Lenin 1919. december 22-én békeajánlatot tett Varsónak. Ezt 1920. január 28-án megismételték. 
Az ajánlatban az állt, hogy a szovjet kormány elismeri a független Lengyelországot, elfogadja a 
fehérorosz és ukrán frontokat határnak, és nem köt Lengyelország ellen irányuló egyezményt 
senkivel. Ezzel gyakorlatilag felosztották volna egymás között Belorussziát és Ukrajnát. Ezen 
tervezet elfogadása esetén Lengyelország területe 388 000 km²-rel nagyobb lett volna, mint 
amekkora végül a rigai béke nyomán lett, másrészt viszont jelentős nem lengyel etnikumú 
népcsoportok kerültek volna Lengyelország határain belülre.  

Egyes történészek szerint Szovjet-Oroszország így akarta meghálálni Lengyelországnak a 
gyenyikini polgárháború alatt tanúsított semleges magatartását. Azt, hogy volt is miért hálásnak 
lenni, az mutatja, hogy Gyenyikin élete végéig a lengyeleket hibáztatta vereségéért, sőt még a 
Vörös Hadsereg egyik legtehetségesebb tábornoka, a Lengyelország elleni háborút is 
irányító Mihail Tuhacsevszkij30 is úgy fogalmazott 1923-ban, hogy „Ha a lengyel kormány meg 
tudott volna alkudni Gyenyikinnel”, akkor a háború „számunkra jóval rosszabbul végződhetett 
volna: nehéz is lett volna megjósolni a végeredményt.” Mások – köztük Piłsudski is – ezzel 
szemben azon az állásponton voltak és vannak, hogy ezzel csak időt akart nyerni a szovjet 
vezetés, amíg rendbe szedi kifulladt csapatait és megfelelő fegyverzettel látja el őket, illetve amíg 
leveri Gyenyikin erőinek maradékát, és az újabb támadást indító, franciák által támogatott 
tábornokot, Pjotr Vrangelt31.  

Erre utalt az is, hogy Lev Trockij 1920 januárjában határozottan kijelentette, hogy a burzsoá 
Lengyelországot le kell rombolni, illetve Borisz Saposnyikov32, a Vörös Hadsereg vezérkari 
főnökének helyettese haditervet dolgozott ki Lengyelország ellen. Az ukrán fronton négyszeresére 
növelték a szovjet hadosztályok számát, és Lenin is a háború mellett foglalt állást. Piłsudski 
visszautasította a béketervezetet, és Varsó készülni kezdett a háborúra. Hogy szövetségest 
szerezzenek, tárgyalásokat kezdeményeztek Petljurával. Az ukrán vezető segítségével akarták a 
saját pártjukra állítani az ukrán lakosságot. Ezért 1920 április 21-én politikai megállapodást 
kötöttek, amelyben a lengyel fél elkötelezte magát az ukrán függetlenség és önálló állami lét 
mellett, cserébe viszont Petljura örökre lemondott Kelet-Galíciáról. Ezt követte április 24-én a 
katonai egyezmény, amely rögzítette, hogy a felek a jövőben szövetségesnek tekintik egymást. 
Ezen diplomáciai előkészületek után Piłsudski elérkezettnek látta az időt arra, hogy megtámadja 
Szovjet-Oroszországot. 

                                                           

30 Mihail Nyikolajevics Tuhacsevszkij (oroszul: Михаил Николаевич Тухачевский, Alekszandrovszkoje, 

ma Szlednyevo, Szmolenszki terület, 1893. február 16. – Moszkva, 1937. június 12.), a Szovjetunió marsallja, a 
hadtörténelem kiemelkedő alakja, a Szovjetunió Forradalmi Katonai Tanácsának elnökhelyettese, a Szovjetunió 
Kommunista Pártja Központi Bizottságának póttagja, a honvédelmi népbiztos helyettese. A legnagyobb stratégák 
közé tartozott, katonai zseni és a Vörös Hadsereg büszkesége volt, akit a külföldi újságok Vörös Napóleon néven 
is emlegettek. Harcolt a cári hadseregben az első világháború idején, majd a bolsevikok oldalán részt vett az orosz 
polgárháború számtalan csatájában és a lengyel–szovjet háborúban. A Szovjetunió első öt marsalljának egyike. 
1937-ben letartóztatták szovjetellenes tevékenység, kémkedés és hazaárulás koholt vádjával. A bíróság ítélete 
szerint fasiszta, lengyel és japán kém, az államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetője volt. Erőszakkal 
kicsikart beismerő vallomása után halálra ítélték, és június 12-én hét másik katonai felsővezetővel együtt 
kivégezték. Likvidálása a sztálini tisztogatások, a „csisztka” keretében zajlott le, és megmutatta azt, hogy a 
gyilkosságoktól még a legmagasabb pozíciókban lévők sincsenek biztonságban. Sztálin halála után Tuhacsevszkij 
marsallt 1957. január 31-én az elsők között rehabilitálták. 

31 Pjotr Nyikolajevics Vrangel báró (oroszul: Барон Пётр Никола́евич Вра́нгель, németül Freiherr Peter von 

Wrangel, Novoalekszandrovszk, 1878. augusztus 27. - Brüsszel, 1928. április 25.) az orosz cári hadsereg tisztje, 
az első világháború után pedig az antibolsevista (ún. „ellenforradalmi”) erők parancsnoka volt. Katonai pályafutását 
közlegényként kezdte és szolgálata során részt vett többek között az orosz–japán háborúban és az első 
világháborúban is. Az októberi forradalmat követően fokozatosan az antibolsevista fehér hadsereg 
vezéregyénisége lett. A végül teljes túlerőbe kerülő Vörös Hadsereg elől seregeit sikeresen török területre 
evakuálta. Az ezt követő külföldi emigrációja során az orosz monarchista államrendszer visszaállításán fáradozott. 

32 Borisz Mihajlovics Saposnyikov (oroszul: Борис Михайлович Шапошников; Zlatouszt, 1882. október 2. – 

Moszkva, 1945. március 26.) szovjet katonatiszt, a Szovjetunió marsallja, hadtudós és politikus. 
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1920 - A háború eseményei 

A lengyel támadás 

Az 1919 októberében, az ukrán-szovjet háború és az zsidó ellenes pogromok hulláma alatt a Fehér 
Gárdák 500–600 embert öltek meg Kijevben. 1918-ban Kijevben bejelentették az Ukrán 
Népköztársaság létrehozását, és súlyos csaták zajlottak a bolsevikokkal, amelyekben a lengyel 
hadsereg 3. hadserege vett részt, amely az Szimon Vasziljovics Petljura atamán hozzájárulásával a 
kijevi expedíció során, 1920. május 7-én vonult be a városba. Piłsudski 1920. április 25-én indította 
el csapatait Kijev ellen. Célja az volt, hogy a szovjet hadsereget ütközetre kényszerítse, és 
legyőzze még Kijev előtt, így a szovjetek harci szellemét megtörve érjen el tartós békét. A Vörös 
Hadsereg kitért az összecsapás elől.  

 

Lengyel-bolsevik háború a Vörös Hadsereg feltartóztatására 1920 júniusában - a lengyel hadsereg 
területi előrenyomulása 

Kijevi hadjárat – a lengyelek által elfoglált területek: 

  1918 novemberében 

  1919 januárja végéig 

  1919. márciusa végéig 

  1919 júniusa végéig 

  1919. júliusa feléig 

  1919 júliusa végéig 

  1919. októbere feléig 

  1919 végéig 

  1920. márciusa feléig 

  1920 májusa végéig 

  Románia által átengedett 

területek 1919 májusában 

  
 

A lengyel hadsereg gyorsan elfoglalta Zsitomirt, Vinnicját és Csernobilt megközelítette 
a Dnyepert a Pripjaty torkolatánál. Május 7-én Piłsudski erői ellenállás nélkül tudtak bevonulni a 
fővárosba. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsitomir
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Lengyel és ukrán hadseregek 1920-ban, Kijevben 

Míg a lengyel társadalom a győzelmet ünnepelte, addig az orosz nép tragédiaként élte meg Kijev 
elvesztését. A bolsevik vezetők felhívással fordultak a régi cári tisztekhez, hogy csatlakozzanak a 
Vörös Hadsereghez, amelynek hatására a szovjet hadseregben közel megduplázódott a volt cári 
tisztek száma, ez a Vörös Hadsereg ütőképességét nagyban megnövelte. Míg a szovjet vezetés 
joggal számított az orosz népben felébredő nacionalizmusra, addig az ukránok sem lelkesedtek a 
lengyel megszállásért, csak tudomásul vették az eseményeket. A lengyelek így nem tudták 
feltölteni csapataikat lelkes ukrán önkéntesekkel – ennek ellenére, a lengyel főparancsnokság arra 
törekedett, hogy az ukrán népesség ne megszállásként élje meg a lengyel jelenlétet: pl. csak az 
ukrán zászlókat engedte meg kitűzni a hivatalos épületekre, a lengyel zászlókat pedig csak azokra, 
amelyekben a lengyel parancsnokságok voltak.33  

Jelentősebb szovjet ellenerő május 14-én indult Fehéroroszország felé Mihail Tuhacsevszkij 
vezetésével, de még 6-án Szemjon Bugyonnij34 1. Lovashadserege megkezdte az átkelést a 
Dnyeperen Jekatyerinoszlavtól északra. Június 11-éig elfoglalta Zsitomirt, Rivnét és Kijevet.  

A július 4-én induló szovjet offenzívát a lengyelek már nem bírták feltartóztatni – a hónap első 
napjaiban vissza kellett vonulniuk kb. 300 km-t nyugatra. Ekkor írta Tuhacsevszkij a híres 
hadparancsát: „Az egyetemes forradalom sorsa nyugaton dől el, a fehér Lengyelország holttestén 

                                                           
33 Robert Potocki, Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej (1920–1939), Warszawa 2000, s. 76. 
34 Szemjon Konsztantyinovics Tyimosenko (oroszul: Семён Константинович Тимошенко; Furmanivka, 

1895. február 18. – Moszkva, 1970. március 31.), ukrán névváltozatban Семен Костянтинович Тимошенко 
(Szemen Kosztyantinovics Timosenko) ukrán nemzetiségű szovjet katonatiszt, marsall a második világháború alatt. 
A polgárháború alatt Tyimosenko több fronton is harcolt. A legjelentősebb ütközet, amiben részt vett a caricini-
csata volt (Caricin később a Sztálingrád nevet kapta) és itt ismerkedett meg és barátkozott össze Sztálinnal. Ez 
magyarázza fényes pályafutását, amely Sztálin hatalomra jutása után indult el. 1921-ig Szemjon Bugyonnij alatt 
szolgált az 1. Lovashadseregben, ők ketten rendelkeztek a legnagyobb befolyással az egész Vörös Hadseregben 
éveken keresztül. A polgárháború és a lengyel–szovjet háború után Tyimosenko a Vörös Hadsereg lovas 
haderejének főparancsnoka lett.  
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át vezet az út a világégéshez. A mi bajonettjeink hoznak majd boldogságot és békét az 
emberiségnek. A támadás órája eljött. Nyugatra! Vilnába, Minszkbe, Varsóba, előre!”  

Tuhacsevszkij felelevenítette a novemberi felkelés ellen harcoló tábornokok taktikáját, ennek révén 
már július végén az orosz haderők a Bug vonalánál álltak és elfoglalták Brześćet. Augusztus 10-
én a front elérte Ciechanówot és Siedlcét. Az oroszok biztos voltak, hogy Varsó nemsokára elesik 
– hiszen már 90 km-re megközelítették a lengyel fővárost – és a Vörös Hadsereg egyesül a 
kommunista forradalmi erőkkel Németországban. 

 
A Vörös Hadsereg Lengyelország elleni támadás szakaszai (1920. június-augusztus) 

Szovjet ellentámadás 1920-ban – a szovjetek által elfoglalt területek: 

  június közepéig 

  június végéig 

  július közepéig 

  júliusa végéig 

  augusztus közepéig 

  frontvonal októbere közepén 
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Lev Davidovics Trockij, született Bronstein (Лев Давидович Троцкий; Janovka, Orosz 

Birodalom, 1879. november 7. – Coyoacán, ma Mexikóváros része, Mexikó, 1940. augusztus 
21.) zsidó származású orosz-szovjet marxista politikus, forradalmár egy lengyel propagandaplakáton 
(felirat: Bolsevik szabadság). Trockij az 1905-ös oroszországi forradalom, majd az 1917-es októberi 

orosz forradalom egyik vezéralakja, a Vörös Hadsereg megalapítója volt.  

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Janovka&action=edit&redlink=1
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Trockij a lengyel fronton vöröskatonákhoz beszél. 1920 nyarán aktívan részt vett a lengyelországi 
hadjárat megszervezésében. 

 

Lengyel Forradalmi Bizottság (Polrewkom) – a leendő lengyel kommunista bábkormány. A második 
sorban balról: Jakub Hanecki (névleges vezető), Dzerzsinszkij (tényleges vezető), Julian Marchlewski 
(névleges vezető). Feliksz Edmundovics Dzerzsinszkij (lengyelül: Feliks Dzierżyński, oroszul: Феликс 
Эдмундович Дзержинский) (Dzerzsinovo, 1877. szeptember 11. – Moszkva, 1926. július 20.) lengyel 

származású bolsevik forradalmár, államférfi, később a politikai rendőrség vezetője volt.  
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Az európai közvélemény 

Az európai közvélemény a lengyel–szovjet háborúról nagyon kedvezőtlen volt Lengyelország 
számára. 1920 júliusában sok európai országban sztrájkoltak és lengyelellenes sajtópropaganda 
terjedt el – mindkettőt a Komintern hangolta egybe.35 Az angol, francia, csehszlovák és német 
munkások úgy hitték, hogy Oroszországban megszületett az igazi munkáshatalom és igazságos 
szocializmus, Lengyelország pedig ellene van a „munkások közös ügyének”. Csehszlovákia, 
kihasználva a Lengyelország nehéz helyzetét, elfoglalta a Tescheni-Szilézia nyugati 
részét (Zaolzie), ahol pedig többségben lengyelek éltek.36  

A cseh vasutasok megállították Břeclavban a Lengyelországba irányuló francia fegyverszállítást; 
hamarosan a csehek, a szovjet Oroszországgal való jó kapcsolatokra számítva és arra, hogy 
Lengyelország belebukik a háborúba, így nekik sikerül baj nélkül megtartaniuk Zaolziét, 
akadályozták a nyugatról érkező hadianyagok szállítását Lengyelországba.37  

A kritikus helyzetben lévő lengyel kormány az antant segítségét kérte. A spai konferenciára38 
utazó Władysław Grabski39 lengyel miniszterelnököt azonban az antant küldöttek 
(különösen David Lloyd George40 brit miniszterelnök) nem szövetségesnek kijáró fogadtatásban 
részesítették, hanem kikötötték, hogy csak akkor segítenek neki fegyverszünetet kötni, ha 
elfogadja a határok kérdésében a világháborúban győztes országok küldötteiből álló Legfelsőbb 
Haditanács döntését. A lengyel miniszterelnök kényszerből belement az alkuba, így az antant 
jelölhette ki a lengyel–csehszlovák határt a vitás területeken – Tescheni-Sziléziában, Szepesben 
és Árvában – anélkül, hogy népszavazást szervezett volna (ezt előzőleg kérték a lengyelek). 
Különösen a Tescheni-Sziléziában az eredmény a lengyeleknek határozottan kedvezőtlen volt, 
hiszen habár Lengyelország megkapta a terület csaknem felét, de az értékes iparvidék és 
szénmedence mind a cseheknek jutottak. Lengyelország tekintettel a kritikus hadászati helyzetre, 
ideiglenesen beleegyezett a határkérdés ilyen megoldásába. 

Az angol külügyminiszter, George Curzon41 felszólította a szovjet kormányt a hadműveletek 
befejezésére, és a Suwałki–Białystok–Bug vonal országhatárként való elfogadására. Ezt “Curzon-
vonalnak” kezdték nevezni (a második világháború után ez lett az alapja a jelenlegi keleti lengyel 
határ kijelölésére). Moszkva azonban határozottan elutasította az angol döntőbíróságot, és 
kijelentette, hogy csak Varsóval hajlandó tárgyalni. Azonban olyan feltételeket szabtak a lengyel 
államnak, hogy annak elfogadása gyakorlatilag öngyilkossággal ért volna fel, ezért a lengyel 
vezetés is a háború folytatása mellett tette le a voksát. 

                                                           
35 Andrzej Leszek Szcześniak „Historia 1918–1939”, Innowacja, Warszawa 1993 
36 A Lengyelország és Csehország közötti határt az Antant által kijelölt bizottság 1920 júliusában húzta meg, 

melynek eredményeként a Kassa–Bohumín vasútvonaltól északra fekvő területek Lengyelországhoz, a délre fekvő 
területek Csehszlovákiához kerültek. Teschent a vasútvonal mentén kettészakították. A térség szénbányáinak 
abszolút többsége is Csehszlovákia birtokába került, valamint 140 000 lengyel nemzetiségű lakos is a csehszlovák 
oldalon maradt. 
37 Piotr Semka, „Amunicja last minute”, „Uważam Rze”, 2011. március 28. 
38 A spai konferencia 1920. júl. 5. - 16. között - apróbb területi kérdések mellett - elsősorban a német békével 
foglalkozott. A spai konferencia 1920. júl. 11-én elveti a népszavazást Tescheni Sziléziában és Orava/Spišben. A 
nagyhatalmi döntés megosztja a területet (Csehszlovákia kihasználja a lengyelek nehéz helyzetét), valamint Árva 
és Szepes megyéket Lengyelország és Csehszlovákia között. Lengyelország a konferencián a szövetségesek 
segítségét kéri. 
39 Władysław Dominik Grabski (Borów, 1874. július 7. — Varsó, 1938. március 1.) - a nemzeti demokrácia lengyel 

politikusa, közgazdász és történész, a pénzügyminiszter és a Második Lengyel Köztársaság idején kétszeres 
miniszterelnök. 
40 David Lloyd George (1863. január 17. – 1945. március 26.) brit államférfi, aki az első világháború és a háború 

utáni rendezés során 1916–1922 között liberális párti miniszterelnökként vezette Nagy-Britanniát és a Brit 
Birodalmat. A versailles-i békeszerződést az Egyesült Királyság képviseletében ő írta alá. 1922-es bukásának 
közvetlen oka a Chanak krízis volt. 
41 George Nathaniel Curzon (Kedleston, 1859. január 11. — London, 1925. március 20.), Lord Curzon néven 

ismert - brit arisztokrata és a Konzervatív Párt politikusa, a Brit Birodalom tisztviselője, India alkirálya, valamint brit 
külügyminiszter (1919–24) volt. Hivatali ideje alatt meghatározó szerepe volt a brit politika alakításában. 
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A Curzon-vonal Lord Curzon of Kedleston brit diplomata által 1919-ben Versailles-ban 
javasolt demarkációs vonal Lengyelország és Szovjet-Oroszország között. A későbbiekben ez adta a 

lengyel–szovjet határ alapját. 

Lengyelországot, a közhellyel élve a Molotov–Ribbentrop-paktummal „Sztálin néhány száz 
kilométerrel nyugatra tolta” és ez a határvonal a második világháború után is megmaradt. Így 
gyökeresen átalakult helyzetbe kerültek a lengyelek és az ország kisebbségei is. A párizsi 
békekonferencián jóváhagyott országhatár az 1920-as évekre kialakult lengyel etnikai tértől 
nyugatra jött létre. Ennek következtében növekedett az országban élő lengyelek aránya és 
jelentősen csökkent a kisebbségeké. Ma keleten nagyjából az 1920-ban javasolt Curzon-vonal 
határolja az országot, míg nyugaton az Odera, mely jelenleg természetes választóvonal a német- 
és lengyellakta területek között. 

Hasonló kedvezőtlen volt lengyel szempontból a német kormány viselkedése. 1920 augusztusában 
a német dokkmunkások Danzig Szabad Városban (az adott helyzetben Lengyelország egyetlen 
kapcsolata a világgal) megtagadták azoknak a hajóknak a kirakodását, amelyek segítséget hoztak 
Lengyelországnak. Emiatt a kirakodásban a Danzigban állomásozó brit katonáknak kellett részt 
venniük. 

Az egyetlen ország, amely segítséget ajánlott a bolsevikok által megtámadott Lengyelországnak, 
Magyarország volt. A magyarok 30 ezer lovast és fegyvert akartak küldeni, de azt a csehek nem 
engedték át. Végül Románia beleegyezése révén Magyarország saját szerelvényével elszállította 
Lengyelországba a lőfegyvereket, muníciót és pótalkatrészeket.  
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Varsói csata 

Augusztus 13-án elkezdődtek azok a hadműveletek, amelyeket a történészek varsói csatának hívnak. Valójában a hadműveletek nagyon nagy területet 
foglaltak magukba, a Lublin környékétől (Wieprz folyó az északkeleti Mazóvián keresztül Toruń környékéig. 

 

A hadműveleti terület  
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Ezen a napon két orosz hadosztály megindult Varsó felé északkeletről és bevette Radzymint (város 
kb. 25 km északkeletre Varsótól). A lengyel csapatok feltartóztatták őket, a csata kibontakozott és 
egészen augusztus 15-éig tartott, amikor a lengyelek visszaszerezték Radzymint. Gyakran csak 
ezt a csatát értik „varsói csata” alatt a történészek – mert ez csak 10 km-re történt Varsótól és a 
harcok nagyon elkeseredett voltak (különösen augusztus 15-én). 

 

Hadseregek a csata előtt: az oroszok támadnak Varsó és Kujávia felé 

 

Włocławek és Toruń között Jevgenyij Szergejev és Gaja Gaj csapatai kezdtek átkelni Visztulán, 
hogy megközelítsék Varsót nyugatról (a novemberi felkelés ellen harcoló tábornokok taktikáját 
követték ebben). A hadseregnek második feladata Kelet-Pomeránia elfoglalása volt. A bolsevikok 
Németországnak akarták azt átadni, hogy a németek össze tudják kapcsolni Kelet-
Poroszországot az államuk többi részéivel. Így akarták a bolsevikok elérni a német nacionalisták 
támogatását.42  

 

                                                           
42 Richard Pipes, Rosja bolszewików, 201–202. oldal 
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A csata második része: a lengyelek támadnak Wieprz, Modlin és Pomeránia felől 

1920-ban, lengyel–szovjet háborúban a nagyszabású varsói csata a város keleti határában zajlott, 
melynek során sikeresen megvédték a lengyel fővárost, és a Vörös Hadsereg megfutamodott. Az 
aggasztó hírek arra bírták rá Piłsudski főparancsnokot, hogy megtámadja a Wieprz folyótól 
kiindulva augusztus 16-án Tuhacsevszkij csapatainak oldalát. Ebből a célból összevonta a 
csapatok egy részét Lwówból, amelyet Szemjon Bugyonnyij lovashadserege támadott meg. A 
lwówiak sikerrel verték ezt vissza (lásd lejjebb) és így Tuhacsevszkij csapatai számára óriási 
meglepetést okozott, amikor már a következő napon a lengyel erők szétzúzták az ellenfelet és 
elérték a Biała Podlaska – Siedlce – Varsó vonalat.  

Ezt követően Piłsudski átcsoportosította a hadseregét és utasítást adott arra, hogy a szovjeteket 
oly módon üldözzék, hogy azok ne tudjanak visszavonulni. Ez csak részben sikerült, mert két orosz 
hadsereg mégis visszavonult Oroszország felé.  

A Włocławek és Toruń környékén harcoló csapatokat sikerült elvágni a többi szovjet erőtől, így 
azok Németországba (Kelet-Poroszországba) menekültek, ahol internálták őket. 

A varsói csatát gyakran „visztulai csodának” hívják – különösen a radzymini részét – a „marne-i 
csodához” hasonlóan, amikor 1914. szeptemberében a franciák visszaverték a németeket, akik 
csaknem elfoglalták Párizst.  

A „csoda” szó rámutat egy isteni beavatkozásra, amely a vallásos emberek hite szerint tényleg 
megtörtént, mert augusztus 15-ére, amikor a legnehezebb harcok folytak Radzyminnál, fontos 
egyházi ünnep esik: Mária mennybemenetele. Augusztus 15-e ma nemzeti ünnep, a Lengyel 
Hadsereg napja. 
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Lwów védelme és a további harcok 

Míg Tuhacsevszkij csapatai Varsót fenyegették, Bugyonnij Lwów elfoglalására készült.  

Amikor a szovjet Nyugati Front Tuhacsevszkij parancsnoksága alatt megtámadta Varsót, a 
Délnyugati Front Alekszandr Jegorov parancsnoksága alatt (ahol Joszif Sztálin politikai biztos volt) 
Lwówot támadta. Közvetlenül Szemjon Bugyonnij lovashadserege támadott. Ebben az időben a 
lengyelek kivonták hadseregük egy részét, hogy megerősítsék a Tuhacsevszkijt támadó 
csapatokat. Végeredményben így Lwówot csak három lengyel hadosztály védte, két orosz 
hadsereg pedig támadta.  

Lwów elvesztése tragédia lett volna, mivel a Konarmija délnyugat felől támadhatta volna Varsót. 
Ebből kifolyólag augusztus első heteiben stratégiai szerep hárult a pilótákra. Augusztus 9-én 
Fauntleroyt kinevezték a Déli Front teljes légierejének parancsnokává, a 7. század vezetését pedig 
Crawford vette át. Ezekben a napokban a pilóták naponta akár hat-hét bevetést is teljesítettek. 
Ezek hatása megkérdőjelezhetetlen volt. Folyamatos támadásaikkal teljesen összezavarták az 
ellenséges alakulatokat és nagyon súlyos veszteségeket okoztak. Augusztus 16-17-én a század 
pilótái egyedül képesek voltak Bugyonnij 6. hadosztályát megállítani, ami óriási teljesítmény egy 
tucat repülőtől.43  

Augusztus 17-én a lwówi önkéntesek zászlóalja megállította Bugyonnij lovashadseregének 
közvetlen támadását. Egy egész álló napig sikeresen tartóztatta fel a bolsevik erőket, de 330 
harcosukból 318 elesett, s ezért ezt a csatát „Lengyel Thermopülének” nevezték el. További két 
nap eltelte után Bugyonnij abbahagyta Lwów ostromát és irányt vett Lublin felé, hogy segítsen 
Tuhacsevszkij hadseregének a varsói csatában.44 

 

15 VIII 1920 Bij bolszewika!  

Lengyel propaganda-plakáton lengyel lovaskatona és egy vöröskatona. A szöveg: "Üsd a bolsevikot!" 

                                                           
43 CISEK, 2002 = CISEK, Janusz: Kościuszko, We Are Here! American Pilots of the Kościuszko Squadron in Defense 
of Poland, 1919-1921. McFarland & Company Inc., Pulishers. Jefferson, North carolina, 2002. p. 140-153. 
44 A bolsevikok előbb meg akarták hódítani Lwówot, hogy azután támadást indítsanak Magyarország ellen a Keleti-

Kárpátokon keresztül. Szándékuk ezzel a Magyarországi Tanácsköztársaság felélesztése volt. 
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Augusztus 16–18-a között a Lengyel Hadsereg ellentámadása már Tuhacsevszkij Nyugati Frontját 
zúzta szét – így, Bugyonnij lovashadserege műveletei elkéstek. Minden egyes nap, amelyen a 
lovashadsereg el volt foglalva a Lwówért folyó harcokkal, nélkülözhetetlen volt a lengyel győzelem 
számára a varsói csatában.  

Augusztus 27-én Bugyonnij lovasait Zamośćnál (a lengyel történetírásban komarówi csataként 
hivatkoznak rá) megverték a Sikorski tábornok parancsnoksága alatt álló lengyel csapatok. 
Bugyonnij katonái végleg kifulladtak, ő pedig kénytelen volt visszavonni csapatait. Lwów 
megmenekült.45 

Władysław Sikorski ezredes46 parancsára Bugyonnij lovashadseregét nyugodtan támadhatták a 
megnyert varsói csata után jó hangulatú lengyel csapatok. Bugyonnij mindenáron meg akarta 
hódítani Zamośćot, amire sok erőt és időt elpazarolt, hiábavalóan. Az északnyugatról jövő Sikorski-
csapatok és a Lwów felől jövők a lovashadsereget arra kényszerítették, hogy kelet felé meneküljön.  

Szeptember 12. és 21. között a lengyelek legyőzték mind a három szovjet hadsereget, amely 
Volhíniában és Kelet-Galíciában tartózkodott. A lengyeleknek a Mihajlo Omeljanovics-
Pavlenko tábornok által vezetett hadsereg, az Ukrán Népköztársaság Hadserege segített – az 
egyetlen valódi lengyel szövetséges a szovjetek elleni háborúban (Magyarországon kívül, 
amelynek ugyan nem sikerült katonákat küldeni Lengyelországba, de muníciót és felszerelést 
igen).  

A varsói csata és a Lovas Hadsereg elleni csata után a nyemani hadjárat zajlott le, amely döntő 
szerepet játszott az egész háború végeredményére. Célja Tuhacsevszkij csapatainak teljes 
felszámolása volt.  

A Niemeni csata - a lengyel-bolsevik háború döntő csatája - szeptember 20–26. között tartott (egyes 
források szerint 1920 szeptember 28-ig). Ez volt a lengyel hadsereg második jelentős katonai 
sikere a Vörös Hadsereg elleni harcokban a varsói csata után.  

 

                                                           
45 GOSZTONYI, 1993 = GOSZTONYI Péter: A Vörös Hadsereg. A Szovjet Fegyveres Erők története 1917-1989. 
Európa Könyvkiadó. Budapest, 1993. p. 64-65.   
46 Władysław Eugeniusz Sikorski (Tuszów Narodowy, 1881. május 20. — Gibraltár, 1943. július 4.) - lengyel katona 
és politikus, a lengyel hadsereg főnöke, a második Lengyel Köztársaság miniszterelnöke és hadügyminisztere, a 
lengyel fegyveres erők főparancsnoka és a lengyel kormány miniszterelnöke. A második világháború idején 
emigrált. 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Mihajlo_Volodimirovics_Omeljanovics-Pavlenko&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Mihajlo_Volodimirovics_Omeljanovics-Pavlenko&action=edit&redlink=1
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Niemeni csata 1920. szeptember 20-26. között. — A csata áttekintése 

A harcok szeptember 20. és 28. között a mai északnyugati Fehéroroszországban folytak; az 
oroszokon kívül, a lengyeleket a litvánok is támadták, mert az oroszok megígérték nekik, hogy 
Vilnát nekik adják.  

A legnehezebb harcok Grodnónál, Lidánál, Volkoviszknál és Baranavicsinál zajlottak. Október 12-
én a lengyelek elfoglalták Minszket, amivel befejeződött a hadjárat. Bár Minszket 1919-ben a 
Belorusz SZSZK fővárosává nyilvánították, de 1919-1920-ban egy ideig lengyel megszállás alatt 
volt. A rigai egyezmény értelmében azonban Minszk végleg a Szovjetunióhoz került.  
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A rigai béke 

1920. július 14-én a litván Vilnius ismét szovjet kézre került. 1920 júliusában, Lengyelország 
vesztésre állt a szovjetek ellen, és kénytelen volt visszavonulni. A litvánok követték a visszavonuló 
lengyeleket, hogy biztosítsák a területet, amit a szovjetek is elismertek szovjet-litván 
békeszerződés.  

 Harcok Vilniusért  

Amikor a lengyelek döntő csapást mértek a varsói csatában a szovjetekre, azok kénytelenek voltak 
visszavonulni, miközben a litvánok megvédték az új határaikat. A varsói csata után nem sokkal, a 
visszavonuló Vörös Hadsereg átadta a Vilniust Litvániának, összhangban a július 12-én megkötött 
orosz–litván békeszerződéssel. A békeszerződés kinyilvánította, hogy az egykori Litván 
Nagyfejedelemség jelentős része Litvánia fennhatósága alá kerül, Vilniust is beleértve.  

A lengyelek nem ismerték el a szovjet–litván békeszerződést, és a litvánokat szovjet 
szövetségesnek titulálták. Ezt követően az első harcok a Suwałki régióban törtek ki. A lengyelek 
egy széles, kiterjedt fronton támadták a litvánokat. Az ezután következő lengyel–litván 
összecsapásokban, nemzetközi diplomáciai tanácskozásokon a tét elsősorban Vilnius odaítélése 
volt, amelyet mindkét ország szeretett volna magáénak tudni.  

A menekülő Vörös Hadsereg megállt augusztus végén a mai lengyel–fehérorosz határhoz hasonló 
vonalon, a Nyeman és Szviszlacs folyók vonalán. Szeptember 20-án a lengyel hadsereg 
támadásával elkezdődött a nyamani hadjárat. A támadás meglepte az oroszokat, akik 
kivonultak Hrodnába. Szeptember 28-án a lengyelek elfoglalták Lidát, október 12-én Minszket; 
ezzel a hadjárat befejeződött. 

A nemzetközi nyomás és a Népszövetség beavatkozása miatt a lengyelek 1920. október 7-én 
aláírták a Suwałki egyezményt. A felek az egyezményben rögzítették, hogy a tárgyalások alapjául 
az ideiglenes demarkációs vonalat, a Foch-vonalat veszik alapul, ami Vilniust a lengyeleknek ítélte, 
etnikai alapon. Ebből a korból származik a "Vilnius nélkül nincs béke" mondás. Ennek 
következtében egy új demarkációs vonal alakult ki. Ez egyébként teljesen védtelenné tette Vilniust 
a további támadások ellen.  

1920. október 8-án Lucjan Żeligowski, lengyel tábornok bevonult Vilniusba, hogy „megvédje a helyi 
lengyelek önrendelkezési jogát”. Habár Vilnius elesett, a litván egységek megállították a lengyelek 
további előre nyomulását. Żeligowski kikiáltotta a Központi Litván Köztársaságot, Vilnius 
székhellyel. November 29-én tűzszünetet kötöttek. Az elhúzódó népszövetségi tárgyalások nem 
változtattak az eredményen, majd 1923-ban status quót hirdettek. 1922-ben a Központi Litván 
Köztársaságot Lengyelország bekebelezte, Wilnói vajdaság (Województwo wileńskie) névvel. 
Litvánia nem ismerte el ezeket a fejleményeket, és tovább követelte Vilniust, mint a független 
Litvánia fővárosát. A háború következtében egészen az 1938-as Lengyel ultimátumig nem volt 
diplomáciai kapcsolat a két ország között. 

 A rigai béke 

1710-ben a nagy északi háborúban az orosz seregek elfoglalták Rigát, mely 1783-ig a Rigai, 
majd 1918. november 18-áig a független Lett állam kikiáltásáig a Livlandi kormányzóság 
(oroszul губерния, gubernyija) központja. 1861-ben megépült az Orosz Birodalom első 
vasútvonala Riga és Moszkva között. Riga akkor az Orosz Birodalom második legforgalmasabb 
kikötője volt, Szentpétervár után. Az első világháború és az orosz forradalom után Lettország 
1918 novemberében kikiáltotta függetlenségét, amely 1939-ig tartott (1991. augusztus 21-én ismét 
független lett).  

1920. október 18-án fegyverszünet lépett életbe. Féléves tárgyalás után 1921. március 18-án a 
felek aláírták Rigában a békeszerződést, amely kijelölte a lengyel–szovjet határt és megszabta a 
kapcsolatokat a két állam között. A lengyel határ kissé keletebbre került, mint a második 
felosztáskor (1793) az oroszok által elvett területek határa. Az ukrán szakaszon azonos volt a régi 
orosz–osztrák határral (a Zbrucs folyónál). Érdekes, hogy a lengyeleknek nem kellett a szovjetek 
teljes ajánlata (pl. az egész Fehéroroszország).  



 

31 

Ez azért volt így, mert Rigában főként az endecja47 tagjai tárgyaltak, akik úgy vélték, hogy ha 
Lengyelország túl sok területet ölel fel keleten, akkor ott túl sok más néphez tartozó fog élni, ami 
nagyon előnytelen lesz az állam kohéziója szempontjából. Voltak, akik véleménye szerint Roman 
Dmowski, az (endecja vezére) félt, hogy Piłsudski túl sok hívet fog szerezni a küszöbön álló 
parlamentáris választásokon, mert ők főként keleten éltek, míg az endecja hívei nyugaton és 
Lengyelország központi részén.48  

 

A rigai békeszerződésben megállapított lengyel–szovjet határ és az 1771 előtti Lengyel–Litván Unió 
területe. Az Uniót a Lengyel Korona (1, 2, 9), Litván Nagyfejedelemség (3, 4, 5) és Livónia (Lettország 

(7) déli része) alkották; II. Lengyel Köztársaság – 1, 3, de 1921. márciusában – még Szilézia (8) 
nélkül; 6, 9 – Kelet-Poroszország (9 – Varmia és Danzig) 

 

1920 novemberében a Vörös Hadsereg legyőzte az Ukrán Népköztársaság (UNR) hadseregét, a 
lengyelek szövetségesét a szovjetellenes háborúban. Az UNR helyett a kommunisták létrehozták 
az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaságot, amelynek a képviselői is aláírták a rigai 
békeszerződést. Lengyelország elismerte az USZSZK-t, ami azt jelentette, hogy többé nem 
támogatta az UNR-t. 

 

                                                           
47 Az ND (Narodowa Demokracja, Nemzeti Demokrácia) rövidítésből származó név. Az Endecja kezdetben párt 

volt (Liga Narodowa Galíciában, azután Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne néven minden megszállt 
területen), később politikai tömörülést alkotó pártok összessége, amelynek politikai programjának fő elemei a 
nacionalizmus és a katolicizmus voltak. Fő ideológusa és vezetője Roman Dmowski volt. 
48 Timothy Snyder, The Reconstruction of Nations, Yale University Press, New Haven, 2003, 68. oldal 
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A rigai békeszerződésben megállapított lengyel–szovjet határ (piros) és az 1793. évi lengyel–orosz 
határ (sárga) 

A háború jelentősége Európa számára 

A brit történész, A. J. P. Taylor szerint, a lengyel–szovjet háború nagymértékben meghatározta 
Európa történelmét legalább a következő 20 évre. A vereség rákényszerítette a szovjet 
államvezetőkre, hogy felhagyjanak a „nemzetközi forradalommal”. Csak 20 évvel később küldtek 
hadsereget külföldre azzal a céllal, hogy „csináljon forradalmat”.49,50 Az amerikai szociológus, 
Alexander Gella szerint, a lengyel győzelem nemcsak Lengyelországnak, hanem egész Közép-
Európának 20 év függetlenséget szerzett.51  

Ami a varsói csatát illeti, lord Edgar Vincent D'Abernon, varsói brit nagykövet, a világtörténelem 18. 
döntő csatájának nevezte el. Ez egyik könyvének a címe is.52 Louis Faury francia tábornok viszont 
a csatát a bécsi csatával hasonlította össze: ott Lengyelország megmentette Európát a török 
veszélytől, Varsónál pedig a kommunistától. 

Források: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Lengyel%E2%80%93szovjet_h%C3%A1bor%C3%BA 

                                                           
49 Ronald Grigor Suny, The Soviet Experiment: Russia, the USSR, and the Successor States, Oxford University 

Press, 1997, 106. oldal 
50 Norman Davies, White Eagle, Red Star..., IX. oldal 
51 Alexander Gella, Development of Class Structure in Eastern Europe: Poland and Her Southern Neighbors, 

SUNY Press, 1988, 23. oldal 
52 E. V. D'Abernon, The eighteenth decisive battle of the world: Warsaw, 1920, Hodder and Stoughton, London, 

1931 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Lengyel%E2%80%93szovjet_h%C3%A1bor%C3%BA
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Írások az 1920-as varsói csatáról 

Lengyelország legnagyobb győzelme a szovjet csapatok felett 

2014. augusztus 15. 

Ma van az évfordulója a lengyel hadsereg legnagyobb győzelmének. A Varsói 
Csatában – amit a Visztulai Csodának is neveznek - a lengyel csapatok szétverték a 
támadó szovjet csapatokat, és ezzel megállították európai terjeszkedésüket. 

A Varsói Csata döntő győzelmet jelentett az 1920-as orosz-lengyel háborúban. A lengyelek a teljes 
vereség szélén álltak, amikor hirtelen megfordult a hadiszerencse, és sikerült visszaszorítaniuk a 
Vörös Hadsereg csapatait.  A lengyel haderő főparancsnoka Józef Pildsudzki volt, míg az első 
csapást a Tuchaczewski által irányított szovjet erőkre Zeligowsky tábornok53 mérte. Az 
erőviszonyok viszonylag kiegyensúlyozottak voltak, a lengyelek 113 ezer katonával és ötszáz ágy 
ágyúval rendelkeztek, míg az oroszok hadsereg létszáma 114 ezer főt számlált és hatszáz ágyút 
vethettek be. 

 

Zeligowski tábornok 

A lengyelek győzelműket főleg annak köszönhették, hogy August Jan Kowalewski54 feltörte az 
oroszok rádiókódját, és így előre tudomást szereztek a készülődő orosz támadásról. 

Jellemző módon a lengyelek nem kaptak támogatást a velük szövetséges franciáktól. Az egyetlen 
ország, amely támogatta egyenlőtlen küzdelmüket az Magyarország volt. A magyarok összesen 
48 millió Mauser, és 13 millió Mannlicher puskalőszert, továbbá 30 ezer ágyúlőszert, géppuskákat 
és sok egyéb felszerelést küldtek a lengyeleknek. 

                                                           
53 Lucjan Żeligowski (Oszmiana, 1865. október 17. — London, 1947. július 9.) - az Orosz Birodalom hadseregének 
gyalogsági ezredese és a lengyel hadsereg tábornoka. Az úgynevezett Żeligowski lázadás során elfoglalta Vilniust 
és környékét, kikiáltva az úgynevezett Közép-Litvániát. A Virtuti Militari rend lovagja. 
54 Jan Kowalewski (Łódź, 1892 október 24. — London, 1965 október 31.) – a Lengyel Hadsereg gyalogsági 
alezredese, matematikus, nyelvész és kriptológus, aki a bolsevikokkal folytatott háború során feltörte a szovjet 
rejtjeleket. 
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Fontos megemlíteni, hogy valójában Rozwadowski tábornok55 vezette a lengyel csapatokat, 
ugyanis Pilsudzki tábornok pszichés állapota miatt alkalmatlan volt erre.  Hálából, mivel Pilsudzki 
gyűlölte a nacionalistákat börtönbe és koncentrációs táborba záratta Rozwadowskit. Ezért 
Lengyelországban sokan nem kedvelik. 

 

Tadeusz Jordan Rozwadowski tábornok 

alfahir.hu 

Forrás: https://alfahir.hu/lengyelorszag_legnagyobb_gyozelme_a_szovjet_csapatok_felett  

                                                           
55 Tadeusz Jordan Rozwadowski a trąbyi címerből (Babin, 1866. május 20. — Varsó, 1928. október 18.) - lengyel 
katonatiszt, a császári és a királyi hadsereg helyettes tisztje, a lengyel hadsereg tábornoka, a lengyel hadsereg 
vezérkarának főnöke, a 1920. évi Varsói csata során. 

https://alfahir.hu/lengyelorszag_legnagyobb_gyozelme_a_szovjet_csapatok_felett
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Taróczy Nándor magyar királyi altábornagy 
visszaemlékezése 

Taróczy Nándor (eredeti neve: Szmazsenka Ferdinánd Jenő Ernő Mária) (Debrecen, 1874. 
december 20. – Budapest, 1973. április 7.) magyar katonatiszt, hírszerző diplomata. A második 
világháború előtt a lengyel–magyar kapcsolatok kiemelkedő alakja volt. 1920-ban ő javasolta a 
lengyel kormánynak, hogy a lengyel-bolsevik háborúban harcolva Magyarországtól, illetve 
Magyarországon keresztül kérjen hadisegélyt. 

 

Taróczy Nándor magyar katonatiszt, hírszerző diplomata 

Taróczy Nándor elmagyarosodott felvidéki szlovák családból származott. Apja, Szmazsenka 
Ferdinánd Ferenc János távírdai mérnök, telefonhálózati műszaki igazgató volt Budapesten, 
Kassán és Debrecenben. Puskás Tivadar munkatársaként részt vett a budapesti telefonhírmondó 
felállításában. Anyja, Herold Mária Jozefa osztrák származású volt. A család hat gyermeket nevelt. 

Gyermekkorától katona szeretett volna lenni. 1891 és 1894 között, Budapesten a gyalogsági 
hadapródiskolában tanult.  Ezt követően csapatnál szolgált, majd 1904-től 1906-ig a hadiiskolában 
tanult, ami vezérkari tiszteket képzett.  

1904-ben házasságot kötött Cserjomuskina Mária Boriszovnával, egy orosz földbirtokos lányával, 
akivel Nizzában ismerkedett meg. Felesége nem tanult meg jól magyarul, ezért oroszul vagy 
franciául beszéltek egymással. Egyetlen gyermekük csecsemőkorában elhunyt.  

Taróczy Nándor 1905-ben az orosz nyelvtudásának köszönhetően  az Osztrák–Magyar Monarchia 
katonai megfigyelője lett a japán-orosz háborúban. Ez volt az első oroszországi útja, és az első 
világháború kitöréséig többször is odautazott rokonlátogatásra. A világháború kezdetén a keleti 
frontra vezényelték, Korczów és Delatyn térségében harcolt. 1915 áprilisában tüdőlövést kapott, 
felgyógyulása után szállásmesteri feladatokra vezényelték. Lublinban, Szerbiában és az olasz 
megszállási területeken a katonai közigazgatás megszervezésében, illetve személyi ügyek 
referenseként dolgozott. 

A háború után 1919-ben Bécsbe küldték. Taróczy Nándor magyar királyi altábornagy 
visszaemlékezése szerint 1919-1922-ben a m. kir. vezérkar főnöke, később a VI/2 ügyosztály 
nyilvántartó irodájának „Morgen" néven szereplő és a szláv északkelet tudósítójának ügykörét 
ellátó megbízottja volt, amely munkát a magyar királyi hadilevéltár bécsi bizottságának vezetője 
melletti beosztásával párhuzamosan látta el. Hivatalosan levéltári ügyekkel foglalkozott, 
a Habsburg–Lotaringiai-ház tagjaival és a Monarchia vezetőivel kapcsolatos kompromittáló 
dokumentumokat kellett gyűjtenie. Valójában önkéntes jelentkezés alapján hírszerző 
tevékenységet folytatott „Morgen” fedőnévvel. Mint írja, ezért a tevékenységért nem kapott anyagi 
javadalmazást, és a feladatra önként jelentkezett.  Feladatköre „a szláv északkelet” országaival 
(Csehszlovákia, Lengyelország és Szovjet-Oroszország) volt kapcsolatos.  
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1919–1920 folyamán Sztójay Döme56 alezredes hírszerzővel huzamosabb időn keresztül minden 
héten találkozott.  

1919-ben a Második Lengyel Köztársaság és Szovjet-Oroszország között fokozatosan mélyülő 
háborús konfliktus alakult ki, amelybe később Szovjet-Ukrajna és az Ukrán Népköztársaság is 
bekapcsolódott. Lengyelország elsődleges célja a 123 év után 1918-ban visszanyert önálló 
államiságának a megvédése volt. A szovjetek ismét területeket akartak szerezni a lengyelektől, 
továbbá egészen Németországig akartak eljutni annak érdekében, hogy az 
ottani kommunista mozgalmakkal összeköttetést teremtsenek.  

Taróczy Nándor visszaemlékezése szerint57 a Tanácsköztársaság kikiáltása után felvételét kérte a 
lengyel hadseregbe. Nem találtunk olyan iratot, amely alapján megállapítható lenne, hogy milyen 
választ kapott. Amíg a választ várta, műszaki és technikai segédletekkel, Csehszlovákia területén 
ügynökök beszerzésével és a mindennapos ügyvitel kialakításával közreműködött a lengyel 
katonai feladatok ellátásában. A Bécsben felállításra került lengyel katonai attasé hivatalát látta el 
a szükséges műszaki és technikai segédletekkel, biztosítva annak működőképességét; cserébe 
megkapta a lengyelektől a vezérkaruk 2. osztályán készült, a közép-európai országokra - köztük 
Magyarországra vonatkozó - kétheti és havi információs jelentéseket (Referat Informacyjny), 
amelyeket magyarra fordítva a futárszolgálat útján küldött a vezérkari főnökség 2. osztályának. 
Néhány közülük ma is megtalálható Budapesten a Hadtörténelmi Levéltárban,58 néhány 
másolatban eredeti nyelven az Új- és Legújabb Kori Külügyminisztériumi Levéltárban és jóval több 
Varsóban a Központi Katonai Levéltárban.59 

Hírszerző munkája során került kapcsolatba a bécsi lengyel katonai attaséval, Emil Prochaska60 
őrnaggyal és a Lengyel Likvidációs Bizottság elnökével, Edward Pöschek (1864 - 1929) 
ezredessel, volt közös hadseregbeli bajtársaival. Együttműködött velük, de ezért nem kért és nem 
kapott anyagi juttatást. Cserébe báró Emil Prochaskaőrnagytól, a bécsi lengyel katonai attasétól 
és Edward Pöschek ezredestől, a Lengyel Likvidációs Bizottság elnökétől hírszerzési adatokat 
kapott.   

Taróczy Nándor — visszaemlékezése szerint — az együttműködés során 1920-ban vetette fel a 

lengyel katonai vezetésnek, hogy a lengyel kormány kérje hivatalosan a magyar kormánytól a 
lőszerszállítmányok továbbítását Magyarország területén, hogy a lengyel-bolsevik 
háborúban végletesen meggyengült lengyel erők Magyarországon keresztül, Magyarország 
segítségével kapjanak lőszersegélyt. Így is történt.  

                                                           
56 Sztójay Döme (született Dimitrije Sztojakovics) (Versec, 1883. január 5. – Budapest, Lipótváros, 1946. 

augusztus 22.) szerb származású magyar politikus, diplomata és katona. Az első világháború utolsó két évében az 
osztrák–magyar katonai hírszerzés, a Nyilvántartó Iroda Balkán-csoportjának volt a vezetője. A magyarországi 
Tanácsköztársaság idején a Vörös Hadsereg Főparancsnoksága II. (hírszerző és kémelhárító) csoportját 
vezette. Ezután a magyar nemzeti hadsereg hírszerző és kémelhárító osztályán dolgozott, mint vezérkari ezredes, 
majd tábornok. 1920-ban, a lengyel–bolsevik háború idején részt vett a Lengyelországnak küldött magyar 
hadisegély megszervezésében és lebonyolításában. Rövid ideig a német megszállás után felállított magyar 
bábkormány miniszterelnöke és külügyminiszter.   
57 Varga, E. László: Taróczy Nándor magyar királyi altábornagy visszaemlékezése1. In: Aetas, (27) 3. pp. 96-113. 

(2012) 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/30994/1/aetas_2012_003_096-113.pdf 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/38704/1/aetas_2012_003.pdf 

http://epa.oszk.hu/00800/00861/00058/pdf/EPA00861_aetas_2012_03_096-113.pdf 

58 HL Vezérkari Főnökség - 1920. II. csop. ált. 29. doboz. Itt több eredeti jelentése található német nyelven. 

59 Archiwum Akt Nowych Warszawa (a továbbiakban: AAN) MSZ GM -1920. sygn.228. Eredeti másolatok. A 

Budapesten és Varsóban található iratok ugyanabból a sorozatból valók, de nem minden esetben ugyanazok 
maradtak fenn. A legteljesebb gyűjtemény a Központi Katonai Levéltárban, Varsóban őrzött, 1920-ban keletkezett 
(és 1921-ben 104 darab) információs jelentés.  

60 Emil Prochaska (Tarnów, 1877 augusztus 28. — Romanówka, 1925. július 23.) - báró, a lengyel hadsereg 

dandártábornoka. 1918. november 3-án belépett a lengyel hadseregbe, és a Bécsi terület parancsnokává nevezték 
ki. Ezután a bécsi lengyel katonai attasénál, Adam Nowotny tábornoknál szolgált. 1919. július 9-én katonai attasé 
lett a bécsi lengyel megbízottnál. A bolsevikokkal folytatott háború idején visszatért Lengyelországba és 1920. július 
29-én átvette a 13. gyalogos ezred parancsnokságát. Részt vett a varsói csatában.  

http://acta.bibl.u-szeged.hu/30994/1/aetas_2012_003_096-113.pdf
http://acta.bibl.u-szeged.hu/38704/1/aetas_2012_003.pdf
http://epa.oszk.hu/00800/00861/00058/pdf/EPA00861_aetas_2012_03_096-113.pdf
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1920 nyarára a szovjetek Varsóig nyomultak előre, és biztosnak látszott a lengyelek veresége. 
1920 június elején a lengyel kormány az ő javaslatára engedélyt kért és kapott a magyar 
kormánytól 42 millió osztrák gyalogsági lőszernek Ausztriából Magyarországon (és tovább 
Románián) keresztül való szállítására. Ezen kívül a lengyel kormány 100 francia hadfelszerelést 
szállító szerelvény átengedését és továbbítását is kérte a magyar kormánytól, melyet az 
rekompenzáció nélkül azonnal engedélyezett.61 Történt ez akkor, mikor a szovjet-orosz Vörös 
Hadsereg ellentámadásba ment át a lengyel hadsereg ellen, amelynek kifogyóban volt a lőszere, 
és nem lévén hadiipara, minden más hadianyagban is hiányt szenvedett.62  

1920. június 10-22 között, amíg nem következett be a Magyarországra is kiterjesztett bojkott a 
közlekedés és a posta terén, szünet nélkül mentek a szerelvények Lengyelországba. A bojkott 
ellenére 1920. július-augusztusban Lengyelország csak magyar és a Jugoszlávia-Magyarország-
Románia útvonalon szállított francia és olasz lőszerre és hadfelszerelésre számíthatott. 1920 
nyarán a lengyel katonáknak átlagban 7 darab lőszerük volt.  

A varsói csatában váratlan fordulat következett be. Ennek egyik fontos oka volt, hogy a 
lőszerhiánnyal küzdő lengyelek nagy mennyiségű lőfegyvert, lőszert és más hadfelszerelést kaptak 
Magyarország és Románia irányából, a csehek ugyanis nem engedték át ezeket Lengyelországba. 
A szállítás a „Polonia” nevű vasúti szerelvényekkel történt, ezért az akció Polonia hadisegélynek is 
nevezhető. Taróczy elévülhetetlen érdeme e szállítási módnak a felvetése a lengyelek előtt, akik 
éltek vele. Augusztus 12-én ért Varsó alá Skierniewicébe 22 millió magyar gyártmányú csepeli 
gyalogsági lőszer, melynek segítségével a lengyelek megállították a Vörös Hadsereget.63 Ezzel és 
más hadfelszerelések szállításával Magyarország aktívan hozzájárult ahhoz, hogy a Vörös 
Hadsereg nem tudott betörni Nyugat-Európába. Az akció hozzájárult Lengyelország győzelméhez 
és függetlenségének megtartásához. Ennek megszervezésében és lebonyolításában nem vett 
részt, azt diplomáciai úton intézték. (Magyarország szerepével később Marian Zdziechowski 
lengyel filozófus és nyelvész foglalkozott több írásban.) 

Taróczy Nándor 1921. november 1-jei hatállyal vonult nyugállományba a katonai szolgálatból,64 
mert a trianoni béke előírásai szerint a hadsereg hivatásos tisztjeinek számát 1750-re kellett 
csökkenteni. Civilként 1922. november 2-tól 1923. január 21-ig65 a M. Kir. Hadilevéltár és Múzeum 
bécsi kirendeltségének volt a vezetője.66  

Ekkor Revalba került Magyarország észtországi követsége fedett katonai attaséjaként, „II. o. 
követségi tanácsosi címmel felruházott I. o. konzul” diplomáciai rangban. Működési 
köre Lettországra, Litvániára és Finnországra is kiterjedt, de fő feladata a szovjet viszonyok 
felderítése volt.  

                                                           
61 MOL K 63 küm. pol.-i929-l7/7-sz.n. Magyar hadianyag-szállítások Lengyelország részére, más lengyel 

rendeltetésű hadianyag átszállítása Magyarországon; MOL K 64-küm-res. pol-1920-17 sz.n. Lengyelország 
támogatása Magyarország részéről az 1920. évi lengyel-orosz háború alkalmával. Titkos!  
62 1920 tavaszán kezdődött meg a lőszergyártás Varsóban, azonban ez nem volt számottevő. 

63 1920. április 25-én kezdődött a lengyel hadsereg offenzívája Kelet-Galíciában, Ukrajna felé. 1920. május 8-án 

bevonultak Kijevbe, melyet a Vörös Hadsereg egységei harc nélkül feladtak. A szovjetorosz ellentámadás 
következtében június 10-én a lengyelek is harc nélkül vonultak ki. A Litvániától Kelet-Galíciáig terjedő fronton 
mindenütt hátráltak. Tuhacsevszkijnek a Kamenyevtől kapott parancs értelmében augusztus 12-én kellett (volna) a 
lengyel fővárost bevenni. Varsó előtt az oda megérkező, 188 000 főt számláló szovjet-orosz sereggel 122 000 fős 
lengyel sereg vette fel a harcot. Az oroszok számbeli fölénye ellenére 1920. augusztus 15-én lengyel győzelem 
született, és megkezdték az ellenség kiszorítását Lengyelországból.  

64  Rendeleti Közlöny, Személyes Ügyek. 1921. október 15. 629. Indokként a „Trianoni béke folytán." szerepel. Az 

1918/19-es forradalmak alatti magatartását a HM Igazoló Bizottsága igazolta. Személyügyi Rendeletek, 1921. 
június 1. 25. sz. 276. 

65 HL Visszaemlékezések és Tanulmányok Gyűjteménye. 2555. sz. Moravek Elek: A bécsi levéltári kirendeltségnek 

története 1919-től 1946-ig. 27 oldalas, nagyméretű lapon, gépelt szöveg. Eredeti másolat (a továbbiakban: 
Moravek). 22-23. HL HM-1948-49528 eln. sz .ü. alapszámon 14343. sz. 

66  A Külügyi Közlöny 1922. december 9. 22. sz. 207. oldalán: hivatali beosztása levéltári igazgató, a beosztás 

helye nincs megnevezve. Moravek 22-23 szerint Szmazsenka ezredes a M. Kir. Hadilevéltár felszámolási 
munkáinak vezetője Bécsben.  
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1925-ben feleségével kéthónapos szovjetunióbeli utat tett. Tanulmányban állapította meg, hogy a 
szovjetek világhatalmi tényezők lesznek, és nem mondtak le területi igényeikről Lengyelországgal 
szemben. Meglátta azt is, hogy a kontinensnyi új ország az anyagias, „élvhajhász” nyugati világgal 
előbb-utóbb össze fog csapni. 

A kiváló képességekkel rendelkező Taróczy Nándor felderítési feladatait nagy tárgyilagossággal, 
óriási tényanyag feldolgozásával végezte. Jó viszonyt alakított ki a Revalban működő szovjet 
diplomatákkal is, akiktől sok információt kapott. Ekkoriban zajlottak a magyar-szovjet diplomáciai 
kapcsolatok felvételére irányuló tárgyalások is, amit Taróczy erősen támogatott, azonban a hazai 
ellenállás miatt erre egyelőre nem kerülhetett sor.  

Taróczynak a szovjet típusú rendszer megszilárdulására, a magyar-szovjet kapcsolatok 
fontosságára vonatkozó jelentéseit a központban szkepticizmussal fogadták, úgy vélték, hogy 
Moszkva helyzetét túl kedvező színben tünteti fel, s az esetleg létrejövő kapcsolatokból 
Magyarország számára lehetséges előnyöket túlbecsüli. Budapesti elöljárója a szélsőségesen 
szovjetellenes Ruszkay Jenő67 lett. Ekkor az immár altábornagy Taróczyt 1928 végén hazahívták, 
és 1928. december 31-ei hatállyal Walko Lajos68 külügyminiszter felmentette beosztása alól és 
nyugállományba helyezték69 altábornagyi rendfokozatban70  

Taróczy Nándor nyugdíjas éveiben szakfordításokat készített a Hadtörténelmi Levéltár 
számára. Németül, olaszul, oroszul és franciául tökéletesen beszélt, észtül és angolul jól. Az orosz 
nyelv kiváló ismerete más szláv nyelveken is megértette magát. Naponta több kilométert futott, az 
egészséges életmód és táplálkozás is foglalkoztatta. 

Első felesége, Cserjomuskina Mária Boriszovna 1942-ben hunyt el. Második házasságát 1946-ban 
kötötte a horvát nemzetiségű Mondecár Ernesztinával, aki unokatestvérének az özvegye volt. 

1945 februárjában Taróczy Nándor felvette a kapcsolatot a Hűvösvölgyben megjelenő Vörös 
Hadsereg egységeivel. Neki is köszönhető, hogy erőszakoskodásra itt nem került sor. Áprilisban 
belépett a Magyar Kommunista Pártba, és 1946 augusztusától a Hűvösvölgy-Zugliget körzet 
elnöke lett. 1947-ben kérvényezte rehabilitálását, nyugdíjának megemelését és nyugállományú 
vezérezredessé történő előléptetését kérve. Arra hivatkozott, hogy 1919-ben kapcsolatban állt 
bécsi kommunistákkal, ami miatt másfél évi rangvesztést szenvedett, illetve, hogy a tallini, 
Szovjetunióval kapcsolatos munkája miatt idő előtt nyugdíjazták. Felhozta azt is, hogy 
a vészkorszakban az első világháborús, zsidó vallású tisztbajtársai érdekében közbejárt Horthy 
Miklós kormányzónál. Kérvényét elutasították. 

1950-ben feleségével és a náluk lakó rokonaikkal együtt kitelepítették Újpestre. Saját maga 
tervezte villáját, valamint bútorait, festményeit, könyveit elkobozták. Házát Götz János budapesti 
helyettes főügyész, Rákosi Mátyás barátja kapta meg. Nyugdíját megvonták, ezért éjjeliőrként 
helyezkedett el a „Jövő” Asztalosipari Szövetkezetnél, háborús és egyéb kitüntetéseit pedig 
megélhetése biztosítása miatt eladni kényszerült. Nyugdíja visszaszerzése érdekében folyton 
levelezett, míg végül kegydíjat állapítottak meg számára. Ezt azonban rendre nem vette át és 
visszaküldte, mondván, hogy nem kegydíjra jogosult.  

1964-ben az osztrák állam kisajátította egy édesanyjától megörökölt ingatlanát. A kisajátítás 
összegéből vásárolt a II. kerületben egy nyaralót, amit téliesített. Itt élt feleségével, rokonaival és 
azok gyermekével a haláláig. 

 

                                                           
67 Ruszkay Jenő (szül. Ranzenberger Jenő Oszkár, Budapest, 1887. január 1. – Budapest, 1946. június 22.) 

magyar vezérezredes, politikus a második világháború idején, A szélsőjobboldali mozgalmakban vezető szerepet 
töltött be. 
68  Walko Lajos (Budapest, 1880. október 30 - Visegrád, 1954. január 10). 1925. március 17 - 1930. december 9 

és 1931. augusztus 24 - 1932. október 1. között külügyminiszter. Bölöny József: Magyarország kormányai 1848-
1992. Budapest, 1992.416. 
69 Nem lehet kizárni, hogy nyugdíjba helyezésében szerepet játszhatott Jungerth követ és Ruszkay ezredes vkf 2. 

osztály vezetőjének ármánykodása. 55 éves volt ekkor, nem egészen 35 éves szolgálati idővel. 
70  1928. november l-jével kapta meg az altábornagyi rendfokozatot, amikor még konzul volt Tallinban. HL 

Honv.Min. 80400/titk.8-i929 alapszámon 8i925/titk.8-i929. Visszarendelését a hivatalos közlöny 1928. nov. 24-én 
közölte. 
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Taróczy Nándor művei: 

 Szovjetuniói utazásom 1925. április–május. [Ez és a többi írásmű kéziratban maradt fenn, és 
a Taróczy család birtokában van.]  

 Összefoglaló helyzetkép Oroszországról (1925) 

 Második összefoglaló helyzetkép Oroszországról (1926. április) 

 Harmadik összefoglaló helyzetkép Oroszországról (1926. október) 

 Negyedik összefoglaló helyzetkép Oroszországról. I. rész. (1927. augusztus) 

 Ötödik összefoglaló helyzetkép Oroszországról (1928. január) 

 A Kelet emancipációja Európa gyámsága alól, különös tekintettel Moszkva szerepére. I. 
rész. A kínai bonyodalmak a Csendes-óceán hegemóniájáért való harc (1927. január) 

Katonai rendfokozati előlépései: 

 1894. augusztus 18. – hadapród tiszthelyettes 

 1895. szeptember 1. – hadnagy 

 1899. november 1. – főhadnagy 

 1909. november 1. – százados 

 1916. július 1. – őrnagy 

 1918. augusztus 1.– alezredes (később módosítva 1917. november 1-jére) 

 1920. május 1. – ezredes 

 1925. május 1. – tábornok (rejtés miatt vezértanácsnok) 

 1928. november 1. altábornagy (rejtés miatt vezérfőtanácsnok) 

Kitüntetései: 

 1898 – Ferenc József megkoronázásnak 50. évfordulója alkalmából kiadott Jubileumi 
Emlékérem a fegyveres erő számára (Jubiläums Erinnerungsmedaille für die Bewaffnete 
Macht) 

 1908 – Ferenc József megkoronázásnak 60. évfordulója alkalmából kiadott Katonai 
Jubileumi Kereszt (Militär-Jubiläumskreuz) 

 1909 – Bronz Katonai Érdemérem (Bronzene Militärverdienstmedaille) 

 1912–1913 – Mozgósítási Kereszt (Erinnerungskreuz) 

 1928 – Magyar Érdemkereszt II. o. 

Háborús kitüntetései: 

 Katonai Érdemérem vörös szalagon (Militärverdienstmedaille am Roten Bande – 
Schematismus) 

 Katonai Érdemkereszt 3. osztálya hadidíszítménnyel (Militärverdienstkreuz 3. Klasse mit der 
Kriegsdekoration) 

 Osztrák Császári Vaskorona-rend 3. osztálya a hadidíszítménnyel, kardokkal 
(Österreichischkaiserlicher Orden der Eisernen Krone, 3. Klasse mit Kriegsdekoration und 
Schwerten) 

 Bronz Katonai Érdemérem a Katonai Érdemkereszt szalagján („Signum Laudis” – Bonzene 
Militärverdienstmedaille am Band des Militärverdienstkreuzes) 

 Ezüst Katonai Érdemérem, a Katonai Érdemkereszt szalagján („Signum Laudis” – Silberne 
Militärverdienstmedaille am Band des Militärverdienstkreuzes) 

 Károly-csapatkereszt (Karl-Truppen-Kreuz, 1917) 

 Marianer Kreuz, (1916. március 10.) (Deutscher Ritterorden, Marianer-Halskreuz) 

 Sebesülési Érem két sávval (Verwundetenmedaille mit 2 Strafen) 

 Vöröskereszt Tiszti Díszjelvény hadidíszítménnyel (Ehrenzeichnen für Verdienste um das 
Rote Kreuz, Offiziersehrenzeichen mit Kriegsdekoration) 

Források: 

 Taróczy Nándor https://hu.wikipedia.org/wiki/Tar%C3%B3czy_N%C3%A1ndor 

 Árokay Lajos: A REJTETT MAGYAR KATONAI ATTASÉ SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 
1923—1928 KÖZÖTT. Hadtörténeti Közlemények, XXX. évf. 4. sz. (1983) 574–592. o. 

 Varga E. László: Őfelsége katonája, Kádár alattvalója. Taróczy Nándor magyar királyi 
altábornagy életútja. AETAS 26. évf. 2011. 4. szám 61-81. o. epa.oszk.hu 

 Taróczy Nándor magyar királyi altábornagy visszaemlékezése. Forrásközlemény. (Közli: 
Varga E. László) AETAS 27. évf. 2012. 3. szám 96-113 epa.oszk.hu 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Rendfokozat
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1zados
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tar%C3%B3czy_N%C3%A1ndor
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Tábla emlékeztet a visztulai csodára 

2011. március 23. 18:36 MTI 

A "Tisztelettel adózunk a magyar nemzetnek" szavakkal kezdődő emléktábla, 
amelyet Schmitt Pál hivatalos varsói látogatása alkalmával a magyar köztársasági 
elnök és lengyel kollégája, Bronislaw Komorowski jelenlétében Varsóban felavatott, 
azt a történelmi eseményt örökíti meg, amikor 1920-ban a Magyar Királyság lőszer- 
és fegyverszállítmányai elősegítették a lengyel hadsereg győzelmét a Vörös 
Hadsereg felett. 

 

Az 1919-21-es "lengyel-bolsevik háború" (nevezik lengyel-szovjet háborúnak is, bár ez kevésbé pontos, 
hiszen a Szovjetunió csak 1922-ben alakult meg) az I. világháború végén, 1918-ban függetlenségét 123 
évi felosztottság után visszaszerző Lengyelország keleti határainak kialakításáért és függetlenségének 
megőrzéséért folyt. A világháború győztes hatalmai elismerték az újjászülető lengyel államot, de hogy 
hol fognak húzódni határai, azt senki sem tudta pontosan. A lengyel politika fő célkitűzése az volt, hogy 
a Lengyelország első felosztása (1772) előtti határokat állítsák vissza, vagyis lehetőleg álljon helyre az 
egykori (soknemzetiségű) Lengyel-Litván Köztársaság (Rzeczpospolita). 

Józef Pilsudski, a formálisan 1918. november 11. óta létező új lengyel állam vezetője a keleti 
szomszédokkal, litvánokkal, ukránokkal szándékozott konföderációt alakítani. Tudatában volt annak, 
hogy ehhez ütőképes hadseregre lesz szüksége, és azonnal neki is látott ennek felállításához a 
világháború alatt a különböző hatalmak hadseregeiben harcoló lengyel alakulatokból. Nyitott kérdés 
volt, hogy mi a szándéka Szovjet-Oroszországnak, amely Németország kapitulációja után felmondta a 
breszti békét, és 1918 decemberében életbe léptette a "Visztula-hadműveletről" szóló hadparancsot: 
ebben a "burzsoá" lengyel állam munkásainak-parasztjainak "felszabadításáról" volt szó. 

A német csapatok kivonulása után Lengyelország és Oroszország között hatalmas légüres tér 
keletkezett, amelyen a lengyelek és ukránok egyaránt megpróbálták - időnként egymás ellen - 
érvényesíteni érdekeiket. Végül a közös érdek erősebbnek bizonyult, és szövetség jött létre Pilsudski 
és az ukrán függetlenségi vezető, Szimon Petljura atamán között. 1920. április 25-én Pilsudski 
megindította a "kijevi hadjáratot", amely májusra Kijev bevételéhez vezetett. 

Nyáron azonban megfordult a hadiszerencse, hatalmas orosz ellentámadás kezdődött, s a Vörös 
Hadsereg csakhamar elérte a lengyelek által lakott területeket. A világforradalom lázában égő bolsevik 
vezetők azt tűzték ki célul, hogy Lengyelországot elfoglalva ott tanácsköztársaságot hoznak létre, 
Németországban újjáélesztik a forradalom lángját, s egész Európát bolsevizálják. Mihail Tuhacsevszkij, 
a Vörös Hadsereg tehetséges fiatal tábornoka július 2-i menetparancsában azt írta: "A fehér 
Lengyelország testén át vezet az út a világot lángba borító forradalomhoz". 

Lengyelországra óriási katonai erő zúdult, egy északról és egy délnyugati irányból támadó 
hadseregcsoport. Közte volt Szemjon Bugyonnij félelmetes hírű lovashadserege, amelyet a neves 
szovjet-orosz író, Iszak Babel a szemtanú hitelességével örökített meg. Varsó ebben a küzdelemben 
meglehetősen magára maradt: csak Franciaország igyekezett - bár késve - segíteni.  
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Párizs végül még ahhoz is hozzájárult, hogy a világháborúban vesztes Magyarország siessen a 
lengyelek segítségére. Csehszlovákia azonban augusztus 9-én kinyilvánította semlegességét a lengyel-
bolsevik konfliktusban, és kereken megtagadta, hogy a lengyelek által kért és a magyar kormány által 
megígért honvédség átvonuljon területén. 

Még a lőszerszállítmányok vonatszerelvényét is visszatartották. Sem Maurice Paleologue francia 
külügyminiszternek, sem Lloyd George angol miniszterelnöknek nem sikerült jobb belátásra bírnia 
Edvard Benes csehszlovák külügyminisztert. Az egyetlen kerülőút Románián át vezetett, amelynek 
silány vasúti hálózata volt, és amely megbízhatatlan szövetséges hírében állt. Magyarország mégis 
vállalta, hogy Románián keresztül juttatja el a magyar és francia lőszerszállítmányokat. 

A magyar kormány július 8-án utasította a lőszergyártó csepeli Weiss Manfréd Műveket, hogy minden 
készletét tartalékolja Lengyelország számára. Két hét múlva Csepelen már csak a lengyelek számára 
gyártottak lőszert. A magyar segítség fontosságát kiemeli az a tény, hogy a bolsevik propaganda és az 
európai baloldali pártok nyomására 1920. július 10. és augusztus 25. között Lengyelország csak a 
magyarországi és a magyar közvetítéssel továbbszállított francia lőszerre számíthatott. Ausztria, 
Olaszország, Németország, Csehszlovákia és Danzig szabad város nem engedte át a hadianyag-
szállítmányokat, a Szocialista Internacionálé pedig teljes szállítási bojkottot hirdetett Lengyelország 
ellen. 

A függetlenségét alig visszaszerzett lengyel állam végveszélybe került. Az oroszok augusztus 12-re 
tervezték a főváros elfoglalását. A lengyelek hősiesen védekeztek, így a Vörös Hadsereg csak 
augusztus 14-én érte el Varsó külvárosát. A még júliusban elindított 80 vagonnyi, 22 millió darabos, 
karabélyokhoz és tüzérségi fegyverekhez való magyar lőszerszállítmány végül Románián keresztül 
augusztus 15-én érkezett meg a Varsó melletti Skierniewice vasútállomására, onnan vitték egyenesen 
a harcoló egységekhez. A transzport egyik kísérője az Árva megyében született fiatal történész, a Varsói 
Egyetem későbbi első magyar lektora, Divéky Adorján volt, akinek abban is volt némi szerepe, hogy a 
trianoni békeszerződésben Árva megye északi része ne Csehszlovákiához, hanem Lengyelországhoz 
kerüljön, Észak-Szepességgel együtt. 

Kulcsfontosságúnak bizonyult, hogy a lengyel hírszerzésnek sikerült megfejtenie az orosz hadsereg 
rádiós kódját. Pilsudski villámgyorsan átcsoportosította a lengyel erőket, és Varsó alatt ellentámadásba 
lendült. Augusztus 16-án az oroszok pánikszerű visszavonulásba kezdtek. A lengyelek több mint 
százezer hadifoglyot ejtettek, s hatalmas területről sikerült kiszorítaniuk a Vörös Hadsereget. 

Az újjászülető Lengyelország hadserege nagy győzelmet aratott, és ebben a sikerben a magyar 
lőszerszállítmányoknak is szerepük volt, ha a varsói csatát - amely "visztulai csoda" néven vonult be a 
történelembe - nem is döntötték el. Magyarország ezzel nem tekintette befejezettnek a segítséget. 
Folytatódtak a segélyszállítmányok, és a két ország 1920. szeptember 13-án egyezményt kötött, 
melynek alapján a magyar fél kötelezte magát arra, hogy 400 vagon külföldi - elsősorban francia - és 
200 vagon saját gyártmányú lőszert és egyéb katonai felszerelést küld Lengyelországnak. Nyolc hónap 
leforgása alatt Magyarország saját készleteiből összesen 48 millió darab Mauser karabélyhoz való 
lőszert, 13 millió Mannlicher típusú lőszert, jelentős mennyiségű, különböző kaliberű tüzérségi lőszert, 
30 ezer Mauser karabélyt több millió alkatrésszel, 440 tábori konyhát, 80 tábori kemencét és sok egyéb 
felszerelést, hadianyagot szállított. 

A győztes varsói csata nyomán Lengyelország Szovjet-Oroszországgal 1921-ben megkötötte a rigai 
békét, melynek eredményeként területe 388 900 négyzetkilométer lett, jóval nagyobb, mint korábban 
remélték. Lakossága 26,8 millió volt, ennek kétharmada volt lengyel. 

A háború győzelmes befejezése és a rigai békeszerződés megkötése után a lengyel törvényhozás, a 
szejm elutasította a trianoni békeszerződés aláírását, ami azt jelentette, hogy jogi értelemben 
Lengyelország nem ismerte el a történelmi Magyarország feldarabolását. A kimerült és nyugati 
szövetségesei által magára hagyott Lengyelország részéről ez bátor tett volt, annak bizonyítéka, hogy 
a politikában nem mindig csak a pragmatizmus, konjunktúra és az érdekek diktálnak. 

 

Forrás:  

https://mult-kor.hu/cikk.php?id=32372 

  

https://mult-kor.hu/cikk.php?id=32372
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Amikor magyar segítséggel verték vissza a lengyelek a 
bolsevikokat 

2015. augusztus 14. 10:40 MTI 

95 éve zajlott le a varsói csata, mely - jelentős magyar segítséggel - hozzájárult ahhoz, 
hogy Lengyelország megvédje az első világháború végén visszanyert függetlenségét, 
és megakadályozza az orosz kommunista forradalom nyugatra terjedését. 

 

A visztulai csodának is nevezett, 1920. augusztus 12. és 25. között vívott ütközetsorozat döntő 
fordulatot hozott az 1919-21-es úgynevezett lengyel-bolsevik háborúban. Ennek tétje az volt, hogy 
Lengyelországnak sikerül-e megőriznie az első világháború végén visszaszerzett függetlenségét, 
kialakítani keleti határait, valamint az, hogy sikerül-e megvédeni Európát Szovjet-Oroszország 
azon tervétől, hogy Németországban újjáélesszék a forradalom lángját, és egész Európát 
bolsevizálják. 

Józef Pilsudski, az 1918 novemberében a 123 éves feldaraboltság után újból függetlenné vált 
Lengyelország államfője a keleti szomszédokkal, litvánokkal, ukránokkal szándékozott 
konföderációt alakítani. Mindenekelőtt az Ukrajnával alkotandó föderációban látott lehetőséget 
Oroszországnak a nagyhatalmi pozíciójától való megfosztására. Pilsudski tudta, hogy ehhez 
ütőképes hadseregre lesz szüksége, amelyet elsősorban a világháború alatt a különböző hatalmak 
hadseregeiben harcoló lengyel alakulatokból hozott létre. Miután kimerült a toborzás összes más 
lehetősége, úgynevezett Önkéntes Hadsereget is létrehoztak, melybe több mint 100 ezer civil - 
köztük sok középiskolás diák - jelentkezett. 

Közben Szovjet-Oroszország - Németország kapitulációja után - felmondta az 1918 tavaszán 
megkötött breszti békét, és 1919 januárjában életbe léptette a "Visztula-hadműveletről" szóló 
hadparancsot. Ebben meghirdette a "burzsoá" lengyel állam munkásainak-parasztjainak 
"felszabadítását" és egy németországi vörös forradalom kirobbantását.  
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1920 áprilisában Pilsudski - a keleti területeken élő népek önrendelkezési jogára hivatkozva, a 
föderációs terv ukrajnai részének megvalósítását célozva - megindította a "kijevi hadjáratot", és 
májusban be is vette a várost. Nyáron azonban megfordult a hadiszerencse, hatalmas orosz 
ellentámadás kezdődött, és a Vörös Hadsereg csakhamar elérte a lengyelek által lakott területeket. 

Lengyelországra északi és délnyugati irányból támadtak bolsevik hadseregcsoportok. Ezek 
parancsnoka, Mihail Tuhacsevszkij tábornok augusztus 12-ére tervezte a főváros elfoglalását. A 
lengyelek hősiesen védekeztek, így a Vörös Hadsereg csak augusztus 14-én érte el Varsót. A 
főváros védői 14-15-én vívták meg döntő ütközetüket a Varsó északi peremén fekvő Ossów 
faluban. A bolsevik haderő ott áttört az alacsony létszámú hivatásos lengyel gyalogosegységek 
első védvonalán, így a lengyelek az Önkéntes Hadsereg alakulatainak bevetésére kényszerültek. 
A kétnapos harc során az oroszok többször kiszorították a nagyrészt diákok, cserkészek alkotta 
egységeket, az önkéntesek nagy áldozatok árán mégis megtartották a falut a hivatásos gyalogosok 
és a tüzérség megérkezéséig, akik egy váratlan művelettel visszavonulásra kényszerítették az 
oroszokat. 

Az ossówi ütközetet a történészek az egész varsói csatasorozat sűrített képének, a helyi lakosság 
elszántsága és önfeláldozása példájának tartják. Jelképe Ignacy Jan Skorupka tábori lelkész71 lett, 
aki egy sérült ápolása közben esett el.  

 

Jan Skorupka tábori lelkész az ossówi csatában 

A varsói csatában az is kulcsfontosságúnak bizonyult, hogy a lengyel hírszerzésnek augusztus 13-
án sikerült megfejtenie az orosz hadsereg rádiós kódját, így értesültek az orosz hadműveleti 
utasításokról. Pilsudski villámgyorsan átcsoportosította a lengyel erőket, és Varsó alatt 
ellentámadásba lendült. Augusztus 16-án az oroszok pánikszerű visszavonulásba kezdtek. 

                                                           
71 Ignacy Jan Skorupka (Varsó, 1893. július 31. — Ossów közelében, 1920. augusztus 14.) - katolikus pap, a 
lengyel hadsereg lelkésze. Halála a varsói csata egyik szimbólumává vált. 
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A lengyel-bolsevik háborúban a nyugati szövetségesek csekély közvetítő és támogató szerepet 
játszottak. A bolsevik propaganda és az európai baloldali pártok nyomására 1920. július 10. és 
augusztus 25. között Lengyelország csak a magyarországi és a magyar közvetítéssel 
továbbszállított francia lőszerre számíthatott. Ausztria, Olaszország, Németország, Csehszlovákia 
és Danzig szabad város nem engedte át a hadianyag-szállítmányokat, a Szocialista Internacionálé 
pedig teljes szállítási bojkottot hirdetett Lengyelország ellen. A még júliusban elindított magyar 
lőszerszállítmány augusztus 15-én Románián keresztül érkezett meg. 

A magyar segélyszállítmányok a visztulai csoda után is, a lengyel-bolsevik háború végéig 
folytatódtak. Nyolc hónap alatt Magyarország saját készleteiből 48 millió, Mauser karabélyhoz való 
lőszert, 13 millió Mannlicher típusú lőszert, jelentős mennyiségű, különböző kaliberű tüzérségi 
lőszert, 30 ezer Mauser karabélyt több millió alkatrésszel, 440 tábori konyhát, 80 tábori kemencét 
és sok egyéb felszerelést, hadianyagot szállított. A Magyar Királyság segítségét a Varsóban 2011 
márciusában felavatott emléktábla örökíti meg. A győztes varsói csata nyomán Lengyelország 
Szovjet-Oroszországgal 1921-ben megkötötte a rigai békét, amelynek eredményeként területe 388 
900 négyzetkilométer lett, jóval nagyobb, mint korábban remélték. Lakossága 26,8 millió volt, 
ennek kétharmada volt lengyel. 

Több lengyel és európai történész a varsói csatát a nyugati és a keleti civilizáció összeütközésének 
minősítette, a török veszélytől megmentő bécsi csatával, illetve a 732-es, Európát a mór seregektől 
megvédő poitiers-i ütközettel hasonlította össze. Lengyelországban az ütközetsorozat emlékére 
augusztus 15-ét 1992-ben állami ünnepnek nyilvánították, a lengyel hadsereg napjaként ünneplik. 
Az esemény 95. évfordulója alkalmából szombaton Varsóban hagyományos katonai díszszemlét 
tartanak. Ossówban aznap egész napos megemlékezéseket tartanak, amelyek része a Varsó-
Praga érseke, Henryk Hoser által bemutatott szentmise, valamint a csata rekonstrukciója lesz. 

(MTI) 

 

 

Forrás: 

https://mult-kor.hu/magyar-segitseggel-vertek-vissza-a-lengyelek-a-bolsevikokat-20150814 

  

https://mult-kor.hu/magyar-segitseggel-vertek-vissza-a-lengyelek-a-bolsevikokat-20150814
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A VISZTULAI CSODA 

2016.08.12. 

1920. augusztus 12-én érkezett meg a Varsó melletti Skierniewicébe a magyar hadisegély. A 
szorult helyzetben lévő lengyelek végre ellentámadást indíthattak a Varsót fenyegető bolsevik 
csapatok ellen. 

1919-ben, a függetlenségét alig egy esztendeje - 173 év után visszanyerő -, Lengyelország és a 
születő új hatalom, Szovjet-Oroszország között folyamatosak voltak a határvillongások. Az 
összecsapások 1920-ra nyílt, lengyel-bolsevik háborúba torkollottak. Az oroszok ezúttal sem 
kispályáztak, nem csupán a Nagy Háborúban elveszített, hajdan hozzájuk tartozó lengyel 
területeket kívánták ismét megszerezni. Céljaik közé tartozott még – természetesen a proletár 
világforradalom nevében és terjesztése érdekében – Berlin, majd később – Magyarországon 
átgázolva - Bécs elfoglalása is. 

A kétségbeesett önvédelmi harcot folytató lengyelekre nehéz idők jártak. A lengyel lőszergyártás 
csak 1920-ban indult be, de olyan kis kapacitással, hogy mindenképpen külföldi segítségre volt 
szükségük, hogy egyáltalán felvehessék a harcot az előretörő szovjet csapatokkal. De segítség 
nem nagyon érkezett sehonnan. A szintén újonnan létrejött, szomszédos államalakulat, 
Csehszlovákia, nem hogy nem támogatta a lengyeleket, de egyenesen megnehezítette, majd 
teljesen el is lehetetlenítette a fegyverszállítmányok áthaladását. Jól felfogott érdekük volt ez. Az 
akkori csehszlovák vezetők ácsingóztak néhány darabkára a koncból... Ha az oroszok győznek, 
nyilván nekik is jut néhány terület-darabka… Még a szövetséges, antantbeli, olasz, francia 
szállítmányokat is árirányítottak, feltartóztatták és csak komoly diplomáciai fellépés után engedték 
tovább. 

A kommunista propagandának hála – és eredményességének fényes bizonyítéka – 1920-ban 
leégett a hirtenbergi lőszergyár (Hirtenberg patronenfabrik A.G. Wien). A tűzet lengyel források 
szerint az osztrák munkások szándékosan okozták, hogy ezzel is támogassák – a proletár 
internacionalizmus nevében – a lengyelekkel harcoló bolsevikokat. Akár így volt, akár nem, annyi 
bizonyos, hogy az eset után a lőszergyárosok nehezen, csak közvetítőkön keresztül adtak el 
hadianyagot Lengyelországnak. 

 

Hirtenberger Patronenfabrik (um 1895) 

Ahogy mondani szokták: a helyzet fokozódott. 1920 augusztusára a jelentős létszámfölényben lévő 
szovjet-orosz Vörös Hadsereg már Varsó alatt állt. És egy lengyel katonára 7, azaz – írd és mondd 
– hét darab lőszer jutott. És ebben a több, mint kétségbeejtő állapotban történt meg a csoda… 

1919 óta szolgált Bécsben Taróczy Nándor magyar hírszerzőtiszt. Ott került kapcsolatba a lengyel 
hírszerzés embereivel, akikkel a baráti jó viszony okán gyakran információkat, adatokat cseréltek. 
Taróczy 1920-ban javasolta a lengyeleknek, hogy kérjék a magyar kormány engedélyét, hogy a 
fegyverszállítmányok a biztonságosnak számító magyar területeken való áthaladását. A Varsóból 
még aznap megérkező választ, a kérelmet azonnal továbbította Budapestre. 
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Június elejétől Magyarországon minden ellenszolgáltatás nélkül áthaladhattak a Polonia jelzésű 
szerelvények, a magyar fél Ehrenfurtban átvette azokat, majd gondoskodott biztonságos 
továbbjutásukról Lengyelország felé. A következő hónapban viszont az életbe lépett csehszlovák 
blokád miatt már akkor sem juthatott volna segítség a lengyeleknek, ha egyáltalán van lehetőség 
az indítására. De nem volt. 

A rendkívül eredményesen dolgozó Komintern propaganda elhitette a nyugati 
munkásszervezetekkel, hogy Szovjet-Oroszország az ő érdekeikért harcol Lengyelországban – 
világforradalom, stb. – ezért azok mindenütt akadályozták a segélyszerelvények indítását, útját. Az 
utolsó vonat július 15.-én, Jugoszlávián és Szegeden keresztül haladva jutott el Lengyelországba. 

A német és belga bojkotthoz csatlakoztak az osztrákok is. A vasúti rakodásokat mindenütt a 
munkástanácsok emberei figyelték és jelentettek róluk, ha „gyanúsat” tapasztaltak. A II. 
Internacionálé nevű kommunista szervezet bojkottot hirdetett Magyarország ellen is, a fehérterrorra 
hivatkozva. Ekkor úgy tűnt, az utolsó segélyútvonal is lezárult. 

1920 augusztus elején készültségbe helyezték a magyar honvédséget. Hiszen a szovjet 
propaganda fennhangon szajkózta: Varsó után a következő célpontok: Bécs és Budapest. Nagyon 
úgy látszott, a megcsonkított országnak, a vörös forradalom, a román megszállás után egy újabb, 
hatalmas és elszánt ellenséggel kell szembenéznie. 

És elindították az utolsó segély vonatot… 

A Weiss Manfréd Művekben készült 22 millió gyalogsági lőszert szállító szerelvény 
Skierniewicébe72, közvetlenül a frontra futott be. 

 

Skierniewice 

Augusztus 15.-én a lengyelek megindíthatták ellentámadásukat és felmenthették Varsót. 
Októberre pedig az egész országból kiverték a kommunista seregeket. 

                                                           

72 Skierniewice járási jogú város Lengyelorszában, az ország középső részén, a Łódźi vajdaságban, 

a Rawka partján, félúton Varsóból Łódźba. A városnak 49 016 lakosa van (2008, december 31-én). A város területe 
32,89 km², népsűrűsége 1491 fő/km². 1975 és 1998 között Skierniewice a Skierniewicei vajdaság székhelye volt. 
1920. augusztus 12-én, a lengyel-bolsevik háborúban ide érkezett meg az a 22 millió lőszerből álló magyar 
hadisegély, amelynek felhasználásával a lengyel hadsereg ellentámadásba kezdett, majd rövidesen felszabadította 
Varsó környékét és egész Lengyelországot a megszálló Vörös Hadsereg támadásai alól. 
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 Cud nad Wisłą – a visztulai csoda. A lengyel történetírás és köznyelv azóta is így emlegeti a 
győztes varsói csatát. 

 

2011. óta emléktábla hirdeti Varsóban a lőszerszállítás emlékét, ennek másolata látható 
Budapesten a Szent Imre tér 10. alatt, a lőszergyár hajdani helyén. 

 

Képek: Wikipédia. 

 

Forrás:  

https://paprika.blogstar.hu/2016/08/12/a-visztulai-csoda/29401/ 

  

https://paprika.blogstar.hu/2016/08/12/a-visztulai-csoda/29401/
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2017. DECEMBER 3. VASÁRNAP  14:30 

A lengyel, aki tönkrealázta a bolsevikokat 

Szathmáry István 

Százötven éve született Józef Pilsudski marsall, a 
független lengyel állam megteremtője. 

Az éppen százötven esztendeje, 1867. december 5-én született és 1935-ben nemzeti gyásztól 
övezve búcsúztatott Józef Klemens Piłsudskinak, a Második Lengyel Köztársaság 
megteremtőjének és első államfőjének testét az ezüsttel ötvözött harangjairól elnevezett torony 
alatt található, boltíves teremben lévő érckoporsó őrzi. A marsall a finn Mannerheim, a magyar 
Horthy Miklós és a török Mustafa Kemal mellett egyike volt azoknak a katona politikusoknak, akik 
a birodalmak alkonyát jelentő nagy háború után sikerrel teremtettek nemzetállamokat saját népük 
számára. 

Igaz, pályájuk többé-kevésbé különbözött egymástól: a lengyel marsall például ifjúkorában a 
szocialistáktól indult, ami korántsem mondható el nevezett kollégáiról. Életútjuk hasonlósága, hogy 
életművük csúcsaként – abban a helyzetben talán egyetlen lehetséges megoldásként – 
tekintélyelven alapuló, de a kor nagy diktatúráival össze sem hasonlítható államban teremtették 
újra országuk életét. 

Az elszegényedett, lengyel – más nézetek szerint lengyellé vált litván – nemesi családból származó 
Piłsudski családi birtokukon, a korábban a Litván Nagyfejedelemséghez tartozó Zulówban látta 
meg a napvilágot. Apja az utolsó, 1863–1864-es oroszellenes lengyel felkelés veteránja volt, így 
fia is örökölte tőle a hazafias szellemet. Szülőföldje Lengyelország felosztásakor a cári 
birodalomhoz került, ezért a későbbi marsall honfitársai jelentős részéhez hasonlóan egy számára 
kulturálisan és felekezetileg idegen, emellett erőszakos oroszosító politikát folytató közegben 
töltötte fiatalkorát. Ez erősen meghatározta későbbi pályafutását, ellenségképét is. 

A wilnói egyetemen folytatott tanulmányai mellett édesanyjától ismerte meg a hivatalosan betiltott 
lengyel irodalmat és történelmet, majd Harkovban végzett orvosi stúdiumokat, amelyeket 
hamarosan félbe kellett hagynia. Életútja egy oroszellenes diák-összeesküvésben való részvétele 
miatt húszéves korában szibériai száműzetésbe torkollott, ahonnan öt esztendő múlva tért vissza. 

Első katonai ismereteit feltehetően még száműzetése előtt vállalt fegyveres szolgálata idején 
szerezte, mivel, mint későbbi pályája mutatja, tudatosan készült Lengyelország katonai úton 
történő felszabadítására. Ehhez a lengyelek az európai nagyhatalmak várható összecsapásától 
remélték a kedvező feltételeket. Ennek érdekében idejekorán el akarták kezdeni a megfelelő 
katonai felkészülést. 

Piłsudski ezekben az években belépett, majd vezető szerepet vállalt a később számára csalódást 
jelentő Lengyel Szocialista Pártba, amely a többi baloldali tömörüléstől eltérően elsősorban a 
lengyel függetlenség ügyét tartotta szem előtt. Közben az orosz állammal támadt újabb konfliktusa 
miatt 1901-től az osztrák fennhatóság alatt lévő Galíciában és Krakkóban kellett folytatnia 
tevékenységét. 1905-ben a köréje csoportosuló nemzeti erőkkel megalakította a Harci Szövetség 
nevű szervezetet, amely 1908-tól osztrák támogatással, lövészegyletek alakításával, a lengyelek 
katonai kiképzésével készült egy leendő lengyel haderő kereteinek megteremtésére. Ehhez olyan 
megállapodást kötöttek az osztrák vezérkarral is, hogy orosz–osztrák katonai konfliktus esetén az 
általuk kiképzett erő a Monarchia oldalán vesz részt a háborúban. 

 Miután Piłsudski a lengyel függetlenség legfőbb akadályának Oroszországot látta, az általa 
létrehozott lengyel légiók az első világháborúban a Monarchia és a Német Birodalom oldalán vettek 
részt a harcokban. 1914-ben Varsóban megalakult a lengyel nemzeti kormány, amely Piłsudskit 
tábornoki rangban a Lengyel Légió néven egyesített lengyel hadsereg főparancsnokává nevezte 
ki. A tábornok együttműködése szövetségeseivel korántsem volt zökkenőmentes, mivel a központi 
hatalmak a jövendő lengyel függetlenség ügyét elsődlegesnek tekintő lengyel katonatiszttel 
szemben pusztán hasznos eszközt láttak légióiban Oroszország gyengítésére. 
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Bonyolította a helyzetet, hogy bár a tábornoknak sikerült hadereje függetlenségét megőriznie, 
mindkét fél hadseregében szolgáltak gyakran egymás ellen is harcoló lengyelek. 1916-ban végül 
Berlin és Bécs elismerte egy, az oroszoktól elfoglalt lengyel területen kialakított félautonóm lengyel 
állam létét, melynek élén az ideiglenes államtanács állt, katonai vezetője Piłsudski tábornok lett. 
Ez az állapot 1917 tavaszáig tartott, amikor a tábornok megtagadta, hogy az ideiglenes lengyel 
állam katonái felesküdjenek a németekre, ezért a háború végéig Magdeburgba internálták. 

A lengyel ügyben csak a központi hatalmak veresége jelentett továbblépést, amikor a megoldás az 
antanthatalmak kezébe került. Ennek az időszaknak a pontos áttekintése – bonyolultsága és 
eseményekben gazdag volta miatt – messze meghaladná egy újságcikk kereteit, így csak nagyon 
vázlatosan foglalkozhatunk vele. 1917 augusztusában Párizsban megalakult a valamennyi lengyel 
politikai irányzatot tömörítő Lengyel Nemzeti Bizottság, amelyet az antant a lengyelek hivatalos 
képviselőjének és hadviselő félnek ismert el. A most már Lengyel Nemzeti Tanáccsá átalakuló 
párizsi bizottság a hadifoglyokból és a nyugati lengyel kolóniák fiataljaiból mintegy ötvenezres 
hadsereget állított fel Haller tábornok parancsnoksága alatt, amely részt vett a Németország ellen 
vívott harcokban. Végül a lengyelek által életre hívott régenstanács a varsói és a párizsi lengyel 
politikusok részvételével alakított kormányt, felállították a hazai lengyel hadsereget, melynek élére 
Piłsudski tábornokot nevezték ki. Akkor ő volt az egyetlen, a lengyel társadalom minden rétege 
előtt tekintéllyel bíró személy, aki az első világháború végére kialakult zűrzavarban uralni tudta a 
helyzetet az immár újjászülető Lengyelországban. 

Ettől függetlenül igen hosszú és rögös út vezetett odáig, hogy vezetésével stabil viszonyok 
alakuljanak ki a több mint száz év után helyreállított lengyel államban, melynek létét hamarosan 
külső ellenségek, a világforradalom bűvöletében élő bolsevikok is kétségessé tették. De ekkor még 
1918-ban járunk, s a katonai teljhatalommal felruházott tábornoknak egyelőre az volt a legnagyobb 
gondja, hogy az internálásból teljesen lerongyolódottan visszatérve valamennyire elfogadható 
módon jelenjen meg katonái előtt. Ekkor öltötte fel végleg korábbi szürke légiós- egyenruháját, s a 
továbbiakban mindig azt viselte. Így maradt meg róla az utókor emlékezetében máig élő képe. 

Amikor a régenstanács teljes hatalmát átadta Piłsudski tábornoknak, ő – a későbbi marxista 
nézetekkel és ferdítésekkel szemben – nem törekedett diktatúrára vagy az egyeduralom bármely 
formájára. Nem megragadta a hatalmat, hanem ráruházták, s erre hamarosan neki és hazájának 
is nagy szüksége lett. Bár a lengyel állam újjászületése véglegessé vált, nehéz évek vártak rá mind 
a szovjetek elleni, mind a polgári lengyel állam megteremtéséért folytatott küzdelemben. Többek 
között a hazai kommunistákkal is fel kellett vennie a harcot, akiknek pártja – oroszországi 
elvbarátaikhoz hasonlóan – a problémák megoldását nem nemzeti szinten, hanem a kapitalista 
rendszer szétzúzásában látta. Kijelentették például, hogy a lengyel kommunista mozgalom „a 
diktatúrára törekedve [ ] minden olyan kísérlet ellen fellép, amelynek célja az ellenforradalmi, 
burzsoá lengyel hadsereg felállítása”. Bizonyára többen emlékeznek a néhány éve forgatott Varsói 
csata, 1920 című film egyik jelenetére, amikor a támadó vörösök ellen a frontra vonuló lengyel 
ulánusokat saját munkás honfitársaik köpdösik az utcán. Ez a képsor sokat elárul arról az időről, 
amikor az új Lengyelország puszta fennmaradása volt a tét. 

Ugyanis 1920-ban az évszázados orosz–lengyel ellentéteket szülő ukránkérdés háborút robbantott 
ki a polgári Lengyelország és először az átmenetileg függetlenné váló Ukrajna, majd a bolsevista 
orosz állam között. A lengyelek egyrészt a háborút lezáró békeszerződés által tőlük elválasztott, 
keletebbre élő nemzettársaik anyaországhoz csatolását tűzték ki célul, másrészt a szovjet-orosz 
terjeszkedéstől való félelem is mozgatta őket. A kezdeti lengyel sikerek után meginduló, túlerejű 
orosz offenzíva nem csak Lengyelország megsemmisítését célozta. Varsó elfoglalása után Európa 
bolsevizálása következett volna, amelynek meghiúsítása Piłsudski életművének egyik legnagyobb 
alkotása lett. 

Leninék, amint stabilizálták hatalmukat, azonnal hozzáláttak a forradalom exportjához, és az utókor 
által is katonai zseniként értékelt Mihail Tuhacsevszkij vezetésével általános támadást indítottak 
Lengyelország ellen. Ez volt a „visztulai csoda” időszaka, amikor a Varsóig jutó vörösök végső 
rohama előtt teljesen kilátástalan helyzetbe kerülő Lengyelországnak az utolsó pillanatban sikerült 
fordítania a hadiszerencsén. A rendelkezésre álló adatok szerint a teljesen kivérzett, minden 
erőtartalékát mozgósító lengyel haderő katonái fejenként összesen hat-hét tölténnyel várták Varsó 
alatt a sorsukat megpecsételni szándékozó rohamot, s ekkor futottak be a frontra a magyarországi 
lőszerszállítmányok. Hazánk volt ugyanis Franciaország mellett az egyetlen állam, amely 
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kézzelfogható segítséget nyújtott a lengyeleknek nehéz helyzetükben. Magyarország minden 
nélkülözhető hadianyagát, lőszerkészletét a rendelkezésükre bocsátotta, s ezek célba juttatása 
sem bizonyult egyszerű feladatnak. 

Európa többi része egyszerűen nem vette tudomásul, hogy itt nemcsak Varsóról, hanem saját 
jövőjéről is szó van, s általános bojkottal nehezítették a lengyeleknek szánt segélyszállítmányok 
útját. Többek között a kikötői dokkmunkások nem rakták ki az általuk munkáshatalomnak tekintett 
bolsevista állam ellen harcolóknak szánt rakományokat. Hogy milyen elképzelésekkel vágtak bele 
a bolsevikok a Varsó elleni hadjáratba, annak megértéséhez elég idézni Tuhacsevszkijnek Lenin 
utasítása alapján kiadott hadparancsát: „Lengyelország hulláján keresztül vezet az út a 
világforradalom felé!” Végül az utánpótlás birtokában Piłsudskinak sikerült megvalósítania azt a – 
feltehetően Weygand francia tábornokkal közösen kidolgozott – tervét, amellyel a Vörös Hadsereg 
frontjának általa felismert gyenge pontján indított ellentámadással szétzúzták az egész bolsevik 
offenzívát. 

A marsall a varsói Belvedere-ben hosszan tanulmányozta a hadi helyzetet rögzítő térképet, s 
közben rájött, hogy Tuhacsevszkij figyelmetlenségből vagy a győzelem biztos tudatában hatalmas 
hibát követett el, amire saját vezérkari főnöke is hiába hívta fel a tábornok figyelmét. Frontjának 
egyik szakaszán jókora rést hagyott, ami Piłsudski számára kínálta a megoldást. Különböző 
alakulatoktól sebtében összeszedett egységekből rohamcsapatot alakítva egy általa személyesen 
vezetett támadással kettévágta az orosz frontot. Ezt követően a kialakult pánikot kihasználva 
hozzáfogott annak módszeres felgöngyölítéséhez. A Varsót szorongató gyűrű összeomlott, a 
vörösök több tízezer halottat hátrahagyva özönlöttek vissza Oroszországba, de volt olyan 
alakulatuk, amely csak Németország irányába tudott egérutat nyerni. Ott fegyverezték le a határon 
át menekülő embereit. Tuhacsevszkij katonai pályájának ez volt a legnagyobb kudarca, ami 
hozzájárulhatott a sztálini „tisztogatások” idején elszenvedett halálához. A vereség lelkileg annyira 
megviselte az oroszokat, hogy még Lengyelország 1939-es lerohanása után is keresték az általuk 
elfogott lengyelek között az 1920-as háború résztvevőit. A sikeresen megvívott honvédő háborút 
követően nemzeti hősként tisztelt marsall egy időre látszólag visszavonult a politikai 
tevékenységtől, és kizárólag katonai kérdésekkel, a hadsereg korszerűsítésével foglalkozott. 

Újabb fordulat 1925-ben következett be az életében, amikor a kormány megpróbálta a 
hadseregben betöltött szerepének korlátozásával egyre inkább háttérbe szorítani. A kialakult 
ellentét során Piłsudski végül a katonai megoldás eszközéhez nyúlt. 1926. május 11-én hozzá hű 
ezredek élén rövid harc során elfoglalta Varsót, de győzelme ellenére nem vezetett be katonai 
diktatúrát. A védnöksége alatt megalakuló új kormányban csupán hadügyminiszteri tárcát vállalt, 
bár 1928 és 1930 között ideiglenes miniszterelnökként is hivatalt viselt. 

Közben keményen fellépett mind a jobb-, mind a baloldal ellen, és részben korlátozta a parlament 
tevékenységét. Ezzel együtt a későbbi vádakkal szemben nem vetett véget a parlamenti 
demokráciának, csupán szűkítette a parlament és a szenátus hatalmát, és növelte a köztársasági 
elnök és a kormány mozgásterét. A külpolitikában a korábbi francia befolyással szemben 
közeledett az angolszászok, valamint Németország és a Szovjetunió felé. 

Mozgalmas, eredményekben és kemény vitákat keltő döntésekben bővelkedő élete után a marsall 
1935-ben Varsóban hunyt el 68 éves korában. Bár életművét, politikáját sok bírálat érte és éri ma 
is, senki sem vonta kétségbe, hogy tevékenysége tette lehetővé Lengyelország XX. századi 
újjászületését és az új világháborúig tartó fennmaradását. 

Halála után népszerűbbé vált, mint életében, s azt ellenfelei is kénytelenek voltak elismerni, hogy 
országáért, népéért élő fia volt Lengyelországnak. A krakkói Wawel székesegyházában lévő sírja 
ma zarándokhely, hazánkban emléktábla őrzi nevét. Magyarország két háború közti történetének 
vállalható része az újjászülető lengyel államhoz való viszonya, a marsall seregeinek nyújtott 
segítsége. Az ősi lengyel–magyar barátság és testvéri érzés mellett ebben szerepe volt a 
bolsevizmussal szembeni közös ellenérzésnek is. Ahogyan a lengyelek, a kommün révén mi is 
megtapasztalhattuk a vörös diktatúra valódi arcát, ami szintén közrejátszhatott a vele élet-halál 
harcot vívó lengyel állam melletti határozott kiállásban. 

https://magyarnemzet.hu/archivum/mult-ido/a-lengyel-aki-tonkrealazta-a-bolsevikokat-3871838/  

  

https://magyarnemzet.hu/archivum/mult-ido/a-lengyel-aki-tonkrealazta-a-bolsevikokat-3871838/
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https://adoc.tips/marszaek-jozef-pisudski-.html 

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski 

  

https://adoc.tips/marszaek-jozef-pisudski-.html
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2018. NOVEMBER 9. PÉNTEK  12:00 

A VISZTULAI CSODA SZÁZ ÉVE 

Pilsudski a magyar lőszerszállítmány segítségével tudta csak a bolsevikokat kiűzni Varsó alól 

Konrad Sutarski 

1914-ben kitört az első világháború, amelynek akkor még senki nem láthatta előre a kimenetelét. 
Az oroszok, poroszok (németek) és osztrákok által 1795-ben területileg felosztott és idegen uralom 
alá hajtott lengyel nemzet bizonytalanságban élt, hogy vajon a küzdelem a Németország–
Habsburg Birodalom-tengelyben megtestesülő központi hatalmak vagy az antanthatalmak (Nagy-
Britannia, Franciaország és Oroszország) győzelmét eredményezi-e majd. Igaz, a lengyelek 
leghőbben óhajtott és tulajdonképpen egyedüli vágya a függetlenség visszaszerzése volt. 
Korábban ez vezetett a minduntalan kitörő, újból és újból elfojtott felkelésekhez. 

A Józef Pilsudski által kezdeményezett lengyel légiós hadtestek az osztrák fennhatóság alatt levő 
Galícia területén álltak fel, és a Krakkóban székelő Lengyel Nemzeti Főbizottság irányítása alá 
kerültek. Állományukba Magyarország területén is toboroztak katonákat. E csapatok osztrák és 
német hadtestek oldalán az oroszok ellen voltak hivatottak harcolni. Ellenben az oroszok által 
megszállt területeken a Roman Dmowski által létrehívott Lengyel Nemzeti Bizottság a pulawai 
légióba kezdett katonákat toborozni, amelynek az orosz haderőt kellett volna erősítenie. 

A Pilsudski által létrehozott haderő lényegesen erősebb volt. A légiók 25 ezer katonát számláltak 
(a néhány száz magyar önkéntest is beleszámítva), és osztrák – a későbbiekben német – 
főparancsnokság alatt álltak. Németország és Ausztria katonai vezetése császáraik nevében 1917-
ben kihirdette, hogy országaiknak szándékában áll létrehozni egy független lengyel államot az 
oroszok által megszállt területeken, és Varsóban életre hívták a Régenstanácsot, amely 
megalakította az ideiglenes lengyel kormányt. 

Ugyanebben az évben bekövetkezett az eskütételi krízis. Pilsudski és a légiók nagy része 
megtagadta a német császárnak a hűségeskü letételét. Ez egy stratégiailag kiválóan átgondolt 
döntés volt Pilsudski részéről, ami rámutatott arra, hogy lengyel csapatokról van szó, amelyek saját 
hazájuk függetlensége érdekében harcolnak, nem pedig német vagy osztrák érdekek 
szolgálatában. A zendülésben részt vevő katonákat internálták, Pilsudskit pedig Németországban 
bebörtönözték. 

A cár ugyanakkor hivatalosan írásba adta, hogy hozzájárul a szabad, egyesült Lengyelország 
megalakításához. Ezek a nyilatkozatok csak propagandacélokat szolgáltak, azonban visszhangot 
keltettek Nyugaton. Párizsban megalakult a Lengyel Nemzeti Bizottság Dmowskival az élén, aki 
időközben Franciaországba emigrált. 

A lengyel függetlenség ügye valóban nemzetközi üggyé vált. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, 
Thomas Woodrow Wilson 1918 eleji hivatalos nyilatkozatában többek között amellett tett hitet, hogy 
szükséges a független és egyesített Lengyelország újjáélesztése a Balti-tengerhez való 
hozzáféréssel. Franciaországban alapvetően lengyel emigránsokból lengyel hadsereg alakult 
Józef Haller vezetésével. Ez volt a legnagyobb lengyel hadtest, amely a háború vége felé már 
hetvenezer fősre duzzadt. 

A cári Oroszország 1917. februári elestét és a novemberi bolsevik hatalomátvételt követően az 
orosz állam 1918 elején felhagyott a háború folytatásával, és 1918 márciusában különbékét kötött 
a központi hatalmakkal. Utóbbiak viszont még ugyanezen év őszén megadták magukat a nyugati 
antantállamoknak. Ausztria november 4-én felbomlott és szétesett, a németek 1918. november 11-
én írták alá a fegyverszüneti egyezményt. Végeredményben mindhárom megszálló hatalom 
egyidejűleg került bénult, harcképtelen állapotba. Megnyílt az út Lengyelország függetlensége felé. 

A magdeburgi erődben fogva tartott Pilsudski, aki egymagában testesítette meg a haza 
függetlenségéért vívott küzdelmet, november 10-én kiszabadult és visszatért Varsóba. A 
Régenstanács már másnap felruházta őt a hadsereg főparancsnoki tisztével, három nappal később 
pedig a többi, alakulófélben lévő lengyel hatalmi központok egyetértésével teljhatalmat adott neki. 



 

54 

Tény, hogy minden politikus (Dmowski, Haller, a Régenstanács politikusai) – függetlenül a politikai 
nézeteiktől és érdekeiktől – elfogadta e döntést, mert tudták, hogy a feltámadásra váró haza érdeke 
ezt követeli tőlük. (A jelenvalóságra tekintettel sóhajtva jegyzem meg, milyen üdvös lenne, ha a 
válságos, sorsdöntő helyzetekben a mostani politikusok is képesek lennének ilyen hozzáállást 
tanúsítani.) 

A szabaddá vált országban november 11-ét a későbbiekben jelképesen a lengyel függetlenség 
visszaszerzésének napjává nyilvánították. 
A lengyel nemzet ugyan visszaszerezte a függetlenségét, államiságát, de nem rendelkezett 
világos, nemzetközileg elismert határokkal. 

Azok kijelöléséért és megvédéséért az elkövetkező években még keményen meg kellett harcolnia. 
A magyarok közül már sokan tudják, hogy az 1919 elején kitörő szovjet–lengyel háború kezdetben 
ugyan lengyel sikereket eredményezett, később azonban fordult a kocka, és 1920 augusztusában 
a szovjetek már Varsó alá értek. Ennek oka az egyre súlyosabbá váló fegyver- és különösen 
lőszerhiány volt, mert a bolsevikokat pártoló és sztrájkoló munkástömegek megakadályozták az 
ilyen szállítmányok átjutását a nyugati utánpótlási vonalakon, különösen Németországban, 
Dániában és Ausztriában. A frontvonal a lengyeleket egészen a Visztula jobb partjáig szorította 
vissza. 

Lengyelországnak e szorult helyzetében az antantországok engedélyével egyedül a 
világháborúban vesztes és területileg megcsonkított Magyarország küldött fegyvereket és főleg 
hatalmas mennyiségű, nyolcvan vagonnyi, kézifegyverekhez használatos, illetve tüzérségi lőszert. 

Az utolsó lélektani pillanatban elindított legnagyobb szállítmányt kerülő úton, Románián (a 
Partiumon) át kellett útnak indítani, mert a Lengyelországgal ellenséges viszonyban levő 
Csehszlovákia ezt nem engedélyezte. A szállítmány augusztus 12-én ért Varsó alá, egy nappal 
azelőtt, hogy Mihail Tuhacsevszkij megindította Varsó és az előtte már szinte teljesen lőszer nélkül 
maradt lengyel haderő elleni támadását. 

Három nap múlva a lengyel hadsereg ellentámadásba lendült, menekülésre kényszerítette, majd 
eközben felőrölte a szovjet hadsereget. Tekintettel arra, hogy a lengyelek döntő áttörésének 
kezdete Szűz Mária mennybevételének napján, Nagyboldogasszony ünnepén történt, a győzelem 
„Visztula menti csodaként” vonult be a köztudatba. 

A győzelmet elsősorban három tényező tette lehetővé: egyrészt a lengyel haderő létszámának a 
felduzzasztása a csatát megelőzően, másrészt Pilsudski merész, a bolsevik erőket átkaroló 
hadművelete, harmadrészt – és talán a legfontosabb tényezőként – a magyar lőszerszállítmány 
megérkezése, hiszen lőszer hiányában nemcsak támadni, de még sikeresen védekezni sem lehet. 

Nyomatékosan hangsúlyozni kell annak jelentőségét is, hogy a magyar–lengyel együttműködésnek 
köszönhetően hárult el az európai bolsevizmus fenyegetése, és az ottani – az 1918-as magyar 
Tanácsköztársasághoz hasonló – kommunista hatalomátvétel veszélye. Az ezzel kapcsolatos 
események a lengyel–magyar barátság legszebb lapjaira írták be magukat, felvillantva az ebben 
legmélyebben rejlő értékeket is. 

Az igazi Visztula menti csoda azonban nem is ekkor történt, 1920 augusztusában, 
Nagyboldogasszony napján, hanem szűk két évvel korábban, 1918 november elején, amikor 
mindhárom, Lengyelországot megszálló hatalom – Oroszország, Németország és a Habsburg 
császárság – erőtlenné vált, szétesett vagy belső válsággal küzdött. 

Ha közülük csak egy is győztesként került volna ki a háborúból, Lengyelország független államként 
nem térhetett volna vissza Európa térképére. Az igazi csodát tehát az jelentette, hogy a megszálló 
hatalmak uralma egyszerre szűnt meg, amit kiegészített a győztes országok vezetésének a 
lengyelekhez való jóindulatú hozzáállása és a lengyel katonai erőfeszítések értékelése. 

A szerző Magyarországon élő lengyel író, történész 

 

Forrás 

https://www.magyaridok.hu/velemeny/a-visztulai-csoda-szaz-eve-3631406/   

https://www.magyaridok.hu/velemeny/a-visztulai-csoda-szaz-eve-3631406/
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1918. november 11-én Lengyelország ismét létezett. Józef 
Piłsudski államfő a világ összes kormányához eljuttatta 

örömteli üzenetét hazája függetlenségének 
visszaszerzéséről. Akkor senki nem méltatta válaszra… 

2018. november 11. 

„Legyőzöttnek lenni és nem behódolni győzelem, győzni és megpihenni a babérokon, 
kudarc.” 

                                                                                                         Józef Piłsudski 

Száz év elteltével mi üzenhetünk a lengyel államfőnek és minden lengyelnek. Lengyelország 
függetlensége visszaszerzésének 100. évfordulója alkalmából elküldhetjük jókívánságainkat 
közvetlenül a Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN) e-mailjére vagy kisfilmmel is 
kedveskedhetünk a legnépszerűbb fájlküldő segítségével. Szintén a Függetlenség Nemzeti 
Ünnepén megoszthatjuk Twitteren, Facebookon vagy Instagramon #likePolska hashtaggel, 
hogy miért is szeretjük Lengyelországot. Én azért, mert hitük súlyos és kemény, a 
hétköznapokban vállalt, megélt IGEN. És azért, mert tudnak térden csúszni a Szűzanya előtt 
(bárki láthatja, aki elmegy a Jasna Góra-i kolostorba) és azért, mert fővárosuk turistacélpont 
templomait imádkozó lengyelek töltik meg, többet adva a betévedt idegennek a vallás- és 
építészettörténeti hatásnál. Aztán meg azért, mert büszkén használják és szeretik az 
emlékezettípusú múzeumaikat: a Varsói Felkelés Múzeuma lengyel családoktól és baráti 
társaságoktól volt zsúfolt ottjártamkor – a nyitás előtt kígyózó sorban csak lengyel beszédet 
hallottam… 

A mai, 32. évközi vasárnapon örömteli meglepetésemre így kezdtük az egyetemes 
könyörgéseket: „Áldd meg Urunk lengyel testvéreinket, akik száz éve nyerték vissza 
függetlenségüket.” A szentmise szép gesztusa előhívta bennem a történelmi eseményeket: 
Lengyelország ismét létezett! 

A központi hatalmak vereségével az 1795-ben három részre osztott ország megszabadult a 
porosz, orosz és osztrák uralomtól. 1918. november 11-én este éneklő és zászlókat 
lobogtató tömegek vonultak Varsóban az elegáns Krakowskie sugárúton. Véget ért az a 
korszak, amikor két császár és egy cár egymás ellen harcra kényszeríti a lengyeleket. A 
három uralkodó másfélmillió lengyel sorkötelest hívott be, egyharmaduk elesett a harcokban, 
a front többször áthaladt az országon, a német és az orosz hadsereg felégette a földeket, 
leszerelte az ipari berendezéseket, a háború mégis diadallal végződött számukra. Ezt nem 
kis mértékben annak a Józef Klemens Piłsudskinak köszönhették, aki egyike volt azoknak a 
katona-politikusoknak, akik a birodalmak alkonyát jelentő nagy háború után sikerrel 
teremtettek nemzetállamot saját népük számára. A marsall nevét a finn Carl Gustaf Emil 
Mannerheimmel és a török Mustafa Kemallal említhetjük egy sorban. 

A Második Lengyel Köztársaság megteremtője és első államfője a lengyel függetlenség 
legfőbb akadályát Oroszországban látta. „Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a 
bolsevikok nem azért ragadták magukhoz a hatalmat Oroszországban, hogy Oroszországot 
változtassák meg, hanem hogy hazájukat ugródeszkának használják a világ 
megváltoztatásához.” – vallja az orosz forradalmak szakértője, Richard Pipes. Piłsudski 
politikusi realitással ezt ismerte fel; tudta, hogy Leninék érdeke „magasabb rendű” a nemzet 
érdekénél. A forradalom exportja végett Mihail Tuhacsevszkij vezetésével általános 
támadást indítottak Lengyelország ellen. Ez volt a „visztulai csoda” időszaka, amikor a 
Varsóig jutó Vörös Hadsereg végső rohama kilátástalan helyzetbe sodorta Lengyelországot. 
A lengyel haderő katonái fejenként féltucatnyi tölténnyel várták Varsó alatt a rohamot, s 
ekkor érkeztek meg a magyarországi lőszerszállítmányok. Hazánk volt ugyanis 
Franciaország mellett az egyetlen állam, amely kézzelfogható segítséget nyújtott a 
lengyeleknek nehéz helyzetükben. Végül nem lett igaza Leninnek: nem „Lengyelország 
hulláján keresztül” vezetett az út a világforradalom felé. Az utánpótlás birtokában az ellenség 
frontjának leggyengébb pontján indított támadással szétzúzták a bolsevik offenzívát. Az 
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1921-es rigai békében a Szovjetuniónak teljesítenie kellett Lengyelország határköveteléseit. 
Piłsudski hírneve csúcspontjára jutott… A története azonban nem ért véget: 1926 májusában 
régi háborús bajtársainak élén bevonult Varsóba. Akciója több mint 300 ember életébe 
került. Mégis a lenagyobb középkori lengyel királyok mellé temették el, és a róla szóló 
monográfia történész szerzője, a 2013-ban elhunyt Andrzej Garlicki szerint a „legnépszerűbb 
lengyel Lengyelországban”. 

 

Józef Piłsudski marsall és Józef Haller tábornok a győztes varsói csata után,  
1920. augusztus 26. 

(Kép forrása: Wikimedia) 

A lengyel függetlenség napját a két új megszálló diktatúra nem szerette. Az első, a nemzeti 
szocialista ezen a szimbolikus napon végezte ki több társával és zsidó gyerekkel együtt 
Alicja Kotowska apácát, kémia szakos tanárt 1939-ben. Az elsők között volt, akiket a 
Piaśnica melletti erdőben lőttek agyon. Ő volt az, aki 1920-ban, amikor a bolsevik csapatok 
Varsóhoz közeledtek, a frontra sietett, hogy vöröskeresztes ápolónőként gyakorolja az 
önzetlen felebaráti szeretetet. Az itt tanúsított áldozatos szolgálatát Polonia Restituta 
(Lengyelország Újjászületése érdemrend) állami kitüntetéssel ismerték el. II. János Pál pápa 
1999-ben avatta boldoggá a második világháború lengyel vértanúi között. 

A pártállami nemzetközi szocialisták pedig egyszerűen törölték az állami ünnepek sorából 
a zavaró függetlenséget. 

November 11-e a világ számára is fontos dátum. Az első nagy háborút lezáró compiègne-i 
fegyverszüneti egyezményt hajnali 5 óra 12 perckor írták alá száz évvel ezelőtt ezen a 
napon. Hat órával az aláírást követően beköszöntött a négy éve várt béke.  

A hírre a cambridge-i diákok magukról megfeledkezve könyveket dobáltak ki az egyetem 
ablakain. Az egyik dél-angliai, Doverhez közeli éjféli szentmisén a „történelem 
legnagyszerűbb napjának elmúltáról” emlékeztek meg. 

Ma száz éve, hogy véget ért az első világháború, amit XVI. Benedek pápa hasztalan 
mészárlásnak nevezett. Ma 13.30-kor megszólaltak a harangok az egész világon. Ferenc 
pápa azt üzente: „a békébe és ne a háborúba fektessünk be!” 

A XX. Század Intézet és a Terror Háza Múzeum november 23-án nyitja az erről szóló Új 
világ született 1918 ̶ 1923 című kiállítását a Várkert Bazárban. 

Forrás: 

https://latoszogblog.hu/blog/fuggetlenul 

  

https://latoszogblog.hu/blog/fuggetlenul
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A VISZTULAI CSODA, 1920 

Szerző: Farkas Dániel  

2018-05-09 

Bár nem tartozik a történelem legnagyobb és legismertebb háborúi közé, az első világháború utáni 
konfliktusok sorából mégis kiemelkedik a cári birodalom két utódállamának, a bolsevik 
Oroszországnak és az államiságát visszanyerő Lengyelországnak a küzdelme. A lengyel-szovjet 
háború (1919–1921) kimenetele a kommunista Moszkva európai súlyát és külpolitikai irányvonalát, 
illetve a közép-európai erőviszonyokat is meghatározta az elkövetkezendő évtizedekben. Ennél 
fogva a konfliktus túlmutat egy egyszerű területi vitán, jelentősége összeurópai szempontból is 
nagy. 

 

Pilsudski lengyel tábornok (Forrás: newsweek.pl) 

Az ellenségeskedés alapját gyakorlatban a volt cári birodalom újrafelosztása alapozta meg. Az 
1917. márciusi forradalom után a birodalom peremvidékén nemzetközi elismerés nélküli, önálló 
hatalmi központok alakultak ki. A birodalom nyugati peremvidéke az 1918. március 3-i breszt-
litovszki békeszerződés értelmében hivatalosan is német megszállás alatt maradt. A németek 1918 
augusztusától kezdődő nyugati visszaszorulásával párhuzamosan a keleti megszállt területeken 
fennhatóságuk meggyengült. Varsóban már a fegyverszünet napján, november 11-én átvette a 
hatalmat Józef Pilsudski tábornok, aki a háború kezdetén még a Habsburgok lengyel egységeit 
irányította, majd később a lengyel függetlenség megteremtésére tett kísérlete miatt rövid ideig 
börtönbe került. Oroszországban ekkor már majdnem egy éve bolsevik ellenőrzés alatt állt az 
egykori cári birodalom központi része, miközben 1918 eleje óta többfrontos polgárháborút vívott a 
szovjethatalom a monarchista és nacionalista ellenforradalmi erőkkel, a „fehérekkel”. 

  

http://ujkor.hu/content/author/frkasdnl
http://ujkor.hu/content/visztulai-csoda-lengyel-szovjet-haboru-tortenete
http://newsweek.pl/
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Petljura, az ukrán kormány vezetője (Forrás: ukropnews24.com) 

1919 februárjáig a lengyel és a szovjet-orosz területeket elválasztották egymástól a német 
megszálló erők, kivonulásukkal azonban aktuálissá vált a lengyel-szovjet határ kérdése. A lengyel 
fél a napóleoni háborúk után kialakított és az 1831. évi lengyel felkelésig létező, a cári 
Oroszországban önkormányzattal rendelkező Kongresszusi Lengyelország határain túlmutató 
területi igényeket fogalmazott meg. Minimális területi követelésük az 1772-es lengyel felosztás 
előtti határokat jelentette, amely a mai Ukrajna nyugati felét, Belorusszia és Litvánia nagy részét 
foglalta volna magába. Mivel azonban a térségben jelentősek voltak a különböző keleti szláv 
nemzetiségek függetlenségi törekvései, így Pilsudski egy kisebb Lengyelországot és egy általa 
dominált, keleti szláv államokat felölelő föderációt vizionált. 

 

Területi viták (Forrás: wikipedia.org) 

http://ukropnews24.com/
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A határokkal kapcsolatban, a szovjetrendszer elméletben kompromisszumkésznek mutatkozott, 
kiváltképp annak tükrében, hogy deklarálta a birodalom nemzetiségeinek jogát saját államiságuk 
megteremtésére. A lengyelek esetében az önrendelkezés jogát a mai Lengyelország határaitól 
nyugatabbra húzódó Kongresszusi Lengyelország határai között képzelték el, következésképp 
Moszkvában igényt tartottak a németek által kiürített területek nagyobb részére. 1919 elején 
azonban a határkérdés nem volt napirenden, hiszen ekkor kellett a legsúlyosabb fehér 
támadásokkal szembenéznie a bolsevikoknak. Mivel azonban a német kivonulás után mind a 
lengyel, mind az orosz fél megpróbálta gyorsan megszállni a kiürített területet, így az első szovjet-
lengyel összecsapásra már 1919 februárjában sor került Belorussziában. Ezzel voltaképp – 
hadüzenet nélkül – kezdetét vette a lengyel-szovjet háború. 

 

Sztálin, Lenin és Kalinyin (Forrás: historytoday.com) 

Amellett, hogy mindkét főparancsnokság helyzetfelismerési képessége hagyott maga után 
kívánnivalót, Lengyelország kezdetben nem rendelkezett számottevő fegyveres erővel, a szovjet-
oroszoknak pedig nem állt rendelkezésére olyan szabadon felhasználható haderő, amelyet 
nyugatra vezényelhettek volna. Időközben a felbomlott közép-európai birodalmak hadseregében 
szolgált lengyelekből újraszervezett haderővel támadást indított Varsó, s 1919 augusztusára 
sikerült elfoglalni a vitatott térség három kulcsvárosát, Lwówot (Lviv), Minszket és Wilnót (Vilnius) 
is. A lengyel hadsereg előrenyomulása azért  állt le, mert a lengyel vezetés nem szándékozott 
bekapcsolódni az orosz polgárháborúba. Mivel a fehér tábornokok határkérdésben foglalt 
álláspontja nem különbözött a szovjethatalométól, ezért a lengyelek a kisujjukat sem mozdították 
az ellenforradalmi erők megsegítésére. (Pl. Gyenyikin legfontosabb offenzívája 1919 nyarán 
zajlott.) 

 

A Vörös Hadsereg gyorsan mozgó lovasai (Forrás: sputniknews.com) 

http://historytoday.com/
http://sputniknews.com/
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Az 1919 őszén megkezdődő fegyverszüneti tárgyalások a kölcsönös bizalmatlanság jegyében 
zajlottak és a szemben álló felek teljesíthetetlen követelései miatt csakhamar abbamaradtak. A 
szovjet fél az év végére – részben a lengyelek passzivitásának köszönhetően – felmorzsolta 
Kolcsak fehér tábornok seregét, Gyenyikint pedig kiszorította a Krím-félszigetre. Noha a 
polgárháborús sikerek megteremtették a feltételét egy lengyel-ellenes hadjáratnak, 1920 tavaszán 
mégis a lengyelek lendültek ismét támadásba. Pilsudski tisztában volt azzal, hogy az idő az 
anyagfölényben lévő ellenfelének dolgozik, ezért az újabb hadjárat célja a megelőző csapás, 
valamint keleti szláv szövetségesek megnyerése volt. A támadás ebből kifolyólag délen kezdődött 
meg, Ukrajna ugyanis a cári birodalom összeomlását követően félig-meddig a szovjethatalomtól 
független terület volt, önálló kormánnyal Kijevben. A Vörös Hadsereg bevonulása után Petljura 
atamán, az ukrán állam vezetője Lengyelországba menekült, így a lengyel hadjárat az ő 
visszahelyezését és a lengyelek irányította szláv föderáció kialakítását szolgálta volna. 

 

Önkéntes amerikai pilóták a lengyel hadseregben (Forrás: pinterest.com) 

A támadásra kedvező időben került, amikor a szovjethatalom egy lengyel-ellenes hadjárat 
megindításán fáradozott. Ezzel kapcsolatban a szovjet vezetés megosztott volt. A cári stílusú 
hódító hadjáratot egybehangzóan elvetették, s noha a lengyel területek önmagukban nem voltak 
igazán fontosak Moszkva számára, de átjárót képeztek Németország felé. A bolsevik vezetésben 
Lenin és Trockij a forradalom továbbterjesztése mellett állt ki és támadás megindítását erőltették. 
Ezzel szemben mások – többek között Sztálin is – inkább a támadás elhalasztása mellett érveltek, 
Szovjet-Oroszország belső viszonyainak rendezése érdekében. A lengyel sikerek – kiváltképp 
Kijev júniusi elfoglalása és az ukrán kormány visszahelyezése miatt – azonban a szovjet vezetés 
egységesen a támadás mellett döntött. Az első jelentős keleti szláv állam, a Kijevi Rusz 
központjaként a város hatalmas eszmei jelentőséggel bírt, elvesztése pedig felkorbácsolta a 
lengyel-ellenes érzelmeket a lakosság körében. E mellett az ukrán gabonatermelés 
nélkülözhetetlen volt az orosz területek élelemhiányának enyhítéséhez, ezért a szovjet offenzíva 
szükségszerűsége innentől kezdve senki számára sem volt kérdés. 

http://pinterest.com/


 

61 

 

Szovjet-ellenes lengyel propaganda (Forrás:  miedyzyrzecz.biz) 

Az északi szárnyon, azaz Minszk és Wilno térségében Mihail Tuhacsevszkij, a polgárháború egyik 
legsikeresebb tábornoka, amíg délen a kaukázusi frontról átvezényelt Alekszandr Jegorov és 
kiküldött népbiztosként Joszif Sztálin irányította a csapatokat. A lengyelek mindkét fronton gyorsan 
megtörtek, miután az oroszok az erőforrásaiknak köszönhetően támadás főirányában 
könnyűszerrel túlerőt alakítottak ki. Korlátozott létszámuknál fogva a lengyelek a fontosabb 
települések védelmére összpontosították csapataikat, így a Vörös Hadsereg gyorsan mozgó 
lovassága és a megerősített pontokat kikerülve gyorsan törhetett előre és óriási pusztítást okozott 
a lengyel állások mögé kerülve. A szovjet sikereknek köszönhetően a lengyelek visszavonulásra 
kényszerültek, augusztus elejére pedig Tuhacsevszkij északi hadserege már Varsót is 
megközelítette. 

Szorult helyzetében Lengyelország a nyugati hatalmakhoz fordult segítségért, akik kisebb 
hadianyag-szállítmányokon kívül más módon nem álltak ki Varsó mellett. Az „El a kezekkel Szovjet-
Oroszországtól!” nevű európai mozgalom által szervezett vasutas- és dokkmunkássztrájkok révén 
ezek a szállítmányok is jelentős késéssel érkeztek csupán meg. Franciaország később katonai 
tanácsadóként Varsóba küldte Weygand tábornokot, aki azonban nem jutott semmilyen 
döntéshozó szerephez a vele szemben bizalmatlan lengyel vezérkarban. Mint később kiderült, a 
legnagyobb segítséget egy csapat amerikai pilóta jelentette, akik számára az Egyesült Államokból 
lehetővé tette, hogy önkéntesként csatlakozzanak a lengyel hadsereghez. (Ekkor már a Horthy-
korba forduló Magyarországról is érkezett lőszerszállítmány.) 

  

http://miedyzyrzecz.biz/


 

62 

 

Szovjet egységek kapitulációja (Forrás: zelazyan.deviantart.com) 

A nagy erőfölény ellenére végül azonban mind a háború-, mind a békepárti szovjet vezetés 
áldozatul esett saját elképzeléseinek. A szovjet háborús párt közül többen úgy képzelték, hogy a 
szovjet csapatokat „felszabadítóként” és ünnepelve fogadják majd a lengyelek, a 
proletárforradalom pedig kirobban Lengyelországban is. A társadalmi feszültségek ellenére 
azonban a lengyel társadalom a benyomuló szovjeteket ellenségként kezelte, egyrészt mert a cári 
hódítókkal azonosították őket, másrészt mert az elfoglalt területeken kialakított tanácshatalom 
megkezdte a földek kollektivizálását és a magántulajdon kisajátítását. 

 

A lengyel lovasság lecsap a kozákokra (Forrás: pinterest.com) 

A déli hadsereg vezetői, az egyébként békepárti Sztálin és Jegorov a Krímbe szorult fehérek 
végleges megtörését fontosabbnak találták, ezért a lengyelek ukrajnai visszaszorítását követően 
önhatalmúlag, Tuhacsevszkij, az északi haderő parancsnokának tudta nélkül leállították a lengyel-
ellenes offenzívát.  

http://zelazyan.deviantart.com/
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A Varsó ellen menetelő tábornok jelentős területeket hagyott maga mögött őrizetlenül, amelyet 
Pilsudski kihasznált, megvert csapatait újjászervezve váratlanul a szovjet csaptok mögé került és 
bekerítette azokat. A túlerőben lévő szovjet erők komoly veszteségek árán tudtak csak kitörni. Egy 
részük áttört a lengyel erőkön a német határig, hogy a „semleges” német államtól kérje internálását. 
Tuhacsevszkij megsegítésére induló, az eddig Lwówot ostromló Bugyonnij vezette hadseregrészt 
is bekerítették a lengyel erők, így második alkalommal fordult elő, hogy a szovjet fölényt kitörésre 
kellett elvesztegetni. Összeségében a lengyel területen tartózkodó vörös csapatok felbomlottak, a 
menekülő szovjet katonákat a lengyelek kitartóan üldözték, s közben gyorsan visszahódították a 
szovjet offenzíva megindulása előtt ellenőrzött területeket. 

 

A lengyel győzelmet a szovjet propaganda nyugati támogatással magyarázta. 

(Forrás: propagandahistory.ru) 

Az események alakulása révén a békepárt igazolva látta azon véleményét, hogy a világforradalom 
még nem valósítható meg. Mivel a szovjet vezetésben sokan elképzelhetetlennek tartották, hogy 
a kis Lengyelország vereséget mérhetett Szovjet-Oroszországra, így egyesek a lengyel sikerek 
mögött a nyugati hatalmak kísérletét vélték felfedezni a szovjethatalom megdöntése érdekében. 
(Ezt a tévhitet erősítette az is, hogy a varsói csatát követően a francia Weygand tábornokot 
becsületrenddel tüntették ki Franciaországban gyakorlatilag a semmiért.) 

http://propagandahistory.ru/
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Lengyelország határai a rigai békét követően (Forrás: pinterest.com) 

1921. március 18-i rigai béke aláírásával a szovjet-lengyel háború véget ért. A győzelemben a 
lengyelek visszaigazolni látták állami létjogosultságukat, nemzeti erejüket és katolikus hitük 
felsőbbségét. A győzelmet azóta is gyakran „Cud nad Wisla”, azaz a visztulai csodaként emlegetik, 
s rendszerváltás óta a nagy ellentámadás kezdetének napján, augusztus 15-én ünnepelik meg a 
Lengyel Hadsereg Napját. A háborús sikerek és a területi nyereség feledtették Pilsudskiék 
számára, hogy az eredeti háborús célt, a lengyel irányítás alatt álló kelet-európai föderációt nem 
sikerült megvalósítani. Összeségében az erőfölényben lévő Szovjet-Oroszország a haditervek 
kidolgozatlansága, a vezetői széthúzás és egyes irreális célok (a forradalom erőltetett exportálása) 
miatt végül vereséget szenvedett, s Lengyelország 1795 után nemcsak visszanyerte, de meg is 
erősítette önálló államiságát. A rigai béke ellenére sem a szocialista világforradalom terve nem tűnt 
el, sem a lengyelek fenyegetettségérzete nem múlt el, a szovjet-lengyel szemben állás pedig végig 
kísérte a második világháborút is. 

Farkas Dániel 

Szakirodalmi hivatkozás: 

Croll, Davina Kirsteen: Soviet-Polish Relations, 1919-1921. Glasgow, University of Glasgow, 2008 

Davies, Norman:White Eagle, Red Star – The Polish-Soviet War 1919-1920 and the „Miracle ont he 
Vistula”. London, Random House Publishing, 2011 

Pipes, Richard: Az orosz forradalom története. Budapest, Európa, 1997 

 

FORRÁS: 

http://ujkor.hu/content/visztulai-csoda-lengyel-szovjet-haboru-tortenete 

  

http://ujkor.hu/content/visztulai-csoda-lengyel-szovjet-haboru-tortenete
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VARSÓ, 1920. AUGUSZTUS 15. 
2019. aug. 16. 

Historia 

 

 

Kilencvenkilenc évvel ezelőtt Varsónál vívta a két hadsereg, az orosz-szovjet és a 
lengyel a hadüzenet nélküli háború mindent eldöntő csatáját. Az volt a tét, hogy a 
lengyelek meg tudják-e védeni 1918-ban újjáalakult államuk függetlenségét. Vereségük 
valószínűsíthetően maga után vonta volna Közép-Kelet-Európa bolsevizálását, sőt 
kihasználva a németországi belpolitikai helyzetet, a Vörös Hadsereg egész Berlinig 
masírozhatott volna. 

Az oroszok győzelme Magyarország számára Kun Béláék visszatérését, újabb terrort és 
szenvedést hozta volna. A Simonyi-Semadam Sándor73, majd a Teleki Pál74 vezette kormány 

                                                           
73 Simonyi-Semadam Sándor Jenő (Csesznek, 1864. március 23. – Budapest, 1946. június 4.) magyar ügyvéd 

és politikus, 1920. március 15. – 1920. július 19. között Magyarország miniszterelnöke. 1920-ban nemzetgyűlési 
képviselőnek választották, és február 18-án a nemzetgyűlés első alelnöke lett. Simonyi meglehetősen zavaros 
időszakban, az első világháború utáni időben töltött be állami vezetői tisztségeket. 1920. március 15. – 1920. július 
19. között Magyarország miniszterelnöke volt. A miniszterelnöki poszton kívül, amelyre Horthy Miklós, 
Magyarország kormányzója nevezte ki, ideiglenesen belügy- és külügyminiszter is volt. Nagy műveltséggel, széles 
látókörrel bírt, tagja volt a Magyar–Japán Társaságnak és kutatta a keleti nyelveket. 

74 Széki gróf Teleki Pál (teljes nevén Teleki Pál János Ede; Budapest, 1879. november 1. – Budapest, 1941. április 

3.), a nemesi Teleki családból való magyar földrajztudós, tanár, politikus.  Többszörösen megválasztott 
országgyűlési képviselő, előbb a Magyar Királyság külügyminisztere 1920-ban (a Simonyi-Semadam-
kormányban), majd az ország miniszterelnöke 1920-tól 1921-es lemondásáig. Ezt követően, 1938-1939 
között vallás- és közoktatásügyi miniszter (az Imrédy-kormányban), majd az 1939-es választásokat követően az 
1941-es öngyilkosságáig az ország megválasztott miniszterelnöke. A Magyar Tudományos Akadémia tagja, 
továbbá a SZEFHE rabonbánja és a Magyar Cserkészszövetség tiszteletbeli főcserkésze.  
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tudatában volt ennek, ezért az ország teljesítőképességét figyelembe véve, minden lehetőséggel 
számolva figyelte az 1919 óta vívott háború kimenetelét. 

A szovjet-lengyel konfliktus egyúttal arra is lehetőséget kínált a magyar politikai és katonai 
vezetésnek, hogy megsegítse a lengyeleket, sőt, az antant hozzájárulásával be is avatkozzon, s 
így érje el a trianoni határok módosítását. (Ezt szolgálták a Párizsban folyó titkos magyar-francia 
tárgyalások is, amelyek még a trianoni béke aláírása előtt kezdődtek.) Ezért sietett Magyarország 
többször is Lengyelország segítségére 1920-ban. Legelőször 1920. június első felében, amelyre 
később visszatérünk.  

A lengyel hadsereg – megelőzve a Vörös Hadsereg fő csapását – április 24-én megindította 
támadását Ukrajna ellen. Kijevet május 7-én el is foglalták. Budapesten a kül- és a 
hadügyminisztériumban május első napjaiban elkészítették egy titkos magyar-lengyel politikai- és 
katonai szövetség tervezetét. Ezek szerint a bolsevizmus ellen a két hadsereg együttműködik, s 
szükség esetén a magyar hadsereg fegyveres segítséget nyújt a lengyeleknek. Aláírásukra nem 
került sor, Magyarország ennek ellenére számottevő segítséget nyújtott. 

A szovjet-orosz ügynökök munkájának eredményeképp 1920. júniusában az osztrák munkások 
nem engedték ki Ausztriából a lengyeleknek gyártott lőszert. Csehszlovákia a Franciaországból, 
Ausztriából, Olaszországból érkezett lőszert ímmel-ámmal továbbította, de 1920 áprilisától 
feltartóztatta, néha késéssel továbbította ill. visszaküldte Ausztriába, majd 1920 júniusától már be 
sem engedte. 

Ekkor Magyarország vállalkozott arra, hogy ellenszolgáltatás nélkül segítve a lengyeleket, az 
Ausztriából érkező olasz szállítmányokat, 42 millió osztrák gyalogsági lőszert és 100 szerelvény 
francia hadianyag-szállítmányt azonnal továbbítja Románián át Lengyelországba. A magyar-
lengyel együttműködés kimagasló formákat öltött. A magyar kormány ahhoz is hozzájárult, hogy 
lengyel katonai őrség kísérje a szállítmányt Magyarországról Lengyelországig. A vámkezelést már 
Püspökladányban elvégezték, hogy a magyar-román határon kicserélve a mozdonyt, a szerelvény 
időveszteség nélkül, azonnal indulhasson tovább. A lengyelek kőszenet szállítottak a 
lőszergyártáshoz Csepelre és a magyar mozdonyok számára, amelyek a szerelvényeket a határra 
szállították. A szállítás lengyel tehervagonokban történt, mert magyar vagont a kormány Románia 
területére nem engedett egy darabot sem. 

1920. június 10-étől augusztus 25-ig – amikor a danzigi dokkmunkások 10 hetes bojkott után ismét 
kirakták az érkező hadianyag-szállítmányokat –,  Lengyelország egyedül Magyarország 
segítségére és támogatására számíthatott. Magyar gyártású lőszerre és az általunk továbbított 
francia és osztrák hadianyag-szállítmányokra. Amíg azonban onnan is folyt a lőszerszállítás, Bécs 
élelmiszert kapott cserébe. Hadianyagot később is kiengedtek az osztrák vasutasok, mert azt 
magán szállítmányozási cégek szállították, nem egyszer eltitkolva, hogy a címzett Varsó. 

Amikor a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (a szovjet-orosz pénz és propaganda 
segítségével) 1920. június utolsó harmadában a fehérterror miatt bojkott hirdetett Magyarország 
ellen, a lengyeleknek szánt francia lőszer nem Ausztrián, hanem Jugoszlávián, Zágrábon keresztül 
érkezett, s úgy továbbítottuk Románián keresztül. (A fehérterror csak ürügyként szolgált, a valós 
cél a lőszerszállítások lehetetlenné tétele volt). Meg kell jegyeznünk, hogy 1920 nyarán 
Magyarország és Ausztria külön-külön egyezményt írt alá Szovjet-Oroszországgal hadifoglyaik 
kölcsönös hazaengedéséről. Ennek ürügyén, mintegy megzsarolva a két országot, belekerült az 
egyezmények szövegébe, hogy a két ország semlegességet tanúsít a szovjet-orosz lengyel 
háborúban, nem gyárt, nem szállít, és nem enged át területén hadianyagot a lengyeleknek. A 
bolsevizmus azonban egyaránt fenyegette mindkét országot, akik közül Ausztria csak egy ideig, 
Magyarország pedig kezdettől sosem tartotta be az egyezményt, így hadifoglyaink – ki tudja 
hányan – véglegesen orosz földön maradtak. 

A lengyel hadsereg nem bírta a szovjet-orosz ellentámadást megállítani, folyamatosan vonult 
vissza. A kormány július 13-án a magyar kormányhoz fordult, 30 ezres lovas hadsereg segítségét 
kérte. Budapest kész volt segíteni, abban az estben, ha az antant megadja hozzájárulását és 
felfegyverzi a magyar hadsereget. Ehhez viszont a magyar kormány a lengyel diplomácia 
segítségét kérte. Hadseregünk Csehszlovákián keresztül vonult volna át. 1920. június végétől a 
Vörös Hadsereg a lengyel etnikai területekre ért. A honvédség számára augusztus első napjaiban 
elrendelték a menetkészültséget. A fegyveres segítségnyújtásra azonban mégsem került sor. 
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Csehszlovákia augusztus 9-én bejelentette semlegességét, nem engedélyezte területén sem a 
honvédség átvonulását, sem lőszer átszállítását. Beneš75 csehszlovák külügyminiszter annyira 
kedvében járt Szovjet-Oroszországnak, hogy felajánlotta neki Kárpátalja területét.   

 

Tekintettel a lengyeleknél uralkodó hatalmas lőszerhiányra – éppen hogy elkezdték kis 
mennyiségben a saját gyártást, ami messze nem fedezte a szükségleteket –, a magyar 
hadügyminiszter 1920. július 8-án kelt utasításával a honvédség közel 1 milliós lőszertartalékát 
azonnal a lengyelek rendelkezésre bocsátotta. Egyidejűleg elrendelte, hogy két hétig Csepelen 
kizárólag a lengyelek számára termeljenek. A megmaradt gyári termelési kimutatások szerint az 
első lőszersorozatot a lengyelek számára csak május 31. és július 27. között gyártották le. 48 
napon keresztül, napi 250 ezer darabot, ami 12 millió töltényt jelentett. (A gyártás és a szállítás 
1921 márciusáig tartott, összesen 58 millió darabot tett ki. A lőszeren kívül szállítottunk mozgó 
konyhákat, tábori sütödéket, 40 millió csappantyút gyalogsági lőszerhez, 600 ezer tölténytárat, több 
millió fegyveralkatrészt is, kazánokat és gépeket lőszergyártáshoz, izzólámpákat – szintén a 
lengyel hadsereg részére.)   

Július 3-án Sosnkowski76 hadügyminiszter kétségbeesetten kérte, hogy a csepeli Weiss Manfréd 
Műveknél márciusban és májusban megrendelt több millió gyalogsági lőszert mielőbb szállítsuk. A 
gyártás beindítása nagy nehézségekbe ütközött, mert a lőszergyártáshoz szükséges 
alapanyagokban hiány volt. A Budapestet megszálló román hadsereg, kivonulása előtt 
hadizsákmányként elszállította a gépek egy részét – tüzérségi lőszert ezért nem  lehetett gyártani 
–, s a gyár raktárait is jórészt kifosztotta, még teherszállító vagonparkját, mozdonyait is elvitte. 

A rendelkezésre álló sajtó- és levéltári források szerint, az 1920. július 10-én (vagy 17-én) 
Magyarországról elindított 80 vagonnyi, mintegy 20-22 millió darab karabély lőszer mentette meg 
a lengyeleket és egész Európát a bolsevista győzelemtől. Nem ismeretes, hogy a fentebb idézett 
– magyar hadügyminiszteri utasítás szerinti – közel 1 milliónyi darabot és a májusban 2 héten 
keresztül a lengyelek részére termelt mennyiséget mikor szállították ki. Elképzelhető, hogy a július 
10-én expediált 80 vagonban benne volt az addig legyártott lőszermennyiség is? (A gyár hiányos 
termelési kimutatása nem dönti el a kérdést.) A szerelvényt Csehszlovákiában visszatartották, nem 
továbbították. Szerencsére visszaadták, s ez a szállítmány ért Románián keresztül Varsó alá, egy 
Skierniewice nevű kisvárosba, 1920. augusztus 12-én. Azonnal kiosztották, s ezzel a lőszerrel 
nyerték meg a varsói csatát. 

                                                           
75 Edvard Beneš (Kožlany, 1884. május 28. – Sezimovo Ústí, 1948. szeptember 3.) cseh politikus, Csehszlovákia 

második, vitatott megítélésű elnöke, Csehszlovákia létrehozásának legerőteljesebb hirdetője és megvalósítója. 
Külpolitikai tevékenysége nagymértékben hozzájárult Magyarország világháborúkban betöltött szerepének 
hátrányos megítéléséhez, és a trianoni békeszerződésben meghatározott területvesztéseihez. 
76 Kazimierz Sosnkowski a Godziemba címerből [becenevek: Baca, Godziemba, Józef, Józef Godziemba, 

Ryszard, séf (Varsó, 1885. november 19. - Arundel, Kanada, 1969. október 11.) - lengyel katonai parancsnok és 
politikus, függetlenségi aktivista, kezdetben a Lengyel Szocialista Pártban és annak harci szervezetében, az Aktív 
Harci Unió megalapítója, a Lengyel Légiók 1. brigádjának vezérkari főnöke, miniszterhelyettes (1919–1920), majd 
katonai ügyekért felelős miniszter (1920–1924). Lengyel képviselő a Nemzetek Szövetségében (1925), 1936-tól a 
lengyel hadsereg tisztje, a Déli Front parancsnoka az 1939. szeptemberi hadjárat alatt: A Lengyel Köztársaság 
elnöke, Władysław Sikorski kormányában miniszter száműzetésben (1939–1940), a Fegyveres Harc 
Szövetségének főparancsnoka. (1939–1941), a Lengyel Fegyveres Erők főparancsnoka (1943–1944), a Nemzeti 
Ügyek Miniszteri Bizottságának elnöke 1939. november 8-tól. 
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 A szovjet-orosz sikerek következtében augusztus elején a francia kormány hozzájárult, hogy 
Magyarország fegyveres segítséget nyújtson, azzal a feltétellel, ha Csehszlovákia átengedi a 
honvédség alakulatait. Ő azonban ezt semlegessége bejelentésével 1920. augusztus 9-én 
megakadályozta. 

A döntő azonban a magyar lőszersegély volt. Lőszerből ugyanis olyan nagy volt a hiány július 
végén, augusztus elején, hogy karabélyonként 7 lőszer állt rendelkezésre a fronton, s a 
feleslegesen lőszert használó katonát megbüntették. A Nemzetvédelmi Tanács jegyzőkönyvei 
szerint utánpótlás nélkül a lengyel hadsereg lőszerkészlete legkésőbb augusztus 14-én végleg 
elfogyott volna. Tuhacsevszkij a Vörös Hadsereget Varsó ellen vezető tábornok is tudta ezt, s a 
város elfoglalását erre a napra tűzte ki. Peremkerületeihez oda is ért ezen a napon, de elfoglalni 
sohasem tudta. 

Másnap kezdődött a rendkívül véres ostrom. A diplomáciai testületet már korábban Poznańba 
helyezték át, egyedül Achille Ratti pápai nuncius, a későbbi XI. Pius pápa maradt ott a lengyelekkel. 

Milyen volt ekkor a varsói hétköznapi élet Varsóban? Az utcákat  orosz hadifoglyok takarították, 
Varsó népe nyugodt és bizakodó volt annak ellenére, hogy a város élén katonai kormányzó állt és 
bevezették a statáriumot. Ez főleg a beszivárgott szovjet-orosz ügynökök s a Lengyel Kommunista 
Párt tagjai és szimpatizánsai ellen irányult. A rögtönítélő bíróságok – a fronton a 
haditörvényszékek, amely tevékenysége a harci területen élő civilekre is kiterjedt  felett is ítélkeztek 
– megkezdték munkájukat. Az önkéntes hadseregbe közel 100 ezer fő lépett be, a korabeli 
dokumentumok és fotográfiák tanúsága szerint még középiskolás tanulók, sőt nők is. 

A Vörös Hadsereg nem tartotta be a hadviselés szabályait. A hátrahagyott lengyel hadikórház 
betegeit az ápolószemélyzettel együtt szuronnyal meggyilkolták, az elfoglalt területről élelmezték 
magukat a katonák, a nőket, asszonyokat megerőszakolták. Egyes alegységek oly kegyetlenül 
viselkedtek, hogy az elfogott lengyel hadifoglyoknak átvágták a torkát, puskatussal szétverték az 
arccsontjait, és testüket megcsonkították. Ezért érthető meg Sikorski tábornok egyik parancsa, 
amelyet egy másik parancs lapszélére kézzel jegyzett fel: ”hadifoglyot nem ejtünk”. (Ez csak annak 
a szovjet egységnek a katonáira vonatkozott, amelyről biztosan tudták, hogy gyilkolásra adták a 
fejüket.) 

A lengyel támadás harmadik napján, augusztus 16-án megkezdődött a szovjetek visszavonulása. 
Ez a következő napokban pánikszerűen zajlott. A kínai és lett nemzetiségű tábori csendőrség 
terrorja ellenére a katonák fejvesztetten menekültek hátra, a hatalmas erejű lengyel támadás elől 
megfutamodtak.  

Számbeli fölénye ellenére szovjet-orosz vereséggel végződött a csata és a háború is. Mi volt ennek 
az oka? Tuhacsevszij úgy vélte, hogy a lengyel hadsereg – Kijevtől hátrálva – valójában 
megsemmisült, s jelentéktelen erők védik a fővárost, lőszerük sincs. Saját egységei közötti 
rádióforgalmat a lengyelek a csata előtt pár órával állandóan megzavarták, lehetetlenné téve a 
kommunikációt. A varsói csata előtt és után a lengyelek elfogtak minden egyes orosz 
rádiószámjeltáviratot, amelyeket az orosz nyelvet kiválóan ismerő lengyel matematikusok a változó 
kódok ellenére, rendszerint még aznap megfejtettek. Ehhez járult még az, hogy az oroszok legjobb 
katonai rádióállomását harc közben megszerezték. A 27 éves orosz hadseregparancsnok, 
Tuhacsevszkij – volt cári hadnagy – elbizakodottságára jellemző a következő: a lengyel tiszti futár, 
aki az ellentámadás haditerveit tartalmazó hadparancsot vitte, ellenséges tűzbe került, elesett. A 
haditerv azonnal Tuhacsevszkij kezeihez került, de a merész haditervének nem adott hitelt, s az ő 
félrevezetésének tartotta. 

A siker fő okai azonban a lengyel katona hősiessége, a nagyszerű haditerv, és a Magyarországról 
megérkezett lőszer voltak. Akármelyik is hiányzott volna a három közül, az az oroszok győzelmét 
jelentette volna. A lengyel a hazáját védte, mi több, számára fontosabb volt hazaszeretete, mint 
szociális helyzete, míg az orosz hódítóként, a zsákmány reményében harcolt. Ezt Trockij a Vörös 
Hadsereg főparancsnoka értetlenül fogadta. Pedig neki kellett volna a legjobban tudnia, hogy a 
123 éves orosz-cári megszállást nem lehetett máról-holnapra kitörölni a lengyelek emlékezetéből, 
s helyére beleírni a nemzetek fölötti proletárforradalom zavaros eszméjét. A hadserege pedig, 
miután megérkezett Lengyelországba, nem felszabadítóként viselkedett, hanem megszállóként, 
rabolva, fosztogatva, erőszakoskodva, gyilkolással mutatkozott be. 
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A magyar kormány a varsói csata után is folytatta a 200 vagon lőszer kitermelését-kiszállítását, 
valamint kötelezettséget vállalt 400 vagon francia hadianyag-szállítmány továbbítására Varsóba. 

Magyarország szerepét a mai magyar közvélemény egyáltalán nem ismeri. Viszont része a lengyel 
nemzeti tudatnak. A két országban a mai napig nem került sor Magyarország szerepének 
tudományos feldolgozására. E sorok szerzőjének lehetősége volt előadást tartani a 90. évforduló 
tiszteletére rendezett nemzetközi hadtudományi konferencián, amelyet Varsóban a 
Hadiakadémián tartottak, s legalább az ottani szakmai közvélemény elé tárni az elfeledett múltat. 
Jelen sorok szerzőjének 2016-ban jelent meg Varsóban a Dwa bratanki. Dokumenty i materiały do 
stosunków polsko-węgierskich 1918-1920 c. dokumentumgyűjteménye. 

A magyar segítségért köszönetet mondott Tadeusz Rozwadowski altábornagy a lengyel hadsereg 
vezérkari főnöke Takács-Tolvay József ezredesnek, varsói magyar katonai meghatalmazottnak: 
„amikor mindenki  ellenünk fordult és elhagyott – angolok, németek csehek, litvánok –, a magyarok 
segítettek. Sohasem fogjuk ezt nekik elfelejteni. Eljő az idő, amikor ezt visszaadhatjuk”. 

A magyar segítséget emléktábla örökíti meg magyar és lengyel nyelven 2011-től Varsóban, a 
helyőrség parancsnokság falán, ugyanezzel a szöveggel a skiernieiwicei vasútállomáson, 
Ossówban, ahol a lengyel hadsereg először törte át az oroszok vonalát, és Csepelen, ahonnan a 
lőszer származott. 

 Pilsudski József, a lengyelek hadsereg főparancsnoka varsói szobrának talapzatán több, tőle vett 
idézet olvasható. Az egyik szerint az a nép, amely elfeledi múltját, nem érdemli meg a jövőt. Erre 
figyelmeztette a győzelem után honfitársait. Érdemes ezt megfontolni. 

 Varga Endre László történész77, a magyar-lengyel kapcsolatok kutatója 

                                                           
77 Varga Endre László a krakkói Jagello Egyetemen szerzett történész diplomát 1978-ban. A lengyel köztársasági 

elnök Andrzej Duda 2017-ben, Budapesten Lengyel Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntette ki Varga 
Endre László zalaegerszegi történészt tudományos és kutatómunkájáért, valamint a lengyel-magyar kapcsolatok 
történetének megismertetése terén elért érdemeiért. A díj a külföldi civileknek adható második legmagasabb 
kitüntetés, amit Krakkóban vett át a történész. Főbb kutatási területei: Lengyelország XX. századi története, 
magyar-lengyel kapcsolatok (1914-1944), lengyel menekültek és internált katonák Magyarországon (1939-1944). 
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FILM POLSKI 
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Rendkívül hatásos filmmel zárult a XVIII. budapesti Lengyel 
Filmtavasz. A vetítéssorozat záró rendezvényére a Corvin moziban 
került sor és jelen volt a rendező Jerzy Hoffman is. 

Az eseményre meghívott vendégeket a Lengyel Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövete, Roman Kowalski magyarul köszöntötte és néhány érdekes tényre hívta fel a figyelmet. 
„A varsói csata, 1920” az első európai 3D technológiával készült film. Az ütközet, melyet 
megelevenít, azon hét sorsdöntő csata közé tartozik, melyek megváltoztatták a világ történelmét. 
A lengyel hadseregnek Varsó alatt sikerült megállítani az előretörő Vörös Hadsereget és ezzel 
megakadályozta az orosz forradalom exportálást Nyugat-Európába. Ebben a háborúban a 
lengyeleknek csak Magyarország nyújtott segítséget, mintegy százmillió darab gépfegyver lőszert 
és rengeteg tüzérségi lövedéket küldött. 

 

Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete  

A film cselekménye 1920-ban Varsóban indul. Jan szakaszvezető szerelmes egy bár szép 
énekesnőjébe, és amikor parancsot kap, hogy induljon a frontra, meg is kéri Ola kezét. 
Összeházasodnak és Jan, a lovas katona az esküvő után nyomban a harcmezőre megy. A sok 
ágon futó, változatos történetben a kitalált szereplők mellett létező történelmi személyiségek – 
Lenin, Sztálin, Tuhacsevszkíj, Pilsudszki marsall – is felbukkannak. Az emberi jellem fonákságait 
és a csataterek kegyetlenségét rendkívül élethűen ábrázoló film végül hatalmas csatajelentben 
csúcsosodik ki. 

A rendező, Jerzy Hoffmann78 munkássága összeforrt a lengyel történelemmel. Filmjein 
nemzedékek nőttek fel a világ számos országában, így Magyarországon is. Fogadtatásukra 
jellemző, hogy például a Henryk Sienkiewicz világhírű regényéből készült „Tűzzel vassal” című film 
az utóbbi húsz év leglátogatottabb lengyel filmje, csak Lengyelországban tízmillió néző látta a 
mozikban! Szenvedélyes kötődését a lengyel történelem kitüntetett pillanataihoz a rendező a film 
végén tartott beszélgetés során azzal magyarázta, hogy az élet csak nagyon rövid gyermekkort 
engedélyezett számára. Mindössze hét éves volt, amikor elkezdődött a háború. A németek elöl 
menekülve, családjával együtt az oroszok kezébe került – Szibériába vitték őket. A lengyel 
történelmet édesanyjától tanulta, ő ültette el benne a történelem iránti rajongást. 

  

                                                           
78 Jerzy Hoffman (Krakkó, 1932. március 15. –) lengyel filmrendező és forgatókönyvíró, számos lengyel történelmi 

film rendezője. Henryk Sienkiewicz híres trilógiájának a megfilmesítője. — Joanna Hoffman (szül.: 1955. július 27) 

- amerikai marketing szakember, az Apple egyik első alkalmazottjának az apja. — Jerzy Hoffmann 1932. március 

15-én született Krakkó-ban. Nyolcéves korában őt és családját Szibériába telepítették és a háború után térhetett 
vissza a szülőföldjére, Lengyelországba. Ezek után a Moszkvai Filmintézetben végzett tanulmányokat és első 
filmjét 1955-ben forgatta. 
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Jerzy Hoffmann rendező 

 A II. Világháború után nehéz volt kimondani az igazságot, amikor pedig már lehetett, pénz nem 
volt hozzá. A „Tűzzel vassal” forgatásakor a saját vagyonát is befektette, hitelt is felvett. Úgy 
tervezte: évekig fogja törleszteni, de a siker akkora volt, hogy a bemutató utáni harmadik héten 
már mindent ki tudott fizetni. Evvel a filmmel más volt a helyzet. Pilsudszki ellenfelei hosszú évekig 
azt terjesztették, hogy a csatában csoda történt és Szűz Mária segített a lengyeleknek. Az ütközetet 
„Visztulai csoda” néven emlegették. Mikor híre ment, hogy filmet készít belőle, egy üzletember adta 
az első tízmilliót és más támogatók is jelentkeztek. Operatőre, a korábban már Oscar-díjra is jelölt 
Slawomir Idziak javasolta: ezt a filmet háromdimenziósra készítsék el. Bár a 3D technológia még 
újabb ötmillió zlotyba került, megérte a vállalkozás. A sikert jelzi, hogy a bemutató után a fiatal 
színészek sorra kapták a külföldi fellépési ajánlatokat. A film sok várakozásnak kellett megfeleljen: 
mérnökök, orvosok, történészek, katonák segítették tanácsaikkal. 
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Jerzy Hoffmann rendezői felfogására jellemző, hogy fontosabbnak tartja az emberi szenvedély, a 
vágyak, konfliktusok ábrázolását a konkrét eseménynél. Véleménye szerint a film sokkal több kell 
legyen egy történelmi olvasókönyvnél. A néző azért megy a moziba, mert át akarja élni a hősök 
érzelmeit. Ugyanakkor a cselekmény a valóságnak sem fordíthat teljesen hátat. Ebben a filmben 
Trockíj távirata, Lenin, Sztálin, Pilsudszki szavai, mind hiteles dokumentumokból származnak, 
miközben más karakterek a számukra megírt életet élik. A Vörös Hadseregre vonatkozó 
epizódokhoz felhasználta Isaak Babel, Lovashadsereg és Szimonov, Csendes Don című regényét 
is azért, mert elhatározott szándéka volt, hogy nem akar oroszellenes filmet készíteni. Ezt 
olyannyira sikerült is teljesíteni, hogy a film néhány lírai jeleneténél Szimonov közismert „Várj 
reám!” verse biztosan sok nézőnek jutott eszébe. A rendező emlékeztetett arra is: 1920-ban a 
magyar lovasság segítséget akart nyújtani a lengyeleknek, de Csehszlovákia ezt megakadályozta. 
A 80 vagon lőszer viszont eljutott Varsóba. 

 

A 3D technológia hatására egyes jelentekben valóban a történet középpontjában érezhette magát 
a néző. Különösen a „nagytotálok” a tágas panorámát nyitó felvételek voltak impozánsak 
hatásosak. A szemlélő képtelen volt tétlen maradni a székében, sokan mozdultak meg, húzódtak 
el egy-egy fenyegető jelenet láttán. Sajnos a közelképek némelyike nem volt ennyire jól élvezhető, 
akadt, amelyik zavarónak hatott. A rendező véleménye szerint, vannak ugyan, akik a 3D-t átmeneti 
divatnak tekintik, ez mégis olyan forradalmi változás, mint amikor a hang megjelent a némafilm 
után. Lehet, hogy már rövidesen komoly fejlődésen megy keresztül és a mozitermek átalakításával 
a különleges szemüveg sem kell majd hozzá. 

A Lengyel Filmtavasz egy előre nem tervezett, megható epizóddal zárult. A vetítés után, a 
rendezővel történő beszélgetés végén a nézők közül felállt egy lengyel tiszti egyenruhát viselő 
férfi. Elmondta: nagy hatást tett rá ez a mű. Ő most 98 éves, a lengyel légierő kapitánya és 1939-
ben Varsóban pont olyan kétségbeesett elszántsággal harcolt a németek ellen, mint a most látott 
film hősei. 
 

Forrás: 
 

http://old.utazonet.hu/visztulai-csoda.html  

 

http://old.utazonet.hu/visztulai-csoda.html
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A varsói csata, 1920 
1920 Bitwa Warszawska 

 

Nagy történelmi tabló a világtörténelem egyik legjelentősebb ütközetéről. Egyúttal az egyik 
első, 3D technológiával készült európai mozifilm. — A cselekmény 1920-ban, Varsóban indul. 
Jan, a lovas katona, miután parancsot kap, hogy vonuljon a lengyel-bolsevik frontra, megkéri 
szerelme, a színésznő Ola kezét. A fiatalok összeházasodnak. A harcok során Jan fogságba 
esik. Sorsa a kegyetlen csekista Bykowski kezében van. A történet hatalmas ütközetben 
csúcsosodik ki, amely nemcsak Jan és Ola sorsát, de az egész huszadik századi Európa 
sorsát is örökre megváltoztatja. A fiktív szereplők mellett történelmi személyek is felbukkannak 
a filmvásznon: Józef Piłsudski marsall, Tadeusz Rozwadowski tábornok, Wieniawa-
Długoszowski ezredes, de Vlagyimir Lenin és Joszif Sztálin is. 

Rendező:    Jerzy Hoffmann 

Szereplők:  

Borys Szyc (Jan Krynicki), Natasza Urbanska (Ola Raniewska), Daniel Olbrychski (Józef 
Pilsudski), Adam Ferency (Bukowski), Jerzy Bonczak (Kostrzewa kapitány), Boguslaw Linda 
(Boleslaw Wieniawa-Dlugoszowski) 

Forgatókönyv:   Jerzy Hoffmann, Jaroslaw Sokol 

Bemutatás időpontja:  2012. április 24 
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A varsói csata, 1920 
1920 Bitwa Warszawska 

lengyel zenés dráma, 115 perc, 2011 

1920 Varsó, a Vörös Hadsereg a város felé tör. A fiatal lengyel állam megvédésére tízezrek 
indulnak a frontra. Jan, a lovaskatona is parancsot kap, a harcoló csapatokhoz kell csatlakoznia. 
Mielőtt elindul, megkéri kedvese, a szép színésznő, Ola kezét, majd összeházasodnak. A harcok 
során Jan fogságba esik és élete a kegyetlen csekista Bykowski kezében van... 

A film a varsói csatát, ezt a több napon át tartó sorsdöntő ütközetet jeleníti meg, melyben a fiatal 
lengyel hadsereg fényes győzelmet arat az ellen felvonuló Vörös Hadseregen. A filmet 3D 
változatban is elkészítették és napjaink legjelentősebb lengyel színészei mellett, mint például 
Daniel Olbrychski, Boguslaw Linda, Borys Szyc, Natasza Urbanska, Adam Ferency, Jerzy 
Bonczak, 3500 statiszta is szerepel benne. A fiktív szereplők mellett a történelmi személyek is 
megjelennek a filmvásznon: Józef Piłsudski marsall, Tadeusz Rozwadowski tábornok, Wieniawa-
Długoszowski ezredes, Lenin és Sztálin is. A látványos történelmi tabló a világhírű lengyel rendező, 
Jerzy Hoffman alkotása. Filmjei közül a magyar nézők talán Sienkiewicz-trilógiáját ismerik 
leginkább: A kislovag, Özönvíz, Tűzzel és vassal. 

 

 

https://port.hu/adatlap/film/tv/a-varsoi-csata-1920--1920-bitwa-warszawska/movie-128996
https://port.hu/adatlap/film/tv/a-varsoi-csata-1920--1920-bitwa-warszawska/movie-128996
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Stáblista: 

Szereplők 

Borys Szyc: Jan Krynicki 

Natasza Urbanska: Ola Raniewska 

Daniel Olbrychski: Józef Pilsudski 

Adam Ferency: Bukowski 

Jerzy Bonczak: Kostrzewa kapitány 

Boguslaw Linda: Boleslaw Wieniawa-

Dlugoszowski 

Ewa Wisniewska: Ada a színésznő 

Aleksandr Domogarov: Kryshkin 

Alkotók 

 Rendező: Jerzy Hoffmann 

 Forgatókönyvíró: Jerzy Hoffmann 

Jaroslaw Sokol 

 Zeneszerző: Krzesimir Debski 

 Operatőr: Slawomir Idziak 

 Producer: Jerzy R. Michaluk 

 Vágó: Marcin Bastkowski  

Marek Dabrowski 

https://port.hu/adatlap/szemely/natasza-urbanska/person-383498
https://port.hu/adatlap/szemely/daniel-olbrychski/person-7629
https://port.hu/adatlap/szemely/adam-ferency/person-159991
https://port.hu/adatlap/szemely/jerzy-bonczak/person-13225
https://port.hu/adatlap/szemely/boguslaw-linda/person-2649
https://port.hu/adatlap/szemely/ewa-wisniewska/person-175288
https://port.hu/adatlap/szemely/aleksandr-domogarov/person-189245
https://port.hu/adatlap/szemely/jerzy-hoffmann/person-102167
https://port.hu/adatlap/szemely/jerzy-hoffmann/person-102167
https://port.hu/adatlap/szemely/jaroslaw-sokol/person-172430
https://port.hu/adatlap/szemely/krzesimir-debski/person-22242
https://port.hu/adatlap/szemely/slawomir-idziak/person-295303
https://port.hu/adatlap/szemely/jerzy-r-michaluk/person-383491
https://port.hu/adatlap/szemely/marcin-bastkowski/person-316159
https://port.hu/adatlap/szemely/marek-dabrowski/person-383495
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Dariusz Gawin: 1920 Bitwa Warszawska 
– trójwymiarowa pocztówka epicka 

2011-10-27 

 

Produkując swoją trójwymiarową pocztówkę, Hoffman zręcznie splata politycznie poprawną 
współczesną wrażliwość historyczną i tradycyjne ikony patriotyczne 

Idąc do kina na film w reżyserii Jerzego Hoffmana, można być pewnym, że nawet jeśli nie 
zobaczymy wybitnego dzieła artystycznego, dostaniemy niezły produkt przemysłu 
filmowego 

Tak trzeba też spojrzeć na Bitwę Warszawską.  Ten akademicki fresk, historyczny komiks czy też 
trójwymiarowa, epicka pocztówka z pewnością nie staje do zawodów w kategorii kina 
artystycznego. Konstrukcja fabuły ma przecież ewidentne słabości – choćby porzucony nagle i nie 
mający konsekwencji wątek niesprawiedliwego oskarżenia o zdradę głównego bohatera, który – 
jakby tego było mało – po swym cudownym ocaleniu nie zadaje sobie najmniejszego trudu, aby 
powiadomić żonę, że żyje i ma się dobrze (przez co skazuje ją na psychiczne udręki potrzebne 
naturalnie do uwydatnienia końcowego happy endu). Postacie są płaskie i papierowe, a historyczna 
narracja musi być z konieczności skrótowa i pobieżna, jeśli ma ambicje objąć całą wojnę i 
wszystkich jej aktorów na czele z Piłsudskim i Leninem (nie wspominając o Rozwadowskim, 
Sikorskim, Hallerze, Witosie, Trockim, Stalinie, Tuchaczewskim – listę można by jeszcze długo 
kontynuować). Cóż z tego, skoro ekipa jest świetna, aktorzy znani i lubiani, w roli gwiazdy kabaretu 
z epoki występuje gwiazda współczesnego show-biznesu, a zdjęcia robi znakomity fachowiec  z 
Hollywood. No i do tego jeszcze jedna ważna okoliczność – nigdy w takiej skali nikt nie pokazał 
polskiego zwycięstwa nad bolszewicką Rosją: za komuny nie było wolno, a po 1989 roku nie było 
wystarczających pieniędzy. Już choćby z tego powodu widzowie pójdą do kina, a boxoffice do 
reszty wypełnią szkoły i uczniowie. 

Nie sztuka zatem wybrzydzać na oczywiste wady filmu, bo to rękodzieło artystyczne, a nie 
arcydzieło. Co innego zatem jest tu ważne – polityczna i militarna warstwa opowieści. Produkując 
swoją trójwymiarową pocztówkę Hoffman zręcznie splata politycznie poprawną współczesną 
wrażliwość historyczną i tradycyjne ikony patriotyczne.  Jest zatem straszny czekista – ale z 
pochodzenia Polak (nie ma narodów impregnowanych na totalitarne ukąszenie, 
wszakże Dzierżyński był naszym rodakiem); jest cała wielonarodowościowa mozaika dawnej 
Rzeczpospolitej – oprócz  Polaków okopy pod Radzyminem kopią Żydzi; są Ukraińcy i biali 
Rosjanie (kozak z Kubania ratuje bohaterowi życie). Ale  jest też ksiądz Ignacy Skorupka, padający 
z krzyżem w dłoni od bolszewickiej kuli, jest Marszałek i wierny Wieniawa, jest  Stary Testament, 
którego treścią polski wywiad radiotelegraficzny zagłuszał sowieckie stacje (dla laika rzecz 
wyglądająca jak dziwaczna hucpa, w istocie „najprawdziwsza prawda”), jest wreszcie Witos jak 
rzymski Cyncynatus odrywany „dla ojczyzny ratowania” od pługa, pardon – wyrywany z sąsieka, 
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w  którym siano przerzuca. Tu zresztą film rzeczywiście pokazuje istotny problem: masowy 
charakter polskiego oporu. Bolszewicy szli na zachód niosąc hasło wyzwolenia ludu. W Polsce 
jednak to lud – który setkami tysięcy rekrutów zasilił szeregi Wojska Polskiego – zatrzymał Armię 
Czerwoną.  Lud chłopski, katolicki, kierowany przez polską inteligencję ze szlacheckimi 
korzeniami. Bolszewicy deklarowali, że walczą z „polskimi panami”, ale okazało się, że „panami” 
są tu wszyscy – nawet socjaliści (bo i robotnicy idą z fabryk do wojska). 

 

Na koniec – wojna. Bo film Hoffmana jest filmem wojennym, opowiada nasze największe 
zwycięstwo wojenne które  – co słusznie jest w nim podkreślone – odmieniło bieg historii  Europy i 
świata. W recenzjach podkreśla się nowoczesność, z jaką reżyser potraktował ten temat. Bo 
przecież od Sierżanta Ryana wszyscy wiedzą, co to znaczy zrobić „nowoczesny film wojenny”. Ma 
być tak jak, na wojnie, czyli strasznie. Strasznie – to znaczy mają być wnętrzności, korpusy bez 
kończyn i głów, przerażenie, tłusta krew wylewająca się przez palce w rytm bicia serca, gdy ranny 
łapie się za przestrzelony mundur, ma być głośno i koniecznie obraz musi być cały rozedrgany. 
Jednym słowem wojna to chaos bezrozumny i masakra. To wszystko prawda i wszystkich tych 
rzeczy jest zupełna obfitość w filmie Hoffmana. Reżyser buduje zresztą narrację filmu w taki 
sposób, że widz schodzi w głąb okropności wojny wychodząc od punktu wyznaczonego przez 
piosenki o wojnie śpiewane w kabarecie, w których wojna to „wojenka” („Wojenko, wojenko, cóżeś 
ty za pani…”), wspaniała przygoda „chłopców malowanych” - ułanów i żołnierzyków.  Na końcu tej 
drogi przez kolejne piekielne kręgi piękna kabaretowa szansonistka musi odpiłować własnoręcznie 
na wpół oderwaną rękę rannemu żołnierzowi w polowym lazarecie. 

A jednak daje się zauważyć kilka bardzo ważnych różnic pomiędzy sposobem rozumienia wojny 
u Spielberga i Hoffmana. Wojna bowiem to nie tylko makabra i chaos lecz także walka, która oprócz 
odwagi i siły wymaga rozumu, bo jest  rodzajem umiejętności (mówiono przecież kiedyś o „sztuce 
wojennej”). Każda dobra batalistyka musi uwzględniać także ten poziom narracji o wojnie. Co 
ciekawe – jest on obecny u samego Spielberga. To prawda, mamy u niego skrajny realizm (każdy 
pamięta metaliczny dźwięk kul uderzających w stalowe zapory czołgowe), jest także makabra – jak 
w scenie, gdy otępiały kapitan John Miller patrzy na żołnierza w stanie szoku, niosącego swoją 
własną, oderwaną przez wybuch rękę. A przecież za chwilę kapitan podejmuje walkę, to znaczy 
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zaczyna kierować wysiłkiem swoich żołnierzy. Walka rozpada się na ciąg działań, które trzeba 
wykonać, aby zdobyć pierwszy niemiecki bunkier. Widz od tego momentu nie tylko odczuwa 
wstrząsający charakter wojny jako triumfu śmierci i cierpienia ale także jako pewien zamysł, który 
widz jest w stanie zrozumieć. Hoffman – tak jak Spielberg – kiedyś to potrafił. Wystarczy przywołać 
bitwę z Potopu zakończoną szarżą husarii. Widz śledzi zamysł Czarnieckiego – szwedzka artyleria 
położyła ogień na rzece, odcinając Tatarów Kmicica walczących ze szwedzką rajtarią. Kmicic rzuca 
hasło odwrotu, rajtaria wpada za Tatarami do rzeki. Książę Bogusław musi wydać rozkaz 
przerwania ognia, bo armatnie pociski rozniosłyby na strzępy nie tylko Tatarów, lecz także jego 
własną kawalerię. Kiedy milkną działa, Czarniecki rzuca „Tegom chciał”, i daje rozkaz husarii, która 
już teraz może przelecieć jednym skokiem rzekę i rozgromić wroga.  Nie trzeba być studentem 
Akademii Sztabu Generalnego, żeby zrozumieć logikę tego działania, tak jak nie trzeba być 
specjalistą od taktyki walki piechoty morskiej, żeby zrozumieć, jak kapitan John Miller zdobywa 
pierwszy bunkier na swoim kawałku normandzkiej plaży. Niestety, w Bitwie Warszawskiej nic z 
tego wymiaru wojny nie ma – jest za to Natasza Urbańska  strzelająca z CKM-u do bolszewików i 
krwawa jatka walki wręcz fotografowanej z maksymalnego zbliżenia. No i jeszcze kilka obrazków 
z Piłsudskim, który objaśnia swoim generałom sens manewru znad Wieprza. Czyli jedna chwila 
wielkiej strategii (nota bene u Spielberga nie oglądamy Eisenhowera w sztabie), po to, żeby potem 
długo i do syta oglądać chaotyczną siekaninę. Kawalerzysta Jan Krynicki (Borys Szyc) nie może 
wykazać niczym więcej, jak tylko odwagą. Kapitan John Miller (Tom Hanks) jest nie tylko odważny, 
ale też umie wygrać.  I na tym, a nie tylko na różnicy budżetów, polega różnica pomiędzy tymi 
filmami. Szkoda. Bo jednak to naprawdę była wielka wojna i wielkie nasze zwycięstwo, osiągnięte 
nie tylko dzięki strategicznemu talentowi Piłsudskiego ale też dzięki odwadze połączonej z 
umiejętnością walki tamtych Polaków. Cóż, przyjdzie jeszcze poczekać na prawdziwie nowoczesną 
polską batalistykę. 

Dariusz Gawin 

Portal Filmowy 

https://teologiapolityczna.pl/dariusz-gawin-1920-bitwa-warszawska-trojwymiarowa-pocztowka-epicka 

  

http://www.portalfilmowy.pl/recenzja,4,12,1,1,1920-Bitwa-Warszawska-trojwymiarowa-pocztowka-epicka.html
https://teologiapolityczna.pl/dariusz-gawin-1920-bitwa-warszawska-trojwymiarowa-pocztowka-epicka


 

80 

"BITWA WARSZAWSKA 1920": TRZY 
PLAKATY 

WIADOMOŚCI 

Piątek, 5 sierpnia 2011 (09:06) 

Udostępnij 
30 września na ekrany kin wejdzie najnowszy film Jerzego Hoffmana - "1920 Bitwa 
Warszawska". Dystrybutor obrazu - Forum Film - zaprezentował trzy plakaty reklamujące 
oczekiwaną produkcję 

 

Urbańska., Olbrychski, Szyc - te nazwiska reklamują "Bitwę Warszawską 1920" /materiały 
dystrybutora 

To pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie aktorskich filmów zrealizowanych 
w technice 3D, a przy tym pełen dynamicznej batalistyki, imponujący fresk historyczny o jednej 
z osiemnastu najważniejszych bitew w dziejach świata. 

Nie wszyscy dziś zdają sobie sprawę z tego, że była to jedyna od XVII wieku zwycięska bitwa 
stoczona samodzielnie przez Polaków (13-25 sierpnia 1920 roku), która zadecydowała 
o losach wojny. Jerzy Hoffman, wybitny specjalista od wielkich widowisk filmowych, 
nominowany do Oscara za ekranizację "Potopu", był właściwą osobą, by zająć się tym 
tematem. 

- Chcemy przypomnieć Polakom, jak w 1920 roku, w bitwie pod Warszawą, zostały rozwiane 
wszelkie plany biura politycznego na Kremlu, na czele z Włodzimierzem Leninem, który przez 
Polskę chciał przerzucić rewolucję do Niemiec, a z Niemiec na zachód i zrealizować marzenie 
o rewolucji światowej. Tak się nie stało - mówił w jednym z wywiadów. 

Technika 3D pozwoliła zaś na to, by opowieść filmowa zyskała całkiem nowy wymiar. Tak ujął 
to autor zdjęć Sławomir Idziak: - Kino 3D daje nam cały repertuar nowych chwytów, dzięki 
którym doznanie emocjonalne widza w kinie jest dużo pełniejsze. 

"1920 Bitwa Warszawska" to jednak nie tylko wysokobudżetowa produkcja, z rozmachem 
ukazująca krwawe zmagania wojenne. To również rozgrywająca się na tle historycznej 
zawieruchy wzruszająca historia miłosna, w gwiazdorskiej obsadzie! 

https://film.interia.pl/newsroom,nDate,2011-08-05
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ffilm.interia.pl%2Fwiadomosci%2Fnews-bitwa-warszawska-1920-trzy-plakaty%2CnId%2C1799575%23utm_source%3Dfb%26utm_medium%3Dfb_share%26utm_campaign%3Dfb_share%26iwa_source%3Dfb_share
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Bohaterem filmu, którego akcja rozgrywa się w Warszawie w 1920 roku, jest Jan (Borys Szyc), 
lewicujący poeta i kawalerzysta, po otrzymaniu rozkazu wyjazdu na front, oświadcza się swojej 
narzeczonej Oli (Natasza Urbańska), aktorce warszawskiego teatru rewiowego. Ślubu 
w kościele św. Anny udziela młodym ksiądz Ignacy Skorupka (Łukasz Garlicki). Podczas walk 
Jan zostaje posądzony o bolszewicką agitację i skazany na karę śmierci. Tymczasem Olę 
nachodzi w teatrze natrętny wielbiciel, żandarm o nazwisku Kostrzewa (Jerzy Bończak). 
Wkrótce Ola wstępuje do Ochotniczej Legii Kobiet jako sanitariuszka i przygotowuje się do 
obrony Warszawy. 

Dla Nataszy Urbańskiej, która jest czołową aktorką Teatru Studio Buffo w Warszawie, rola 
w filmie Hoffmana, to fabularny debiut. 

- Bardzo się bałam, ale okazało się, że pracowali przy tym filmie fantastyczni i profesjonalni 
ludzie. Jerzy Hoffman mnie bardzo wspierał, a Sławomir Idziak jest cudownym artystą - 
powiedziała Natasza Urbańska i zdradziła, że praca z reżyserem była dla niej szczególna. 

- Jerzy Hoffman kocha aktora. Pomaga mu, chce, żeby czuł się komfortowo, a jeżeli ma się 
czuć niekomfortowo, to też mu w tym pomoże. Zrobi wszystko, żeby efekt końcowy był taki, jak 
sobie wymyślił - wyznała aktorka. 

W filmie zobaczymy też inne gwiazdy kina polskiego, m.in. Daniela Olbrychskiego, Bogusława 
Lindę, Adama Ferencego, Wiktora Zborowskiego, Wojciecha Pszoniaka, Mariana Dziędziela, 
Ewę Wiśniewską, Stanisławę Celińską i Grażynę Szapołowską. 

Piosenką promującą film będzie, nazwana roboczo, "Śpiewka 1920". Słowa napisał Jacek 
Cygan, autorem muzyki jest Krzesimir Dębski. Utwór wykonają Natasza Urbańska i Borys Szyc 
- aktorzy wcielający się w główne postaci tej historycznej opowieści. 

- Od początku marzyłem, żeby tę piosenkę zaśpiewał najlepszy polski duet, czyli Natasza 
i Borys. Bardzo się cieszę, że piosenka spodobała się aktorom - powiedział Krzesimir Dębski. 

Scenariusz "Bitwy..." napisał Hoffman razem z Jarosławem Sokołem. Scenografię przygotował 
Andrzej Haliński. Za kostiumy odpowiadali Magdalena Tesławska i Andrzej Szenajch, a za 
charakteryzację - Mira Wojtczak i Liliana Gałązka. 

 

 
Czytaj więcej na  

https://film.interia.pl/wiadomosci/news-bitwa-warszawska-1920-trzy-

plakaty,nId,1799575#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome 

  

https://film.interia.pl/wiadomosci/news-bitwa-warszawska-1920-trzy-plakaty,nId,1799575#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
https://film.interia.pl/wiadomosci/news-bitwa-warszawska-1920-trzy-plakaty,nId,1799575#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
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Weterani walk o niepodległość chcą 
pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 r. 

19 lis 2019  aktualizacja 25 lis 2019, 9:20 

 

1920 Bitwa Warszawska / Materiały Prasowe 

Do kancelarii marszałek Sejmu Elżbiety Witek wpłynęło pismo Federacji Stowarzyszeń 
Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość RP. Jego sygnatariusze chcą podjęcia działań 
Sejmu w sprawie budowy pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku - podaje "Nasz Dziennik". 

Do kancelarii nowo zaprzysiężonej marszałek Sejmu Elżbiety Witek 13 listopada wpłynęło pismo 
Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość RP. Jego sygnatariusze 
domagają się podjęcia konkretnych działań Sejmu i apelują o niezwłoczne przystąpienie do budowy 
pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Autorzy załączają do pisma projekt takiej uchwały, 
zaznaczając, że nadrzędnym celem jest upamiętnienie bitwy w formie monumentu" - podaje "ND". 

Jak przypomina gazeta, inicjatywy społeczne mające na celu postawienie pomnika Bitwy 
Warszawskiej pojawiły się już w 2017 roku. Przepychanka trwa już dwa lata, bez żadnego 
pozytywnego skutku. To jest zaskakujące i oburzające. Temat budowy pomnika powinien być już 
dawno ustalony i realizowany. Tymczasem jest tylko przepychany z miejsca na miejsce, bez żadnych 
konkretnych zadań wykonawczych - oburzał się w rozmowie z "ND" Leonard 
Kapiszewski, prezes Rady Fundacji Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość 
RP. 

Oczekujemy podjęcia stosownej uchwały przez Sejm, wówczas będzie ona wiążąca i zmusi wszystkie 
organy państwowe, odpowiedzialne za te problemy, do podjęcia działań w tym przedmiocie - mówił 
Kapiszewski. 

Jak przypomina "ND" Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyznaczyło swojego 
przedstawiciela do sądu konkursowego, który zajmuje się wyborem projektu budowy pomnika. Za 
realizację przedsięwzięcia odpowiada Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu 
m.st. Warszawy. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądał pomnik i gdzie stanie. MON patronuje 
natomiast budowie Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie - obecnie podejmowane są działania 
dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenia procedur przetargowych. 

17 października Senat RP przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej. 

 

https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/aktualnosci/artykuly/613208,weterani-pomnik-bitwa-warszawska-
1920.html 

https://www.dziennik.pl/tagi/marszalek
https://www.dziennik.pl/tagi/prezes
https://www.dziennik.pl/tagi/warszawa
https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/aktualnosci/artykuly/613208,weterani-pomnik-bitwa-warszawska-1920.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/aktualnosci/artykuly/613208,weterani-pomnik-bitwa-warszawska-1920.html
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Cud nad Wisłą. 99 lat temu rozegrała się 
decydują bitwa wojny polsko-bolszewickiej 

15 sie 2019  aktualizacja 19 lis 2019, 16:02 

 

 

Narodowe Archiwum Cyfrowe 

W dniach 13–15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa 
wojny polsko-bolszewickiej. Określana mianem "cudu nad Wisłą" i uznawana za 18. 
przełomową bitwę w historii świata zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i 
uratowaniu Europy przed bolszewizmem. 

 

Wojna polsko-bolszewicka rozpoczęła się krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 
Będąca początkiem wojny Operacja "Wisła" rozpoczęta została z rozkazu Lenina już 18 listopada 
1918 roku. 

Pokonanie Polski było dla Lenina celem taktycznym - głównym było udzielenie pomocy komunistom, 
którzy w tym samym okresie próbowali rozpocząć rewolucję w Niemczech i w krajach powstałych z 
rozpadu Austro-Węgier. 

Walki polsko-bolszewickie trwały do października 1919 roku. Przerwały je na trzy miesiące rozmowy 
pokojowe, które toczyły się w Moskwie i w Mikaszewiczach na Polesiu. Rozmowy te były swoistą 
"zasłoną dymną", bolszewicy cały czas bowiem przygotowywali plany inwazji przeciwko Polsce. Poza 
tym uwolnienie części sił Armii Czerwonej pozwoliło bolszewikom zadać ciężkie straty wojskom 
"białego generała" Antona Denikina, a także zmusić ukraińskiego przywódcę, walczącego zarówno z 
Rosjanami, jak i z Polakami, Semena Petlurę, do wycofania się na terytorium Polski. 

Z Petlurą rząd polski zawarł jednak porozumienie - w zamian za uznanie przez Ukrainę praw Polski do 
Małopolski Wschodniej (zwłaszcza do Lwowa), Polska uznała rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej. 
Podpisano też wspólną konwencję wojskową. 

7 maja 1920 roku siły polsko-ukraińskie wkroczyły do Kijowa. 

W tej sytuacji Armia Czerwona rozpoczęła ofensywę, dowodzoną przez Michaiła Tuchaczewskiego, 
jednego z najzdolniejszych dowódców sowieckich. Zdecydowany atak Tuchaczewskiego miał na celu 
zdobycie Warszawy, jednocześnie armia Siemiona Budionnego zaatakowała Polaków w rejonie 
Lwowa, a korpus kawalerii Gaj-Chana miał opanować północne Mazowsze, aby w ten sposób otoczyć 
i ostatecznie pokonać siły polskie. 

https://www.dziennik.pl/tagi/polska
https://www.dziennik.pl/tagi/polska
https://www.dziennik.pl/tagi/rzad
https://www.dziennik.pl/tagi/warszawa
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Wydawało się, że stolica jest nie do obrony. Jednak w czasie, kiedy Armia Czerwona zbierała siły do 
ostatecznej bitwy, Polacy przegrupowali wojska. 

Marszałek Józef Piłsudski już w pierwszej połowie lipca planował doprowadzenie do wielkiej bitwy. 
Początkowo zamierzał zatrzymać odwrót polskiej armii na linii Narwi i Bugu. Jednak szybszy i bardziej 
dramatyczny odwrót polskich wojsk wymuszał wybranie nowej lokalizacji. 

Bitwa Warszawska rozegrana została zgodnie z planem operacyjnym, który na podstawie ogólnej 
koncepcji Józefa Piłsudskiego opracowali szef sztabu generalnego gen. Tadeusz Rozwadowski, płk 
Tadeusz Piskor i kpt. Bronisław Regulski. 

Głównym celem operacji było odcięcie korpusu Gaj-Chana od armii Tuchaczewskiego i od zaplecza 
oraz wydanie skoncentrowanej bitwy na przedpolu Warszawy. 

Operacja składała się z trzech skoordynowanych, choć oddzielonych faz: obrony na linii Wieprza, 
Wkry i Narwi - co stanowiło rodzaj działań wstępnych; rozstrzygającej ofensywy znad Wieprza (na 
północ, na skrzydło sił bolszewickich) oraz wyparcia Armii Czerwonej za Narew, pościgu, osaczenia i 
rozbicia armii Tuchaczewskiego. 

W czasie polskich przygotowań do ostatecznego rozstrzygnięcia bolszewicy zbliżali się do Warszawy. 
Sądzili, że podda się ona w ciągu kilku godzin. Stolicę miały bezpośrednio atakować trzy armie: III, XV 
i XVI, natomiast IV Armia wraz z konnym korpusem Gaj-Chana maszerowała na Włocławek i Toruń z 
zamiarem przejścia Wisły na Kujawach, powrotu na południe i wzięcia stolicy w kleszcze od zachodu. 

Bitwa Warszawska rozpoczęła się 13 sierpnia walką o przedpole stolicy, m.in. o Radzymin, który 
kilkanaście razy przechodził z rąk do rąk. Ostatecznie polscy żołnierze, za cenę wielkich strat, 
utrzymali Radzymin i inne miejscowości, odrzucając nieprzyjaciela daleko od swoich pozycji. 

14 sierpnia działania zaczepne na linii Wkry podjęła 5. Armia gen. Władysława Sikorskiego, mająca 
przeciw sobie siły sowieckiej IV i XV armii. W zaciekłej walce pod modlińską twierdzą wyróżniała się 
m.in. 18. Dywizja Piechoty gen. Franciszka Krajewskiego. Ciężkie boje, zakończone polskim 
sukcesem, miały miejsce również pod Pułtuskiem i Serockiem. 

16 sierpnia gen. Sikorski śmiałym atakiem zdobył Nasielsk. Mimo to inne jednostki sowieckie nie 
zaprzestały marszu w kierunku Brodnicy, Włocławka i Płocka. 

Jednym z ważnych fragmentów Bitwy Warszawskiej było zdobycie 15 sierpnia przez kaliski 203. Pułk 
Ułanów sztabu 4. armii sowieckiej w Ciechanowie, a wraz z nim - kancelarii armii, magazynów i jednej 
z dwóch radiostacji, służących Sowietom do utrzymywania łączności z dowództwem w Mińsku. 

Szybko podjęto decyzję o przestrojeniu polskiego nadajnika na częstotliwość sowiecką i rozpoczęciu 
zagłuszaniu nadajników wroga, dzięki czemu druga z sowieckich radiostacji nie mogła odebrać 
rozkazów. Warszawa bowiem na tej samej częstotliwości nadawała przez dwie doby bez przerwy 
teksty Pisma Świętego - jedyne wystarczająco obszerne teksty, które udało się szybko odnaleźć. Brak 
łączności praktycznie wyeliminował więc 4. Armię z bitwy o Warszawę. 

Faza obronna Bitwy Warszawskiej trwała do 16 sierpnia, kiedy to, dzięki działaniom marszałka 
Piłsudskiego, nastąpił przełom. 

Dowodzona przez niego tzw. grupa manewrowa, w skład której wchodziło pięć dywizji piechoty i 
brygada kawalerii, przełamała obronę bolszewicką w rejonie Kocka i Cycowa, a następnie 
zaatakowała tyły wojsk bolszewickich nacierających na Warszawę. Tuchaczewski musiał wycofać się 
nad Niemen. Ostateczną klęskę bolszewicy ponieśli pod Osowcem, Białymstokiem i Kolnem. 

Według nowej koncepcji (opracowanej wraz z gen. Rozwadowskim) polska grupa uderzeniowa miała 
zgromadzić się nad dolnym Wieprzem, między Dęblinem a Chełmem, i wejść w skład gruntownie 
zreorganizowanych polskich oddziałów. 

Linię obrony (liczącą ok. 800 km) Piłsudski oparł o rzeki: Orzyc-Narew-Wisła-Wieprz-Seret. Podzielił ją 
na trzy fronty, przydzielając dowództwo generałom, do których miał największe zaufanie: Józefowi 
Hallerowi (Front Północny - obrona Warszawy), Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu (Front Środkowy - 
uderzenie na armię Tuchaczewskiego) i Wacławowi Iwaszkiewiczowi (Front Południowy). 

18 sierpnia, po starciach pod Stanisławowem, Łosicami i Sławatyczami, siły polskie znalazły się na linii 
Wyszków-Stanisławów-Drohiczyn-Siemiatycze-Janów Podlaski-Kodeń. 

W tym czasie 5. Armia gen. Sikorskiego, wiążąc przeważające siły sowieckie nacierające na nią z 
zachodu, przeszła do natarcia w kierunku wschodnim, zdobywając Pułtusk, a następnie Serock. 

https://www.dziennik.pl/tagi/stolica
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19 sierpnia jednostki polskie na rozkaz Piłsudskiego przeszły do działań pościgowych, starając się 
uniemożliwić odwrót głównych sił Tuchaczewskiego, znajdujących się na północ od Warszawy. 

21 sierpnia rozpoczęła się decydująca faza działań pościgowych: 1. dywizja piechoty z 3. Armii 
polskiej sforsowała Narew pod Rybakami, odcinając drogę odwrotu resztkom XVI armii sowieckiej w 
kierunku na Białystok, natomiast 15. dywizja piechoty z 4. Armii polskiej, po opanowaniu Wysokiego 
Mazowieckiego, odcięła odwrót oddziałom XV Armii sowieckiej z rejonu Ostrołęki. 

Podobnie 5. Armia polska przesunęła się w kierunku Mławy. IV Armia bolszewicka, nie wiedząc o 
klęsce pod Warszawą, zgodnie z wytycznymi atakowała Włocławek - zamykając sobie w ten sposób 
drogę odwrotu. 

W tej sytuacji jedynym wyjściem dla oddziałów sowieckich było przekroczenie granicy Prus 
Wschodnich, co też zrobiły 24 sierpnia. Tam część z nich została rozbrojona. 

25 sierpnia polskie oddziały doszły do granicy pruskiej, kończąc tym samym działania pościgowe. 

W wyniku Bitwy Warszawskiej straty strony polskiej wyniosły: ok. 4,5 tys. zabitych, 22 tys. rannych i 10 
tys. zaginionych. 

Straty zadane Sowietom nie są znane. Przyjmuje się, że ok. 25 tys. żołnierzy Armii Czerwonej poległo 
lub było ciężko rannych, 60 tys. trafiło do polskiej niewoli, a 45 tys. zostało internowanych przez 
Niemców. 

Według odnalezionych w ostatnich latach i ujawnionych w sierpniu 2005 roku dokumentów 
Centralnego Archiwum Wojskowego, już we wrześniu 1919 roku szyfry Armii Czerwonej zostały 
złamane przez por. Jana Kowalewskiego. Manewr polskiej kontrofensywy udał się zatem m.in. dzięki 
znajomości planów i rozkazów strony rosyjskiej i umiejętności wykorzystania tej wiedzy przez polskie 
dowództwo. 

Bitwa Warszawska została uznana za 18. przełomową bitwę w historii świata. Zadecydowała o 
zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na Europę 
Zachodnią. 

 

https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/wydarzenia/artykuly/605202,bitwa-warszawska-cud-nad-
wisla-losy-polska-europa.html  

  

https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/wydarzenia/artykuly/605202,bitwa-warszawska-cud-nad-wisla-losy-polska-europa.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/wydarzenia/artykuly/605202,bitwa-warszawska-cud-nad-wisla-losy-polska-europa.html
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