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dokumentumokat tárnak a történettu
domány művelői és az érdeklődő olvasó
közönség elé, amelyek néhány évtized
del ezelőtt egy azóta letűnt rezsim orszagvezető tevékenységének „Boríték
alatt kezelendő!", féltve őrzött i,ratai
voltak, s amelyek a szocialista magyar
történet- és hadtörténet-tudománynak
a Horthy-hadseregről eddig megrajzolt
kepét igen sokoldalúan és meggyőzően
megerősítik, illetve több vonatkozásban
uj, értékes adatokkal kiegészítik.
A dokumentumkötet a Horthy-kor
szak es hadserege negyedszázados törté
netének legbizalmasabb, egyben legismeretlenebb eseményeibe és gondosan
rejtett titkaiba avatja be az olvasót. Az
egyes iratokat tanulmányozva egy olyan
fegyveres erő életét ismerjük meg
amelyről huszonöt éven át azt hangoz
tatták, hogy mentes minden politikától,
holott születésétől dicstelen megszűné
séig a legreakciósabb politikát szolgáltci.
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A Hadtörténelmi Intézet és a Zrínyi
Katonai Kiadó közös gondozásában
megjelent kiadvány az első forráspubhkáció az ellenforradalmi Horthy-rend
szer hadseregéről: ily módon hézagpótló
s igen jelentős munka rnind a történet
tudomány, a közép- és felsőoktatás,
mind pedig a politikai propaganda
szempontjából.
A kötet szerzői — Morva Tamásné,
Hetes Tibor és Tóth Sándor — olyan

A szerzők ebben a kötetben az 1919—
1938-as évek, valamint a Horthy-hadsereg erkölcsi-politikai karakterét bemu
tató iratanyagát közlik. Ebből az tűnik
ki, hogy a kiadványt egy másik követi,
amelyben a létrehozott hadsereg szer
vezésének az államapparátusban betöl
tött szerepének konkrétebb megvilágítá
sát adják. Erre egyébként a szerzők
utalnak is.
A mű tematikai megoldása változa
tossá, egyben olvasmányossá teszi a
publikált iratanyagot. Rendkívül figye
lemreméltó a szerzők foirrásközlésének
módszere is. A hármas kollektíva az
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egyes dokumentumokhoz kommentár
ban rögzíti észrevételeit és kritikai
megjegyzéseit, emellett röviden össze
foglalja a témához tartozó más, a kö
tetben nem publikált irat lényegét —
ezzel elősegítve a kérdés jobb megérté
sét.
A forráspublikáció időben két részre
tagozódik. Az I. részben az 1919—1921-es
évek eseményeivel kapcsolatos iratokat
találjuk. Ezek a „titkos", „szigorúan bi
zalmas" és „bizalmas" okmányok bemu
tatják a Horthy-hadsereg létrehozásá
nak körülményeit, a fehérterror és a
nyílt katonai diktatúra tevékenységét, a
hadsereg belső életét, a társadalmi, faji
és politikai megkülönböztetések lánco
latát, a fegyveres erő revíziós tervét és
a tisztikar szellemi arculatát. Ebben a
részben olvashatunk a különleges ala
kulatok megszervezéséről és viselt dol
gairól, valamint arról, milyen szerepet
játszottak az antanthatalmak az ellen
forradalmi hadsereg megteremtésében.
A dokumentumkötet II. részében kö
zölt iratokból megtudjuk, hogyan épí
tették ki az ellenforradalmi fegyveres
erőt, s milyen szerepet töltött be e had
sereg az ország fasizálásában és militarizálásában. Ugyancsak itt találjuk
Horthy, Gömbös, Soós, Shvoy, Rácz és
Sónyi tábornokok, katonai attasék és
más vezető személyiségek leveleit, em
lékiratait, valamint jelentéseit, amelyek
ből egyértelműen kitűnik, hogyan lán
colták a magyar honvédséget Mussolini
és Hitler fasiszta hadseregéhez, továbbá
milyen erőfeszítéseket tettek a hadfej
lesztés és a hadseregnek a háborúra
való felkészítése érdekében. E részben

publikált okmányok bemutatják még a
Horthy-hadsereg politikai megbízható
ságának biztosítására irányuló törekvé
seket és a szélsőjobboldali elemek út
jának egyengetésére tett erőfeszítéseket
is. Egyébként e részben más politikai vi
szonyok között, de azonos problémák
tükröződnek: kalandortervek, faji és
politikai megkülönböztetés, pánikszerű
félelem a kommunizmustól, törekvés az
ország lakosságának, különösen az ifjú
ságnak revizionista, irredenta, militaris
ta szellemű nevelésére.
A szerzők a fejezetek egyes tárgykö
rein belül a dokumentumokat időrend
ben közlik, eltekintve néhány kivétel
től, amikor az egymást szorosan kiegé
szítő iratokat egymásután adják. Az
egyes okmányokat ellátták szerkesztett
címmel is, feltűntetve az irat küldőjé
nek és címzettjének nevét, valamint be
osztását — kiemelve a dokumentum lé
nyeges mondanivalóját. Az iratok után
az olvasó megtalálja azok jellegét és őr
zésének helyét — s mint már korábban
utaltam rá, sok okmányt kommentárral
láttak el, amelyben ismertetik az irat
keletkezésének és történetének fontosabb körülményeit.
A szerzők a dokumentumokban meg
hagyták az aredeti rövidítéseket, de a
függelékben megadják ezek magyaráza
tát.
Az okmánypublikációhoz Tóth Sándor
írt bevezető tanulmányt, amely meg
könnyíti, hogy az iratok mozaikjaiból
összefüggő képet alakítsunk ki ma
gunknak az ellenforradalmi Horthyhadseregről.
Molnár Pál
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