
KATONAI VONATKOZASD MEGJEGYZÉSEK 
A MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 1918—1919; 1919—1945 

ClMÜ KÖNYVHÖZ 

A Magyarország története 8. köte
téneik közelmúltban történt megjelené
se kulturális életünk jelentős eseménye. 
A legújabb történelmi kutatásokat is 
magába foglaló alkotás — meggyőző
désem szerint — ma még alig fel
mérhető szolgálatokat tesz a közmű
velődés színvonalának emelésében, 
nemzeti önismeretünk fejlesztésében. 

A terjedelmében is rendkívül impo
záns kötet természetszerűen sok kato
nai kérdéssel is foglalkozik. Kiemel
ném ezek közül, kidolgozottságuk alap
ján, a haditevékenységekre utalókat: 
a Tanácsköztársaság Vörös Hadserege 
által vívott hadműveletek leírását, a 
második világháborúval kapcsolatban 
pedig a Kárpát-csoport és a Gyors
csoport tevékenységének bemutatását, 
a 2. magyar hadsereg katasztrófájának 
megvilágítását, az 1. magyar hadsereg 
működésének ismertetését, és a szovjet 
hadsereg magyarországi felszabadító 
hadműveleteinek leírását. 

Minden katonaember szívét megör
vendezteti, hogy nemcsak a hadászati, 
hanem a hadműveleti és harcászati 
szakkifejezések vonatkozásában is jól 
sikerült leírásokkal találkozunk a kötet 
megfelelő helyein. Sajnos, nem mond
ható el ez az 1184. oldal után bera
gasztott térképvázlatról, amely a szak
szerűtlen és félreértéseket okozó rö
vidítések alkaknazása mellett még dur
va hibáktól sem mentes. (Pl. hadi
flottának írja a légiflottát, a Kárpá
tokban működő 1. magyar hadsereget 
3-as számmal illeti.) 

Megítélésem szerint jelentőségéhez 
képest kis helyet kapott a kötetben a 
Szálasi-hadsereg működésének és fel
bomlásának története. Erről a témá
ról az 1207., az 1209., az 1210., az 1214. 
és az 1216. oldalaikon olvasható csu
pán néhány mondat (összesen 15—20 
sornyi terjedelemben), amelyekből nem 
derül fény arra, hogy mit is jelen
tett a délnyugati hadszíntéren folyó 

haditevékenység szempontjából a ma
gyar királyi hadsereg létszámának és 
harcértékének rohamos csökkenése és 
néhány hónap leforgása alatt végbe
menő teljes megszűnése. A kötet em
lített oldalai az ún. „elfogyást" elvi
leg helyesen, de valójában elnagyolva 
és elszürkítve mutatják be. 

Mindezek oka feltehetően nem a té
ma horderejének lebecsülésében, ha
nem az eddig előtalált forrásanyagok 
szegényességében és az egész problé
makör kidolgozatlanságában rejlik. Er
re enged következtetni a Források és 
feldolgozások című mellékletben olvas
ható megállapítás: „A Szálasi-hatalom-
átvétel utáni időszak levéltári anyaga 
jóval szegényebb, mint a korábbié." 
(1348 o.) 

A magyar hadsereg akkori helyzeté
nek és szerepének elemzésekor emlé
keznünk kell arra, hogy 1944. szeptem
berében több mint egy millió fő volt 
állományában. Gondoljuk csak el, hogy 
milyen problémákat okozott ez a tel
jesen megbízhatatlanná vált fegyveres 
tömeg a német hadvezetésnek! A kü
lönböző törzsek hadműveleti naplói 
többször is panaszkodnak arról, hogy 
tartalékaikat a kieső magyar kötelékek 
helyére kénytelenek vezényelni, az ál
lások magyarok védte szakaszai pedig 
nem jelentenek akadályt a Vörös Had
sereg számára. Aligha kétséges, hogy 
a magyar hadsereg rohamos ütemű lét
számcsökkenése és a magyar katonák 
harcértékének minimumra csökkenése 
bizonyos mértékben ^hozzájárult a ha-, 
zánk területén kibontakozott szovjet 
hadműveletek sikeréhez. A kötetben 
— véleményen szerint — legalábbis 
utalni kellene a magyar hadseregnek 
erre a furcsa szerepére. 

Az új könyv a Szálasi-féle magyar 
hadsereg tevékenységét és felbomlásá
nak folyamatát a szovjet hadsereg fel
szabadító hadműveleteivel összefüggés
ben — a Tiszántúli hadművelet során, a 
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Budapestért vívott harcok alatt és vé
gül a dunántúli hadműveletek kereté
ben — említi meg. Ez a tagolás elvileg 
helyesnek tűnik, mert hiszen a műkö
dést és felbomlást — a politikai célta
lanság mellett — a szovjet hadsereg 
csapásai determinálták. 

A magyar hadsereg sorsa mégsem 
igazodott teljes egészében e hadműve
letekhez. Bizonyítja ezt, hogy a fel
bomlás nem mindenütt azonos módon 
és időben sem egészen egyezően ment 
végbe. Nem volt kapcsolatban egyértel
műen az említett hadműveletékkel a 
két új „nyilas" páncélgránátos hadosz
tály felállítása és a KIKFEK-ek (a ki
képző és felállító központok) tevékeny
sége sem. 

A már idézett oldalakon a szerzők a 
szökések, lemaradások és az átállások 
miatti létszámcsökkenést emelik ki, 
mint a Szálasi-hadseregre legjellem
zőbb folyamatot. Ennek helyességét 
nem vitatva szerintem rá kellett volna 
mutatni arra, ahogyan ez a három had
seregnél végbement és néhány olyan 
tényezőre is, amelyek ezt a folyamatot 
gyorsították, illetve lassították. 

E témakör részletesebb vizsgálata so
rán feltűnik, hogy a „lemaradások" 
Összefüggésben vannak a lakóhely fel
szabadulásával. Általában nem hagy
ják el alakulataikat a Tiszántúlon 
azok, akik bevonulásuk előtt Buda
pesten, vagy a Dunántúlon laktak, de 
a Kárpátaljaiak, az Erdélyiek már 
semmi esetre sem vonulnak vissza a 

Tiszáig. Ez egyaránt vonatkozik a ru
szin, a román és a magyar anyanyel-
vűekre. 

Az átállástól sokakat elriasztott a 
retorziótól való félelem és annak koc
kázata is, hogy a szembenálló szovjet 
katonák, a szándékot félreértve, fegy
verüket fogják használni az éppen 
átállókkal szemben. 

Egyes helyeken megfigyelhető, hogy 
a parancsnokok iránti bizalom, a kö
teléken belüli egészséges szellem 
meghosszabbította az alakulatok 
együttmaradását, még súlyos hadmű
veleti helyzetben is. 

A Szálasinhadsereg tevékenységéről 
és felbomlásáról leírtak néhány helyen 
pontosíthatók lennének, s talán az 1216. 
oldalon a magyar csapatok zárt egy
ségben történő átállásáról szóló mon
dat is kiegészülhetne azzal az utalás
sal, hogy „ezek közé két magasabbegy
ség is tartozott, mégpedig az 1; hegyi
dandár és a 24. gyaloghadosztály. Az 
előző a Dunántúlon, az utóbbi Szlová
kia területén tette le szervezetten a 
fegyvert a 2. Ukrán Front csapatai 
előtt." 

E szerény megjegyzések egy piHana-
tig sem vonhatják kétségbe a Magyar 
Tudományos Akadémia Történettudo
mányi Intézetének óriási érdemeit a tíz 
kötetre tervezett Magyarország Törté
nete 8. kötetének elkészítésében. A 
szerzők iránti tisztelet késztetett e 
vélemény megírására. 

Móricz Lajos 
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