
ZSIGMONDY LÁSZLÓ 

A 2. MAGYAR HADSEREG A SZOVJETUNIÓ ELLENI HÁBORÚBAN, 
I942- I943 

(Fejér Megyei Levéltár Közleményei 18., Székesfehérvár, 1995. 247 o.) 

A XX. századi magyar hadtörténetírás egyik 
legtöbbet vitatott, leginkább a kutatás előterébe 
került témája a magyar 2. hadsereg története 
(volt). Horváth Miklós dokumentum-ösz-
szeállítása (A 2. magyar hadsereg megsemmisü
lése a Donnál, Bp., 1959. Zrínyi Katonai Kiadó), 
majd Nemeskürty István munkája (Requiem egy 
hadseregért, Bp., 1972. Magvető Könyvkiadó) 
irányította rá a kutatók figyelmét a témára és 
kezdtek el közülük többen elmélyülten foglal
kozni a kérdéssel. Tették ezt annak ellenére, 
hogy nem kevesen vélekedtek úgy: az említett 
két szerző írásával a téma feldolgozást, a kérdé
sek összessége megválaszolást nyert. A két kö
tet hiányosságai, nem minden esetben hiteles 
történészi választ adó megoldásai azonban egy
re inkább sürgették a téma szakmai feldolgozá
sát. Ilyen megfontolás indította el a Németor
szágban élő Zsigmondy László kutatásait is. A 
volt Magyar Királyi Honvédség egykori vezér
kari ezredese, aki a hadműveleti területen mű
ködő magyar 2. hadsereg 10. könnyű hadosztá
lyának vezérkari főnöke, majd a hadsereg had
műveleti osztályának a vezetője volt, érthető 
„elfogultsággal" nyúlt a témához. Ez az „el
fogultság" azonban nem volt más, illetve több, 
mint a személyes átélő ok-okozat közti össze
függéseket is kereső „elfogultsága". 

Zsigmondy László nem emlékezést kívánt ír
ni, ezért igyekezett a számára elérhető magyar 
és német munkákat hasznosítani. Ezek száma 
azonban nem volt túl nagy. Kéziratát így alapve
tően az említett Horváth-féle dokumentum
összeállításra kellett, hogy alapozza, míg a né
met hadtörténeti feldolgozások az általános 
helyzet - a keleti front eseményei - bemutatá
sához nyújtottak segítséget. A szerző írása elő
ször 1981-ben, mint kézirat látott napvilágot, 
alig néhány tucat példányban, mégis sokat idé
zett, használt forrása lett számos, a kérdéssel 
foglalkozó írásnak. Igazi könyvvé közel tizenöt 
esztendei várakozás után válhatott. Ezért a Fejér 
Megyei Levéltárnak jár köszönet, amely a má
sodik világháború nem egy magyar tábornoká
nak, törzstisztjének írását adta már ki, illetve 
tervezi kiadni. (Hollósy-Kuthy László emlékira
ta, Csoknyai Pál emlékezése, Tömöry Jenő írá
sa ...) 

Felmerülhet természetesen az olvasóban - és 
a recenzió megírására vállalkozóban is - a kér
dés, hogy volt-e, van-e aktualitása Zsigmondy 
László munkája kiadásának? A kérdés már csak 
azért is jogosnak tűnhet, mert az Erdős Ferenc 
által szerkesztett kötet szakmai lektorának, Sza
bó Péternek a közelmúltban megjelent mono
gráfiája (Don kanyar, Bp., 1994. Zrínyi Kiadó) a 
recenzens véleménye szerint, alapos és hiteles 
képet adva a magyar 2. hadsereg történetéről, a 
további kutatások szükségességét jelentősen 
megkérdőjelezi. A kérdésben megbúvó esetle
ges nemleges válaszra ösztönző gondolat elle
nére is azt kell mondanom, nem volt felesleges 
Zsigmondy László munkáját közreadni! A kötet 
egy jól képzett vezérkari tiszt 1970-es évekbeli 
hadtörténészi teljesítményét jelzi, amelyet a for
rások és feldolgozások csekély száma ellenére 
figyelemre méltónak tekinthetünk. Különösen 
figyelemre méltó az, hogy a legújabb és leghite
lesebb kutatási eredmények és Zsigmondy ti
zenöt évvel ezelőtti megállapításai között szá
mos esetben azonosság fedezhető fel - pl. Jány 
Gusztáv vezérezredes, hadseregparancsnok 
személyének megítélése; a hadsereg helytállásá
ról való értékelés stb. 

Zsigmondy László írása természetesen tény
anyagát, szemléletét tekintve újat nem tud 
nyújtani a ma kutatójának, de kéziratként tör
tént megjelentetésekor nem keveseket ösztön
zött vitára, így pl. bajtársát, Lajtos Árpádot, aki 
vélhetően Zsigmondy László írásának hatására 
kezdett el alaposabban foglalkozni a magyar 2. 
hadsereg történetével és készítette el munkáját, 
mely 1989-ben meg is jelent. (Lajtos Árpád: 
Emlékezés a 2. magyar hadseregre, 1942-1943, 
Bp., 1989. Zrínyi Kiadó.) 

Zsigmondy László munkájában helyesen 
mutat rá azokra az okokra, amelyek Magyaror
szágot a Szovjetunió elleni háború aktív részt
vevőjévé tették. Az okokat ő is Trianonban látja. 
A megalázó békediktátumnak kitett ország 
„kitörési kísérletei" az 1920-as és 1930-as évek
ben nem jártak eredménnyel. Franciaország és 
Nagy-Britannia elutasító magatartása Olasz-
majd Németország irányába terelte az országot. 
Az 1939 óta zajló háború német sikerei, illetve a 
területi változásokat eredményező „német szö-
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vetségi politika" arra ösztönözte a magyar poli
tikai és katonai vezetést, hogy a szomszédos or
szágokkal zajló versenyfutásban - kit tekintenek 
majd a németek a legjobb és legmegbízhatóbb 
„szövetségesnek" (Románia?, Szlovákia?, Hor
vátország?, Magyarország?) - nem szabad lépés
hátrányba kerülni. Úgy vélem - Zsigmondy 
Lászlóhoz hasonlóan - , hogy sokkal inkább ez 
volt a Szovjetunió elleni háborúhoz történt 
csatlakozás oka mint a szovjet-, avagy 
, ,bolsevizmusellenesség". 

A magyar 2. hadsereget ennek a politikának a 
jegyében - ,,a jövőnk miatt a győzelemből ki 
kell vennünk a részünket" - küldték a keleti 
hadszíntérre, akkor, amikor az önkéntesség már 
messze nem volt realitás, engedni kellett a né
met követelésnek, azt legfeljebb mérsékelni le
hetett. A német igényeket még sikerült részben 
csökkenteni, a hadsereg felhasználásába, alkal
mazásába azonban már nem sikerült beleszólni. 
A „szövetségesi" formában zajló háborúban a 
magyar 2. hadseregnek a vezetést tekintve alá
rendelt szerep jutott. Sokan ezt a hadsereg pa
rancsnokának, vitéz Jány Gusztáv vezérezre
desnek a hibájául rótták, rójják fel. Ez azonban 
téves megállapítás. Jány nem tett mást az adott 
viszonyok között, mint amit számára a Legfel
sőbb Hadúr, Horthy Miklós kormányzó előírt, 
az pedig 1942 decemberétől, Hitler kívánságá
nak megfelelően, az utolsó emberig történő ki
tartás volt. Zsigmondy László, mint egykoron 
Horthy Miklósra felesküdött katona, pontosan 
érzékelte és értette ezt a problémát, még akkor 
is, ha úgy vélte, Jánynak bizonyos esetekben 
önállóbban kellett volna cselekednie. Jány 
azonban nem tudta feloldani a kormányzói pa
rancs és a kialakult helyzet közti ellentétet és 
így inkább az előbbinek a szellemében cseleke
dett, mint ahogy valószínűleg a helyzetében a 
katonai vezetők döntő többsége is cselekedett 
volna. 

Zsigmondy László könyvében jelentős teret 
szentelt a német katonai elképzelések, valamint 
a sztálingrádi csata következtében kialakult 
helyzet bemutatásának, joggal bírálva a német 
lépéseket. Érthető a keleti hadszíntér ezen tér
ségében kialakult helyzet ilyen formában történt 
bemutatása, hiszen ez bizonyult döntőnek a 
magyar 2. hadsereg sorsának alakulására, 
ugyanakkor kevesebb hely jutott a hadsereg 
helyzetének a bemutatására. Ez az utolsó idő
szak eseményei esetében olyan mértékben 
korlátozódott, hogy nem kapunk mást, mint a 
már többször hivatkozott Horváth Miklós-féle 

dokumentum-Összeállítás egyes dokumentuma
inak kivonatolását. 

Minden, a szerző halála után kiadott, esetleg 
ismételten kiadott munka - főleg ha az a forrá
soktól többé-kevésbé elzárva, kézirat gyanánt 
íródott - alapos szerkesztői munkát igényel. Ezt 
az elvárást Erdős Ferenc igyekezett megoldani, 
alapvetően megfelelően. Természetesen, mint 
minden ilyen munkánál, ennél is estek kisebb 
hibák, hiányosságok. Ezek egy része más mun
kákból átvett jegyzetek esetében fordult elő 
többször, ahol bizonyos dolgok hibásan jelen
tek meg, így pl. Langermann-Erlencamp páncé
los tábornok rendfokozata mellett a vezérőr
nagy feltüntetése - a kettő kizárja egymást, mi
vel a fegyvernemi tábornok a harmadik tábor
noki rendfokozat volt a sorrendben (vezér
őrnagy, altábornagy, az adott fegyvernem tá
bornoka, vezérezredes, tábornagy) - , a magyar 
katonai rendfokozatok nem minden esetben 
történő pontos használata (1941 tavaszán gya
logsági tábornok helyett a még nem létező ve
zérezredes, a tábornok helyett a még nem léte
ző vezérőrnagy), a jegyzetekben egyes szemé
lyeknél az 1943 tavaszát követő időszakban el
ért rendfokozat megadása, míg másoknál ennek 
elmaradása. Néhány hibás időpont és elírás kor
rekciója elmaradt - pl. Zsigmondy szerint Ma
gyarország nem volt határos a Szovjetunióval, 
ám ez 1939 őszétől már nem helyes megállapí
tás -, csakúgy mint néhány névé is - pl. Zeitzler 
Kurt általában Zeitler-ként szerepel. 

Ezen apró kifogások természetesen többnyire 
a „szakmai olvasóban" és nem az olvasók több
ségében merülnek fel, az előbbiben is azért, 
mert sokszor támaszt olyan igényt - hibátlan 
munka -, melynek megfelelni szinte egyikünk 
sem képes; ettől függetlenül az arra való törek
vés feltétlenül fontos. Úgy vélem, ez a törekvés 
megvolt a kötet szerkesztőjében és lektorában 
egyaránt, akik Zsigmondy László örökösének, 
dr. Vashegyi Endrének a közreműködésével 
valamennyiünk számára hozzáférhetővé tették 
ezt a kötetet, melyet a szerző eképpen ajánlott 
egykori bajtársai emlékének: „Tisztelettel és ke
gyelettel adózom azoknak a magyar bajtársak
nak, akik a szovjetunióbeli harcokban és a doni 
téli csatában hősi halált haltak, vagy megfagytak 
az orosz hómezőkön. Ezzel életüket áldozták a 
magyar haza jobb jövőjének reményében. Ad
jon a magyarok Istene örök és békés nyugo
dalmat nékik. Dicső emléküket ne feledjük so
ha!" 

Szakály Sándor 
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