
S Z E M L E 

GODÓ ÁGNES—SZTANA BÉLA: 

A HORTHY-RENDSZER KATONAI IDEOLÓGIÁJA 
(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1965. 316 o.) 

Századunk egyik legreakciósabb és 
legembertelenebb hatalmi rendszere az 
ellenforradalmi Horthy-rendszer volt, 
s a magyar nép történetének legszé-
gyenletesebb napjaira emlékeztet: Már 
létrejötte is olyan körülmények között 
történt, amelyek meghatározták e rend
szer antibolsevista, fajgyűlölő és szél
sőségesen nacionalista—soviniszta jel
legét. Az imperialista hatalmak ál
tal elnyomott és szétzúzott proletár
diktatúra helyébe Magyarországon — 
elsőnek Európában — hatalomra lépő 
fasizmus vadállati kegyetlenséggel ve
tette magát a demokrácia híveire, a 

magyar dolgozók tömegeire. Horthy 
pribékjei, a darutollas kardcsörtetők 
ellenforradalmi különítményei, a ma
gyar úri osztályok legelvetemültebb 
elemei vérben gázolva s fosztogatva 
dúlták fel az országot és ölték halomra 
a kommunistákat és demokratákat, zsi
dókat és keresztényeket egyaránt. 

Az ártatlanul legyilkolt emberek ez
reinek vére árán született rendszer fej
lődésében, majd pusztulásában sem ta
gadta meg önmagát: fasisztább volt a 
fasisztánál, kommunistaellenessebb és 
fajgyűlölőbb a német nemzeti nacio
nalizmusnál. A rendszer uralkodó kö
rei — az arisztokrácia, a pénz- és ipar
mágnások, a földbirtokos osztály tagjai 
és az úgynevezett „középosztály" felső 
rétegei — népellenességükkel, naciona
lista beállítottságukkal, kommunista-
ellenességükkel és antiszemitizmusuk
kal igyekeztek túlszárnyalni olasz és 
német elvbarátaikat. Ezt bizonyítja az a 
tény is, hogy a második világháború 
befejező szakaszában Magyarország — 
a terror hatása alatt — még akkor is 
kitartott a német fasiszták oldalán, 
amikor azokat összes csatlósaik el
hagyták és előrelátható volt a náci ha
talom rövid időn belüli szétverése sa
ját országa területén. 

Sajnos, történészeink közül viszony
lag kevesen és keveset foglalkoznak e 
rendszernek a gondos elemzésen ala
puló feldolgozásával, annak ellenére, 
hogy nem lehet közömbös számunkra: 
feldolgozzuk-e ennek a kornak a tör
ténetét a következő nemzedékek ré-
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szere, vagy sem. Különösen kevés fi
gyelmet fordítanak történészeink, el
sősorban hadtörténészeink, a Horthy-
rendszer katonai területének — kato
napolitikájának, katonai doktrínájá
nak, militarista eszméinek és nézetei
nek, hadművészetének, katonai rend
szerének stb. — a feltárására és meg
ismertetésére. 

Ily módon csak örömmel lehet üd
vözölni Godó Ágnesnek és Sztana Bé
lának „A Horthy-rendszer katonai 
ideológiája" című, a Zrínyi Katonai 
Kiadó gondozásában megjelent művét, 
amelyben a szerzők elismerést érdemlő 
igyekezettel tárják az olvasó elé a gyá
szos emlékű Horthy-korszak ideológiá
jának katonai vonatkozású kérdéseit. 

A szerzők hozzáértő munkáját di
cséri az a tény is, hogy a viszonylag 
nem nagy terjedelmű művükben az el
lenforradalmi rendszer ideológiájának 
a katonai vonatkozású kérdéseiről át
fogó, jól áttekinthető képet tudnak 
nyújtani. Lényegében többet adtak an
nál, mint amennyit a mű címéből kö
vetkeztetni és igényelni lehet. Ily mó
don az olvasó nemcsak a Horthy-rend
szer politikájából fakadt katonapoliti
kai, a háborúra és a hadseregre vonat
kozó katonai elméleti kérdésekről, né
zetekről kap tájékoztatást, hanem az 
állampolgároknak „a bölcsőtől a ko
porsóig" való ideológiai megdolgozásá
nak rendszeréről és gyakorlati meg
valósításáról, a hadseregen kívüli ka
tonai elő- és utóképzés módszereiről, a 
hadseregszervezési elvekről és azoknak 
az életben való meghonosításáról, a 
hadsereg technikai ellátottságáról, va
lamint a katonai kiképzés fejlődéséről 
és a hadművészet helyzetéről is. 

E rövid tartalmi felsorolásból is 
olyan következtetésre juthatunk, hogy 
a műnek célszerűbb lett volna kissé 
hosszabb, de a tartalmat jobban vissza
tükröző címet adni. Például: „A Hor
thy-rendszer ideológiájának katonai 
vonatkozásai és ellenforradalmi had
serege". Tudniillik a szerzők — való
színűleg a Horthy-hadsereg megismer
tetése céljából •— fejezeteket írtak 
olyan kérdésekről, amelyek az úgyne
vezett „katonai ideológiának" sem a 
társadalmi-politikai, sem a sajátosan 
katonai oldalához nem tartoznak. „A 
mai imperializmus katonai ideológiája" 
című, 1956—57. években megírt és 

1958-ban orosz nyelven kiadott mű1 

szerzőinek véleménye szerint, a „ka
tonai ideológia" „sajátosan katonai tar
talmát azok a militarista eszmék, né
zetek és álláspontok alkotják, amelyek 
az imperialista országok rablóháborúi 
előkészítésének és lefolytatásának mód
ját mutatják meg."2 Ez a meghatáro
zás arra enged következtetni, hogy itt 
a doktrínához hasonló kategóriáról van 
szó, vagyis ha az adott nézetek és ál
láspontok az állami-politikai vezetés 
által elfogadottak, akkor a hivatalos 
katonai doktrína tartalmát meríti ki, 
ellenkező esetben egyéni, vagy bizo
nyos körök katonai eszméiről és né
zeteiről van szó. Ha ez így van, akkor 
a „katonai ideológia" sajátos katonai 
oldalához nem tartoznak és nem is 
tartozhatnak a hadművészet (hadászat, 
hadművelet, harcászat), a katonai rend
szer (csapatszervezés, mozgósítás, igaz
gatás), a kiképzés elméleti kérdései
vel összefüggő elvek és nézetek. 

Félreértés ne essék, nem azt állítom, 
hogy az utóbb felsoroltakról szükség
telen írni. Magam is vallom, hogy a 
Horthy-hadsereg történetét kutatni, s 
e munka eredményeit igen széles kör
ben ismertetni kell. Itt csupán azt vi
tatom, hogy a mű tartalmának csak 
egy részét, fedi a cím, másrészt esetleg 
félreértést okozhat az olvasók bizo
nyos köreiben a IV. és V. fejezetek
ben foglaltak, zöme a megfogalmazás
ból ugyan úgy tűnik, mintha azok a 
„katonai ideológia" sajátosan katonai 
részének elemeit alkotnák. 

Természetesen ez a körülmény nem 
csökkenti a mü értékét. A közölt ada
tok hitelesek, pontosak és sok oldalú 
bizonyítékot szolgáltatnak a horthysta 
hadsereg különböző területén uralkodó 
állapotokról, a hadsereg kiképzettsé-
géről és hadrafoghatóságáról. 

A Horthy-rendszer katonapolitikai 
vonatkozású nézetei magukon viselték 
a magyar kizsákmányoló úri osztályok 
közel négy századon keresztül folyta
tott reakciós, népellenes és agresszív 
politikájának jellemző vonásait. Mili
tarista eszméinek fő tartalmáról kiala
kult véleményem kissé eltér a szerzők 
által meghatározottaktól. Szerintem a 
Horthy-rendszer militarista eszméinek 

1 Magyar k i a d á s : Budapes t , Zr íny i Kiadó. 
1961. 

2 Uo. 18. o. 
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közös és igen jellegzetes vonása,-avagy 
tartalma a szélsőséges nacionalizmus, 
az antibolsevizmus és antidemokratiz
mus, az agresszív revizionizmus volt. 
Ami pedig Horthyék militarista esz
méi által szolgált célkitűzéseket illeti, 
teljes mértékben magunkévá kell ten
ni a szerzők álláspontját. A magyar 
reakciós uralkodó körök „szent fel
adatuknak" tartották Nagy-Magyaror
szágnak fegyverekkel való visszaállítá
sát — mint a nyugati kultúra és ke
reszténység bástyáját, a keleti kom
munista veszély elhárító j át. E célból 
igénybe véve a propaganda valameny-
nyi eszközét, mind külföld felé, mind 
az országon belül állandó, jól szerve
zett propaganda hadjáratot folytattak, 
amelynek során igazolni próbálták a 
népellenes politikájukat az irreden-
tista-revizionista nézeteiket, a munkás-
és szegényparaszt mozgalmak barbár 
vérbefojtását, a faji és nemzetiségi 
megkülönböztetést célzó intézkedései
ket stb. A szerzők igen mélyrehatóan 
elemzik az ellenforradalmi rendszer 
agresszív politikájának történelmi iga
zolására irányuló törekvéseket és he
lyesen határozzák meg, hogy a szel
lemtörténeti irányzat, a magyar geo
politika, a turánizmus és más egyéb 
reakciós fajvédő, fasiszta elméletek a 
legkézzelfoghatóbb hazugságra épültek 
és a néptömegek megtévesztését és be
csapását szolgálták. 

A könyv egyik legsikerültebb része 
a III. fejezet, amelyben a szerzők a 
Horthy-rendszer katonai teoretikusai
nak a háború megvívásához szükséges 
politikai, gazdasági és erkölcsi ténye
zőkről vallott nézeteit foglalják össze. 

Vitatható a szerzők által a szovjet 
hadtudománynak tulajdonított, a há
ború menetét és kimenetét meghatá
rozó tényezőkről kifejtettek egy része. 
Konkrétan a katonai tényezőkről val
lott nézettel nem lehet egyetérteni. A 
63. oldalon található 1. ábrán legfőbb 
tényezőnek tüntették fel „a fegyveres 
erők mennyiségét és minőségét", amely
nek alárendeltek (vagy abból fakad
nak?) a többi katonai tényezők: a csa
patok erkölcsi-harci szelleme; a fegy
veres erők felszerelése és technikai el
látottsága; a parancsnoki állomány mi
nősége; a fegyveres erők hadművé
szete, a csapatok katonai szakértelme 
és harci jártassága. A fegyveres erők 

mennyiségének és minőségének ilyen 
rangot tulajdonítani a múltban is túl
zás lett volna, de még inkább túlzás és 
hibás ma, ha azt az atombombára is 
vonatkoztatjuk. 

A múlt egyes háborúi is ellentmon
danak a szerzőknek. Pl.: Szovjetunió
nak az intervenciósok elleni és pol
gárháborúja, amikor is a Vörös Had
sereg időben, mennyiségileg, de mind
végig minőségileg (kiképzettség, fegy
verzet, felszerelés, ellátás stb.) elma
radt ellenfelei mögött, s mégis győ-
zetmet aratott. Hasonló példát szol
gáltatnak Franciaország háborúi Ma
rokkó, Vietnam, majd Algéria népi erői 
ellen, az Amerikai Egyesült Államok 
fegyveres erőinek az ENSZ-lobogó lep
le alatt vívott rabló háborúja a Ko
reai Népköztársaság ellen és a jelen
legi, a Vietnami Felszabadítási Front 
erői szétverését célzó háborúja. Törté
nelmi példák tehát azt igazolják, hogy 
mennyiségileg és minőségileg gyen
gébb hadsereg is győzhet e tekintetben 
fölényben levő ellenségével szemben — 
a megfelelő szintű erkölcsi és más té
nyezők megléte esetén. 

Vajon mi a helyzet az atomháború
ban? A fegyveres erők mennyisége itt 
semmiesetre sem lehet meghatározó 
tényező, mivel a korlátlan hatótávol
sággal rendelkező rakétákkal célbajut
tatott több megatonnás nagyságrendű, 
tömegesen alkalmazott atomfegyverrel 
nemcsak az erőviszonyokat lehet órák, 
sőt percek alatt döntően megváltoz
tatni, hanem országokat lehet szétzúz
ni és a háborúból kikapcsolni. Ez a 
tétel nemcsak hadászati vonatkozás
ban érvényes, hanem hadműveleti, sőt 
harcászati szinten is. Ma egy hadosz
tály a rendelkezésére álló rakéta-atom
eszközei, valamint a gépkocsizó lö
vész- és harckocsicsapatai összehangolt 
csapásaival többszörös erejű ellenfelét 
szétverheti. 

Nem egészen érthető a szerzők által 
kiemelt és vázolt minőség kérdése 
sem, mert a legfőbb tényezőből leve
zetett fő tényezők is minőségi megha
tározók: erkölcsi szellem, felszerelés 
és technikai ellátottság, parancsnoki 
kar minősége stb., stb. Ügy vélem ez 
vita tárgya sem lehet. Ugyanakkor a 
szerzők itt sem említik meg a katonai 
rendszert, a fegyveres erők szervezésé
vel kapcsolatos igen fontos tényezőt, 
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viszont a későbbiekben elég részletesen 
foglalkoznak a hadseregszervezés kér
déseivel. 

Nem lehet egyetérteni a szerzőkkel, 
hogy az említett ábrán az „A" cso
porthoz sorolják — mint közvetett té
nyezők a tudomány és technika vív
mányait, amikor napjainkban ez utób
biak igen jelentős része a közvetlen 
katonai tényezők szerves részévé vált. 
PL: elektronika, kibernetika, bionika, 
kémia, fizika stb. vívmányait már nem 
közvetve alkalmazzuk a hadviselésben 
a haditevékenységek során. 

.Elismerést érdemelnek viszont a 
szerzők, amikor elmélyülten elemzik a 
horthysta nézeteket a politika és ha
dászat viszonyáról, a hadipotenciálról, 
illetve a hadigazdaságról, s ennek so
rán szemléltetően mutatják be az el
lenforradalmi Magyarország súlyos gaz
dasági helyzetét. 

Érdekes az erkölcsi-politikai ténye
zőkről kialakult, horthysta szemlélet is
mertetése. Korábban eluralkodott kö
rünkben olyan nézet, miszerint a bur
zsoá hadtudomány művelői mindig le
becsülték és lebecsülik a néptömegek 
és erkölcsi-politikai állapotuk háború
ban játszott szerepét. Ezt hangoztat
tuk a Horthy-hadsereget illetően is. A 
történelmi valóság azonban ezt cáfolja, 
és ez a tény hitelesen tükröződik a 
jelen műben. 

A szerzők a korabeli politikai és ka
tonai irodalom gondos feldolgozása út
ján arra a helyes következtetésre jut
nak, hogy az ellenforradalom ideoló
gusai, teoretikusai rendkívül nagy je
lentőséget tulajdonítottak a tömeg er
kölcsi erejének, és sokat fáradoztak 
a szóban forgó erő megteremtését cél
zó módszerek kidolgozására. Ennek 
megfelelően a katonai teoretikusok és 
egyéb szakemberek úgy vélték, hogy 
a nacionalista-revizionista-militarista 
nézetek szellemében való nevelésnek 
a csecsemőkortól az aggkorig, mint a 
szerzők írják: „a bölcsőtől a koporsóig" 
kellett tartani. S valóban így is volt, 
már az óvodai órák a „Csonka-Magyar
ország nem ország. . ." című irredenta 
versecskével kezdődtek és a „magyar 
hiszekegyei" végződtek. A pedagógu
sok zöme — még esetleg más világ
szemlélete ellenére is arra kénysze
rült, hogy nacionalista-revizionista szel
lemben, a szomszéd népek gyűlöletére 

nevelje a fiatalságot. E nevelés hatá
sossága fokozódott a cserkész és le
vente intézményekben, a reakciós-kle
rikális leány- és legényegyletekben, a 
különböző fasiszta fajvédő társadalmi 
egyesületekben, de nem kevésbé a ka
tonai szolgálatot teljesítők körében. 
Egyet kell érteni a szerzőkkel abban, 
hogy Horthyék ellenforradalmi nacio
nalista-revizionista nevelés és propa
ganda céljaira jól működő szerveket 
hoztak létre, amelyeknek bel- és kül
föld felé irányuló propaganda munka
módszereiről a hitleristák is példát 
vehettek. 

Általában egyet lehet érteni a szer
zőknek a Horthy-hadsereg szervezeti 
fejlődését jellemző téziseivel, valamint 
a hadsereg fegyvernemeiről és felada
tairól kialakult elvekkel kapcsolatban 
ismertetettekkel. A valóságnak meg
felelően vázolják az ellenforradalmi 
hadsereg technikai ellátottságát, és a 
szemléltetően bizonyított adatokból he
lyes következtetéseket, vonnak le a 
hadsereg magasabbegységeinek hadra
foghatóságát illetően. 

A Horthy-hadsereg nemcsak kevés, 
hanem igen elavult harci technikai esz
közökkel, felszerelésekkel rendelkezett. 
A korszerű fegyverzet beszerzésére 
biztosított viszonylag rendkívül kevés 
anyagi eszköz felhasználása nemcsak, 
hogy szakszerűtlenül történt, hanem 
bűnös üzelmek következtében egy része 
el is sikkadt. A könyvben szereplő sta
tisztikai adatok — különösen a nehéz 
fegyverzetet és harci technikát illetően 
— a szerzők hibáján kívül — pontat
lanok, mivel a fegyverek és technikai 
eszközök egy része gyári átvétele után 
nem volt hadihasználható. A meglevő 
szállító gépjárművek 25—40%-a — a 
javításhoz szükséges anyagi eszközök 
hiánya miatt — állandóan üzemkép
telen volt. A technikai eszközök javí
tásához szükséges alkatrészkészletek 
sem a háború előtt, sem a hadviselés 
folyamán nem álltak a hadsereg ren
delkezésére a szükséges mennyiségben. 

Ezeket a hiányokat — amint ezt a 
szerzők igen helyesen kifejtik — a 
horthysta katonai vezetés a magas er
kölcsi erejű embertömeggel akarta el
lensúlyozni, a technikát is pótló erköl
csi tényezővel igyekezett biztosítani a 
hadsereg hadrafoghatóságát. Ezért for
dítottak igen nagy gondot a hadsereg 
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tagjainak „erkölcsi" nevelésére, azért 
volt fontos a munkás- és parasztfia
taloknak ideológiai megdolgozása: a 
a burzsoá és úri osztályok megbízható 
védelmezőjévé, a nacionalista-revizio
nista politika hű kiszolgálóivá való át
formálása. Mindez őszintén és színe
sen tükröződik a szerzők példákkal 
gazdagon alátámasztott fejtegetései so
rán, amikor többek között bemutatják 
a különböző felekezetek papjainak, lel
készeinek a burzsoá erkölcsök hadse
regben való megteremtését célzó tevé
kenységét, a katonák körében folyta
tott agitációs munka tartalmát, és cél
ját, vagy az úgynevezett „nemzetvé
delmi szolgálat" működését. 

Mégis e rendszer gátlás nélküli ki
szolgálóinak minden erőfeszítése, min
den bűvészkedése ellenére csak átme
netileg, a szovjet földön elszenvedett 
első vereségekig sikerült „megfelelőre" 
értékelhető erkölcsi állapotot megte
remteni a hadsereg katonái körében. 

Más volt a helyzet a tisztikarral és 
az altisztekkel kapcsolatban — amint 
ezt a szerzők a valóságnak megfele
lően fejtegetik. A tisztikar mind tár
sadalmi helyzeténél, mind anyagi kö
rülményeinél fogva kiváltságos hely
zetet élvezett. Az erről szóló hiteles 
adatokat a könyv írói gondosan fel
dolgozták, s igen pontosan és részle
tesen ismertetik. Az uralkodó osztá
lyok úgy irányították a felső katonai 
vezetést, hogy a hivatásos és nem hi
vatásos tisztek osztályhelyzetük, poli
tikai meggyőződésük, ideológiai szem
léletük alapján až ellenforradalmi 
rendszer leghűbb, legodaadóbb táma
szai legyenek. A katonai felső vezetés 
hasonló gonddal válogatta ki az al
tiszti állomány tagjait, akiket anyagi 
eszközökön kívül, igen hatásos ideoló
giai megdolgozással formáltak a rend
szer hűséges lakájaivá. 

A Horthy-hadsereg tisztikarát nem, 
vagy kevéssé ismerő olvasó igen szé
les körű ismereteket szerezhet a könyv
ből a reakciós tisztikar osztályhelyze
téről, erkölcsi arculatáról, általános és 
szakmai műveltsége színvonaláról. A 
kapott képet semmiesetre sem lehet 
derűsnek nevezni, pedig a szerzők igen 
mértékletesen bírálják a tiszti- és al
tiszti kar képességeit, magatartását. Pél
dául többet lehetett volna írni a tiszti
kar zöme magánéletének alacsony er

kölcsi normáiról, általános műveltsé
gének a felületes mázáról, a katonák
kal szembeni kíméletlen, kegyetlen 
magatartásáról, a háborúban igazolást 
nyert tehetetlenségéről, kezdeményező 
képtelenségéről és sablonos felfogásá
ról. Ezeknek kiterjesztett ismertetése 
rendkívül hasznos adatokat szolgáltat
hatott volna mindazok számára, akik 
életkoruknál fogva nem ismerhetik a 
Horthy-rendszert és erőszak eszközé
nek állapotát. 

A könyv igen pozitív értéke kétség
bevonhatatlan, már régen szükségét 
érezzük egy ilyen tárgyú munkának — 
és a hadtudomány művelői számára a 
hiteles adalékok tömegét biztosítja. A 
szerzők munkájában kifogásolni lehet , 
azonban a forrásmunkák felhasználá
sánál — szerencsére ritkán megnyil
vánuló — a nem elégé kritikus hozzá
állást, különösen a már említett „A 
mai imperialista katonai ideológia" cí
mű könyvet illetően. Nem kívánok itt 
részletekbe bocsátkozni, azonban egy
két általam jelentősebbnek vélt elvi 
kérdésre úgy vélem reagálni kell. 

A könyv 220. oldalán a következő
ket olvashatjuk: „a horthysta hadtu
domány — mint minden más burzsoá 
hadtudomány — (Kiemelés tőlem — 
Sz. E.) — nem foglalkozott a háború 
egészével, hanem csak a fegyveres harc 
előkészítésének és megvívásának kér
déséit kutatta". Ez a megállapítás nem 
fogadható el, mivel a szerzők nemcsak 
az igazságnak, hanem önmaguknak is 
ellentmondanak. Tudniillik több he
lyen kihangsúlyozták, hogy horthysta 
katonai vezetés (tehát a horthysta had
tudomány művelői) milyen nagy gon
dot fordítottak a hadviseléssel össze
függő erkölcsi-gazdasági, ideológiai, 
technikai, tudományos kérdések tanul
mányozására és e területeken születő 
eredményeknek a hadügyben történő 
felhasználására. 

Milyen meghatározást találunk erről 
„A mai imperialista katonai ideológia" 
című könyv 22. oldalán: „az imperia
lista hadtudomány elsősorban (Kieme
lés tőlem — Sz. E.) a burzsoázia érde
kében folytatott fegyveres harc elő
készítésével és megvívásával kapcsola
tos ismeretek rendszerét nyújtja". Bár 
ez a meghatározás nem állítja azt, hogy 
a burzsoá hadtudomány nem foglalko
zik a háború egészével, mégsem tel-
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jesen pontos, sőt félreérthető még a 
fontossági sorrendet meghatározó „el
sősorban" szócska kiemelése esetén is. 

A burzsoá hadtudomány már az el
múlt háborút megelőzően is foglalko
zott a háború egészével. Például a má
sodik világháború kitörése előtt a hit
lerista hadvezetés nemcsak a fegyve
res erők szervezésével és a hadászati 
(hadműveleti) tervezéssel foglalkozott, 
hanem az egész birodalomnak a hábo
rúra való felkészítésével is, amelynek 
során elemezték és számításba vették 
mind az ellenség, mind a saját erköl
csi-politikai és hadigazdasági poten
ciálját. Ennek folyamán nyert követ
keztetésekből (gyakran hibásak vol
tak) fakadó követelmények állításával 
visszahatottak az állam politikájára, 
illetve gazdaságára is. 

Hasonló következtetésekre juthatunk 
más burzsoá államok hadtudományá
nak tanulmányozásakor és elemzése
kor. 

Ugyancsak kifogásolható az olyan 
megállapítás, amely szerint „a hadá
szatot a politika határozza meg" (72. 
o.). Nyilvánvalóan nem egészen pon
tos meghatározásról van szó, mivel a 
politika nem általában határozza meg 
a hadászatot, hanem csak a legfelsőbb 
katonai vezetésnek a fegyveres erők 
háborúra való felkészítését célzó gya-
gyorlati tevékenységét. Ugyanakkor a 
politika határozza meg — részben a 
hadászat visszahatására — az ország 
háborúra való felkészítésének (gazda
sági, politikai, ideológiai, erkölcsi stb.) 
irányát és mérvét. 

A szerzők a végső következtetéseik 
levonásánál helyesen állapították meg, 
hogy a Horthy-rendszer által hivata
losan elfogadott katonai tanai nem fe
leltek meg a korszerű háború állította 
követelményeknek. Teljesen egyet le
het érteni a hadsereg erkölcsi-politikai 
állapotára, hadrafoghatóságára és had
művészetének igen alacsony színvona
lára, katonai politikájuk kalandorsá

gára vonatkozó megállapításokkal. A 
való igazságot írják a szerzők: „Horthy-
Magyarország nem sodródott bele a má
sodik világháborúba, hanem az ellen-
forradalmi kormányzat erre tudatosan 
készült már 1919 óta." Az ellenforra
dalmi kormányzat tényleg uralomra
jutásától kezdve minden erőfeszítését 
revíziós elképzelései, tervei megvaló
sítására irányította. Igazuk van a szer
zőknek, amikor arról írnak, hogy a 
kalandor horthysta politikusok tervei 
eleve kudarcra voltak ítélve, mivel 
igazságtalan rabló háborúba hajszol
ták bele, a magyar dolgozó tömegek 
millióit. 

összegezésként kétségtelenül arra a 
következtetésre lehet jutni, hogy a 
szerzők hatalmas terjedelmű kutató
munkájaként értékes hadtörténelmi 
művel gazdagították katonai irodal
munkat. A szerzők forrásmunka ke
zelése nagy rutinra vall, hatalmas 
mennyiségű levéltári anyagot, külön
féle jellegű, irányú és értékű ideoló
giai, politikai és katonai irodalmat dol
goztak fel kutató tevékenységük során, 
ami rendkívül terjedelmes, . tudomá
nyos igényű munkát követelt meg tő
lük. A kutatómunka említett alapos
sága néha kissé túlzottan tükröződik 
a műben található sok idézetben és hi-
vonatkozásban. Ráadásul az olvasó szá
mára zavarosan hat az a körülmény, 
hogy a hivatkozásokra a választ nem 
lábjegyzetben, hanem a könyv végén 
elhelyezett gondosan szerkesztett jegy
zetben kapja meg. Ez elsősorban meg
lehetősen körülményes „kutatómun
kát" követel az érdeklődőktől, másod
szor kizökkenti az olvasót a gondolat 
folyamatosságából, harmadszor a jegy
zetek lábjegyzetszerű kivitelezése sem
miképpen sem csökkentette volna a mű 
tudományos értékét. A könyv nagy se
gítséget nyújt a Horthy-rendszer ka
tonai kérdéseit tanulmányozni kívánó ,_ 
olvasóinak. 

Szentesi Ede 
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