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II. rész

A  nemzetiségek honvédelmi alkalmazásának 1940 év végi szabályozását el
ső ízben az 1941-42-es kiképzési év újoncbehívási rendeletei módosították. E  
rendelkezések már messzemenően figyelembe vették a háborús követelménye
ket. Az már korábban eldöntetett, hogy a nemzetiségek a mozgósított, harcba 
vetendő alakulatokban is teljesítsenek majd szolgálatot, nehogy ez a „magyarság 
indokolatlan és káros veszteségeihez vezessen” .

Magyarország 1941 júniusától Németország oldalán bekapcsolódott a Szov
jetunió elleni hadjáratba. Az alakulatok mielőbbi mozgósításának, menetkészültsé
gének elérése érdekében igyekeztek még a nemzetiségeket is a tágabb területi ki
egészítés elve alapján szolgálattételre behívni. Lemondtak tehát arról, hogy a 
nem magyar ajkú újoncokat még békekiképzésük idején szétosszák az ország te
rületén belül. Az egyetlen megszorítás az volt, hogy arányuk 50 százaléknál 
ne lehessen több, sem a magasabbegységekben, sem az alegységben, akár a béke, 
akár mozgósított állományról legyen is szó. Olyan alakulatoknál, ahol a nemzetisé
gek arányszáma a szétosztás után is meghaladta a fenti százalékot, a be nem 
osztható többletet elsősorban a saját hadtesten belül, másodsorban a szom
szédos hadtestek a bevonulás szempontjából kedvező fekvésű kiegészítő terüle
teire osztották el. Az egyes hadtesteknél a nemzetiségi hadra foghatók százalékos 
aránya ezek után (a németeket nem tekintve nemzetiségnek) a következő volt:
I. hadtest (budapesti) 1 százalék szlovák
II. hadtest (székesfehérvári) 6 százalék, főleg szlovák
III. hadtest (szombathelyi) 14 százalék, főleg horvát
IV. hadtest (pécsi) 3 százalék, főleg horvát
V. hadtest (szegedi) 24 százalék szerb, román és szlovák
VI. hadtest (debreceni) 6 százalék szlovák és román
VII. hadtest (miskolci) 5 százalék szlovák
VIII. hadtest (kassai) 40 százalék ruszin, szlovák és román
IX. hadtest (kolozsvári) 50 százalék román.

A  VIII. és IX. hadtest nagy tömegű emberanyagára való tekintettel azt az 
utasítást kapta, hogy mozgósítás esetén a kivonuló alakulataiba a lehető legke
vesebb ruszint és románt állítsa be; a kiképzettek közül visszamaradókat me
net-, illetve pótalakulatokba ossza be.

1941 közepétől azokat az alakulatokat, amelyek csak korlátozott létszámban
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képezhettek ki nemzetiségi újoncokat, két csoportra osztották. Először a „tisz
ta védett alakulatra" , a határvadász, portyázó századok, őrsök és az erődala
kulatokra, ahová is csak megbízható magyar és német legénységet lehetett be
osztani. A „részben védett” , repülő-, ejtőernyős-, páncélos- és híradóalakula
tok állományába viszont a megbízható magyar és német legénységen felül, 
15-20 százalékban egyéb nemzetiségű priorált legénység is bekerülhetett, olyan 
helyekre, ahol „semmiféle kárt nem okozhattak; például kocsis, tiszti küldönc, 
lóápoló stb.”32

1941-ben a magyar legfelsőbb katonai vezetés már bizonyos képet kapha
tott arról, hogy a visszacsatolt területekről behívott nemzetiségi újoncok és át- 
képzendők, hogyan alkalmazkodtak, vagy alkalmazkodtak-e a magyar honvéd
ség viszonyaihoz. Leginkább a sorozások lefolytatásáról és az előforduló szö
kések számadatairól beszámoló, kiegészítő és hadtest-parancsnoksági jelenté
sekből lehetett ezt pontosan lemérni.

A nemzetiségi vidékeken történő sorozások alkalmával megfigyelhető volt, 
hogy feltűnően nagy számban nem jelentek meg a nemzetiségi sorkötelesek. 
„A  nemzetiségekhez tartozók -  elsősorban az oláhok -  egyáltalán nincsenek 
áthatva állampolgári kötelességeiktől, sőt helyenként a sorozásokat formálisan 
szabotálják” -  olvashatjuk a HM. 10. osztályának33 egyik összesítő jelenté
sében.34

A  hadtestek az 1940-41 -es években még nem számoltak be a legénységi ál
lomány nagyarányú szökéseiről. A  jelentett számadatok nemzetiségi összetéte
lét vizsgálva, azonban feltűnő az idegen ajkú legénységnek a magyaréhoz vi
szonyított magasabb százalékos aránya. Különösen a nemzetiséglakta határ 
menti területeken volt sok a szökések száma. A  VIII. kassai hadtest területé
ről 1940 szeptembere és 1941 februárja közti 6 hónap alatt a 26000 főnyi ma
gyar ajkú legénységből és a 2000 főnyi szlovákéból is egyaránt 33-an szöktek 
meg.35 Az újonnan felállított IX. kolozsvári hadtestnél pedig a felállításától 
egészen 1941 márciusáig 47 magyar és 20 román nemzetiségű újonc szökött 
meg.36

A felvidéki terület szlovák fiataljai az 1939 márciusában német bábál
lamként létrehozott Szlovák Köztársaságba, Kárpátaljáról a ruszinok az 
1939 szeptemberétől szomszédossá lett Szovjetunióba, az erdélyi románok 
a román megszállás alatt maradt Dél-Erdélybe, a délvidéki szerbek és a 
muraközi horvátok, az „önálló” Szerbiába, illetve Horvátországba szök
tek át, viszonylag nagy számban. Legtöbb esetben engedélyezett szabadságuk
ról sem tértek vissza.

A szökések különféle okokra vezethetők vissza: a nemzetiségi érzelmek 
meglétére, a több, mint húsz év alatti, a magyar állameszmével ellentétes 
nemzeti szellemű neveltetésre, vagy egyszerűen arra, hogy a bevonult nemzeti
ségi újoncok hozzátartozói a határon kívül éltek. Lényeges szerepe volt még 
ebben a magyar parancsnokokkal és a kiképzőszemélyzettel szemben jelent
kező bizalmatlanságnak is, melyre azok sok esetben okot is szolgáltattak. A 
tisztek, altisztek nemzetiségi újoncok elleni erőszakos durvaságainak megaka
dályozására Werth Henrik gyalogsági tábornok, a Honvéd Vezérkar főnöke már 
1941 februárjában szükségesnek látta azt, hogy tiszti parancsában fellépjen az 
ilyenfajta jelenségek ellen.37 De azoknak a hadtesteknek a parancsnokai is, 
amelyekhez nagyobb tömegben vonultattak be nemzetiségi újoncokat, részletes 
parancsban szabták meg a nemzetiségiekkel való megértő és türelmes bánás
módot. E  parancsok alapelveként igyekeztek hangsúlyozni: „Erőszak, durva-
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ság, vagy rábeszélés többet árt, mint használ. A bánásmódnak, az érintkezés
nek és a kölcsönös bizalmon felépült lelki kapcsolatnak kell elvégezni ezt 
a megtermékenyítő munkát az idegen ajkú legénység lelkében, hogy felébred
jen bennük a hozzánk való tartozás vágya.”38

*

A leventeintézmény még nem, vagy csak kevésbé részesíthette a nemzetisé
gi fiatalokat magyar szellemű katonai előképzésben, ezért a hadseregre há
rult a feladat, hogy megnyerje bizalmukat a magyar faj, nemzeteszme és ál
lamhűség iránt. A  hadtestparancsnokok arra utasították a csapatparancsnoko
kat, kövessenek el mindent azért, hogy minél több tiszt, tiszthelyettes és tisz
tes sajátítsa el valamelyest a nemzetiségi katonák nyelvét. „Azáltal, hogy a 
nemzetiségi legénységgel saját nyelvén tudunk szólni, megtalálnánk az első, ta
lán legfontosabb utat az ő megnyeréséhez.39 Ez szerepel Nagy Gyula altábor- 
nagynak39/a, a VIII. hadtest parancsnokának 1941. december 13-i uta
sításában. A  hadtestek között ennek érdekében állandóvá vált a tolmácsként 
használható legénység cseréje. Ameddig ugyanis nem állt rendelkezésre a 
nemzetiségek nyelvét beszélő tiszti és altiszti keret, addig a kiképzésnél, ok
tatásnál, parancskihirdetésnél és -magyarázatnál magyarul is jól tudó és amel
lett megbízható nemzetiségi legénységi tolmácsokat alkalmaztak.

A hadtestparancsnokok tiltották ugyan a katonai szolgálatot teljesítő nem
zetiségek erőszakos magyarosítását, de határozottan állították, hogy a nem
zetiségek jelentős része elszlovákosított, elrománosodott magyar, akiknek vissza- 
magyarosítása kötelesség. Előírták a csapattiszteknek, hogy a visszamagyaro- 
sítandók családjaival fokozottabb mértékben tartsanak kapcsolatot, például le
velezzenek is velük.

1941. június 27-én hajnalban -  a kassai provokáció utáni napon -  a magyar 
légierő támadást intézett szovjet városok ellen, s egyidejűleg mintegy 40000 
főnyi szárazföldi seregtest lépte át a szovjet határt. Ezzel Magyarország is 
belépett Németország oldalán a Szovjetunió elleni háborúba.

A magyar fegyveres részvételt kezdetben Szombathelyi Ferenc altábornagy, 
a VIII. hadtest parancsnoka vezetése alatt megalakult ún. Kárpát-csoport je
lentette. Ennek alárendeltségébe került a Kárpátokban levő és már korábban 
harckészültségbe helyezett 1. hegyi- és a 8. határvadászdandár, valamint a 
gyorshadtest 1. és 2. gépkocsizó-, illetve 1. lovasdandára. A gyorshadtest- 
parancsnokság és az 1. gépkocsizódandár békehelyőrsége Budapesten az 
1. lovasdandáré és a 2. gépkocsizódandáré pedig Munkácson volt.

A gyorshadtest már 1941. július 9-én kivált a Kárpát-csoportból és mint
egy 25 000 fővel a 17. német hadsereg közvetlen alárendeltségébe került. A 
magyar csapatok egy mellékfronton, ott is visszavonuló ellenféllel kerültek szem
be. Még ilyen körülmények között is érzékeny veszteségek érték őket. Az 1. hegyi- 
és a 8. határvadászdandár megszálló alakulatként Galíciában maradt.

Mivel a harcba vetett seregtest több, ún. védett, illetve részben védett ala
kulatból állt, a nem magyar ajkú legénységet csak kis számban sorozták be 
közéjük. Többnyire csak a VIII. kassai hadtest területéről mozgósított alaku
latok ruszin és szlovák katonáit vették igénybe.

A Kárpát-csoport, illetve a gyorshadtest rövid, féléves ténykedése alatt, 
a nemzetiségi legénységről általában kedvezőtlen hadi tapasztalatok születtek. 
Az egyes alakulatokhoz beosztott nemzetiségiek közül a németek egyenlő harc
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értékűnek bizonyultak a magyarokkal. Az egyéb nemzetiségek -  köztük az 
ukrajnai népességgel rokon kárpátaljai ruszinok is -  helytálltak ugyan, és a 
parancsnoknak engedelmeskedtek, de egyébként teljesen közömbösek, passzívak 
voltak. Nyilvánvaló módon nem érezték át a háborúban való részvételük szük
ségességét.41

Horthynak, miniszterelnökével, Bárdossy Lászlóval és a Honvéd Vezérkar 
újonnan kinevezett főnökével, Szombathelyi Ferenc altábornaggyal42 1941. 
szeptember 7-10. között a német főhadiszálláson tett látogatása alkalmával 
megállapodás történt a jövőbeni magyar katonai részvételről. A  magyar kül
döttség a csapatok meglehetősen leromlott állapotára hivatkozva, mindenek
előtt kérte a gyorshadtest mielőbbi kivonását a hadszíntérről. Ezt végül is 
csak úgy tudta elérni, hogy ellentételként megszálló csapatok kiküldését aján
lotta fel. Megállapodás történt, hogy Magyarország a területbiztosítást vég
ző Kárpát-csoport helyett négy békeállományu dandárt kitevő tizen
két gyalogzászlóaljat fog Ukrajnába kiküldeni, a gyorshadtest pedig 
a hadműveletek befejezése után hazatérhet.43

A megszálló csoportba beosztott négy gyalogdandárt (121., 124., 105., 108.) 
úgy állította fel a magyar katonai vezetés, hogy az emberanyag-kihasználás 
szempontjából az összes hadtest egyenletesen legyen megterhelve, de azért az 
otthonmaradó magasabbegységek se veszítsenek lényegesen az ütőképessé
geikből. A dandárok (később könnyű hadosztályok) az anyaország különbö
ző terülteiről származó zászlóaljakból tevődtek össze. Előfordult, hogy egy 
ezredparancsnoksághoz három idegen zászlóalj is tartozott. Személyi állomá
nyuk nagyobbrészt idősebb korosztálybeli, hiányosan kiképzett legénységből 
állt. A  dandárok hadrendjének megállapítása annak a szem előtt tartásával 
történt, hogy azok őrszolgálati, illetve biztosító feladatuknak teljes mértékben 
megfelelhessenek. Az ilyen feladatok megoldásához nem feltétlenül 
szükséges fegyvernemeket (például tüzérséget) nem osztottak be hadrendjükbe. 
A megszálló alakulatok eredeti feladata tehát szállítási útvonalak, vasutak, hidak, 
objektumok biztosítása, és a katonai közigazgatási feladatok ellátása volt. Szerve
zeti felépítésük erre képesítette őket. A  német seregtest-parancsnokságok azon
ban, ha a hadműveletekben törés keletkezett, réstömő, harcoló alakulatként 
is gátlástalanul bevetették a magyar megszálló alakulatokat.

1941 őszén a német hadműveletek térnyerése következtében egyre jobban 
kelet felé tolódott a mögöttes területek határa. A  hátsó területek biztosítására 
a német főparancsnokság újabb két magyar dandárt követelt. A  kormány eh
hez november 12-én járult hozzá. A Honvéd Vezérkar főnöke előbb a I I I . és 
a 117 . dandár kiküldését tervezte, azonban az utóbbinál szervezési nehézségek 
keletkeztek és helyette a 102. dandárt mozgósították. A  legfelsőbb katonai 
vezetés ezen két megszálló dandár felállításánál határozta el első ízben, hogy 
állományukba nagyobb létszámú nemzetiségi katonát fog beosztani. A  legénységi 
létszám 30 százalékát román átképzendőkkel szándékoztak feltölteni. A  kivo
nuló román legénység átképzéséről a vkf 5. osztály44 intézkedett. Az intézke
dés az őr- és karhatalmi szolgálat gyakorlására helyezte a hangsúlyt, hisz 
1941 végén a németektől még nem értesültek a megszálló alakulatoknak ko
molyabb harcokba való bevetéséről.45

November elején a korábban mozgósított megszálló dandárok közül a 121., 
124. és a 105. már Ukrajnában volt, és a 108. kiszállítása is megkezdődött. 
December 1 -től pedig az újabb megegyezés szerint mozgósított 102. és I I I . 
dandárok szállítását is megkezdték.
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December 17-ig a 102. dandár teljes létszámban, a I I I . dandárnak pedig 
csak a vonatalegységei és a légvédelmi, gépágyús ütege érkezett ki a hadmű
veleti területre. A szovjet ellentámadás következtében a német terjeszkedés 
azonban megtorpant. A vasútvonalak kapacitását annyira kimerítette a csa
pat- és az anyag-utánszállítás, hogy a további magyar alakulatok kiszállítá
sát leállították.

1941 december közepéig a megszálló dandárok minden különösebb zavaró 
körülmény és nehézség nélkül látták el biztosító feladataikat. A szovjet ellen- 
támadás megkezdésével egyidejűleg azonban a megszállt területeken megnőtt 
a partizáncsoportok aktivitása. Tekintettel arra, hogy az egyes partizáncsapa
tok tüzérséggel is rendelkeztek, a vkf a megszálló csoport megerősítését ha
tározta el. Egy tüzérezred-parancsnokságot, három tüzérosztály-parancsnoksá- 
got és nyolc üteget szándékoztak kiküldeni.

A tüzérséggel együtt a németek újabb kívánságára még két gyalogdandár, 
a 114. és 117 . dandár kiszállítását tervezték 1941-42 telén.46 A  fent nevezett 
dandárok legénységi állományának 30 százalékát román nemzetiségű átképzet- 
tek alkották volna.

Az 1942. január 20-i budapesti, Keitel vezértábornaggyal, a Wermacht fő
parancsnokságának főnökével folytatott tárgyalások „eredményei” hatálytala
nították mind a I I I . dandár kiszállításának folytatását, mind pedig a továb
bi két megszálló dandár rendelkezésre bocsátását. E  tárgyalásokon realizáló
dott Hitlernek az a követelése, hogy Magyarország az eddigieknél is fokozot
tabb mértékben vegyen részt az 1942 tavaszára tervezett német hadműveletek
ben: kilenc gyalogdandárban (1942 februárjától könnyű hadosztályok), egy 
páncéloshadosztályban és egy repülőkötelékben állapodtak meg. Ezek a ma- 
gasabbegységek jelentették a magyar történelem tragikus sorsú 2. magyar had
seregét. A  Keitel-tárgyalásokon érintették a magyarországi német ajkúak né
met alakulatokban való katonai alkalmazását is. A  korábbi illegális toborzá
sok után, az 1942 januárjában kötött megállapodás értelmében, a magyaror
szági német népcsoportba tartozó 18-30 év közötti személyek önként jelentkezhet
tek a németországi Waffen-SS alakulataiba: 20000 főnyi „népi német” ön
kéntes toborzását hagyták jóvá.47 A következő év májusától pedig a korábbi 
feltételek mellett, újabb 20 000 önkéntes besorozását tették lehetővé.

A gyengébb harcértékű nemzetiségi emberanyag országon kívüli szolgálatá
nak lehetőségéről továbbra sem mondott le a magyar legfelsőbb katonai ve
zetés. A ki nem szállított -  114. és 117 . -  megszálló dandárokhoz behívott 
román legénység átképzését nem állították le. A I I I . dandárnál 1941. decem
ber 1 -től, a másik kettőnél 1942. január 1 -től kezdődött meg, az összesen kb. 
5000 fős román nemzetiségű állomány átképzése.48 Ezenkívül a HM 1942. 
január 17-i rendeletében újabb, kb. 6000 főnyi román ajkú állomány kiképzé
sét határozta el. Velük szándékozták felváltani az Ukrajnában levő megszálló 
dandárok állományában szolgáló kizárólag magyar nemzetiségű nem-ténylege
sek 30 százalékát. A felváltás alapelve az volt, hogy a 30 százaléknyi román 
legénység olyan módon kerüljön beosztásra, hogy a megszálló alegységeken 
belül az állomány legalább 50 százaléka magyar maradjon, vagyis, az egyéb 
nemzetiségűek, szlovákok, szerbek, horvátok és ruszinok létszáma összesen leg
feljebb 20 százaléknyi lehet. Külön kitétel volt az, hogy a dandárparancsnok
ságokhoz és védett alakulatokhoz -  nevezetesen csak a híradóalegységekhez -  
nemzetiségiek nem kerülhettek.49
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Az érintett felváltó anyaalakulatok a hadműveleti területre, február 1 -tól szá
mított négyhetes átképzés után, tehát március 1 -től kezdődően szállíttattak 
volna ki. A román nemzetiségű legénységgel elsősorban a magyar nemzetisé
gű családfenntartókat, mezőgazdákat és más méltánylandó helyzetben levő -  
de csakis magyar ajkú -  nem ténylegeseket akarták felváltani.

A  felváltások azonban csak egy későbbi időpontban történtek meg. Az 
1942 februárjától szerveződő 2. magyar hadsereg személyi állományának ösz- 
szeállításánál ugyanis számoltak ezzel az átképzett nemzetiségi állománnyal. A  
mozgósítási utasításban elrendelték, hogy a nemzetiségek -  a németek kivé
telével -  az ország összlakosságában képviselt számarányuknak megfelelően, 20 
százalékos arányban legyenek képviselve a 2. magyar hadseregben. Mivel a 
megszálló dandárok állományába tervezett kb. 11 000 román nemzetiségű le
génység adott volt, nagy részüket, vagy az átképzésük végrehajtása után, vagy 
január végétől nyomban a tavasszal kivonuló seregtestbe osztották be. Ezzel 
is magyarázható a románok jóval nagyobb aránya a 2. magyar hadsereg nem
zetiségi személyi állományán belül.

A 20 százalékos nemzetiségi részvétel jóváhagyását meglehetősen heves vi
ták előzték meg a honvédség legfelsőbb vezetésében. Az egyik álláspont az 
volt, hogy ne csak a magyarok szenvedjenek veszteségeket, hanem a nemzetisé
giek is, tehát indokolt a 20 százalékos részvételük. Ezzel szemben, a másik 
álláspont csak tehertételnek tartotta a seregtesten belüli nemzetiségi állo
mányt, amennyiben a nemzetiségek csak futólagos átképzésben vettek részt és 
a nyelvet sem értik mi több, nem érzik át a háborúban való részvétel szük
ségét s magatartásuk magával ránthatja a harcra készebb, bátrabb magyar 
erőket is. Végül is nem változtattak, a 20 százalékos részvételt elrendelték. Ez 
a százalékos arány kb. 35-40000 fős nemzetiségi létszámot jelentett.

*

A nemzetiségek fegyveres igénybevétele a Magyarországgal szomszédos ál
lamok hadseregeinek mozgósított seregtestjeinél is jellemző volt. 1942-ben -  
ellentétben az előző évekkel -  Romániában a dél-erdélyi, fiatalabb korosztá
lyokhoz tartozó (32 év alatti) magyar nemzetiségű hadköteleseket nem a kato
nai parancsnokságok felügyelete alatt dolgozó, polgári munkát végző „munkás

alakulatokhoz” hívták be, hanem egyrészt mint sorkatonákat, másrészt mint katonai 
jellegű munkát végző különítményekbe beosztottakat, a keleti hadszíntérre küldték. 
Mint sorkatonák, általában a gyalogezredekhez kerültek. Tüzérezredekben, mű
szaki alakulatoknál, valamint gépesített alegységeknél csak elvétve szolgált 
magyar nemzetiségű. A  hadszíntéren katonai munkát végző, munkáskülönítmé
nyek tagjai azonos elbírálás alá estek a harci állomány legénységével. Fegyver 
helyett azonban szerszámot kaptak.50

*

Gondos előkészületek után került sor a nemzetiségi legénység beosztására a 
kivonuló seregtest alakulataihoz. Azoknál a mozgósított alakulatoknál, ahol 
nem állt rendelkezésre megfelelő számú nemzetiségi átképzett, számukat más, 
főleg a VIII. és a IX. hadtest tekintélyes román és ruszin ajkú állományából 
egészítették ki. A szerb és a szlovák legénység csak kis létszámban képvi
seltette magát a seregtestben.
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A mozgósított hadtestek és a könnyű hadosztályok parancsnokai külön ren- 
deletekben szabályozták a nemzetiségi állomány, alakulatokon belüli elosztá
sát. Gecsányi Ágoston vezérkari alezredes,51 a IV. hadtest vezérkari főnöke az 
alábbiak szerint rendelkezett: „A  nemzetiségek beosztását egyéni elbírálás alap
ján, rátermettségük, kiképzési fokuk, szakképzettségük, valamint nyelv
tudásuk és megbízhatóságuk figyelembevételével hajtsuk végre. Oly beosztá
sokat kell tehát nekik adni, amelyek betöltésére alkalmasak, ahol nyelvtudá
suk hiánya nehézséget nem okoz, és ahol a kellő állandó felügyelet is bizto-
sítva van."52

Nemzetiségi katonák továbbra sem kerülhettek védett alakulatokba. A sze
mélyi állomány 20 százalékának kiszámításakor figyelembe kellett venni az 
alakulatokon belüli ún. védett helyeket is (hírvivő, irányzó stb.), ahová szin
tén nem osztottak be nemzetiségieket. Például egy gyalogzászlóalj összlétszáma 
1000 főből állt, ebből 200 fő volt védett helyen. Tehát a maradék 800 fő 20 
százalékánál, 160 főnél nem lehetett több nemzetiségi katona egy zászlóalj
ban.53

A gyalogezredeknél velük töltötték be például a kocsisok, málhásállat- és 
taligavezetők, szakácsok, mesteremberek, sebesültvivők, lőszervivők, árkászok és 
puskáscsatárok 30-50 százalékát. Az alkalmasabbakat egyes nehézfegyver
kezelői helyekre is beosztották. Így a gyalogezredek valamennyi alegységénél 
és törzsénél a nem nemzetiségiek -  a távbeszélőszakaszok kivételével -  min
denhol megtalálhatók voltak. A  fentiekkel megegyező beosztásokban, bár 
kisebb létszámmal, bekerültek még a kivonuló seregtest tüzér- és utászalaku
lataiba is. A vonatalegységeknél és az intézeteknél viszont meglehetősen nagy
számú nemzetiségi legénység szolgált.54

Eredetileg a megszálló dandárokhoz behívott román nemzetiségűek zömének 
átképzése — mint már említésre került -  számos esetben eleve a 2. magyar 
hadsereg mozgósított alakulatainak feladatává vált. Nem vitték ki ugyan va
lamennyi átképzettet a seregtest tavaszi kiszállításakor a hadszíntérre, várha
tó volt azonban, hogy a harcoló alakulatok veszteségeit az itthon maradottak
ból fogják pótolni.55

Ukrajnába a 2. magyar hadsereg csapatainak kiszállítása három lépcsőben 
történt. A vasúti szállítás 1942. április 11 -től július 27-ig tartott. A kirakó- 
helyektől a seregtest kisebb része, harcok árán ért el, nagyobb része pedig 
gyorsított gyalogmenetben jutott el július és augusztus hónap folyamán a Do-
nig.56

A keleti hadszíntéren a megszálló feladatot ellátó öt magyar könnyű had
osztály57 személyi állományának felváltására 1942. április 4-én újabb rendel
kezés született: az alakulatok ,,nem-tényleges" állományát a továbbiakban 50 
százalékban póttartalékos magyar, 30 százalékban román és 20 százalékban 
egyéb nemzetiségű katonákból kívánták összeállítani. Ezúttal a gyakorlatban 
is valóssá lett ez az intézkedés. Mivel a korábbiakban behívott nemzetiségi 
átképzendők a kivonuló 2. magyar hadsereghez kerültek, így a felváltásra igé
nyelt megfelelő nemzetiségi százalék nem állt rendelkezésre.

Ennél fogva a május és június havi erdélyi átképzés keretében újabb 5000 
főnyi románt képeztek át a megszálló erők szükségleteire. Átképzésük nyolc 
hétig tartott, mint általában a magyar átképzendőknél is. Júliusban szállítot
ták ki őket a megszálló könnyű hadosztályokhoz. A nem román nemzetiségi
ekből előírt 20 százaléknyi, főleg VIII. hadtestbeli ruszin átképzetteket bevo
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nulásuk után azonnal kiküldtek a 2. magyar hadsereg első szállítási lépcsői
vel. Velük váltották fel a másodéves karpaszományosokat, valamint a különös 
méltánylást érdemlő magyar legénységet. Erre a célra 31-42 év közöttieket is 
igénybe vettek.
 1942-ben a magyar legfelsőbb katonai vezetés radikális változtatásokat ho
zott a nemzetiségek honvédelmi alkalmazásának gyakorlatában. Az észak-er
délyi románok, de különösen a délvidéki szerbek és horvátok fegyveres al
kalmazását ezentúl gondos elővigyázatossággal kezelték. E  nemzetiségek ese
tében a megbízhatóság kérdését már nem egyénenként bírálták el, hanem 
nagy részüket eleve megbízhatatlanokká nyilvánították és munkásalakulatokban 
kellett letölteniük katonai szolgálati idejüket.

A volt jugoszláv területről behívott szerb nemzetiségű legénység magatartá
sáról egyértelműen negatív jelentéseket küldtek a kiképzésüket, átképzésüket 
végző hadtestek: „E  nemzetiségi réteg kivétel nélkül a legmesszebbmenően 
át van hatva a jugoszláv sovinizmus és bolsevizmus eszméitől. Fegyvereit az 
első kínálkozó alkalommal nem az ellenség, hanem ellenünk fogja használni 
és készen áll arra, hogy minden magyar érdeket szabotáljon” -  olvasható a 
szegedi V. hadtestparancsnokság 1942. március 23-i táviratában.59 Hogy e 
nemzetiségek gyakran nyíltan, ellenségesen és bizalmatlanul viseltettek a 
magyar polgári és katonai szervekkel, az nagymértékben a birtokba vett terü
leteken bevezetett átmeneti katonai közigazgatás káros intézkedéseinek és 
cselekedeteinek volt „köszönhető” . A zsablyai „felkelés”  véres megtorlása, 
majd 1942 januárjában tömeges mérete és kegyetlensége miatt hírhedtté vált 
újvidéki razzia rémtettei szöges ellentétben álltak a fennen hirdetett nem
zetiségekkel való megértő és türelmes bánásmód elvének megvalósításával.

A magyar legfelsőbb katonai vezetés az észak-erdélyi tekintélyes számú 
román nemzetiség katonai alkalmazását kezdettől fogva nagy tehertételnek 
tartotta. A magyar katonai szolgálatot teljesítő román nemzetiségűek de
zertálása, átszökése román területre 1942-ben már tömeges méreteket öltött. 
Ezenkívül meglehetős passzivitást tanúsítottak kiképzésük során. Ezt tapasz
talva alkalmazásukat illetően olyan álláspont született, hogy zömmel ne fegy
veres kiképzésen, hanem katonai felügveletű munkaszolgálaton vegyenek részt. 
Ezen álláspont kialakulásában feltehetően szerepet játszott az a külső tényező, 
hogy a keleti hadszíntérre ki nem szállított dél-erdélyi magyar nemzetiségű 
katonakötelesek viszont a román hadsereg által létesített munkatáborokban 
sínylődtek.

A magyar királyi honvédség 1942 októberében életbe lépett 1942/43-as 
esztendei szervezési rendeletében már fellelhetők voltak az egyes nemzeti
ségek fegyveres katonai alkalmazását érintő változások. Elfogadták a Hon
véd Vezérkar főnökének. Szombathelvi Ferenc vezérezredesnek azt a javas
latát, hogy a nemzetiségieket ismét nem a területi kiegészítés elve alapján, ha
nem az egész ország területére egyenletesen elosztva vegyék igénybe. Azt re
mélték, hogy idegen környezetben a nemzetiségi legénység majd „kezesebb” 
lesz. Csak a hazai németség, valamint a trianoni országhatáron belül huza
mosabb ideje élő egyéb nemzetiségek fegyveres szolgálatra való behívása 
történt a területi kiegészítés elve alapján.

A megbízható nemzetiségi újoncok és átképzendők közül ezek után a ru
szinokat az L, III., V. és VI., a szlovákokat a IV. és IX., a románokat a
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II. és VIL, a szerbeket és a horvátokat pedig a VIII. hadtest nem védett 
alakulatainak kellett kiképeznie. A román, szerb és horvát nemzetiségűek kö
zül fegyveres katonai szolgálatra azonban csak azok jöhettek számításba, akik:
-  a magyar nyelvet szóban és írásban elsajátították;
-  leventekiképzés során „magyarbarátoknak” és megbízhatóknak bizo
nyultak;
-  t ovábbá az egyes, szűkebb területen lakó „beigazoltan államhű” újoncok 
(például a máramarosi románok, bunyevácok, vendek).

A szerbek és horvátok részére megadott kereten belül elsősorban a hor
vátokat hívták be.

A megbízhatónak nyilvánított nemzetiségi újoncok arányszáma a nem védett 
alakulatok újoncainak 20 százalékánál magasabb nem lehetett. A szerbek és a 
románok azonban ebben az esetben is kivételt képeztek. A Honvéd Vezér
kar főnökének javaslatára ugyanis, ezen nemzetiségeket békében a nem vé
dett alakulatok 5 százalékáig, háborúban 10 százalékáig vették csak igénybe, 
fegyveres szolgálatra.60

Az egyes honvédalakulatok osztályozásánál a „tiszta védett” és „rész
ben védett” fogalmak megszűntek. A védett alakulatok számát azonban meg
növelték. Az alábbi alakulatokhoz csak megbízható magyar és német legény
séget osztottak be:

-  a határvadászerők határszolgálatos részeihez; -  az erődalakulatokhoz; -  
repülő- és ejtőernyősalakulatokhoz; -  hírcsapatokhoz; -  páncélos- és gépkocsi- 
zó-lövész magasabbegységek összes alegységeihez, valamint az összes egyéb pán
célosalakulatokhoz és -  a huszárezredek, az önálló huszárosztályok, valamint az 
önálló huszárszázadokhoz.61

A megbízhatatlan román, szerb és horvát nemzetiségűeket munkaszolgálatra 
vették igénybe. Egy részüket zászlóaljszintű csapatkötelékeknél szervezett egy
nemű ún. műszaki osztagokban, más részüket mozgosítható nemzetiségi mű
szaki zászlóaljban szándékoztak alkalmazni, rendes tényleges katonai szol
gálatuk időtartama alatt.

A magyar honvédség keretén belül már 1941-ben szerveződtek nemzetiségi 
munkásszázadok. Lényegében a közérdekű munkaszolgálatos zászlóaljak szer
vezetébe tartoztak. Legénységi állományuk 250, keretük 40 fős volt. Szá
muk kezdetben nem volt nagy, mivel a nemzetiségi területen felállított, so
rozóbizottságokat is utasították, hogy a „osztályozásnál alkalmazzanak eny
hébb mértékét, hogy ezáltal minél több alkalmas felavatását biztosítsák.” 62 
Azzal a nemzetiségi, -  főleg román -  legénységgel töltötték fel ezeket, akiket 
„arcvonalszolgálatra” végképpen nem tartottak alkalmasnak. Részben nagy
birtokokon, részben ipari nagyüzemekben dolgoztatták őket. A munkásszá
zadokba beosztottak foglalkoztatási ideje eleinte nem haladhatta meg a napi 
tíz órát, 1943-tól pedig minden tekintetben a munkáltatónál dolgozó polgári 
munkások munkaidejéhez igazodott.63

Egy-egy nemzetiségi munkásszázad csak azonos nemzetiségűekből állha
tott, sőt igyekeztek a legénységet ugyanazon községből, vagy városból fel
tölteni. A román munkásszázadok egy fajtáját „magyar-román munkásszázad” 
elnevezéssel illették, ezekbe azokat tömörítették, akiket elrománosodott ma
gyaroknak tartottak. Átnevelésükre, visszamagyarosításukra külön gondot for
dítottak.64
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A dél-erdélyi magyar nemzetiségű katonakötel e sek zöme hasonló elbánás
ban részesült a román hadseregben. Munkásszázadok kötelékeiben nagyobb 
közmunkáknál, bányákban és a mezőgazdaságban dolgoztatták őket.

Az 1942 második felében felállított műszaki osztagokat védett és nem 
védett alakulatoknál egyaránt megszervezték. Amelyik alakulat megszálló
ként, vagy a 2. magyar hadsereg váltóalakulataként a hadműveleti területre 
került, műszaki osztagait is vitte magával. Az osztagok legénységi állományát 
40 főben határozták meg. Egy ilyen osztaghoz 22 román, szerb vagy horvát 
újoncot hívtak be, a fennmaradó 18 helyet az 1941. október 13-án bevonult, 
kevésbé megbízható hasonló nemzetiségű sorlegénységgel töltötték fel. Ez 
utóbbiakat 1942 októberében helyezték át a műszaki osztagokhoz.

1942-ben a VIII. hadtest állította fel a legtöbb műszaki osztagot, 43-at. Az 
L, V. és IX. hadtest egyenként 32-t, a II. hadtest és a 3. honvédkerület 
22-22-t, a VI. hadtest 20-at, a 7. honvédkerület 19-et, a 4. pedig 18-at 
szervezett.65

A nemzetiségi műszaki zászlóaljakat a közérdekű munkaszolgálatos zászló
aljak, mint felállító békealakulatok voltak hivatottak megszervezni. Összesen 
tíz zászlóalj felállítását készítették volna elő.66

A műszaki osztagok felállítása 1942. november folyamán megtörtént, azon
ban a műszaki zászlóaljakat munkaalkalom és munkaeszközök hiányában 
nem tudták megszervezni.

Mivel a keleti hadszíntéren tartózkodó megszálló alakulatoknak és a 2. 
magyar hadseregnek állandóan szüksége volt kiképzett nemzetiségiekre, a mű
szaki zászlóaljak tervezett alkalmazásától a magyar legfelsőbb katonai veze
tés még november közepén eltekintett.

A Honvédelmi Minisztériumban tartott november 17-i értekezlet határo
zatai alapján, az L, VII. és VIII. közérdekű munkaszolgálatos zászlóaljak
nál a keresztény munkaszolgálatosok kiképzését 1942. december 31 -ével be
szüntették és a háború tartamára felfüggesztették. Helyettük a fenti alaku
latokhoz elrendelték egyenként legfeljebb 1000 főnyi 1921-cs évfolyambeli és 
ennél idősebb mindeddig mozgósítatlan tényleges szolgálatra kötelezett és 
megbízhatatlannak ítélt román, szerb és horvát újonc behívását. Tényleges 
szolgálati idejüket 1943. március 1. és június 19. között kellett letölteniük. Ez 
idő alatt puskás, részben golyószórós-kiképzésben részesültek. Az így ki
képzetteket a hadműveleti területre való kiérkezésük után még négyhetes 
továbbképzésben kívánták részesíteni.67 A 2. magyar hadsereg tragikus meg
semmisülése, majd maradékainak hazaszállítása miatt azonban csak a meg
szállók igényeit elégítették ki velük.

1942 őszére a 2. magyar hadsereget mind személyi, mind anyagi tekin
tetben számottevő veszteségek érték. 30000 főnyi vesztesége v o lt  a jú
liustól szeptemberig tartó doni hídfőcsatákban. A harcosállománv első na
gyobb arányú kiegészítésére a 2. magyar hadsereg, ideiglenesen távollevő Jányt 
helyettesítő parancsnokának69 Csatay Lajos altábornagynak szeptember 15-i 
intézkedése nyomán került sor. A rendelkezés szerint a három hadtest a 
közvetlen alakulataiból és vonatrészeiből 500-500 főt, a főszállásmester pedig 
a neki alárendelt alakulataiból 300-300 főt köteles volt egyenlő arányban a 
harcoló alegységekhez pótlásként előreküldeni.70

Mivel a nemzetiségi legénység zömét a vonatalakulatokhoz és az intéze
tekhez osztották be, s nem az első vonalban harcoltak, az első, seregtesten
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belüli pótlások jórészt a soraikból kerültek ki. A magyar legénység arány
száma a nemzetiségiekkel szemben fokozatosan csökkent. 1942 decemberé
ben, a doni hadszíntéren tartózkodó Hennyey Gusztáv altábornagynak,71 a 
honvédség gyalogsági felügyelőjének jelentéséből kiderül, hogy „. . . az arc
vonalban van olyan század, amely már 100%-ig ruszin legénységből áll. En
nek oka, hogy a magyar legénység elvérzett és pótlásként főleg nemzetiség
ből kapott.” 72

A 2. magyar hadsereg kiküldésekor a magyar legfelsőbb katonai vezetés 
három hónapot helyezett kilátásba a csapatok személyi állományának felvál
tására. Ezt az „ígéretet” azonban még a magasabb parancsnokok esetében 
sem tartották be: általában november elején kerültek ki az új hadtest, il
letve a könnyűhadosztály-parancsnokok. A legénység felváltására október 11-én 
született meg a végleges döntés. Egyelőre mintegy 36 000 embert mozgósítot
tak, akiket november hónapban kezdtek kiszállítani az arcvonal mögötti ki
képzőtáborokba. Három ezred parancsnokságot (közvetleneivel együtt) és 
tizenkét gyalogzászlóaljat szándékoztak velük felváltani. Az új alegységek 
személyi állományának összeállításánál továbbra is figyelembe vették az elő
írt 20 százalékos nemzetiségi arányt. A 2. magyar hadsereghez kiszállítandó fel
váltó alakulatokon kívül több zsidó és keresztény munkásszázad mellett, 
tizenhat nemzetiségi (megbízhatatlan) munkásszázad is kikerült a hadmű
veleti területre.73

A rövid kiképzés után 1943 januárjáig akarták a váltást végrehajtani, amely
re azonban a szovjet csapatok támadása miatt csak részben került sor.

A keleti hadszíntér megszálló, illetve harci feladatot ellátó magyar ala
kulatainál meglehetősen különféle értékelések, benyomások születtek, az ott 
fegyveres szolgálatot teljesítő nemzetiségi állományról. Azokban az alegysé
gekben, ahol megfelelően bántak a nemzetiségekkel, ott a nyelvi nehézsé
gek hamarosan megszűntek és a magyar legénységgel bizonyos lelki kapcso
lat alakult ki. Ezt a megfelelő bánásmódot Bakay Szilárd vezérőrnagy,74 a 
magyar keleti megszálló csoport parancsnoka a következőképpen részletezte
1942. július 26-i irányelveiben: „A  bánásmód velük szemben legyen ugyan
olyan, mint a magyar legénységgel szemben, legyen elsősorban igazságos. Ha 
azonban ilyen bánásmód mellett ellenkezést vagy nemtörődömséget tanú
sítanának, azt a legerélyesebb eszközökkel le kell törni. A tisztek, tiszthe
lyettesek és tisztesek tanuljanak meg néhány szót románul, illetve ruszinul. . . 
Saját nyelvükön érdeklődjünk gondjaik, bajaik felől. . .” 75

A nemzetiségek nyelvét beszélő tiszti illetve tisztesi vezető -  keret álta
lában hiányzott a magyar alakulatoknál. Ez erősen befolyásolta magatartá
sukat. Kétségtelen azonban, hogy egyes parancsnokok személye, szerepe ezen 
a téren néha eredményes volt. Olgyay Károly vezérőrnagy,76 Bakay elődje így 
vélekedett a 102. magyar megszálló könnyű hadosztályba beosztott román 
legénység megtartásáról: „A  kiadott parancsokat vonakodás nélkül teljesí
tik. A  reájuk bízott munkát lelkiismeretesen végzik. Fegyverzetükhöz és fel
szerelésükhöz ragaszkodnak és azokat könnyelműen el nem hagyják. Álta
lában jóindulatúak és a jó bánásmódért igen hálásak.” 77

A többségnek -  főképpen a 2. magyar hadsereg parancsnoki karának -  
azonban más volt a véleménye róluk. Nem tartották célszerűnek a harcoló 
alakulatokba való beosztásukat. Bizalmi szolgálatra, figyelésre, járőrözésre, 
vállalkozásokra nem tudták őket igénybe venni. Amennyiben kénytelenek
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voltak ezt megtenni, csak szoros felügyelet mellett tehettek, ugyanis a nem
zetiségiek -  főleg a ruszinok -  az első adandó alkalomkor átszöktek a szov
jet oldalra. Veszélyes ütközetek után is az eltűntek többsége a soraik
ból került ki. Harcértéküket -  kiképzetlenségük és hiányos nyelvtudásuk 
miatt -  minimálisnak minősítették. Alkalmazásukra gyakran születtek olyan 
javaslatok, mint amilyet Miskey Zoltán alezredes, a 14. gyalogezred pa
rancsnoka is tett: „A  nemzetiségieket tehát -  miként a zsidókat -  megfele
lően szigorú felügyelet mellett fegyver nélkül, külön munkásszázadokban kel
lene szervezni és a küzdők tehermentesítésére, műszaki munkák elvégzésére 
alkalmazni.” 78

1943 januárjában a 2. magyar hadsereg megsemmisült a Donnál, töredékei 
február elejétől előbb B elgorod környékén majd a Dnyepertől nyugatra gyü
lekeztek. A  németekkel való egyezkedések után a 2. magyar hadsereg
parancsnokságnak, megmaradt alakulataik összevonásával teljesen feltöltött, 

két gyaloghadosztályból álló és megszálló feladatra alkalmas hadtestet kellett felál
lítani. Az új hadtest személyi állományának összeállításánál az volt az irányelv, 
hogy a legmagasabb korhatár 35 év, a harcolóknál 30 év legyen. A külö
nösen kitűnt és hosszú hadiszolgálattal rendelkező tiszteket és legénységet 
nem osztották be a hadtestbe, viszont igyekeztek a jobb emberanyagot ki
válogatni a csapatokból. Valamennyi nemzetiségiből és főleg a hadbírói el
járás alatt álló egyénekből -  még ha azok az idősebb korosztályhoz tartoztak 
is -  munkásalakulatokat szerveztek.79

A nemzetiségi munkásszázadokat a seregtestnél azzal a céllal hozták létre, 
hogy közvetlenül rendelkezésre álljanak a harcos részek kiszolgálására. A 
nemzetiségi legénység alkalmazását illetően tehát megvalósult az az el
képzelés, amelyet a 2. magyar hadsereg egyes parancsnokai már korábban 
ajánlottak. Ezeknek a nemzetiségi munkásszázadoknak útkarbantartás, föld
munkák, erdőkitermelés, anyagelőkészítés, körletek rendbentartása és egyéb 
segédszolgálat volt a feladatuk: gyalogezredként kettőt-kettőt, tüzérosztá
lyonként egyet-egyet szerveztek. Ennek megfelelően a két-két gyaloghad
osztálynál nyolc-nyolc, hadtestközvetlen tüzérosztálynál egy, a hadtestközvetlen 
légvédelmi tüzérosztálynál pedig szintén egy alakult meg.80

A honvédelmi miniszter, Nagy Vilmos (nyugállományban levő vezérez
redes) 1943. március 23-án arról tájékoztatta a Minisztertanácsot, hogy a 2. 
magyar hadsereg maradványai rövidesen hazatérnek, de ennek ára, hogy két 
megszálló hadosztálynyi erő kint marad, és ezeket áprilisban még további 
két megszálló hadosztállyal egészítik ki.

A 2. magyar hadsereg hazaszállítása -  néhány parancsnokság, csapat és 
vonatalakulat kivételével -  végül is április 24-től vette kezdetét. Helyette 
a hátországból a 18. és 25. könnyű hadosztály került ki a szovjet területre. 
Ott, ezek a magasabbegységek a VII. magyar hadtest parancsnokának alá
rendeltségébe léptek és megszálló feladatot láttak el. A 2. magyar had
sereg nemzetiségi személyi állományából megalakított munkásszázadok to
vábbra is a megszállt területen maradtak.81

1943-ra jelentős mértékben megnövekedett a megszálló magasabb
egységek száma. Német kérésre újabb két könnyű hadosztály, az 1. és a 201. 
került ki a keleti arcvonal mögöttes területeire. Számuk, az április végén kiér
kezett kettővel együtt kilencre emelkedett.
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Az 1943-as év első felében a német parancsnokságok gyakran ezeket ve
tették be az áttört arcvonal megerősítésére és a megélénkült partizáncso
portok ellen. A súlyos harcok során komoly veszteségeket szenvedtek. Külö
nösen a 108. könnyű hadosztályt viselték meg ezek a bevetések. A nyár fo
lyamán az egész honvédségnél a könnyű hadosztályokat háromezredes 
gyaloghadosztályokká kezdték átszervezni. A Szovjetunióban lévő megszál
ló könnyűhadosztályokból a fokozatosan végrehajtott hadrendezés során 
ún. tartalék hadosztályokat alakítottak ki.

1943 márciusától megkezdődött a megszálló csapatokban szolgálatot tel
jesítő legénység folyamatos felváltása is. Az volt az alapelv, hogy aki a 
hadműveleti területen tizenkét hónapot eltöltött, azt fel kell váltani. A két
gyermekes családapákat tíz, a háromgyermekeseket nyolc hónap után, a négy 
és többgyermekeseket pedig azonnal felváltották. A családi körülmények 
alapján kedvezményesen megjelölt váltási időtartamok azonban csak a ma
gyar nemzetiségű és a „magyar érzelmükről ismert nemzetiségi”  honvéd- 
egyénekre vonatkoztak.

A személyi állomány 1942-ben kialakított nemzetiségi arányainak meg
tartására gondosan ügyeltek. Ha előfordult, hogy egyik-másik megszálló 
alakulatnál a magyar veszteségek pótlása nemzetiségiekkel történt, azt nyom
ban korrigálni igyekeztek. A felváltásoknál minden felváltandót az állo
mánytesten belül „azonos értékű” egyénnel váltották fel. Tehát magyart 
csak magyarral, nemzetiséget csak saját, vagy szükség esetén más nemzeti
séggel lehetett helyettesíteni. A nemzetiségi legénység felváltására a hátor
szági felállító alakulatok gyakran igénybe vették műszaki osztagaik állomá
nyát is. A hadműveleti területen általában nem küldtek váltásra harmincöt 
évnél idősebb nem tényleges hadköteleseket. A nemzetiségi katonáknál azon
ban amennyiben a kiképzett nemzetiségi állományt a hadtesten belül har
mincöt évnél fiatalabbakból nem tudták biztosítani, úgy negyvenkét éves 
korig is igénybe vehették azokat.82

A nemzetiségek harctéri alkalmazásának korlátozott voltából következően 
veszteségeik nem voltak nagyok. Egy 1944-ben készült összesítő lajstrom
ban, amely feltüntette a magyar honvédségnek a Szovjetunió elleni hábo
rúban való bekapcsolódásától 1943. szeptember 30-ig elszenvedett ember- 
veszteségei a táblázatban olvashatók83 (ld. köv. oldal).

A magyar honvédség 1943 tavaszáig elszenvedett véres veszteségei miatt 
a magyar legfelsőbb katonai vezetés megfontolás tárgyává tette azt, hogy 
nagyobb mértékben képeztessék-e ki fegyveres szolgálatra az ország terüle
tén élő nemzetiségieket. A HM I. a. osztály a Honvédelmi Minisztérium
ban tartott, 1943. március 17-1 értekezleten a következő javaslatokat terjesz
tette elő a vezérkar főnökének:

a) Az 1943/44-cs szervezési évtől kezdve a nemzetiségi sorlegénység (romá
nok, szerbek, horvátok is) teljesítsen fegyveres szolgálatot.

b) A védett alakulatok kerüljenek felülbírálásra. Ismét legyenek részben vé
dett, illetve teljesen védett alakulatok.

c) A nemzetiségi arányszámot ezek után a nem védett alakulatoknál 25-30%-ra, 
csak részben védett alakulatoknál 10%-ra emeljék.
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Nemzetségi
hovatartozás

Elesett
és

meghal t

Sebesült
és

sérült
Eltűnt

Hadifog
ságba
esetit

Összesen Megjegyzés

magyar 17 168
(93,9% )

36 602 
(92%)

75 650
(94,2%)

2623
(96 ,3%)

132 043 
(93,6%)

német 144
(0,8%)

445
(1,1%)

432
(0,5%)

24
(0,9%)

1045
(0 ,7%)

horvát 15
(0,1%)

57
(0,1%)

88
(0,1%)

2
(0,1%)

162
(0 ,1%)

szlovák 98
(0,5%)

287
(0,7%)

500
(0,6%)

16
(0,6%)

901
(0 ,6%)

szerb 36
(0,2%)

145
0 ,4% )

153
(0,2%)

3
(0,1%)

337
(0,2%)

román 617
(3,4%)

1058
(4,2%)

2166
(2,7%)

25
(0,9%)

4466
(3,2%)

egyéb 213
(1,2%)

594
(1,5%)

1276
(1,6%)

31
(1,1%)

2144 
(1,5%)

főleg
ruszin
nemzetiségű

összesen 18 291 39 788 80 265 2724 141 068



d) A zászlóaljerejű csapatkötelékek műszaki osztagai zsidókkal kerüljenek 
feltöltésre.

A Honvéd Vezérkar főnöke, Szombathelyi Ferenc vezérezredes azonban 
ezen javaslatokat -  a részben, illetve a teljesen védett alakulatok újbóli kü- 
löncsoportosításának kivételével — nem fogadta el.84 Többnyire minden, ami 
a nemzetiségek fegyveres alkalmazását érintette, maradt az előző évi szer
vezés szerint.

A honvédség 1943/44-es szervezési rendeletének új vonása volt azon
ban, hogy konkrétan szerepelt benne a fegyveres katonai szolgálatot telje
sítő nemzetiség. Valamennyi szlovák, ruszin, horvát és vend hadkötelest kö
telezték erre, a román, szerb és bunyevác nemzetiségből azonban csak a 
„megbízhatókat”  hívták be. A románoknak és a szerbeknek továbbra is a 
zászlóaljerejű köteléknél felállított műszaki osztagokban, valamint nemze
tiségi munkásszázadokban kellett a katonai szolgálatukat teljesíteni. A  mű
szaki osztagokba 1943-ban is csak egyféle nemzetiségű sorlegénységet (kar- 
paszományost és nem karpaszományost egyaránt) lehetett beosztani.

Ezen osztagok karpaszományosait azonban az erős testi igénybevétel alól 
rendszerint mentesítették és munkavezetőknek képezték ki. Ezenkívül az a pa
rancsnok, akinek kötelékében műszaki osztag került felállításra, kiemelhetett 
és saját fegyveres alegységeihez áthelyezhetett belőlük „szorgalmukkal és kö
telességtudásukkal kitűnt” nemzetiségieket. A  műszaki osztagba beosztottak 
katonai alapkiképzésben is részesültek. Az első kiképzési év végétől beosztot
ták őket mozgósított munkásalakulatokba is.

Újdonság volt a rendeletben az is, hogy ismét különválasztották a teljesen 
védett és a részben védett alakulatokat. Teljesen védett alakulatok lettek a 
határvadász-, erőd-, ejtőernyős-, repülő- és páncélosalakulatok, részben 
védettek pedig a híradó-, a gépkocsizó lövész és csapatlovassági alakulatok. 
Az utóbbiakban engedélyezték a fegyveres szolgálatra behívható nemzetiségi 
újoncok 10 százaléknál nem magasabb számarányát.85

A nemzetiségi hadkötelesek béke-, majd háborús körülmények közt való ka
tonai alkalmazásának elvei, módszerei a honvédségben, majdnem kizárólago
san a Honvéd Vezérkar főnökének instrukciói alapján valósultak meg a gya
korlatban. Természetesen megfogalmazódtak a legfelsőbb katonai vezetésben 
egyéb, a nemzetiségi kérdés katonai és politikai vetületeit érintő javaslatok, 
nézetek is, azonban csak a Honvéd Vezérkar főnöke által elfogadottakból 
születtek rendelkezések. A tárgyalt időszak honvédvezérkar főnökei Werth 
Henrik gyalogsági tábornok, majd Szombathelyi Ferenc vezérezredes, rendelke
zéseik hozatalánál mindvégig szem előtt tartották azt, hogy a szomszédos ál
lamok hadseregeiben milyen módon kerültek alkalmazásra a magyar nemzeti
ségű hadkötelesek. A magyar királyi honvédségben kialakított módszerek és a 
bánásmód ezek után semmivel sem volt rosszabb, mint a német szövetségi 
rendszerhez tartozó államok bármelyikének hadseregében.

(Készült a Magyarságkutató Csoport megbízásából.)

-  V É G E  -
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J E G Y Z E T E K

1. Hadtörténelmi Levéltár. Vezérkar főnöke, elnöki (a továbbiakban: HL VKF Eln.) 1 
1940/4661.
2. HL Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM). Eln. 1. a. oszt. 1938/59742.
3. HL Eln. 1. 1938/3629.
4. HL HM Eln. 1. a. oszt. 1938/19608.
5. HL VKF Eln. 1. 1938/3629.
6. HL 10. gyalogdandár-parancsnokság anyaiga (a továbbiakban: 10. gy. dd.-pság — 

k. ho.-pság 1941/863—Kt.
7. HL HM Eln. 1. a. oszt. 1939/19608.
8. HL VKF. Eln. 1. 1938/3629.
9. VKF 1. (hadműveleti) osztály =  A honvédség béke és háborús alkailmázásának el

vi előkészítése és a  hadműveleti tervek kidolgozása volt a fő feladata.
10. HL VKF Eln. 1. 1938/3620.
11. Werth Henrik (18 81—1952) 1938 X.—1941. IX. között a Honvéd Vezérkar főnöke, 1941. 
VII.-ig gyalogsági tábornak, utána vezérezredes.
12. HL HM Eln. 1. a. oszt. 1938/60000.
13. HM I. a (Általános szervezési és karhatalmi) osztály =  Hatáskörébe tartoztak a 
honvédség összes elvi szervezési ügyei, a  honvédségre vonatkozó törvényjavaslatok ter
vezetének szerkesztése, illetve lényege tartalm ának m egállapítása.
14. HL HM Eln. 1. a. oszt. 1939/15410.
15. HL HM Eln. 1. a. oszt. 1939/39000.
16. HL HM Eln. 10. oszt. 1940/25891.
17. HL HM Eln. 10. oszt. 1940/940.
18. HM katonai főcsoportfőnök =  Közvetlenül a  miniszternek volt alárendelve. A tár
gyalt időpontban 1938. XII.—1940. II. között Zách Emil altábornagy töltötte be ezt a 
tisztet. Zách Emil (1883—1949).
19. HL HM Eln. 10. oszt. 1939/57725.
20. HL HM Eln. 10. oszt. 1940 T929 HL HM Eln. 10 oszt. 1940/25891.
21. HL VKF Eln. 1 1940/3623.
22. HL HM Eln. 10. oszt. 1940/46134. HL VKF Eln. 1. 1940/4661.
23. HM 1. b. (mozgósítási) osztály =  feladatai közé tartozott az általános és személyi 
m ozgósítási előlkészületek egységes irányítása, valam int a háborús m unkaszolgálat m eg
szervezésében való közreműködés.
24. M. beosztás =  m ozgósítás elrendelésekor életbe lépő beosztás.
25. Feltételek =  tökéletes m agyar nyelvtudás; — idegen hadseregben önként nem 
vállalt h ivatás; — katonai előképzettség.
26. HL VKF Eln. 1. 1940/5867.
27. HL HM Eln. 10. oszt. 1940/67926. HL VKF Eln. 1. 1940/5(255. HL VKF Eln. 1. 1940/4781:
28. A tárgyalt időpontban Bartha Károly (1884—1964) táborszernagy töltötte be a  honvé
delmi miniszteri posztot 1938 XI. és 1942. IX . között állt a  minisztérium élén.
29. HL VKF Eln. 1. 1940/4661. HL HM Eln. 8. oszt. 1941/469.
30. HL HM Eln. 10. oszt. 1940/117825.
31. HL 10. gy. dd.-pság 1941/1432-Kt.
32. HM Eln. 10. oszt. 1941/45000. HL HM Eln. 10. oszt. 1941/30323.
33. HM 10. (legénységi) osztály =  Hatáskörébe a  legénység szolgálati és személyi ügyei 
tartoztak, a  karpaszom ányosügyekkel együttvéve.
34. HL HM ELn. 10. oszt. 1943/19326.
35. HL VKF Eln. 1. 1941/4568.
36. Ua.
37. HL VKF Eln. 1. 1941/6842.
38. HL VKF Eln. 1. 1941/6941.
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39. Va.
39/A. A Nagy Gyula (1887—1945) 1940 I I I —1942 V. között a VII. miskolci hadtest parancs
noka.
40. HL, HM Eln. 10. oszt. 1941/40322.
41. HL VKF Eln. 1. 1942. sz. n.MK. szám : 18.
42. Szombathelyi Ferenc (1887- 1046) 1841 IX,.—1944 IV. között volt a  Honvéd Vezérkar
főnöke.
43. A Wilhelimstrasse és M agyarország. Német diplomáciai, iratok M agyarországról. 
1933—1944. Összeállította: Rán ki György, Pamlényi Ervin, Tilikovszky Lóránt, Ju hász 
Gyula. Kossuth Könyvkiadó. 1968 . 530. old. (351).
44. VKF 5. osztály =  Hatáskörébe a  honvédség kiképzési és sportügyei tartoztak.
45. HL HM Eln. 1. b oszt. 1943/47612.
46. HL VKF Eln. 1. 1942/4340.
47. HL HM Eln. 1. b. oszt. 1942/8986.
48. HL VKF Eln. 1. I942/4151.
49. HL HM Eln. 1. b. oszt. 1943/47612. HL Eln. 1. 1942/1151. HL 10. dd :-pság 1942/443-M.
HL m agyar megszálló csoport parancsnokság, 1942. jan uár 24.. 1. a. oszt.

50. HL VKF Eln. 1. 1942 szám  nélküli, M agyar királyi konzulátus, Brassó, 1942. szeptem 
ber 25.
51. Gecsányi Ágoston (1899—) VIII. és 1942 XI. között volt a  IV. hadtest vezérkari 
főnöke, mint vezérkari ezredes.
52. HL 10. k. ho.-pság 1942/758/M.
53. HL 10. k. ho.-pság 1942/534/M.
54. HL 10. k. ho.-pság 1942/758/M; 1942/581/M.
55. HL 10. k. ho.-pság 1942/513/M.
56. A 2. m agyar hadsereg k iszállításáról bővebbet: Szabó Péter: A 2. m agyar hadse
reg kiszállítása U krajnába és előnyom ulása a Donihoz. Hadtörténelmi közlemények 
1986/3. 496—524. old.
57. A m agyar megszálló csapatok három könnyű hadosztálynak (102., 108., 105.) kelet 
felé való elvonása miatt, a  m egszállt területen két egymástól- független megszálló cso
port alakult. A keleti megszálló csoport kötelékébe a  102., 108. és 105, könnyű hadosztá
lyok tartoztak, a nyugati m egszálló csoportba pedig a 121. és 124. könnyű hadosztályok. 
1942. febr. 5 . és aug. 10 . között m aradt fenn ez a szervezés.
58. HL HM 1. b. oszt. 1942/2474 HL BM 1. b. oszt. 1942/651. HL HM 1. b. oszt: 1943/47612: 
HL 10 k :  h o :-pság : 1942/809/M.
59. HL HM Eln. 1. a. 1942/29685.
60. HL VKF 1. szám  nélkül; Mk. 18 1942. HL VKF Eln. 1. 1942/4940.
61. HL 12. k. ho.-pság. 1942/3288.
62. HL HM Eln. 10. oszt. 1941/25085.
63. HL HM Eln. 10. oszt. 1943/55681. HL VKF Eln. 1. 1943/5455.
64. HL HM Eln. 10. oszt. 1941/25085. HL HM Eln. 10. oszt. 1941/138173.
65. HL HM Eln. 10. oszt: 1943/10404
66. HL VKF Eln. 1. 1942/5831. HL 12. k. ho.-pság 1942,13288. HL VKF Eln. 1. 1942/5584:
67. HL VKF Eln. 1. 1942/5831. HL 12. k. ho.-pság. 1942/3298 HL VKF Eln. 1. 1942/5584:
68. HL HM Eln. 10. oszt. 1943/110404.
69. Csatay Lajos (1886—1944) vezérezredes. Mint a IV. hadtest parancsnoka 1941 VIII — 
1842. XII. között, 1942. augusztus végétől szeptem ber végéig a  sebesülése miatt szabadsá
gon levő Ján y  Gusztáv vezérezredest helyettesítette a 2. m agyar hadsereg parancsnoki 
beosztásában.
70. HL 2. miagyar hadsereg anyaga (a továbbiakban 2. m. hds.) 8 fasc. 1. sz. melléklet.
71. Hennyei Gusztáv (1888—1977) vezérezredes, a  honvédség gyalogsági felügyelője 1942. X. 
és 1943. X. között.
72. H L  V K F  E ln . 4. 1943/h d m . c s f .
73. HL HM Eln. 6/k. oszt. 1942/1257/Bbk.
74. Bakay Szilárd (1896—1946) altábornagy. 1942. V III—1943. VI. között a keleti megszálló 
csoport parancsnoka.
75. HL m agyar m egszálló csoport parancsnokság 1. a . 2700/k. meg. cso. 1. a. 1942. VII:26:
76. Olgyay Károly (1887—1956) altábornagy. 1941. X .—1942. XI. között m agyar megszálló
csoport parancsnoka, m ajd 1942. VIII.-ig a  keleti megszálló csoport parancsnoka.
77. HL VKF Eln. -. 1942/4151.
78. HL 2. m. hads. 24. fasc. 14. gyalogezred harctudósítása.
79. HL 2. m. hds. 23. fasc. K iss Miklós zászlós: Napló az orosz harctérről, II. kötet. 235. 
old. HL 2. m. hds 25 fasc. IV. hdt. napló: 639. sz. melléklet.
80. HL 2. m. hds. 25. fasc. IV. hdt. napló: 662. sz. melléklet, 81./HL 2. m . hds. 25 fa sc ! 
IV. hdt. napló: 703. sz. melléklet.
82. HL HM Eln. 1. b. oszt. 1943/6730/M.
83. HL VKF Eta. 1. 1944/437. 84/HL VKF Eln. 1. 1943/4811.
85. HL VKF Eln. 1. 1943/4838.
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