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Noha a kötet terjedelmének nagyobb része az AFHRA archívumában õrzött doku-
mentumokra épül (7–95. o.), azt további fejezetek egészítik ki. Egyrészt a már emlí-
tett, a város pusztulását, az épületkárokat bemutató képekbõl összeállított képmellék-
let (A romváros képei 1944–1947, 113–160 o.), másrészt a korabeli feljegyzésekbõl, 
naplókból, illetve visszaemlékezésekbõl a Szerzõ által összeállított blokk (96–111. o.). 
A kötet igen szép, ízléses külsõben jelenik meg, amely a szerkesztõ, a kiadó, s nem 
utolsó sorban a nyomda munkáját is dicséri, hiszen a képek élessége teszi lehetõvé, 
hogy maradéktalanul élvezhessük a fotókat, légifelvételeket. A sok pozitívum mellett 
azonban nem mehetünk el szó nélkül az elõ-elõforduló helyesírási hibák, betûhibák 
mellett, illetve további hiányérzetet okoz az olykor nem következetes jegyzetelés 
(például a levéltári forrásoknál), s a legközelebbi kiadásnál a rövidítések kötet végén 
történõ feloldásáról is érdemes lenne gondoskodni. Mert hogy lesz következõ kiadás, 
abban biztosak vagyunk. 
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2013 januárjában egy olyan hadtörténeti összefoglaló (fotóalbum) jelent meg a magyar 
királyi 2. Honvéd Hadsereg történetérõl, amely méltó (és nemes) a 70. évfordulóhoz. 
Az utóbbi évtizedek tipográfiailag legszebb katonai vonatkozású kézikönyvét veheti 
kézbe az olvasó. A remekbe szabott, gondos és körültekintõ munkával összeállított 
könyv szerzõje Dr. Szabó Péter alezredes, aki a téma legkiválóbb ismerõje és hazai te-
kintélye is egyben. A könyv írója harminc éve fáradhatatlanul kutatja annak a hadse-
regnek a történetét, amelyre emlékezni csak titokban lehetett, és hiteles történetének 
a kutatása a nyolcvanas évek végéig tabunak számított hazánkban. A gondosan megírt 
fejezetek mögött érzõdik az elkötelezettség, a felvilágosító és a tanító szándék is. 
Könyvében objektív, a történelmi tényekhez szigorúan ragaszkodó válaszokat kapunk 
valamennyi feltett kérdésünkre.  

Miért és hogyan állt fel az a hadsereg, amelyben nagyapáink, apáink, nagybátyá-
ink, szeretett hozzátartozóink küzdöttek a hazáért a haza határaitól 1500–2000 km-re? 
Milyen volt a hadsereg fegyverzete és felszerelése? Milyen véres harcokat vívtak hon-
védjeink a Donhoz való elõrenyomulás idején?  Megismerhetjük az öldöklõ doni 
hídfõcsaták történetét és mérlegét. A könyv utolsó két fejezete a legfrissebb adatokra 
támaszkodva mutatja be a hadsereg reménytelen – és mégis hõsies – helytállását. A 
mû méltó emléket állít mindazoknak, akik a doni hadmûveletek több mint egy esz-
tendeig tartó forgatagában bátran és férfiasan harcoltak. Mert nincs magyar család – 
az egész akkori haza területén –, akinek hozzátartozói közül valaki ne vált volna áldo-
zatává a véres küzdelmeknek. Ki hõsi halált halt, ki megfagyott vagy nyomtalanul 
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eltûnt az orosz hómezõkön, ki pedig hadifogságban, nyomorúságos körülmények kö-
zött vesztette életét. Erkölcsi elégtétel ez a könyv azoknak a családoknak, akik katona-
hozzátartozói túlélték a doni poklot, de megbélyegzettekké váltak egész életükre.  

Ez a könyv egyben bátor kísérlet arra is, hogy megszabadítsa a 2. Honvéd Hadsereg 
emlékét az évtizedek alatt rárakódott ideológiai szennytõl, a „jól értesültségtõl”, a fél 
igazságoktól; a szájhagyományokban terjedõ és a magyar történelem eseményeire vo-
natkozó oly jellegzetes legendáktól. A szerzõ személyében azt a hadtörténészt kö-
szöntjük, aki minden magyar megye és város esetében szerzõtársként, szakértõként, 
veszteséglajstromok összeállítójaként járult hozzá, hogy végre méltó emléke legyen a 
soproni, egri, tolnai, fehérvári, kiskun, nyírségi, losonci, salgótarjáni katonáknak. 
Büszke vagyok rá, hogy 15 esztendeje barátjának tekint engem, a civil helytörténészt 
is. Ezt a barátságot már két megjelent könyvünk [Soproniak a Don-kanyarban 2001, 
2009, Fotókönyv a Don-kanyarból: Klaus Emil soproni õrvezetõ fotói 2007] is fémjelzi. 
A most megjelent könyv külön értéke, hogy kilép a hazai elszigeteltségbõl, és angolul 
is olvasható.  

A kötetben 188 fekete-fehér fotó, 23 korabeli egyedi színes dia, és 4 színes felvétel 
kapott helyett. A kötet utolsó fejezetét (Magyar katonai temetõk napjainkban) Maruzs 
Roland õrnagy írta. A kötetben 4-5 kép kivételével csak olyan felvételekkel találko-
zunk, amelyek eddig sehol sem jelentek meg nyomtatásban. (A képeket a HM Hadtör-
téneti Intézet Fotóarchívuma õrzi.)  

A mû nem hiányozhat a soproni családok könyvespolcáról sem. Sopron, az egykori 
katonaváros, örökké adós hõs fiainak.  A mai nemzedék merítsen e könyvbõl erõt, 
hogy volt idõ, amikor meg kellett halni a hazáért, vagy élni kellett érte; és ez volt a 
nehezebb, sebeket és lelki sebeket hordozva egy életen át.   
 
 


