
Legenda és valóság a megsemmisült 2. magyar hadsereg 
ellátó rendszeréről 

Dr. Generál Tibor alezredes, a hadtudományok kandidátusa 
és Szauter Laios százados 

I. rész 

Az ellátás „megszervezése". Előírások és a valóságos üzemanyag- és élelem
ellátás 

Ha:z:ánk népeit és nemzeteit - történelmünk során - az uralkodó osztályok 
hódító vagy a hódítás ellen védekező politikája, illetve a feltörekvő osztályok 
függetlenségi törekvései, számtalan kisebb-nagyobb háborúba vitték bele. Milliós 
nagyságrendben mérhető a harctéren, vagy a háborúval kapcsolatos tevékenységek 
során meghalt emberek száma. 

Tény azonban, hogy Magyarország történetében uralkodó klikk soha annyi ,_. 
vért és könnyet nem sajtolt ki a népből, mint a Horthy-fasizmus 25 éves nemzet-
vesztő rémuralma. 

Hazánkban sokan élnek még olyanok, akik katonaként megjárták a második 
világháború poklát. Az átélt borzalmak négy évtized távlatában is fakasztanak 
még könnyet, de a tragikomikum mosolyát is. 

A halotta:kat a túlélők elsiratták. Ha sírjaik közös temetőben lennének, csupán 
a 2. magyar hadsereg halottainak százezernél több fejfa állítana örök mementót. 

Az életben oly sokszor meggyalázott magyar „bakát", aki fegyver és lőszer 
híján, dermesztő hidegben, a puszta életéért sem tudott küzdeni, az elmúlt év
tizedekben egykori parancsnokai is „elsiratták", s teszik ezt napjainkban is. 

Az utóbbi év,ekben hiteles dokumentumokon kívül hazánkban és nyugaton 
egyaránt jelentek meg visszaemlékezések, tanulmányok a 2. magyar hadsereg 
harcairól és pusztulásáról. 1 

Horthy-Magyarország részvételét a második világháborúban az egyes szer
zők nagyon sok oldalról közelítették és közelítik meg, a tényeket sokféleképpen 
csoportosítják, mivel minden visszaemlékezés, tanulmány befolyásolt a szerző 

világnézeti, társadalmi helyzetétől. 
Közleményeinkkel az a célunk, hogy a 2. magyar hadsereg ellátó rendszerének 

(mai kifejezéssel élve hadtápbiztosításának) kritikai bemutatásával szembeszáll-

t - Lásd pl.: Dr. Horváth Miklós: A 2. Magyar Hadsereg megsemmisülése a Donnál, 
Budapest, Zrinyi, 1959., Nemeskürthy: Rekviem egy hadseregért. 
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junk azokkal az abszurd, tudománytalan nézetekkel, amelyek a pusztulás okát 
kizárólag a felszerelés, az ellátás hiányosságaiban keresik és magyarázzák. 

Célunk továbbá, hogy - amennyire lehet - elvonatkoztatva a 2. magyar had
sereg hadműveleti alkalmazásának politikai alapjaitól és összefüggéseitől, pusztán 
a „steril" katonai tevékenységből, mint drágán megfizetett "tananyag"-ból, a 
Magyar Néphadsereg hadtápszolgálatának minden beosztottja okuljon és még 
árnyaltabban lássa munkájának közvetlen hatását a harckészültség magas szinten 
tartására, továbbá a harctevékenység sikeres hadtápbiztosítására. 

Az általunk ismert hazai szerzők mindegyike kimondja, hogy a 2. magyar 
hadsereg pusztulása elsősorban nem az ellátás, hanem társadalmi, politikai, er
kölcsi tényezőkben keresendő. 

Ezzel szemben a nyugaton élő, s visszaemlékezéseiket napjainkban publikáló 
szerzők (így különösen „vitéz" kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezredes és Adonyi
Naredy Ferenc is) igyekeznek saját személyük és egykori uraik szerepét a ma 
embere számára elfogadhatóvá tenni, ezért a politikai kalandorságot agyonhall
gatják és részlettényezőket emelnek az általánosság rangjára. 

Visszaemlékezéseiket az „Igazság Szolgálatában" cím alatt érdemes szó sze-
rint idézni :2 

,, ... Katonáink és a felsőbb vezetés nem ködös eszmék és 
idegen érdekek szolgálatában hozták meg áldozatukat, hanem 
a trianoni igazságtalanság bilincseinek széttörése után meg 
akarták tartani az országnak azt, ami magyar volt évezredes 
történelmünk során. Mi is büszkék lehetünk haderőknek telie
sitményére. Őnmarcangolásra nincs okunk." 

A tények meghazudtolását, az ellátás, a felszerelés hiányosságaira visszave
zethető vereség magyarázatát legjobban cáfolja az a tény, hogy Hitler fasiszta 
hadserege a kor minden rendelkezésre álló technikájával fel volt szerelve, sorsa 
azonban a Szovjetunió megtámadásának pillanatában mégis megpecsételődött. 
Hogy ez időben és térben a 2. hadsereg pusztulásától eltért, abban valóban sze
repe volt a felszerelésnek és ellátásnak, de a fasiszta fenevad „barlangjában tör
ténő teljes megsemmisítiését" a korszerű fegyverzet és a jól szervezett ellátás 
sem tudta megakadályozni. 

Készült-e a magyar gazdaság a háborúra , 

A trianoni békeszerződés a magyar uralkodó osztályok kezét hosszú ideig 
megkötve tartotta, ezért soviniszta, nacionalista politikáját katonai erővel nem 
tudta alátámasztani. A magyar uralkodó osztályok azonban soha, egy pillantra 
sem mondtak le a szomszédos népek elleni területszerzésrő.1, e cél érdekében ki
használták a kezükben levő nevelési lehetőségek, tömegkommunkiációs eszközök 
minden lehetőségét, teljes tárházát. 

1938 tavaszára az egész világon, de különösen Európában felgyorsult fegyver
kezés idején elérkezettnek látták az időt a hadsereg mennyiségi szaporítása mel
lett a minőségi fejlesztésre is. Március 5-én Darányi Kálmán miniszterelnök 
„győri" beszédében meghirdette a kormány fegyverkezési programját, mely öt év 
alatt egymilliárd pengő beruházását irányozta elő a hadsereg fejlesztésére. A leg-

i A magyar királyi fegyveres erők krónikája (München, 1977.) 
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felsőbb vezetés világosan l:átta a fegyverzet, felszerelés terén meglevő lemaradást. 
Az 1939. évi II. törvénycikk rendelkezései lehetővé tették az ország összes sze
mélyi, szellemi és dologi erőforrásainak beállítását a háborús készülődés szolgá
latába. A győri program eredményeként a hadsereg megrendeléseit teljesítő ipar
ágak új üzemeket létesítettek, termelésük jelentősen emelkedett, nőtt a kapacitás 
kihasználása, amelyek komplex hatása átmenetileg gazdasági konjunktúrát is 
eredményezett. 

A magyar hadsereg szervezési, technikai lehetőségei azonban a trianoni szer
ződés és a magyar uralkodó osztályok korábbi politikájának eredményeként, az 
európai országokhoz viszonyítva, annyira elmaradott volt, hogy azt a rendelkezésre 
álló rövid idő alatt lehetetlen volt pótolni. 

1938-ban a szudéta kérdés során kiéleződött német-csehszlovák konfliktus 
elő-segítette a magyar vezetés számára revíziós törekvéseinek érvényesítését a fel
vidéken. 

A kormány az 1938 augusztusi „Bledi egyezmény" hatására megkezdte a 
nyersanyagkészletek felhalmozását, szeptemberig pedig két és félszeresére nö
velte a működő hadiipari üzemek számát. 

A2 ország anyagi és személyi lehetőségei és az irredenta kardcsörtető körök 
kalandor elképzelései között azonban óriási ellentmondások voltak. Magyarország 
béke hadrendje a felvidék megszállásakor mintegy 100 OOO fő katonát jelentett. 
Háborús szervezésre történő kiegészítéskor ez a létszám mintegy 33 dandárra nőtt 
volna, ugyanakkor a potenciális ellenség 60 béke hadosztállyal rendelkezett. 

A fejlesztésben kétségtelenül elért eredmények ellenére, különösen a motori
zálásban volt rendkívüli elmaradás. A bevonulás alkalmával a katonai kérdések~ 
ben képzetlen polgári lakosságnak is feltűnt, hogy a motorizált csehszlovák csa
patok után olyan magyar katonai szervezetek jelennek meg gyalogosan és szekér
karavánokon, amelyek az első világháborúban is elavultnak tűntek volna. 

Csatay tábornok, aki megszemlélte a felvidéki megszállást, kénytelen volt 
megállapítani, hogy a szállítások korszerűtlensége miatt komoly ellenállás esetén 
az egész hadművelet állásharcba merevedett volna.3 

Horthy-Magyarország politikai, de főleg katonai vezetői - teljesen eltérő 
katonapolitikai körülmények között - átvették a hitleri-Németország villám
háborús doktrínáját. Ennek szellemében került sor a „Huba" elnevezésű hadrend 
felállítására. Ez nem volt más, mint az emberanyag kihasználása és az anyagi 
teljesítőképesség tekintetében az ország egyszeri, maximális erőkifejtése. 

Amikor tehát arról beszélünk, hogy a 2. magyar hadsereg tartalékok nélkül 
.,indított támadást" a Szovjetunió ellen, az okok viszonylagosan egész.en ide ve
zethetők vissza. Meg kívánjuk azonban jegyezni, hogy a német „blitzkrieg" (vil
lámháború) terve -, amely egyébként megalapozottabb volt, mint annak magyar 
utánzata - olyan, akkoriban időlegesen ható tényezőre alapozott, mint az ellenfél 
hitszegő meglepése, ezért csak ott ért el időLeges sikert, ahol komoly ellenállás 
nem bontakozott ki. A „Huba" hadrend célkitűzései anyagi okok miatt nem ke~ 
rültek következetesen végrehajtásra. 

A német „áldással" végrehajtott három bevonulás (Felvidék, Erdély, Dél
vidék) megmutatta azokat az alapvető hi,ányosságokat, amelyek úgy a szervezés
ben, mint az anyagi szolgálatban megtalálhatók voltak. 

a Vö. Csíma János: Magyarország katonai részvétele a második világháborúban cim(i 
műve vonatkozó részeivel. 
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Megállapítható, hogy az ország ha.dipotenciálja nem biztosította annak a már 
akkor is alapvető elvnek a végrehajtás-át, mely szerint a harcászati egységek és 
magasabbegységek közel azonos menetsebesség folyamatos tartásiát elérő szerve
zetekből álljanak. A végrehajtó tagozatok ellátását végző anyagi szolgálat szer
vezéséből teljesen hiányzott a gépj·ármű. A megnövelt személyi állomány és tech
nikai es~közök eUátás.ának végrehajtására hivatott vonatalakulatok (mai szóval 
szállító alegységek) döntő többsége fogatolt (lóvontatású) országos járművekből 
(szekerekből) állott. Ezek hossza gátolta a manőverezést, a légi felderítés elől 
nem lehetiett elrejteni, nem utolsósorban pedig akadályozták a csapatok támadá
sát, vagy üldözésbe való átmenetét. 

A hadsereg jármű-állományára jellemző, hogy az 1940/41-es évre szóló szer
vezési intézkedésekhez készített elosztó az 1940. XII. 1-i helyzet szerint csak mint
egy 1882 terepjáró tehergépkocsit tüntet fel a hadrendben. 

Joggal vetődhet fel a kérdés, hogy a ténylegesen meglevő hiányosságok is
meretében miért nem foganatosí:tott a legfelső vezetés hathatós rendszabályokat? 
Úgy gondoljuk, elfogadható magyarázat, hogy óhajokból és kívánságokból nem 
lesz technika, ugyanakkor különböző rendszabályok csak akkor valósíthatók meg, 
ha megfelelő anyagi háttér áll rendelkezésre. 

A magyar uralkodó körök - a román államvezetéshez hasonlóan - igyekeztek 
a riválisnál jobban kitüntetni magukat a Szovjetunió elleni agresszióban. így re
mélve nagyobb koncot szerezni az osztozkodásnál. 

Az anyagi szolgálattal szembeni követelmények és a valóságos helyzet a 2. 
magyar hadseregnél 

Az anyagi szolgálat részére kiadott utasítás4 9. oldal 1. §-a az anyagi szolgálat 
jelentőségét a következőképpen határozza meg: 

,, ... minden fontosabb katonai cselekménynek sikere lénye
gesen függ a célszerű anyagi előkészületektől, a szükségleteket 
kielégítő, lelkiismeretes anyagi megalapozástól. A legkisebb 
részletekig menő, tervszerű anyagi előgondoskodás képezi min
den tervszerű intézkedésnek alapját. Az anyagi elógondoskodá
sokat, intézkedéseket, a többi intézkedéssel szemben, sajátos
ságuknál fogva, mindenkor jóval az események, illetve a szük
ségleti időpont előtt, előreláthatóan foganatositsuk." 

Úgy véljük, az utasítás egyér:telmű és önmagáért beszél. Jogos tehát az a 
feltételezés, hogy az 1942. április 11-én a Szovjetunió területére 882 száztíztenge
lyes katonavonattal induló 2. magyar hadsereg várható hadműveleteihez minden 
szükséges „anyagi előgondoskodás" megtörtént. Hiszen Szombathelyi vezérezre
des, a Honvéd Vezé1'1kar főnöke, 1942. április 11-i bizalmas parancsában5 leszö
gezi, hogy az anyagi ellátás terén is mindent megtett a legfelsőbb vezetés annak 
érdekében, hogy a csapatok „minél gazdagabban bocsátassanak útra". Érdemes 
felfigyelni arra a tényre, hogy Szombathelyi vezérezredes úgy hivatkozik a német 
vonalról történő ellátásra, mint amit teljes mértékben leszabályoztak. Történelmi 
tény azonban, hogy a 2. magyar hadsereg német vonalról történő ellátásáról szóló 
kormányközi szerződés csak 1942. május 20-22-én került Budapesten aláírásra. 
S az is tény, hogy a kivonulás időszakában a 2. magyar hadsereg várható alkal-

4 1936. évi 2700/eln. 1/c. számú körrendelethez A-65. 
~ Hadtörténeti Intézet Levéltár (továbbiakban: HIL}, 1942, VK.F 174. 
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mazásáról a németek nem adtak előzetes tájékoztatást. Ha visszaidézzük a ko
rábban hivatkozott utasítás azon részét, hogy az anyagi előgondoskodásokat min
denkor jóval az események előtt foganatosítani kell, joggal vetődik fel a kérdé.,, 
hogy az ellátó szolgálat feladatismeret hiányában hogyan tud felkészülni e fel
adat teljesítésére? 

Ugy a mozgósítás, mint az ellátás bonyolult ikrezési rendszerrel került végre
hajtásra. 

Ellátás tekintetében ez azt jelentette, hogy alapvetően német ellátás érvénye
sült a hadműveleti területen, a sajátos anyagokkal történő ellátis hazai területről, 
a fővezérség és a hadtest másodtörzsek által került utinszállításra. E két for
mát a helyszíni beszerzés egészítette volna ki. 

Hogy mit jelentett már a felkészülés időszakában a oájékoztatás hiánya, 
bizonyítják a levezetett törzsgya.korlatok, hadijátékok, melyek alapvetően meleg 
éghajlati viszonyok feltétdczésével zajlottak le. A vezetés úgy értékelte, hogy a 
hadsreg a Kaukázus vidékén folyó hadműveletekben kerül majd alkalmazásra. 
Ennek megfelelően gyakorolták a trópusi sisak viselését, a szúnyogháló kihúzá
sát, valamint a meleg éghajlati betegségek elleni védekezés módjait. Ha ez a 
„szini előadás" nem követelt volna százezernél több halottat, kedves és szellemes 
anekdótálk valóságalapja lehetett volna. 

A 2. magyar hadsereg problémái már a vasúti szállítások idején kiütköztek. 
Az 1942. évi nyári támadás tervezett időpontjáig csak a III. hadtest érkezett be, 
a második szállítási lépcső csapatai Gomeltól 1000 km-t gyalog, a páncélos had
osztály pedig 2000 km-t talpon tett meg a kijelölt tevékenységi körzetéig. 

Az előkészítés színvonaláról képet kapunk, ha figyelembe vesszük, hogy áp
rilis 11-én indult és július 27-én fejeződött be a csapatok kiszállítása. 

Az anyagi szolgálat részére kiadott utasítás II. rész 19. oldalán található6 : 

,, ... az anyagnyilvántartások és anyagjelentések célja a való
ságos anyagi helyzetről - mennyiségi, hadibasználhatóság, tel
jesség tekintetében - tiszta képet és biztos alapot nyújtani ah
hoz, hogy az anyagnak célirányos beszerzése, kiutalása, igénybe
vétele, kiegészítése biztosítva legyen. A nyilvántartások és a 
jelentések a rideg, valóságos helyzetet tárják fel. Szépítgetés~ 
túlzás vagy a valóság eltitkolása végzetes következményekkel 
jár: bűn a hazával szemben, mert a vezetés hamis képet kap és 
e hamis kép alapján jut elhatározásra és intézkedik. Helytelen, 
felületes nyilvántartások és jelentések szerkesztői, ellenőrzői 
és a jóváhagyó parancsnok ellen szükség szerint fegyelmi vagy 
bűnvádi eliárást kell indítani." 

A fentiekhez nem kívánunk véleményt mondani, úgy véljük, a különböző 
szolgálati ágak ismertetése majd megadja a választ. 
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Üzemanyaggal történő ellátás helyzete: 
A szabályzat kimondta, hogy7 

,, ... a hadműveleteket az anyagellátás terén gondosan készít
sük elő. Ne fordul;on elő, hogy a hadműveletek az anyagi el-

G 1936. évi 2700/eln. 1/c. sz. körrendelet. 
7 Határozványok a had.biztossági szolgálat ellátására. 
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látás hiányossága, vagy az anyag elkésett utánszállítása miatt 
meghiúsuljanak. Viszont ne erószakoljunk olyan hadművelete
ket, amelyeket anyagilag megalapoz.ni és táplálni nem tudunk. 
Az anyagi felvonulás biztosítsa a hadműveletek anyagi ellátá
sát addig az időpontig, ameddig az utánszállítás megbízhatóan 
nem működik." 

A 2. magyar hadsereg üzemanyaggal történő ellátása teljes mértékben német 
ellátó helyekről volt biztosítva. Természetesen a magy,ar állam ezért megfelelő
exporttal térített Némewrszág felé. 

Az Uriv-i hídfő elleni támadás 1942. július hónapban kezdődött meg. A 
nagytávolságú menetek után a csapatok felkészületlenül, a beérkezés után azon
nal harcbav,etésre kerülnek. A 2. magyar hadsereg parancsnokság hadműveleti 
naplója alapján kísérjük figyelemmel az üzemanyag-ellátást. 

1942. VII. 11-én8 

9.55 A vezérkar főnökének (ma hadsereg törzsfőnök - a megjegyzés a szer
zőktől) jelentik, hogy az 1. pc. ha. üzemanyaghiány núatt áll. 

12.17 Az 1. pc. ha. ismét üzemanyagot kér. Veress altábornagy közli, hogy 
üzemanyag és lőszer hiánya miatt nem tudja a támadást végrehajtani. 

19.20 A VKF jelenti a HDS PK-nak, hogy a 19. k. ha. ellátása csak akkor 
lehetséges, ha a németek segítenek. 

20.05 A HDS PK parancsa, hogy anyagi hiányok miatt a VII. hdt. addig 
nem mozoghat előre, amíg a németek nem biztosítják anyagi ellátását. 

20.25 A VII. hdt.-tel közli a VKF: meg kell indulni, mintha anyagi zavarok 
nem volnának, de ha anyagot nem sikerül holnap biztosítani, akkor holnapután 
állj 1 

1942. július 25-én9 a VII. hdt. részére papíron kiutalt üzemanyaijból a né
metek részére a kiutalt mennyiséget át kellett adni, de ugyanakkor a meg sem 
kapott üzemanyagot az elöljáró zárolta is. Gyimessy altábornagy, hadtestparancs
nok jelentése meggyőzhet arról, hogy mit érez a parancsnok, ha csapa,tai üzem
anyaghiány miatt teljesen ki vannak szolgáltatva az ellenség lövegeinek. 

Az anyagi, azon belül különösen az üzemanyag-ellátás egyre rosszabbodó 
helyzete miatt Szombathelyi Ferenc vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke 
1942 szeptemberi látogatása során tájékoztató megbeszélést folytatott az ellátást 
irányító parancsnoki állománnyal. Selyey vk. alez.redes az általános helyzeten 
belül jelentette, hogy a téli készletek előreszállításában nehézséget jelentett az 
üzemanyag-kiutalás csekély mérve.10 A gépj'ármű előadó (mai kifejezéssel: gépjár
mű szolgálat főnök - megjegyzés a szerzőktől) jelentése során kitért arra, hogy a 
kiutalt kis mennyiségű üzemanyag a bevezetett erős korlátozások mellett sem biz
tosítja a szükséges szállítások végrehajtását. 

Idézzük a legilletékesebbet, a hadsereg főszállásmesterét (parancsnok hadtáp
helyettes - megjegyzés a szerzőktől) : 

13.000/2. hds. főszmstr. 42. XI. 5. sz.11 

s HIL 2. hds. pság. Napló, 152. s.z. mell. 5. doboz. 
e HJL 2. m. hds. 5. doboz, 239. sz. meIL 
10 Ua., 7. doboz Napló, 854. sz. mell, 
u Ua., 9. doboz 9/b. mell. 1061/eln. 2. hds. 1943 .számhoz. 
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,, ... Különös hiányok kiemelése: 
Üzemanyagból napi kontingensünket 70 m'-ben állapította meg a német pa

rancsnokság, dacára a több ízben emelésre tett ígéretnek. Ezzel szemben október 
hónapban az átvonuló német alakulatoknak átadott üza. levonása után 52,5 11r 
napi üza.-ot kaptunk. Ez a hds. szükségletét nem elégíti ki." 

16.000/2. hads főszállásmester 42. XII. 7. sz.12 

,, ... az üzemanyag helyzet változatlanul feszült. A kiutalt üzemanyagunk 
egy részét német alakulatnak kellett részben véglegesen, részben kölcsönképpen 
átadni. A magyar vonalról igényelt és kiutalt motorolaj nem érkezett be, miután 
német vonalról még a 2°/o-ot sem kapjuk meg. A helyzet aggasztó . .. " 

Élelemellátás helyzete: 
A hadbiztonsági szolgálat foladata volt a csapatok élelemmel, ruházattal, 

felszereléssel és pénzzel való ellátása. valamint a gazdászat-közigazgatási szolgálat 
vezetése és ellenőrzése. Idéz·et az utasításból: 

,, ... az élelmezési szolgálat eredményej vezetése a csapat erkölcsi értékelésé
nek és teljesítóképességének fenntartására igen nagy befolyással van. Jó élelmezés 
= jó szellem, nagyobb teljesítmény és eredmény, bizalom a vezetéssel szemben ... 
Döntő harcok előtt különösen bőséges, jó élelmezésről gondoskodjunk." 

Az élelemelláitást a kiszállítás után alapvetően a német ellátó szolgálattól, 
valamint helyszíni b~zerzés útján keUett biztosítani. A hadi élelemadagok meg
oszlottak „Szabványos adag" és „Tartalék adag" -.ra.13 

Osszetételük: (grammban) 

Kiegészítés 

Megnevezés 
Szabványos Tartalék tartalék adagról 

adag adag szabványos 
adagra 

Kávékonzerv 54 54 
(2 adag á: 27 gr) 

Marhahús 300 
(nyers állapotban) 

Húskonzerv 300 
(hús és lé) 

Főzelék (száraz) 200 200 

Só 20 20 

~ Rántás liszt 20 20 

~ Fűszer 1 1 
~ (paprika, bors) 
~ Zsír 20 20 
~ -~ Leveszöldség 1 1 -~ (szárított) .,. 
ril Hagyma 5 5 

Ecet 1 cl. 1 cl. 

Cukor 5 5 

12 Uo. 
13 Hadbiztossági szolgálat. 
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Kiegészítés 

Megnevezés 
Szabványa.s Tartalék tartalék adagról 

adag adag szabványos 
adagra 

Kenyér 700 350 

Kétszersült 200 

Dohány 15 15 

A német vonalról történő élelemellátás az áttérés után azonnal problémákat 
váltott ki a harcoló állománynál. 

Élelmezési hiányosságról jelentések: 

19. k. Hopk. (Szász ezds.) 14 

,, ... a 2. hds. 306.'2. hds. fószállásmester 42. V. 2. sz. rendelete kapcsán je
lentem, hogy a német élelmezésre való áttérés óta az illetményes napi adagot 
hiánytalanul még csak kevés alkalommal lehetett kiszolgáltatni a 19. k. ha. csapa
tainak. Egyes cikkekben ( cukor, húspor, tojás, sajt, vaj, konzervek és fűszerek) csak 
nem rendszeres hiányok mutatkoznak. Súlyosbítja az élelmezési helyzetet, hogy a 
legelőt küzdők részére a harcbelyzet folytán meleg étkezést naponta csak egyszer 
lehet kiszolgáltatni az esti órákban. Általában naponta 3.00-kor kerül kiosztásra a 
cukor hiányában élvezhetetlen reggeli, s az egész napi étkezési adag, mely a német 
napi adag vacsorarésze. Ez azonban még akkor is kevés volna reggel 3.00-tól este 
20.00-ig egy harcoló embernek, ha teljes mennyiségben és rendszeresen lenne ki
szolgáltatható. Ezen kívül ételhordók, fózóládák hiányában az sem biztosítható 
a széles kiterjedésű Don védelmében, hogy a küzdők a napi egy meleg étkezést él
vezhető, meleg formában megkapják. 

Ezek az élelmezési körülmények a harcok súlyát viselők erőállapotát igen 
hátrányosan befolyásolják. A továbbiakban ez az állapot nem tartható fenn, mert 
ez az állandó harcban álló egységek ellenálló erejét csökkenti, másrészt nem is 
tartom erkölcsösnek, hogy a harcoló csapat a számára amúgy is szokatlan, a mi 
élelmi adagunknál kisebb kiméretű napi adagokat se kapja meg. 

42. Vlll. 20. 09. 45. 
Szász ezds. 

19. k. bopk." 

A magyar katona, aki a fűszeres ételekhez szokott, naponta szalonnát evett 
nem tudta megszokni a német ételeket (nudel, kartofeln, dörrgemüse, general sos 
stb. - megjegyzés a szerzőktől) s ez hangulati tényezővé vált. Az élelemellátás 
rosszabbodása miatt a III. hdt.-nél 1942 július végén a parancsnok elrendelte a 
kenyéradagok csökkentését. A beérkezett jelentés,ek alapján a csökkentett m~nnyi
ség mellett a minőség olyan volt, hogy a fogyaszthatóságot sem biztosította. 

Az ellátás színvonalát jól tükrözi Szombathelyi vezérezredes 1942. IX. 13-i 
Tábornoki parancsa.1

'' 

6 

n HlL 4. doboz. 497/19. k. ha. szmst. 42. VIII. 20. 
i; Ua., 7. doboz. Napló, 865. sz. mell. 
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,, ... a katonáknak, mint élő embereknek, megvannak a maguk igényei, me
lyeket feltételenül ki kell elégíteni. Kiéhezett és agyonhajszolt csapatokkal nem 
lehet eredményesen harcolni. Ezek a vezetés akaratát, ha ez mégolyan zseniális 
lenne is, nem képesek megvalósítani. , . " 

S nem néhány száz ember élelmezéséről volt szó. Az 1941. IX. 1-i16 élelmezési 
létszám 203 248 főt tüntet fel a hadrendben. 

A magyar ember számára szokatlanul hideg tél, - 35-40 °C között váltako
zott, az éldemellátás alapvető javítását követelte volna meg. 

Ezzel szemben a sztálingrádi harcok miatt a németek úgyszólván a minimá
Jisra csökkentették a magyar csapatok ellátását. Meg kívánjuk jegyezni, hogy a 
katonaállományt nem v;áltották, tartalék nem létezett, a hiányos élelmezés miatt 
a személyi állomány I,egyengülése egyre súlyosabbá vált. 

1942 XII. 31-én a hadsereg vezető hadbiztosa - látva a helyzetet javaslatot 
terjesztett fel a Honvéd Vezérkar főnöke részérie.17 

,, ... az elöl küzdő csapatok teljesítőképességének fenntartása érdekében ké
rek sürgős intézkedést egyelőre 150 tonna szárazfözelék és száraz tésztaféle so
ronkívül való kiszállítására. Szükségességét az alábbiak szerint indokolom: 

1. Az első vonalban alkalmazott csapatok fokozottabb igénybevétele folytán 
részükre megállapított német hadi élelemadag kevés. 

Ennek összetétele a magyar katona ízlésének nem felel meg teljesen és telí
tőképessége jóval kevesebb a megszokott magyar élm. adagnál. 

2. Az elől küzdő csapatok a szokatlan, zord hideg és a nagyfokú igénybevé
tel, fagyott földben állások, akadályépítés, hóeltakorítás, kedvezőtlen elhelyezési, 
fűtési nehézségek és emellett állandó harci tevékenység, figyelő és járőrszolgálat 
miatt az illetményes élm. kiszabatnál bőségesebb ellátásra szorulnak, hogy az élet 
fenntartásához és a végzendő munkához szükséges, lényegesen nagyobb kalória
szükséglet fedezhető legyen. 

3. Az eddigi tapasztalatok szerint a jelenlegi étkezés mellett különösen az 
elől küzdő csapatok eróállapota aggasztóan csökkent. Abban az esetben, ha a kért 
élm pótlék nem kerülne kiszolgálásra, az elől kü<,dók erőállapotában olyan to
vábbi csökkenés állna be, mely küzdőképességük fenntartását lehetetlenné te
szi ... 

A németek oz 0. K. H. V ll. hó 29-én kelt Gen. St. D. H. ( Gen. Qu.) 
821/13. sz. rendelettel elutasítanak minden javaslatot, mely főzelékadag fel· 
emelését kéri, tekintettel a készlethiányra és beszerzési nehézségekre. Német vo
nalról tehát nem számíthatunk a helyzet javulásával. 

5757/2. hds, főszmstr. hbs. 42. XII. 31." 

Különösen súlyossá vált a katonák élelmezése az 1943. január 12-én meg
indult szovjet támadás után. A magyar csapatok hátraözönlése egyben azt is je· 
lentette, hogy minden eszközt hátrahagyva menekültek a biztos haMl elöl. 
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1G ua., 1. sz. mell. 
11 ua., 10. doboz. 11. sz. mell, 
is Ua. Napló, 46-47. oldalon. 
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,, ... a hds. erkölcsi és fizikai ellenálló ereje a folytonos harcok, a harckocsik
kal vívott kilátás nélküli (nincsen már páncéltörő fegyver, ami a T-34 ellen vé
dene) mérkőzések az egyhetes igen nagy hideg és élelmezési nehézségek miatt a 
legkisebbre csökkent. Előreláthatólag a most még harcképes alakulatok is elvesz
tik rövid időn belül teljes ütőképességüket. Mindezek következménye sok helyen 
a legénység rendezetlen, menekülésszerű visszavonulása, visszaözönlése, melyet a 
helyenként alkalmazott legerélyesebb eszközök sem tudtak megakadályozni. 

Az anyagi ellátás terén a nehézségek az utánpótlási lehetőségek és eszközök 
hiánya miatt fokozódnak. 

Fokozta a nehézséget az is, hogy a mozgókonyhák túlnyomó zöme az ellen
ség kezébe jutott, a legénység elhagyta evőcsészéjét, tehát még a meglevő élelem 
elkészítése és kiosztása is lehetetlen. A hds. pság. szükség-eszközök kíméletlen 
rekvirálását a főszállásmester útián rendelte el." 

Tévesnek tartjuk azokat az állításokat, melyek szerint a szovjet támadás a 2. 
magyar hadsereget váratlanul érte. Úgy a csapatoknál, mint a hadseregtörzsben 
várták a támadást. Hogy az összeomlás nagyon rövid idő alatt bekövetkezett, azt 
- a szovjet fölény elsődlegessége mellett - a demoralizáltság és az általános el
gy.engülés okozta. 

Hogy állításunkat alátámasszuk, idézünk Kovács vezérőrnagy Hadsereg ve
zérkari főnök 1943. 1. 2-i telefonbeszélgetéséből 19 

,, ... 17.20 a VKF közli a főszállásmesterrel a 12. k. ho.-nál megejtett vizsg
gálat nagybani eredményét: 

A legénység a neki járó ,,Szabványos adag" -ot megkapta. 1-2 napig nagyon 
egyhangú volt. Érezni lehetett továbbá a kenyéradag-korlátozást is. Ezzel szemben 
megállapítást nyert, hogy a ,,Szabványos adag" egymagában nem elegendő. A szal
ma- és fíitóanyaghiány igen nagy. Egy század pld. 2 m' fát kapott, melynek nagy 
részét fedezék építéséhez kellett felhasználni. Ezt a csapat nagyon megérzi, mert 
az emberek fűtetlen bunkerokban a földön kénytelenek hálni. Ugyanez a helyzet 
a lótáppal is, mely a lovak lassú, de biztos pusztulására fog vezetni. 

V gyanakkor a malária és a bélhurut is járványszerűen fellépett a legénység
nél, mely azután a nagymérvű végelgyengülésekre vezetett. A vez. orvos XII. 16· 
án jelentette, hogy a 18/lll. zlj.-nál bármikor lehet számítani 20-30 ember halá
lával végelgyengülés végett." 

A fenti telefonbeszélgetés 10 nappal előzte meg a támadást. Kovács vőrgy. a 
támadás után a 12. k. ho. tevékenységét mégis elítélte, amikor nem volt képes az 
ellenséggel szemben komoly ellenállást tanúsítani. 

A puszta létért való embertelen küzdelemben ki törődött már a kényelmes 
irodában olyan szépen megfogalmazott elvvel: ,,döntő harcok előtt különösen 
bőséges, jó élelmezésről gondoskodjunk." 

A következő időszakban szerény kutatásaink eredményeihez mérten szeretnénk 
bemutatni a ruházati és egészségügyi ellátás néhány jellemző mozzanatát, valamint 
követkCLtetéseket levonni, tanulságokat megfogalmazni az eredeti okmányok, to
vábbá a ma is élő egykori anyagi vezetők elbeszélése alapján. 

(Folytatjuk!) 

19 ua., Napló 20. sz. mell. 
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