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Bevezető

Az 1942-ben felállított 2. magyar hadsereg áp-
rilis–június között vonult ki a keleti frontra, ahol 
fél év múlva megsemmisítő vereséget szenvedett 
a minden szempontból túlerőben lévő szovjet-
orosz csapatoktól. 1943 januárjában Moszkva és 
Sztálingrád között félúton helyezkedett el hadse-
regünk, vagyis a legsúlyosabb harcok helyszínén, 
amelyek fordulópontot jelentettek az egész II. vi-
lágháború menetében. Katonáink elavult fegyve-
rekkel, nem megfelelő felszereltséggel, hazánktól 
1500 kilométerre eltávolodva vették fel a küzdel-
met a makacs honvédő háborút folytató oroszok-
kal, ráadásul –40 fokos hidegben, rettentő körül-
mények közt. A főparancsnokság, illetve Horthy 
Miklós kormányzó ilyen távolságból képtelen 
volt megfelelően irányítani a hadsereget, s így 
annak egy idő után csupán a „golyófogó” nem 
túl megtisztelő szerepe jutott: hatalmas vesztesé-
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Bevezető

gek árán is megpróbálták biztosítani a rendezett 
német visszavonulást.

A 2. magyar hadsereg a nehézfegyverzetét 
szinte teljesen elvesztette, az egyéb anyagi károk 
70%-osra voltak tehetők, míg az élőerő veszte-
sége meghaladta a 125 ezer főt. Ebből 50 ezret 
tettek ki az elesettek, körülbelül ugyanennyit a 
sebesültek, s mintegy 25 ezren kerültek fogság-
ba, akik közül szintén meglehetősen kevesen (és 
majd csak nagyon későn) térhettek vissza Ma-
gyarországra. Az áldozatok között nemcsak ka-
tonák, hanem munkaszolgálatosok is voltak, el-
sősorban zsidók, illetve politikai elítéltek, balos 
érzelmű „felforgatók”. Arányaiban az utóbbiak 
szenvedték el a legnagyobb veszteséget, ugyanis 
legfeljebb a 10%-uk maradt életben.

A doni katasztrófa hazánk történelmének 
legsötétebb fejezetei közé tartozik. Csatlósként 
esélyünk sem volt komolyabb hadi tettek végre-
hajtására, műveleteink nagy részét a náci Német-
ország előzetes tervei alapján kellett végrehajta-
nunk. Hitlerék pedig eleve nem szántak komoly 
szerepet a minimális harci tapasztalattal rendel-
kező egységeinknek. A 2. magyar hadsereg pusz-



Don-kanyar

6

tulása így törvényszerű volt, feláldozásuk min-
denféle nemzeti érdekkel szemben ellentétesnek 
mondható. Katonáink értelmetlen pusztulása 
felgyorsította a vég bekövetkeztét, a Don után 
már nem lehettek hamis illúzióink azzal kapcso-
latban, hogy a II. világháborút a győztesek vagy 
vesztesek oldalán fogjuk-e lezárni. A megegye-
zés-kereséssel, kiugrással az ország vezetősége 
még sokáig késlekedett, s csupán akkor kerített rá 
sort (1944. október 15-én), amikor már rég nem 
ért semmit. Családok tízezrei maradtak családfő 
nélkül, gyermekek tízezrei vesztették el apjukat 
hazánk egyik legértelmetlenebb, legtragikusabb 
és legdicstelenebb háborújában.
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Fegyverkezés: készülődés a háborúra

Gömbös Gyula halála után, 1936 októberében 
Horthy Darányi Kálmánt nevezte ki miniszter-
elnöknek. Ő eleinte megpróbált egyensúlyozni a 
korábbi bethleni és gömbösi politika között, ám 
Ausztria náci bekebelezése (az Anschluss) után 
fokozatosan jobbra – sőt szélsőjobbra – tolódott. 
Darányi nevéhez fűződik az első zsidótörvény 
előkészítése is, bár a bevezetésére már utóda, 
Imrédy Béla miniszterelnöksége alatt került sor 
1938 májusában. Darányi regnálását így legin-
kább az úgynevezett győri programmal, vagyis 
az erőteljes magyar fegyverkezés megindításával 
szokták azonosítani.

1938-ra a tengelyhatalmak (Németország, 
Olaszország és Japán) ismét komoly tényezővé 
váltak a világpolitikában, s ennek köszönhetően 
a csatlós Magyarország számára is megnyílt az út 
a hadsereg felfejlesztése előtt. Mindez ráadásul 

Fegyverkezés: Készülődés a háborúra
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egy olyan időszakban történt, amikor a gazdaság 
fellendülni látszott, s a konjunktúra következté-
ben a megfelelő anyagi források is a rendelkezé-
sünkre álltak. Az egymilliárd pengős győri prog-
ram értelmében nemsokára létrejött a Huba–I. 
hadrend, amely mennyiségi és minőségi válto-
zást hozott a hadsereg számára. Elhatározták 
hét hadtest felállítását, valamint a páncélosok, a 
tüzérség, a légierő, a gyorshadtest, valamint két 
lovas, és két gépkocsizó dandár fejlesztését. 1940 
márciusában állították fel a három hadsereg-pa-
rancsnokságot, amelyek szolnoki, budapesti, va-
lamint pécsi állomáshelyű hadtesteket foglaltak 
magukban. A Huba–I. hadrendet még két továb-
bi követte, 1941-ben a Huba–II., 1943-ban pedig 
a Huba–III., s ezek révén a 77 ezres állománylét-
szám fokozatosan 172 ezerre, később pedig 255 
ezerre nőt. 1944 szeptemberében elrendelték a 
teljes mozgósítást, ami 1 millió fő harckészült-
ségbe helyezését jelentette, ám ez minőségben, 
ütőképességben természetesen meg sem közelí-
tette a professzionális hadsereg erejét. A Huba–I-
et eredetileg ötéves tervnek szánták, ám a poli-
tikai-hadi fejlemények miatt kénytelenek voltak 
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felgyorsítani, s ez szintén nem számított kedvező 
fordulatnak. Az 1 milliárd pengős keretből „csak” 
600 milliót akartak fegyverkezésre fordítani, a 
maradék 400 milliót pedig védelmi célokra. Az 
előbbi forrását az egyszeri vagyonadó jelentette, 
jelentősen megterhelve a háztartásokat, míg az 
utóbbit kölcsönökből próbálták előteremteni. A 
győri program komoly beruházásnak számított, 
ám minden pozitívumával együtt is jelentősen 
megkésettnek mondható. Román szomszédunk 
például már 1935-ben nekiláthatott az erőteljes 
fegyverkezésnek, s a magyar hadseregnek esélye 
sem volt arra, hogy megközelítse szövetségesei és 
vetélytársai korabeli színvonalát.

A látszat ugyanakkor mást mutatott, ami 
Nemeskürty István Requiem egy hadseregért 
című könyvéből is kiderül. Első pillantásra úgy 
tűnhet, komoly különbség van az 1935-ös, illetve 
az 1941. júniusi (vagyis a hadba lépésünk idején 
fennálló) állapotok között, ám ez valóban csu-
pán a látszat. A személyi állomány körülbelül a 
háromszorosára emelkedett, az összfegyverzet 
viszont nem gyarapodott ilyen ütemben. Vagy-
is több, de szegényesebben felszerelt katonánk 
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volt a tényleges harci cselekmények megkezdé-
sekor. A hivatalos előírás szerint 1941-ben egy 
dandár tűzerejének a következő fegyverekből 
kellett volna állnia: 120 géppuska, 240 golyószó-
ró és géppisztoly, 40 gránátvető, 16–24 aknavető, 
20–40 nehézpuska, 16–24 páncéltörő ágyú, 28 
löveg, valamint 4–6 légvédelmi gépágyú. Való-
jában azonban csak a felével-negyedével rendel-
kezett, vagyis még a saját magunk által megsza-
bott követelményeknek sem tudott megfelelni. 
Egy esztendővel később, 1942 nyarára a helyzet 
– újból csak látszólag – sokat változott, hiszen 
golyószórók, géppisztolyok, aknavetők, nehéz-
puskák, páncéltörő ágyúk, lövegek és légvédelmi 
gépágyúk tekintetében legalább a terv szerinti, 
vagy azt meghaladó mennyiséggel rendelkez-
tek a dandárok, ám minőségi szempontból to-
vábbra is komoly hiányosságok mutatkoztak. A 
haditechnika fejlődésével ugyanis a fegyvereink 
nagy része elavulttá vált, a tankok páncélzatát 
ezek képtelenek voltak átütni, vagyis a beveté-
sek során a katonáink jobbára esélytelenek vol-
tak az ellenséggel szemben. Ehhez aztán hozzá-
járultak olyan „apróságok”, hogy a tüzérségünk 
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még mindig inkább lóvontatású volt, s a 2. ma-
gyar hadsereg csupán 100 tankkal rendelkezett, 
míg a Vörös Hadsereg ennek a sokszorosával. 
A T–34-es típusú orosz harckocsi ráadásul a 
legújabb fejlesztésnek számított. Ezzel a mozgé-
kony, nagy tűzerejű, kiváló páncélzattal rendel-
kező harci járművel már a németeknek is meg-
gyűlt a bajuk 1941 nyarán (a Szovjetunió elleni 
támadás megkezdésekor), és a tankot azóta az 
oroszoknak sikerült tovább javítaniuk, valamint 
nagyobb mennyiségben előállítaniuk. A folyto-
nos finomításokat az indokolta, hogy a T–34-
esek eredeti, 76 mm-es lövege idővel hatástalan-
nak bizonyult a náci Tigrisek és Párducok ellen. 
Míg azok már másfél kilométerről tüzet nyithat-
tak a szovjetekre, addig a „три́дцатьчетвёрка” 
(ejtsd: tricátycsitvjorká – oroszul így mondják a 
34-est) csupán 5-600 méterről volt képes meg-
semmisíteni az ellenséges harci járműveket. A 
magyar tankokhoz viszonyítva azonban még ez 
is csúcstechnikának számított. Hadseregünk leg-
jobb páncélosa a Turán volt, amelynek licenszét 
1940-ben vásároltuk meg a Skoda gyártól. A 
prototípusa a következő esztendőben készült el, 

Fegyverkezés: Készülődés a háborúra



Don-kanyar

12

és a későbbiek során többször átalakították. Ne-
hezen kezelhető, könnyen meghibásodó, gyatra 
páncélzatú tank volt eleinte, ezért kellett folyton 
módosítani az alapváltozatot. A 40M Turán ép-
pen a T–34-esek felbukkanásával vált korszerűt-
lenné, a 41M Turán viszont már méltó ellenfele 
lett szovjet vetélytársainak. Sajnos, hamar meg-
jelentek a hosszabb csövű, erősebb lövegű orosz 
harci járművek, így ezek is sokat vesztettek ha-
tékonyságukból. A 43M Turán talán megfelelő 
ellenválaszként szolgálhatott volna, ám ebből a 
rohamosan gyengülő magyar hadiipar már nem 
tudott annyit gyártani, hogy komoly erőt képvi-
selhessen. Szót kell ejtenünk még egy hazai pró-
bálkozásról, a 44M Tasról, amely a Párducok és 
a T–34-esek előnyös tulajdonságait próbálta öt-
vözni. Ennek érdekessége az volt, hogy két motor 
hajtotta, mert akkoriban nem állt rendelkezésre 
megfelelő erejű hajtómű. A Tas hatékonyságával 
és korszerűségével nem lett volna baj, a sorozat-
gyártása viszont elmaradt, mert sem idő, sem 
energia, sem elegendő anyagi forrás nem maradt 
a tömeges előállítására.


