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Hadtörténetírás és világháború

• A magyar hadtörténetírást megterhelték a nemzeti egység és 

függetlenség, a nemzet fennmaradásának problematikái.

• Az angolszász államok vereségei sohasem fenyegették saját 

nemzetállamaik fennmaradását, következésképpen háborúik sem 

osztották meg túlságosan országaik közvéleményét

• Minden politikai rendszer szimbiotikus viszonyban van a saját 

hadszervezetével

• Milyen szerepet játszanak a hadseregek a modernkori társadalmi 

szerveződésben? (és fordítva)

• Háború és katonai szervezetek, társadalom és kultúra közötti 

kapcsolat.

• A haladásba vetett hittel felvértezett egyén képtelen elfogadni, hogy 

az ember tud és néha akar is kegyetlen és erőszakos lenni.

•



A székely zsák 1940-1944



Honvédeskü 





Kozma István: Egész székelyföldi szolgálatom alatt egyetlen feladatot 

ismertem: szűkebb hazám védelmének megszervezését, és a székely nép 

megsegítését s megerősítését. (1945)



-1942 február- IX. hadtest székelyföldi kirendeltsége - Kozma 

István vezérőrnagy

-1942 november– Székely Határvédelmi Erők Parancsnoksága törzsének felállítása 

Marosvásárhelyen (cél a majdani X. hegyi hadtest megalapozása)

-1944 október:Szabolcs hadrend: határvadászcsoport-

parancsnokságok létrehozása



Kiképzés







Tájékozódás



Fegyelem: példamutatás és 

szankciók összessége, amiről 

a tisztek gondoskodnak

Egy parancsnokot nem csak 

az minősít, hogy győzött vagy 

veszített, hanem hogy 

mennyire élt a körlümények 

adta lehetőségekkel.

Lánghy Emil gyalogsági 

tábornok

1940-1942: 9. hv. dd. pk.



A hadvezetésről sokkal többet tudunk, mint arról, hogy miért 

harcol az egyszerű katona.



                        A „székely zsák” 1944-ben

-az 1944 március 19-i német megszállás után a 27. székely könnyű 

hadosztály és a 33. hegyivadász-zászlóalj kivitele a frontra

-1944 decemberére fejeződtek volna be az erődítési munkálatok

-a székely határőrség korszerűtlen fegyverzete és képzetlensége

-egy határvadász-zászlóaljra 70 km védendő terület jutott, egy hegyi 

ütegre 50 km, egy székely határőr-zászlóaljra 20 km

-a védelmi koncepciók az „R” határvédelem szempontjai szerint 

készültek, az „O” határvédelem kiépítése meghaladta a honvédség 

lehetőségeit

-1944 augusztus 23 után Székelyföld bekerítésével kilátástalanná vált a 

harcok folytatása

-1944 szeptember 9-11 –visszavonulás megkezdése



                    A Gyimesi –szoros bejárata 1944





Miért fontos a háború kutatása?

• Egyes csaták olyan impulzusokat adnak, amelyek megváltoztatják a 

történelmet

• A csata fonalán felfejthető a társadalom teljes szövetének szerkezete

• A harctér: az ijedtség és rettegés helye. Lehet hitelesen ábrázolni?

• Saját érzelmeink belevitele helyett a küzdők érzelmeinek a vizsgálata 

a fontos 

• A csata lényege: a döntés és következményei: győzelem vagy vereség. 

• Ki a legjobb katona? A civilizált katona racionálisan fogja fel a 

megfutamodás veszélyes voltát. Igyekszik elkerülni, hogy félelme 

nehogy olyan tettekben nyilvánuljon meg, amelyeket bajtársaik 

gyávaságnak tekintenének.



Köszönöm a figyelmet
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