
Megemlékezés a 2. maryar hadseÍeg katasztrőÍáiárő|
|saszeg |akossága idén is megemlékezett a 2. magyar hadse-

reg Don-ka nya rban e|szenvedett vereségéró|. A megem |éke-

zés során dr, Boldizsór Cobor honvéd ezredes, egyetemi do-

cens tartott elóadást a zsÚfo|ásig me$elt FaIumúzeumban.

BoIdlzsár Cábor rész|etesen fog|aIkozott e|őadásában

azokka| a korulményekke|, ame|yek az l943 január1ában

bekövetkezett csatavesztéshez vezetettek' Hogy a történ-

tek miér!ét megérthessÜk, az ezredes úr elóadásának elsó
részében az |' vi|ágháborÚ kitorésének okaiva| és a háború

következményeinek elemzéséveI fog|aIkozott. Megál|apítot-

ta - amit ma már senki sem von kétségbe -, hogy az első

vi|ágháború kitoréSééft a legkevésbé Sem a magyarság vo|t

a fe|elós. Trsza István minisztere|nök Úr minden poIitikai be-

Íolyását latba vetette, hogy a háborút elkerÜljÜk, e|óre láwa

annak ránk nézve vészjós|ó krmenetelét. n torténelem igaz-

sá$alansága, hogy Tisza |stvánt meggyiIko|ták a háborÚba

va|ó be|épésÜnk miatt, és a győztes hatalmak Magyarorszá-
got sújtották a |egnagyobb mértékben ku|onbozo szankciók-
ka|, drákói intézkedéseikke|.

A háborús veszteségeink, va|amint az ország te|1es kirab-

lásának rész|etes ismertetése után a Trianonban meghozott

békediktátum Íőbb adatait sorolta fe| az e|óadó. MegáI|apí-

totta, hogy azon tÚlmenően, hogy az országunk terÜ|etének

kétharmadát a kornyező e|lenséges országokhoz csato|ták, a

ránk rótt ,,jóvátéte|,, mértéke országunk te|1es gazdasági e||e-

hetetlenÍtését tűzte ki cé|u|. Ilyen ki|átástan helyzetben, egy

Tanácskoztársaságnak nevezett vörös rémura|om után Hor-

thy Mik|ós kormányzó vezetésével, az ország sorsáért fe|e-

|ősséget érző álIamférfiakkal vállvewe nemzetÜnk hihetet|en

erőfeszítéseinek, á|dozatvál|a|ásának és lsten kegye|mének
köszönhetően megmentették az országunkat attó|, hogy az

ezeréves Magyarország onál|ó áI|amisága ehűnjön a torté-
ne|em színpadáró|. A harmincas évek végére Magyarország
mindenfé|e társadalmi, gazdasági statisztikai mutatói alapján
az Európai országok kozépmezónyébe tartozott. A magyar
pengő az egyik legstabi|abb fizetőeszköznek számított Euró-
pában.

A békediktátumot aláírató nagyhatalmak nagyon jó| tud-
ták, hogy egy ú1abb háború magvát vetették e| a békefe|.
téte|eikke|. Arró| is gondoskodtak, hogy Magyarország akár-

milyen szívós munkáva|, emberfe|etti erőfeszÍtések árán se
kerÜ|hessen o|yan he|yzetbe, hogy katonai úton egyszer
majd he|yreál|íthassa az ország integritását, terÜ|eti egységét'
Ezért e|őírták azt is, hogy az ország haderőt - mind |étszá-

mát, mind fe|szereltségét tekintve - csupán egy minimá|is

szinten tarthatott fenn. Az ország csak t 93B-ban kerÜlt olyan
he|yzetbe, hogy a kÜszobön ál|ó újabb háborÚra fe|készíthes-

se hadseregét' Bo|dizsár Cábor rész|etesen elmondta azt is,

hogy az ország vezetói mi|yen dip|omáciai próbá|kozásokat

tettek annak érdekében, hogy e|kerÜlhessenek egy Német.
országgal megkotendó katonai szovetséget. A magyar diplo-
mácia próbálkozásai teljes visszautasításra talá|tak aZ antant
hataImak részéró|. Magyarország geopoIitikai heIyzetébő|

adódóan a fegyverkező nagyhataImak érdekszövetségeinek
kovetkeztében olyan kényszerpá|yára kerÜ|t, hogy elkerÜ|he-

tetlen |ett a tengelyhataImakhoz va|ó csatlakozása.

Isaszeg tnkormányzati Tájékoztató



Részletesen haIlhattunk ||. vi|ághá-

borÚ kitorésének kozvetlen okairó|, a

MoIotov-Ribbentrop-paktum aIapján

Lengyelország két nagyhataIom á|'

ta| tortént |erohanásáró| és Magyar-

országnak a lengyeleket mentó akci.

óiró|. A bécsi dontések következtében

- a nemzetkozi hatalmak megegye-
zéséve| _ visszakerÜlt az anyaország-
hoz elcsatolt terÜleteinek egy része.

A hazatért terÜ|etek lakossága nagy

ovációva| fogadta a bevonuló magyar

csapatokat mind Felvidéken, mind

Kárpáta|ján, természetesen ugyanúgy Erdélyben is. EgyedÜ|

a Dé|vidék visszatérésénél kerÜ|t sor a szerbekke| fegyveres
konf|iktusokra, amikor a német haderő e|őrenyomu|ásának

támogatásaként a csapataink bevonultak a Délvidékre.

A magyar hadsereg kiképzésére, felszere|ésére, a hadi-

ipar megfe|e|ó kiépítésére nem vo|t Magyarországnak ele-
gendő ideje. De amrt |ehetett, mindent megtettek, szrnte

erőn fe|Ül azér1, hogy az ország védelméhez szÜkséges had-
erő felá||ításra kerÜljon.

^ 
.:L{^. ' :. ' .|.+ ':drendbe á||ított honvédsés az orslást1 iltrt tolty gv ototL ildutct luug dilil.uLt ilut tvcL,-o

véde|mére, de nem aZ orosz sztyeppéken, 40 fokos hideg-
ben, a SzovjetunióvaI va|ó harcokra |ett fe|készÍtve. Arra nem

számíthatott a magyar hadvezetés, hogy a németek o|yan

helyzetbe fognak jutni, hogy egy teljes magyar hadseregnek

a Szov1etunióban fo|yó harcokba va|ó bevetését iS kénytele-
nek |esznek kikövete|ni. A magyar hadvezetés a 2. magyar

hadsereget minden rendeIkezésre ál|ó hadfelszere|ésse| e|-

látta. Az orosz té| viszontagságarnak elvise|éséhez a |akos-

ság adományaivaI is hozzájárult a katonáink fe|szerelésének
kiegészítéséhez. A Don kanyaru|atában a folyó 2O0 km-es

szakaszát ke|Iett védenie a 2' magyar hadseregnek. A Vö-

ros Hadsereg döntő támadására akkor kerÜ|t sor, amikor már
von PauIus 20O ezres haderejét bekeritették, és az olaszok
is döntó vereségeket szenvedtek. Zsukov marsaIl 1943. ja-

nuár l2-én e|érkezettnek látta az időt, hogy az urivi hídfőre
támaszkodva, támadást indÍtson a tengelyhatalmak csapatai

e||en a magyarok á|taI védett frontszakaszon is. A nem meg-
fele|ó hadfe|szere|ésse| ellátott magyar hadsereg néhány
napi e|keseredett e|lenállást fejtett ki a Voros Hadsereg kon-

centrá|t támadásával szemben, de rövid idón beÜ| a front
te|jesen osszeom|ott. Jány Cusztáv vezérezredes, a 2. ma-

gyar hadsereg főparancsnoka - a német hadvezetés ti|tása
el|enére - január l 7-én kiadta a parancsot a visszavonulásra.
Az egy hétig tartó harcokban köze| százezer Íós veszteséget
szenvedett el a hadsereg. A pontos adatokat még a mai na-

pig sem tudták megál|apÍtani. A visszavont hadseregnek 52
ezer fót kitevő tÓredékét SikerÜ|t átmenekíteni a Dnyeper
nyugati partjáig, ahonnan aztán hazaszállÍtották : méo é|et-

ben maradt katonákat Magyarországra.

A ha||gatóság megrendulten hallgatta végig Boldizsár ez-

redes úr elóadását, majd az elóadást kovetóen áwonultunk a

vi lágháborús hősi halotta k em |ékm űvéhez, a hol feIsora kozta k

a Torténe|mi Vitézi Rend zászlótartói. A Himnusz e|éneklése
után Bodrogi /mre felo|vasta BujdosÓ Ágnes Don-kanyar cí-

mŰ versét. Bozsik Fruzsino Kincső egy a Il. vi|ágháború ih|ette

népdalt éneke|t el az e|hunytak emlékére, majd ezt kovetóen
Bodrogi |mre fe|olvasott egy l 99l -ben papírra vetett visz.

szaem|ékezést. Ezt a torténetet a 
,9l.ben, 

a Don-kanyarban
hósi halált ha|t honvédek nyughe|yeinek fe|kutatására szer-

vezódott elsó hivata|os csoport valame|yik tagja írta. Szinte
hihetetlen e|gondolni, hogy ,91-ig nem vo|t arra módja és
|ehetősége az e|esett honvédek hozzáIarI'ozónak, ba jtá rsa i-

nak, a magyar hivata|os szerveknek, hogy az 1943 január-

jában elesett honvédek nyughelyeinek, sírjainak he|yszÍnét

felkeressék, néhány koszorúvaI vagy akár csak egy-egy szá|

gyertyáva|, virágga| |eróják kegye|etÜket hósi halottaink nyug-

helyénél. MegemlékezésÜnket a Szózat e|éneklésével, majd

a vi|ágháborús hősi emlékmű megkoszorúzásávaI zártuk.

A tavaszt idézó, me|eg januári éjszakában még sokáig pis|á-

ko|tak az elhe|yezett mécsesek |áng1ai, jelezve, hogy méltó-
képpen em|ékezett meg |saszeg város lakossága a Donnál

eIousztult honvédekrő|.
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