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Beszélgetés Babucs Zoltán hadtörténésszel a honvédség 1940-es bevonulásáról

A „kicsi magyar világ” adott lelkierőt Erdélyben

– Legújabb kötete két szé-
kelyföldi város, Csíksze-
reda és Kézdivásárhely 
1940-es hazatéréséről szól. 
Hadtörténeti szempontból 
a magyar hadsereg számá-
ra mennyire volt nehéz fel-
adat a második bécsi dön-
tés alapján visszacsatol-
nia a Magyarország szá-
mára megítélt erdélyi terü-
leteket? 
– Az észak-erdélyi területek bir-
tokbevételére mindössze tizen-
négy nap állt rendelkezésre. A 
keleti határra felzárkózott mint-
egy félmillió honvéd a romá-
nok ellen 1940. augusztus 28-ra 
tervezett és aztán lefújt táma-
dó hadművelet szerinti hadren-
di csoportosításban, alárendelt-
ségi viszonyaiban és meghatá-
rozott menetvonalait használva, 
teljes fegyverzettel és felszere-
léssel vett részt a megszálló mű-
veletben. Ekkora hadsereg szá-
mára a virágesős, „csókos hábo-
rú” korántsem volt egyszerű fel-
adat, mint gondolnánk, ugyanis 
a románok lepusztult infrastruk-
túrát hagytak maguk után, így a 
honvédek meghatározott menet-
vonalakon haladhattak. Előfor-
dult, hogy egyes útszakaszokon 
a csapatok feltorlódtak, s akkor 
még nem szóltunk a domborza-
ti és időjárási viszonyokról, ame-
lyek próbára tettek embert, lovat, 
gépjárművet egyaránt.

– Milyen hadiutakon történt 
Észak-Erdély visszavétele?
– Az 1. hadsereg Nyíracsád–
Kisvárda között felzárkózott 
részei a Nagyvárad–Szatmár-
németi vonal átlépése után Dés–
Marosvásárhely irányába mene-
teltek. A 2. hadsereg seregtestei 
– az V. hadtest kivételével, amely 
a Szeged és a Fekete-Körös kö-
zötti magyar–román határ biz-
tosítására maradt vissza – Nagy-
várad elhagyását követően az 
Érmihályfalva–Szilágysomlyó–
Dés menetvonalon haladtak 
Szamosújvár felé. A 3. hadse-
reg Técsőnél lépte át a határt, s 
Besztercén és Szászrégenen át 
vonult a Székelyföldre. A Nagy-
váradon több ízben is tanácsko-
zó magyar–román vegyes ka-
tonai bizottság megszabta a te-
rület átadását és átvételét, illet-
ve a bevonulás menetrendjét, és 
arról is határozott, hogy Kolozs-
várt csak szeptember 11-én dél-
ben érhetik el a honvédek, azon-
ban a második bécsi döntés által 
a Magyar Királyságnak vissza-
adott területeket szeptember 13-
án 18 óráig kellett birtokba venni. 
Mivel erre az erőltetett menetek-
ben kimerült gyalogos seregtes-
teket nem lehetett igénybe ven-
ni, a Kolozsvár–Dés–Naszód vo-
nal elérését követően a Székely-
föld birtokbavételére a gyors-
hadtest részeit küldték előre. 
Szeptember 12-én a gyorshadtest 

csapatai elérték a Barót–Nagy-
bacon–Csíkszentgyörgy–Torja 
vonalat, szeptember 13-án Kézdi-
vásárhely, Sepsiszentgyörgy és 
Zágon elérésével vették birtok-
ba a Székelyföldet, míg a gyalog-
sági menetlépcsők beérkezése 
egészen szeptember 21-ig tartott.

– Milyen területeken doku-
mentálódik a hadtörténész 
egy ilyen szakmunka elké-
szítésekor? Mennyire hoz-
záférhetőek a magyaror-
szági és a romániai levéltá-
ri adatok?
– Elsődleges forrásbázisként 
a budapesti Hadtörténelmi Le-
véltár iratai szolgálnak, emel-
lett érdemes kutatásokat végez-
ni a Magyar Honvédség Közpon-
ti Irattárában, ahol az 1900 után 
született tisztek és honvédek 
személyi anyagait, ill. a második 
világháborús magyar veszteségi 
dokumentumokat őrzik. Nem el-
hanyagolandó terület a szakiro-
dalom alapos ismerete, ráadá-
sul a könyvtárat a korabeli saj-
tóanyag tanulmányozása végett 
is érdemes keresni. A bukares-
ti katonai levéltárban nem vé-
geztem kutatásokat, de székely-
földi kollégáktól tudom, hogy ott 
igen körülményesen lehet kuta-
tómunkát folytatni.
.
– Az észak-erdélyi és a szé-
kelyföldi települések visz-
szacsatolása másként él az 
erdélyi magyar és román 
emberek emlékezetében. 
Mennyire igazak azok a ro-
mán vádak, hogy a magyar 
hadsereg súlyos visszaélé-
seket követett el a helyi ro-
mánsággal szemben?
– Az erdélyi bevonulás során a 
honvédek a Meszes-hegység-
ben fekvő Ördögkúton és több 
szi lágysági faluban használták 
fegyvereiket karhatalmi célból. 
Ezen esetek – amelyek jogos 
fegyverhasználatnak minősültek 
– a mai napig foglalkoztatják a ro-
mán közvéleményt. Nálunk pedig 
akadnak olyan történészek, akik 
ebből igyekeznek azt a következ-
tetést levonni, miszerint a bevo-
nuló honvédek atrocitások soro-
zatát követték el a békés román 
lakossággal szemben. A vissza-
kapott területek katonai meg-
szállásának előkészületei során 
a Nagyváradon összeült román–
magyar katonai vegyesbizottság 
a honvédség békés bevonulá-
sa érdekében több kérdésben is 
megállapodott. Rögzítették, hogy 
a bevonuló honvéd alakulatok-
nak fegyveresen ellenálló polgá-
ri személyek a nemzetközi meg-
egyezések szerinti elbánásban 
részesülnek, akiket a magyar 
katonai hatóságok partizánok-
nak tekintenek. A román tárgyaló 
fél vállalta, hogy a kiürítést vég-
ző hatóságok mindent elkövet-
nek a polgári lakosságnál kint lé-

vő fegyverek begyűjtése érdeké-
ben, s a helyi lakosságot fenyege-
tő magatartás, továbbá merényle-
tek személyek és anyagi javak el-
len, valamint a gyújtogatások és 
rombolások is megakadályozan-
dók. Ennek szellemében adta ki a 
budapesti 2. gyalogdandár veze-
tője karhatalmi parancsát, amely 
szerint „román részről a csapa-
tok és egyes katonai egyének el-
len intézett mindennemű fegyve-
res vagy egyébként veszélyes tá-
madás és ezek kísérletei esetén 
elrettentő példamutatás céljából 
azonnali, erélyes és kíméletlen 
megtorlásokat alkalmazzanak.”

– Hogyan élte meg a vissza-
csatolt területek magyar-
sága az anyaországgal tör-
ténő újraegyesítést?
– Az észak-erdélyi városok és 
falvak magyar ajkú lakossága, 
különösen a Székelyföld szín-
magyar tömbje könnyekig meg-
ható fogadtatással, diadalka-
puval és virágesővel, nemzeti-
színű zászlókkal és feldíszített 
épületekkel, szívüket-lelküket 
magyar ünneplőbe öltöztetve 
várták a bevonuló honvédeket, 
akik úgy érezhették magukat, 
mint egykoron Csaba királyfi 
hazatérő, győzedelmes katonái. 
Ezen fogadtatást a rendszervál-
toztatás előtti kommunista ká-
non giccsesnek és a „Horthy-re-
zsim” szemfényveszté sének 
tüntette fel, ám mindazok, akik 
részesei voltak – így a román 
impérium alól felszabadult ma-
gyar lakosság és a bevonuló 
honvédek –, katartikus örömün-
nepként élték meg.

– Honnan érkeztek az új 
magyar adminisztráció 
tagjai, illetve ezeket az in-
tézményeket mennyire si-
került az erdélyi közhiva-
talnokok előtt is megnyitni?
– A visszatért erdélyi országrész-
ben 1940 késő őszéig katonai köz-
igazgatás működött, amelyet az-
tán a polgári váltott fel. A román 
uralom korábban igyekezett ki-
zárni a közigazgatásból az erdé-
lyi magyarságot, így értelemsze-
rű, hogy az anyaországból kellett 
érkezniük a közigazgatási szak-
embereknek, akiket igyekez-
tek olyan módon összeválogatni, 
hogy származásuk okán erdé-
lyi kötődésűek legyenek. Ez nem 
volt nehéz, hiszen 1918 és 1920 
között számos erdélyi magyar 
tisztviselő menekült el szülőföld-
jéről. Időnek kellett eltelnie, amíg 

megismerkedtek a megváltozott 
otthoni viszonyokkal, miközben 
a helybéliek bizalmát is el kellett 
nyerniük, akik kezdetben érthe-
tő módon a közéjük pottyant hi-
vatalnokokat az anyaországból 
érkezett „ejtőernyősöknek” vél-
ték. A „kicsi magyar világ” idejé-
ben mindvégig meghatározó ma-
radt az anyaországi közigazga-
tási tisztségviselői réteg vezető 
szerepe, amely törekedett az er-
délyi magyar közigazgatási után-
pótlás kinevelésére és valame-
lyest a román értelmiség beeme-
lésére. Az Erdélyt kettéválasztó 
határt nem tekintették végleges-
nek, ezért oly módon próbáltak a 
polgári élet szinte minden terüle-
tén döntéseket hozni, amelyek-
kel nem riasztották el a román 
lakosságot.

– Hadtörténészként sokat 
publikál. Melyek azok a te-
rületek, amelyekkel beha-
tóbban foglalkozik?
– Mivel tősgyökeres jászberényi 
családból származom, termé-
szetes, hogy a jászkun ősök ha-
di múltja érdekel leginkább, fe-
leségem révén pedig a székelyek 
hadi múltját kutatom. Elsődle-
ges szakterületem a Magyar Ki-
rályi Honvédség második világ-
háborús története, s nem titkolt 
célom, hogy az e témában meg-
jelent publikációimmal nagy-
apám generációjának szolgáltas-
sak igazságot, bizonyítván, hogy 
a második világháborús honvéd-
ség nem „fasiszta brigantik” gyü-
lekezete volt, hanem esküjüket 
mindhalálig teljesítő, derék ma-
gyar emberekből állott, akik be-
csülettel álltak helyt a világégés 
poklában. Természetes, hogy 
az 1848–1849-es magyar sza-
badságharc hadtörténeti ese-
ményei is foglalkoztatnak, főleg 
egyenruházati és alakulattör-
téneti szinten. A fenti területek 
mellett igyekszem múltunk azon 
eseményeiről hírt adni, amelyek-
kel az elszakított nemzetrészek 
magyarságtudatát erősíthetem.

– Hogyan látja a mai ma-
gyar történelemírás nyi-
tottságát? Mennyire kezeli 

helyén hadtörténeti múl-
tunkat? Vannak-e olyan ta-
butémák, amelyekkel ma 
sem illik foglalkozni?
– Létezik a hivatalos akadémi-
ai történetírás, amely sok te-
kintetben megosztja a közvéle-
ményt. Elegendő, ha például az 
őstörténet-kutatásra utalok. Kö-
zeleg a trianoni békediktátum 
századik évfordulója, ami újabb 
számvetésre késztet bennünket. 
Ám félő, hogy az azzal foglalko-
zó történész-munkacsoport in-
kább az utódállamok öntömjéne-
zését fogja szolgálni, semmint a 
mi igazságérzetünket és hitün-
ket erősíteni. Megemlíthetjük az 
országgyarapítások időszakát is, 
hiszen az anyaországi hivatalos 
történetírás egyes képviselői in-
kább a „kicsi magyar világ” ne-
gatívumait igyekeznek hangsú-
lyozni, bizonyítandó, hogy nem 
sok értelme volt az akkori ma-
gyar uralomnak. Pedig biztosan 
állítható, hogy az a négy eszten-
dő olyan lelki és szellemi erőt 
adott az erdélyi székelyeknek 
és magyaroknak, amely az el-
múlt évtizedek megpróbáltatá-
sain átsegítette őket, s jelenünk-
ben is erőt és hitet ad számukra. 
A második világháborús magyar 
történetírásban egyre inkább két 
új kutatási irány dominál a legin-
kább: méghozzá a holokauszt és 
a magyar háborús bűntettek ki-
domborítása, amelyek veszélyes 
tendenciákat hordoznak maguk-
ban, hiszen azt a látszatot igye-
keznek kelteni, miszerint az ak-
kori magyar társadalom min-
den egyes tagja – köztük apáink, 

anyáink, nagyapáink, nagyanyá-
ink – kollektív háborús bűnös-
séggel vagy hallgatólagos cin-
kossággal vádolhatók.

– Van-e valamilyen intéz-
ményes kapcsolattartás az 
utódállamokban élő és a 
magyar hadtörténészek kö-
zött? Mennyire különböz-
nek az álláspontok, illetve 
kialakulnak-e ezekről érde-
mi szakmai viták?
– A Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum törekszik a szomszédos 
államok hasonló intézményeivel 
jó szakmai kapcsolatot ápolni. 
Be kell azonban látnunk: vannak 
olyan kérdések, amelyekben a 
román, szerb és szlovák hadtör-
ténészek homlokegyenest más 
álláspontot képviselnek. Legki-
válóbb példa a szlovák és román 
történetírás mai napig zajló azon 
tudatos tevékenysége, amellyel a 
magyarság történeti múltjának 
meghamisításával akarják írni a 
saját történelmüket – természe-
tesen a mi rovásunkra. Más lapra 
tartoznak az elszakított nemzet-
részek hadtörténészei, akikkel 
az anyaországi kollégák többsé-
ge igyekszik jó szakmai kapcso-
latot ápolni és segíteni őket kuta-
tási munkáikban.
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Csíkszereda és Kézdivásárhely 1940-es haza-

téréséről szóló kötetét mutatták be a napok-

ban Budapesten. Babucs Zoltán Magyarorszá-

gon élő hadtörténésszel a „kicsi magyar világ-

ról”, illetve annak korabeli és mai megítéléséről 

beszélgettünk. 

Babucs: a hivatalos akadémiai történetírás megosztja a közvéleményt

A második világháborús honvédség nem „fasisz-
ta brigantik” gyüle ke zete volt, hanem es kü jüket 
mindhalálig teljesítő, derék magyar emberekből 
állott, akik becsülettel álltak helyt.




