AZ ÚJ MAGYAR ÁLLAM
ÉS „RÉGI-ÚJ” HADSEREGE
Az 1945. január 20-i fegyverszüneti egyezmény az új Magyarország számára
nyolc hadosztály felállítását írta elő. Február és május között ebből öt
szervezéséhez láttak hozzá, a valóságban kettő állt fel (az 1. és a 6. hadosztály)
és került ki hadműveleti területre. Közvetlen bevetésre nem kerültek, de a 3.
Ukrán Front alárendeltségében Ausztriában rendfenntartó és karhatalmi
feladatokat láttak el. A német kapituláció után hamarosan megkezdődött
a hazaszállításuk.
Az új magyar hadsereg (1945. december 25-től hivatalosan: „Magyar
Honvédség”; nem hivatalos névvel: „demokratikus Honvédség”) jogilag
a Szövetséges Ellenőrző Bizottság felügyelete alatt, valójában azonban mind
szervezési, mind anyagi technikai, mind pedig politikai tekintetben szovjet
gyámság alatt állt.

THE NEW HUNGARIAN
STATE AND ITS “OLD
AND NEW” ARMY
A szerelvény az új magyar hadsereg katonáival Ausztria felé tart

The armistice concluded on 20 January 1945 obliged the new Hungarian state
to set up eight divisions. The organization of five divisions was started
between February and May, but only two (1st and 6th Divisions) were actually
set up and assigned to operational territory. These were not directly deployed a
fighting troops but, subordinated to the 3rd Ukrainian Front, they carried out
law enforcement and policing tasks in Austria. Following the German
capitulation they were soon repatriated.
The new Hungarian Army (officially the “Hungarian Defence Forces” from 25
December 1945, non-officially the “Democratic Defence Forces”) was placed
under the control of the Allied Control Commission in legal terms; in fact it
was under the structural, financial, technical and political “guardianship” of
the Soviet Union.

András Sándor repülő ezredes. Az ostrom után önként jelentkezett szolgálatra a szovjet csapatoknál
Group Captain Sándor András. After the Siege of Budapest, he volunteered for service with the Soviet troops

A train with the soldiers of the “New Hungarian Army” heading for Austria

Az új magyar hadsereg katonái bevagonírozás előtt, 1945 májusában

Gyöngyössy Gábor százados, a magyar 1. vasútépítő hadosztály parancsnoka egy szovjet tiszttel,

A magyar 1. vasútépítő hadosztály parancsnoka, Gyöngyössy Gábor százados (balról a második) a 2. Ukrán Front
műszaki tisztjeinek társaságában, a Kárpátokban, Rahó környékén, 1945. február

Soldiers of the “New Hungarian Army” before entraining, May 1945

1945. január

Captain Gábor Gyöngyössy, Commander of the Hungarian 1st Railway Construction Division with a Soviet officer,
January 1945

Captain Gábor Gyöngyössy (second from left), Commander of the Hungarian 1st Railway Construction Division accompanied by engineer officers of the 2nd
Ukrainian Front in the Carpathians near Rahó, February 1945

